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СЕКЦІЯ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

УДК 37.011.31:371

ІДЕЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ІСТОРІЇ  
ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

Борохвіна Т.Г., аспірант кафедри педагогіки
Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

імені академіка Степана Дем’янчука

У статті порушено проблему інклюзивної освіти, розглядаються погляди вітчизняних та зарубіжних 
педагогів щодо проблеми розвитку інклюзивної освіти. Автор акцентує на різних підходах педагогів 
щодо проблематики становлення особистості дитини з особливими потребами в загальноосвітньому 
навчальному закладі, яка є визначальною для системи освіти загалом.

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта, дефекти розвитку, 
спеціальна школа.

В статье затронута проблема инклюзивного образования, рассматриваются взгляды отечественных 
и зарубежных педагогов по проблеме развития инклюзивного образования. Автор акцентирует вни-
мание на разных подходах педагогов по проблематике становления личности ребенка с особыми по-
требностями в общеобразовательном учебном заведении, которая является определяющей для системы 
образования в целом.

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивное образование, 
дефекты развития, специальная школа.

Borokhvina T.G. IDEAS OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE HISTORY OF THE DOMESTIC  
AND FOREIGN PEDAGOGICAL OPINION

The article deals with the problem of inclusive education, considers the views of domestic and foreign 
teachers on the problem of the development of inclusive education. The author focuses on the different 
approaches of teachers, on the problems of the formation of the personality of a child with special needs  
in a comprehensive educational institution, which is crucial for the education system as a whole.

Key words: children with special educational needs, inclusive education, defects of development, special 
school.

Постановка проблеми. Розвиток дітей 
з особливими освітніми потребами є клю-
човою проблемою корекційної педагогіки. 
Від її ефективного розв’язання залежить 
продуктивність діяльності інклюзивних на-
вчальних закладів та реабілітаційних цен-
трів, які здійснюють соціальну адаптацію 
дітей цієї категорії. Практичне значення цієї 
проблеми пов’язане з визначенням форми, 
методів, функцій та дидактичних принципів 
інклюзивного навчання. Для ефективної ре-
алізації принципу спільного навчання дітей 
із вадами розвитку з іншими дітьми необ-
хідно вивчити класичну спадщину видатних 
вітчизняних і зарубіжних педагогів [3].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Поняття інклюзивної освіти знайшло 
відбиток у наукових працях філософів 
(В. Огнев’юк, Н. Софій, В. Левкулич, С. Бод-
нар, Н. Бокало, Н. Бердяєв), психологів 
(І. Бех, О. Зеліченко, Г. Костюк, Є. Клєпцо-
ва, Є. Кулакова), педагогів (А. Колупаєва, 
В.Кузьміна, К. Лебединської, В. Лубовсько-
го, О. Мастюкова, О. Михайлова, І. Нєкра-
сов), дефектологів (М. Назарова, Ю. Пінчук, 

А. Анісімова, Т. Дегтяренко) та корекцій-
них педагогів (А. Гонєєв, Л. Коров’якова, 
Н. Малофєєв, П. Таланчук, В. Кащенко, 
Є. Мастюкова, Є. Бондар).

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає у визначенні основних підходів до 
навчання та виховання дітей із вадами роз-
витку в історії вітчизняної та зарубіжної пе-
дагогічної думки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Одним із перших, хто звернув 
увагу на необхідність соціалізації дітей із 
вадами розвитку, став Ян Амос Комен-
ський (1592–1670), творець доволі доско-
налої системи навчання дітей, яка пізніше 
одержала назву класно-урочної. Він також 
наголошував на важливості залучення до 
навчання, повноцінної навчальної діяльно-
сті дітей, які мають особливі освітні потре-
би, і необхідності використання компен-
саторних можливостей збережених органів 
та систем [8, с. 25].

Таке тлумачення педагогом питання ком-
пенсаторних можливостей в умовах сього-
дення набуває особливого значення. Адже, 
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оцінюючи особливості освіти й розвитку ді-
тей з обмеженими можливостями, сучасні 
педагоги, психологи, медики, реабілітоло-
ги, дефектологи, соціальні працівники ак-
центують на побудові навчально-виховно-
го процесу з використанням збережених 
аналізаторів, функцій і систем організму, 
відповідно до специфіки природи недолі-
ку, враховуючи при цьому природні мож-
ливості дитини. Необхідно наголосити, що 
саме кваліфікована реабілітаційна і корек-
ційна робота, спрямована на виправлення 
або послаблення недоліків психофізично-
го розвитку, створює додаткові можливо-
сті для процесу компенсації втрачених або 
неповноцінних функцій, систем організму, 
активізує фізіологічні резерви шляхом пе-
ребудови інших, збережених. 

В особливої дитини розвинуті компенса-
торні можливості для подолання дефекту, 
саме вони виступають на перший план під 
час розвитку дитини і мають бути включені 
до виховного процесу як його рушійна сила. 
З погляду загальноприйнятих норм це не-
звичайне заміщення, проте компенсаторні 
можливості людського організму настільки 
великі, різноманітні, що спеціальна педа-
гогіка має змогу застосовувати могутній 
арсенал компенсаторних підходів, що дає 
змогу надавати педагогічну допомогу особі 
навіть у безнадійних ситуаціях, повертаю-
чи її до освітнього простору. Незрячі люди, 
наприклад, можуть навчитися читати за до-
помогою кінчиків пальців; глухі – розуміти 
по губах, а також повноцінно спілкуватися 
жестовою мовою; особи, що втратили здат-
ність діяти руками, можуть писати, шити, 
в’язати, малювати, використовуючи функції 
інших частин тіла. Намагаючись компенсу-
вати свій недолік, дитячий організм покла-
дає нові функції на інші органи й організо-
вує поведінку по-іншому, ніж у всіх людей. 
Зауважимо, що вчення Я. Коменського от-
римало підтримку та реалізацію у  наш час 
[8, c. 27].

Українська філософська думка, зокрема 
найяскравіші її представники, серед них 
Григорій Савич Сковорода (1722–1794), 
завжди наголошували на моральності на-
роду, говорили про те, що система вихо-
вання кожного народу буде доцільною тоді, 
коли люди з фізичними вадами матимуть 
змогу почувати себе гідно у такому суспіль-
стві. У «Розмові п’яти подорожніх про істин-
не щастя в житті» Г. Сковорода запевняє: 
«Милосердна природа всім без винятку 
відкрила шлях до щастя» [11, с. 123].

Одним з яскравих зразків прилучення 
дитини, яка має особливі потреби, до соці-
ального середовища здорових дітей є педа-
гогічний досвід і теоретичні напрацювання 

Софії Федорівни Русової (1856–1940), ві-
домого українського педагога, яка все своє 
свідоме життя присвятила розробці україн-
ської системи освіти. Ключові ідеї педагог 
показала у численних працях, серед яких 
«Теорія і практика дошкільного виховання» 
(1924), «Дидактика» (1925, 1930), «Сучасні 
течії в новій педагогіці» (1932), «Моральні 
завдання сучасної школи» (1938) тощо.

Педагог презентує свої ідеї у праці 
«Дещо про дефективних дітей» (1935), де 
пріоритетом бачить унікальність кожної 
особистості, наділеної природними задат-
ками й талантами. Оцінюючи особливості 
«дефективних дітей», педагог-гуманіст шу-
кала підходи до їх навчання та виховання, 
переконуючи, що вони не можуть жити ізо-
льовано, лише індивідуальний підхід і знан-
ня особливих потреб кожної дитини є шля-
хом до успіху. Принцип індивідуалізації є 
детермінуючим чинником у процесі інклюзії.

На важливості виховання кожної дитини, 
незалежно від її особливих потреб здоров’я 
акцентує С. Русова: «Найдорожчий скарб 
у кожного народу – його діти, його молодь, 
й що свідомішим робиться громадянство, 
то з більшою увагою ставиться воно до ви-
ховання дітей, до забезпечення їм найкра-
щих умов життя. Дитина являє собою ніжну 
істоту, на яку впливають дуже тяжко усі не-
сприятливі обставини життя, як фізичні, так 
і моральні» [12, с. 34]. 

Іншим педагогом, який глибоко розви-
вав проблему розвитку дітей з особливи-
ми освітніми проблемами, був Всеволод 
Петрович Кащенко (1870–1943). Педагог- 
дефектолог звернувся до «лікувальної пе-
дагогіки», під якою розумів синтез меди-
ко-терапевтичних, навчально-педагогічних 
та виховних прийомів із метою корекції ха-
рактеру та особистості загалом. Науковець 
широко пропагував прийоми виховання 
особливих дітей. Він є автором книги «Пе-
дагогічна корекція: виправлення недоліків 
характеру у дітей та підлітків» [4], в якій 
аналізує лікувально-педагогічні прийоми 
та пропонує методи корекції різноманіт-
них розладів у дітей. Педагогічна система 
В. Кащенка направлена на адаптацію дітей 
з особливими освітніми потребами до ви-
мог соціуму. Він у своїх працях доводить 
необхідність переведення дітей, які ви-
правилися і здатні продовжувати навчання 
з спеціальних у звичайні школи. Він створив 
досить потужну, оригінальну систему роботи 
з ними, заснувавши спеціальні навчально- 
виховні заклади, де вони проходили реа- 
білітацію і здобували певний рівень освіти. 

В історії зарубіжної педагогіки ідею 
спільного навчання звичайних дітей та ді-
тей з особливими освітніми проблема-
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ми підтримував Йоганн Генріх Песталоцці  
(174 –1827). 

Швейцарський педагог-новатор розро-
бив «педагогіку любові», яка вказує на те, 
любов здатна творити дива. Дитина, яка 
відчуває, що її люблять, може створити 
не можливе. Оскільки педагог виховував-
ся матір’ю, він вважав, що мати має з ран-
нього віку розвивати фізичні сили дитини, 
прищеплювати їй трудові навички, вихову-
вати любов до оточення, вести до пізнання  
навколишнього світу [6, с. 204–205]. 

Звернення до історії становлення спеці-
альної педагогіки показало, що ідея спіль-
ного навчання дітей з особливими освітніми 
проблемами та звичайних дітей існує з тих 
часів, коли було визнано їх право на осві-
ту. Наприкінці ХІХ ст. у педагогіку входить 
таке поняття, як «ненормальна дитина». Під 
цим поняттям розуміють дітей із різними 
відхиленнями (вродженими чи набутими). 
До цієї категорії належать діти з дефекта-
ми зору й слуху, дефектами мови, розумо-
во відсталих, а також психічно хворих дітей. 

До терміна «ненормальна дитина» у сво-
їх працях звертався представник експери-
ментальної педагогіки, творець тексту IQ 
А. Біне (1857–1911). Він був засновником 
«Лабораторії нормальної педагогії», ос-
новним завданням якої було вивчення ду-
ховних та фізичних властивостей дитини 
й одночасно розробка методів навчання, 
які б відповідали науковим вимогам. Ре-
зультати досліджень науковець показав 
у своїй працях «Сучасні ідеї про дітей»,  
«Ненормальні діти», які лягли в основу сис-
теми знань про дитинство, про її навчання та 
виховання. А. Біне основну свою діяльність 
присвятив дослідженню розумового розвит-
ку дитини, вивченню природи та причин від-
хилень у розумовому розвитку. Тому значне 
місце педагог надавав проблемі неуспіш-
них учнів, вважав, що педагогіка, як і меди-
цина, має включати діагностику і лікування 
причин їх відставання. Ми погоджуємося 
з думкою науковця, що, визначивши причи-
ни не успіхів окремої дитини, треба деталь-
но проаналізувати цей випадок, щоб знай-
ти найбільш вдалі засоби для її усунення. 

Ще одним науковцем, який приділяв ве-
лику увагу розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами та моделі особистіс-
но орієнтованого підходу до навчання і ви-
ховання, є Марія Монтессорі (1870–1952), 
видатного італійського педагога, яка ство-
рила оригінальну власну систему розвитку 
дітей раннього віку. Чимало науковців до-
водять цінність ідей дослідниці для сучас-
ної педагогіки.

Традиційне навчання та виховання того 
часу педагог розуміла як жорсткий авто-

ритарний вплив на дитину, у процесі яко-
го не враховувалися її особисті потреби. 
Науковець зазначала, що формувати на-
вчально-виховний процес треба так, щоб 
він відкривав невідоме у психічному, духов-
ному світі дитини, оскільки вона має вели-
кі можливості [7, с. 87]. Такий підхід щодо 
розуміння особливостей навчально-вихов-
ного процесу і визначив зміст освіти дітей 
з особливими потребами у гуманістичній 
педагогіці М. Монтессорі.

Італійський педагог виділила три ключо-
вих положення своєї педагогічної теорії: 

 – виховання має бути вільним; 
– виховання має бути індивідуальним; 
– виховання має спиратися на дані спо-

стережень за дитиною.
Педагог доводить, що школа має стати 

тим місцем, де дитина може жити на волі, і 
ця воля полягає не лише в інтимній духовній 
свободі розвитку – весь організм дитини 
має знайти в школі та дитячому садку най-
кращі умови для свого розвитку [7, с. 220].  
Основною загальною метою освіти має 
стати розвиток здібностей за допомогою 
різноманітних шляхів і засобів для органі-
зації внутрішнього світу людини, підготовка 
її до життя. 

Також варто зосередити свою увагу на 
поглядах французького педагога-рефор-
матора, засновника Міжнародної федера-
ції прихильників «нової школи» Селестена 
Френе (1896–1966). Основою його педаго-
гічної ідеї є теорія співробітництва, яка об-
ґрунтовує взаємодію трьох сторін:

 – вчителя й учнів;
– учнів один з одним;
– батьками та іншими дорослими. 
Головну мету виховання вчений вбачав 

у розвитку особистості дитини в організо-
ваному суспільстві, яке буде служити їй і 
якому вона сама буде слугувати. Саме ці 
ідеї є ключовими та базовими у розвитку 
інклюзивної освіти у наш час.

На основі власної педагогічної теорії 
С. Френе вивів «ядро цінностей», до якого 
належать:

– здоров’я дитини (піклування про само-
почуття дитини, режим дня);

– саморозвиток; 
– природа (створення сприятливого  

навколишнього середовища для розвитку 
дитини);

– забезпечення «природного, живого і 
всебічного виховного процесу».

Педагог у свої працях розвиває ідею, 
про те, що треба створити оптимальну об-
становку в сім’ї та школі з метою допомог-
ти дитині сформувати свою особистість, 
адже будь-яке насильство над особистістю 
призводить до негативних наслідків. 
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Особливо актуальними для сучасних пе-
дагогів та прихильників інклюзії є погляди 
засновника сучасної дефектології, психо-
лога, експериментатора Лева Семеновича 
Виготського (1896–1934), який зробив ва-
гомий внесок у вивчення особистості ди-
тини з психофізичними вадами, в обґрун-
тування проблеми компенсації дефекту 
в процесі спеціально організованого нав-
чання і виховання. Ще на початку ХХ ст. 
він писав про шкідливий вплив на інвалідів 
соціальної ізоляції: «Надзвичайно важливо, 
з психологічної точки зору, не закривати 
аномальних дітей в особливі групи, а яко-
мога ширше практикувати їхнє спілкування 
з іншими» [2, c. 52]. 

Науковець вбачає основний недолік 
спеціальної школи в тому, що вона зами-
кає свого вихованця – сліпу, глухоніму або 
розумово відсталу дитину – у вузькому колі 
шкільного колективу, створює відрізаний, 
замкнутий, тісний світ, в якому все орієн-
товано і пристосовано до дефекту дитини, 
все концентрує її увагу на тілесній ваді і 
не готує її до справжнього життя [2, c. 50]. 
Л. Виготський стверджував, що всі психо-
логічні особливості неповноправної дитини 
мають в основі не біологічне, а соціальне 
ядро. Вчений наголошував на тому, що мо-
дель виховання аномальних дітей універ-
сальна для всіх, а от їхнє навчання потре-
бує спеціальної методики з урахуванням 
особливостей та вад конкретної дитини. 
Суть такого навчання має спиратися на такі 
засади:

– знання педагогом індивідуальних осо-
бливостей дитини; 

– врахування психологічних закономір-
ностей розвитку особистості (інтереси, 
воля, мотиви, поведінка, діяльність, систе-
ма відносин, вік, стать);

– знання дидактичних принципів, форм, 
методів і прийомів навчання [2, c. 104].

Л. Виготський вважав, що завданнями 
виховання дитини з вадами розвитку є її 
інтеграція в життя та здійснення компенса-
ції її недоліків іншим шляхом. Лев Семено-
вич – один із перших, хто обґрунтував ідею 
інтегрованого навчання. На основі його 
праць реалізувалося інклюзивне навчан-
ня в практиці роботи шкіл Західної Європи 
та США [6, c. 210–211].

Особливо цінним у процесі формуван-
ня особистості дитини є концепція Шалви 
Олександровича Амонашвілі (1931), про 
систему гуманістично-особистісного під-
ходу до учнів в освітньому процесі. Його 
педагогіка сприймає дитину такою, як вона 
є, погоджується з її природою, бачить у ній 
потенційні можливості та готує до само-
стійного життя. Важливо зазначити, що 

саме завдяки правильному підбору методів 
та форм навчання можна розкрити людину 
та зробити з неї особистість. Усі положен-
ня його теорії безпосередньо стосуються 
дитини з особливим потребами [1]. 

Відомий європейський вчений в галузі 
спеціальної педагогіки Отто Шпек розгля-
дає індивідуальну і соціальну інтеграцію 
як провідну мету педагогічного супроводу. 
Його праця «Люди з розумовою відсталі-
стю. Навчання та виховання» [13] присвя-
чена проблемі дітей з особливими освіт-
німи потребами. Автор презентує сучасні 
концепції, де дає рекомендації щодо ціліс-
ного розвитку дітей із психічними вадами. 

Підтверджуючи виняткову важливість 
педагогічної допомоги, що спрямована 
на встановлення рівноправних взаємовід-
носин, активних контактів із навколишнім 
світом, а також на встановлення цілісних 
взаємозв’язків, які мають стати частиною 
життєвого середовища окремої дитини 
з особливими потребами, німецький вче-
ний виділяє шість напрямів педагогічної 
допомоги інтегрованого плану [13, c. 31]: 

– підтримка і тренування фізичних функ-
цій; 

– формування елементарних практичних 
навичок; 

– знання про навколишній світ; 
– збагачення і стабілізація емоційного 

світу особливої дитини;
– побудова обдуманого і щасливого 

життя.
Серед видатних вітчизняних та зарубіж-

них науковців у сфері корекційної педагогі-
ки чільне місце посідає Віктор Миколайович 
Синьов (1940) – фундатор дефектологічної 
науки в Україні. Вагоме місце у його до-
слідженнях посіла проблема соціалізації 
учнів з особливими освітніми потребами. 
Розробка цього напряму забезпечила на-
уковій школі В. Синьова заслужене міжна-
родне визнання. Серед його учнів – відомі 
вчені, дослідники педагогічної науки: Б. Ан-
дріївський, І. Бех, В. Бондар, В. Масенко, 
С. Максименко, М. Шеремет.

В. Синьов уперше формулює наукові 
вимоги до питання відкритої системи роз-
витку особистості в інтегрованому, інклю-
зивному, корекційному навчанні та вихо-
ванні учнів із проблемами психофізичного 
розвитку. В основу інклюзивної освіти вче-
ний-педагог пропонує покласти ідеологію 
заперечення будь-якої дискримінації дітей, 
тобто забезпечення однакового ставлення 
до всіх людей, створення спеціальних умов 
для дітей з особливими потребами.

Згідно з поглядами В. Синьова, інклю-
зивна освіта базується на таких засадах: 

– надання рівного доступу до навчання; 
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– визнання здатності до навчання кожної 
дитини; 

– забезпечення права дітей розвива- 
тися; 

– залучення батьків до навчального про-
цесу; 

– розроблення навчальних програм, що 
сприяють розвитку навичок навчання про-
тягом усього життя [10].

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, попередньо проведений аналіз 
класичної спадщини вітчизняних та зару-
біжних вчених доводить, що натепер не 
існує цілісного дослідження проблематики 
становлення особистості дитини з особли-
вими потребами в загальноосвітньому на-
вчальному закладі, яка є визначальною для 
системи освіти загалом. Розвиток інклю-
зивної освіти у вітчизняній та зарубіжній 
педагогічній думці характеризується спро-
бами об’єднання досвіду організації спе-
ціальної освіти на основі традиційних ме-
дичних класифікацій і з витікаючими з них 
видами дефектів, з одного боку, і масової 
освіти, з іншого.
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У статті досліджено та проаналізовано нормативно-правову базу, що відображає реалізацію змісту 
соціокультурної складової частини освіти майбутніх судноводіїв у незалежній Україні. Акцентовано на 
тому, що через вивчення історії, мови, культури, традицій, спрямованості принципів освіти на гуман-
ність та духовність і відбувається така реалізація. Здійснений аналіз засвідчив невідёємність соціокуль-
турної компоненти від освітнього процесу майбутніх судноводіїв.
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В статье исследована и проанализирована нормативно-правовая база, отражающая реализацию со-
держания социокультурной составляющей образования будущих судоводителей в независимой Укра-
ине. Акцентировано внимание на том, что путем изучения истории, языка, культуры, традиций, на-
правленности принципов образования на гуманность и духовность и происходит такая реализация. 
Проведенный анализ показал неотделимость социокультурной компоненты от образовательного про-
цесса будущих судоводителей.
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The article investigates and analyzes the regulatory and legal framework, which reflects the implementation 
of the content of the socio-cultural component of the education of future navigators in independent Ukraine. 
The emphasis is on the fact that such implementation is enforced through the study of history, language, cul-
ture, traditions, orientation of the principles of education to humanity and spirituality. The analysis conducted 
testified to the integrity of the socio-cultural component with the educational process of future navigators.
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Постановка проблеми. У незалежній 
Україні актуальними стали питання онов-
лення та покращення освітніх стандартів, 
спрямованості української освіти відпові-
дати європейським вимогам. Освіта май-
бутніх судноводіїв відбувається у встанов-
леному порядку згідно із законами уряду 
та постановами Кабінету Міністрів України. 
Впродовж років незалежності нашої держа-
ви було започатковано проекти з вдоско-
налення освіти. Інтеграційні процеси та на-
правленість нашої країни на європростір 
зумовлюють реалізацію соціокультурної скла-
дової частини у процесі навчання фахівців. 

Постановка завдання. Мета нашої 
статті – дослідити та проаналізувати нор-
мативно-правову базу, що відображає ре-
алізацію змісту соціокультурної складової 
частини освіти майбутніх судноводіїв у не-
залежній Україні.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Різні аспекти нормативно-правової 
бази освіти судноводіїв вивчали М. Баби-

шена, Н. Бобришева, С. Волошинов, І. Со-
кол, В. Чернявський, О. Фролова та ін. Так 
В. Чернявський разом з іншими науковця-
ми розробив Стандарт вищої освіти Укра-
їни у галузі знань «Транспорт» для спеці-
альності «Річковий та морський транспорт» 
(ступінь вищої освіти бакалавр) з урахуван-
ням нормативних документів Міжнародної 
морської організації. О. Фролова впрова-
дила спецкурс та методичні рекомендації 
«Соціокультурні аспекти фахової підготовки 
майбутнього судноводія», для цього на по-
чатковому етапі експерименту проаналізу-
вала нормативно-правові документи відпо-
відно до теми свого дослідження.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Вважаємо необхідним проаналі-
зувати освітні документи взагалі, оскільки 
в них є передумови реалізації соціокуль-
турної компоненти, а всі морські заклади 
функціонують не лише згідно з вимогами 
морських документів та конвенцій, але й 
відповідно до законів та постанов уряду 
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про освіту загалом. Забезпечення якості 
вищої освіти є важливою умовою розвитку 
держави та суспільства шляхом належної 
професійної підготовки майбутніх фахівців.

Незалежна Україна успадкувала від СРСР 
дещо деформовану систему вищої освіти, 
яка характеризувалась надмірною ідеоло-
гізацією навчально-виховного процесу та 
звуженими засадами демократії. З 1991 р. 
перед державою постало завдання унорму-
вати діяльність системи освіти в нових со-
ціально-політичних умовах та збалансувати 
її з потребами перехідної економіки та су-
спільства [1, с. 160]. 

Варто нагадати, що хоч про соціокуль-
турну складову частину освіти й не йшло-
ся, наприклад, у Законі УРСР «Про народну 
освіту» 1974 р. зі змінами та доповненнями 
у 1980 р., а метою освіти у тогочасному су-
спільстві була підготовка людей «вихованих 
на ідеях марксизму-ленінізму, в дусі пова-
ги до радянських законів і соціалістичного 
правопорядку» [12], однак також йшлося 
про вдосконалення освіти на основі новіт-
ніх досягнень культури. 

Вищезгаданий Закон втратив чинність 
у 1991 р., але його основні положення від-
бились у Законі «Про освіту» 04.06.1991 р., 
який не втратив актуальності і після прого-
лошення незалежності, а лише зазнав де-
яких змін. У ст. 6 Закону перелічуються ос-
новні принципи освіти, серед яких гуманізм 
та пріоритетність загальнолюдських духов-
них цінностей, а також зв’язок зі світовою 
та національною історією, культурою, тра-
диціями. Так, принципи освіти полягають 
у взаємодії у певному соціально-культур-
ному просторі [13].

У 1993 р. було прийнято Державну націо-
нальну програму «Освіта» («Україна XXI сто-
ліття»)». Серед головних завдань держави 
вказано і реформування освіти з метою 
виходу культури на світовий рівень. Голов-
ною метою програми, окрім того, є «фор-
мування інтелектуального та культурного 
потенціалу як найвищої цінності нації» [5]. 
Забезпечити її виконання можливо шляхом 
досягнення якісно нового рівня у вивчен-
ні базових навчальних предметів, таких як 
українська та іноземні мови, історія, літера-
тура, котрі, власне, реалізують соціокуль-
турну складову частину. Одним із шляхів 
реформування освіти названо «подолання 
девальвації загальнолюдських гуманістич-
них цінностей та національного нігілізму, 
відірваності освіти від національних дже-
рел» і дійсно, щоб вести активну полікуль-
турну діяльність, перш за все, необхідно 
володіти знаннями про культуру та традиції 
власного народу. Серед принципів реалі-
зації програми виділимо кілька, найбільш 

близьких до теми нашого дослідження: «гу-
манізація освіти, що полягає в утверджен-
ні людини як найвищої соціальної цінності, 
найповнішому розкритті її здібностей та 
задоволенні різноманітних освітніх потреб, 
забезпеченні пріоритетності загальнолюд-
ських цінностей, гармонії стосунків людини 
і навколишнього середовища, суспільства 
і природи» та «гуманітаризація освіти, що 
покликана формувати цілісну картину сві-
ту, духовність, культуру особистості і пла-
нетарне мислення» [5]. Реалізація змісту 
соціокультурної складової частини освіти 
теж актуальна у шляхах реформування змі-
сту загальноосвітньої підготовки, запро-
понованих програмою «Освіта» («Україна 
XXI століття»)», наприклад: 

– формування гуманітарного мислення, 
опанування рідною, державною та інозем-
ними мовами; 

– прилучення до літератури, музики, об-
разотворчого мистецтва, надбань народної 
творчості, здобутків української і світової 
культури;

– осмислення історичних фактів, подій 
і явищ, різноманітності шляхів людського 
розвитку; 

– формування світоглядної, правової, 
моральної, політичної, художньо-естетич-
ної, економічної, екологічної культури [5]. 

З-посеред напрямів реформування вихо-
вання відповідно до Державної національ-
ної програми «Освіта» («Україна XXI століт-
тя»)» також є такі, що сприяють реалізації 
соціокультурної складової частини, адже 
навчання та виховання йдуть пліч-о-пліч. 
До них належать: 

– прищеплення шанобливого ставлення 
до культури, звичаїв, традицій усіх народів, 
що населяють Україну; 

– виховання духовної культури особи-
стості; створення умов для вільного вибору 
нею своєї світоглядної позиції [5]. 

Крім того, починаючи з 90-х рр. ХХ ст. 
і донині Кабінетом Міністрів України було 
видано ряд постанов, котрі визначили спе-
ціальності, напрями, галузі та стандарти 
освіти. На особливу увагу у контексті на-
шого дослідження заслуговують документи 
Кабміну, що стосуються майбутніх судно-
водіїв.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 травня 1994 р. № 325 «Про 
Перелік напрямів підготовки фахівців із ви-
щою освітою за професійним спрямуван-
ням, спеціальностей різних кваліфікаційних 
рівнів та робітничих професій» за напря-
мом підготовки фахівців із вищою освітою 
6.1003 «Судноводіння і енергетика суден» 
до освітньо-кваліфікаційного рівня «спе-
ціаліст» належить спеціальність 7.100301 
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«Судноводіння на морських шляхах», до 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молод-
ший спеціаліст» – спеціальність 5.10030101 
«Судноводіння на морських шляхах», також 
є робітничі спеціальності матросів 1-го, 
2-го класів, які майбутні судноводії опано-
вують при проходженні плавальної прак-
тики на посаді кадета, а згодом працюють 
матросами 2-го та 1-го класів [15].

24 травня 1997 р. вищеназвана поста-
нова втрачає чинність, оскільки затвер-
джено нову – № 507 «Перелік напрямів 
та спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах за відповідними освітньо-квалі-
фікаційними рівнями». До освітньо-кваліфі-
каційних рівнів належать молодший спеціа-
ліст, бакалавр, спеціаліст та магістр. Таким 
чином, починається підготовка бакалаврів 
та магістрів. За напрямом підготовки 1003 
«Судноводіння і енергетика суден» за спе-
ціальністю «Судноводіння» готують фахівців 
усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів [3].

Далі освітньо-кваліфікаційні рівні, за 
якими відбувається підготовка майбут-
ніх судноводіїв, було затверджено згідно 
з постановою від 20 січня 1998 р. № 65 
«Про затвердження Положення про освіт-
ньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)». 
Постанову було створено відповідно до 
ст. 30 Закону України «Про освіту». Згід-
но з постановою виділяють такі освітньо- 
кваліфікаційні рівні: кваліфікований робіт-
ник, молодший спеціаліст, бакалавр, спе-
ціаліст та магістр. Кваліфікований робітник 
отримує цей рівень на основі повної або 
базової загальної середньої освіти, молод-
ший спеціаліст – на основі повної загаль-
ної середньої освіти, бакалавр – на основі 
повної загальної середньої освіти, спеціа-
ліст – на основі кваліфікації бакалавра та 
магістр – на основі кваліфікації бакалавра 
або спеціаліста [10].

Ця постанова втрачає чинність у частині 
підготовки фахівців за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем молодшого спеціаліста згід-
но з постановою Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження переліку спеціальнос-
тей, за якими здійснюється підготовка фа-
хівців у вищих навчальних закладах за ос-
вітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 
спеціаліста» 20 червня 2007 р. У галузі 
знань 0701 «Транспорт і транспортна інф-
раструктура» з’являються спеціальнос-
ті 5.07010401 «Судноводіння на морських 
шляхах» та 5.07010402 «Судноводіння на 
внутрішніх водних шляхах» [9]. 29 квітня 
2015 р. було прийнято постанову № 266 
«Про затвердження переліку знань і спе-
ціальностей, за якими здійснюється підго-
товка здобувачів вищої освіти». За галуззю 

знань 27 «Транспорт» готуються фахівці за 
спеціальністю 271 «Річковий та морський 
транспорт» [8].

Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. важливим ета-
пом становлення освіти стало розроблення 
державних стандартів вищої освіти згідно 
з постановою від 7 серпня 1998 р. № 1247. 
Державні стандарти вищої освіти встано-
вили вимоги до змісту, обсягу і рівня освіт-
ньої та фахової підготовки [16]. До компо-
нентів державних стандартів вищої освіти 
належать освітньо-кваліфікаційні рівні мо-
лодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліс-
та та магістра.

У 2002 р. було зроблено наступний крок 
для зростання інтелектуального, культурно-
го, духовно-морального потенціалу суспіль-
ства та народу – затвердження Національ-
ної доктрини розвитку освіти. В ній надано 
визначення поняття «освіта» – це «основа 
розвитку особистості, суспільства, нації та 
держави, запорука майбутнього України. 
Вона є визначальним чинником політичної, 
соціально-економічної, культурної та на-
укової життєдіяльності суспільства» [2]. 
«Інтеграція вітчизняної освіти до європей-
ського та світового освітніх просторів» ви-
знана одним із пріоритетних напрямів дер-
жавної політики щодо розвитку освіти. Крім 
того, держава має забезпечити виховання 
особистості, яка усвідомлює належність 
до українського народу та європейської 
цивілізації та орієнтується у реаліях соці-
окультурної динаміки [2]. Реалізація соці-
окультурної складової частини освіти про-
стежується і у таких державних завданнях, 
як «збереження та збагачення українських 
культурно-історичних традицій, виховання 
шанобливого ставлення до національних 
святинь, української мови, а також до істо-
рії та культури всіх корінних народів і націо-
нальних меншин, які проживають в Україні, 
формування культури міжетнічних і міжо-
собистісних відносин», «виховання людини 
демократичного світогляду, яка дотриму-
ється громадянських прав і свобод, із по-
вагою ставиться до традицій, культури, ві-
росповідання та мови спілкування народів 
світу». У Національній доктрині розвитку 
освіти на 2002–2004 роки акцентувалось 
на розвитку культури українського народу 
та оволодінні цінностями світової культури, 
загальнолюдськими надбаннями [2]. Кон-
статовано факт сприяння освіти високій 
мовній культурі людини, вихованню толе-
рантності у ставленні до носіїв різних мов 
і культур. Освіта визначається як соціаль-
ний інститут, а суб’єкти її системи покли-
кані сприяти набуттю молоддю «соціаль-
ної компетентності й досвіду у питаннях  
взаєморозуміння, толерантності, побудови 
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спільного європейського дому, культурно-
го різноманіття і водночас для збереження 
та примноження власних культурних над-
бань» [2]. Очікуваним результатом реалі-
зації доктрини мав стати перехід до рівня 
освіти, який би забезпечив культурний, ду-
ховно-моральний потенціал особистості та 
суспільства.

Наприкінці другого десятиріччя неза-
лежності, оскільки відбувається підготовка 
морських фахівців різних освітньо-квалі-
фікаційних рівнів, з’являється план роз-
витку України як морської держави. Рух 
держави у цьому напрямі передбачено 
постановою Кабінету Міністрів України від 
7 жовтня 2009 р. № 1307 «Про затверджен-
ня Морської доктрини України на період 
до 2035 року». 

Пріоритетні завдання реалізації націо-
нальних інтересів України у сфері морської 
діяльності визначають як такі:

– задоволення потреб народу та еконо-
міки у сфері морської діяльності;

– посилення позиції України серед про-
відних морських держав;

– забезпечення суверенітету шляхом 
проведення морських наукових досліджень, 
підготовкою та перепідготовкою фахівців 
морської галузі [6].

Зазначимо, що зміст підготовки мор-
ських фахівців включає цикл гуманітарних 
та соціально-економічних дисциплін, які 
забезпечують реалізацію соціокультурної 
складової частини освіти.

Реалізація положень Морської доктрини 
покликана забезпечувати розвиток України 
як морської держави, національні інтереси 
та безпеку в Азовському і Чорному морях 
та інших районах Світового океану [6]. Ці 
та інші положення мають забезпечуватися 
шляхом наукових досліджень та підготов-
кою кваліфікованих кадрів. Оскільки дер-
жавна морська політика прагне виходити за 
рамки ресурсів морів України, зміст освіти 
має відповідати міжнародним стандартам, 
вимогам, що висуваються Міжнародною 
морською організацією. Співпраця з міжна-
родною спільнотою зумовлює необхідність 
соціокультурної складової частини.

Також із метою введення європейських 
стандартів та принципів забезпечення яко-
сті освіти з урахуванням вимог ринку пра-
ці до компетентностей фахівців та задля 
визнання кваліфікацій, здобутих в Україні 
на міжнародному рівні, Кабінет Міністрів 
України видав постанову від 23 листопада 
2011 р. № 1341 «Про затвердження наці-
ональної рамки кваліфікацій». У постано-
ві описано десять кваліфікаційних рівнів, 
більш високі з них, наприклад, 8–9 серед 
інших характеристик включають розв’язан-

ня значущих соціальних, наукових, культур-
них, етичних та інших проблем, соціальну 
відповідальність за результати прийняття 
стратегічних рішень, здатність розв’язувати 
соціально значущі системні проблеми [7]. 

У результаті змінюваних вимог суспіль-
ства та необхідності реформування осві-
ти, як диктувало нове керівництво МОН, 
створено Закон України «Про вищу освіту» 
2014 р. Він скасовував попередній закон 
«Про вищу освіту» 2002 р. та за основу мав 
законопроект, який розроблявся ще з лю-
того 2012 р. Відповідно до мети нашого до-
слідження, звернемось до ст. 26, де опи-
сано основні завдання вищого навчального 
закладу, крім провадження освіти на відпо-
відному рівні, навчальний заклад має:

– забезпечувати суспільний та економіч-
ний розвиток держави шляхом формування 
людського капіталу;

– формувати особистість шляхом па-
тріотичного, правового виховання, утвер-
дження моральних цінностей, соціальної 
активності, громадянської позиції та відпо-
відальності, вміння вільно мислити та са-
моорганізовуватися в сучасних умовах;

– зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності та досягнення 
суспільства;

– підвищувати освітній та культурний рі-
вень громадян;

– налагоджувати міжнародні зв’язки та 
впроваджувати міжнародну діяльність у га-
лузі освіти, науки, мистецтва і культури [4]. 

Тож загалом вимоги закону поєднують 
освітні, соціальні та культурні аспекти та ре-
алізацію соціокультурної складової части-
ни освіти. Крім того, приділено увагу мові 
викладання у вищих навчальних закладах. 
Мову як дисципліну вважаємо предметом 
соціально-гуманітарного циклу, адже вона 
обов’язково містить вивчення культури, тра-
дицій тощо. У ст. 48 сказано: «З метою ство-
рення міжнародної академічної мобільності 
вищий навчальний заклад має право при-
йняти рішення про викладання однієї або 
кількох дисциплін англійською та/або інши-
ми іноземними мовами». Особливо актуаль-
ним це питання є у разі навчання іноземних 
студентів, які згідно із законом мають та-
кож вивчати державну мову. Але при робо-
ті з іноземними громадянами варто завжди 
враховувати соціально-культурні чинники, 
котрі є не менш важливими, ніж національні 
чи індивідуально психологічні особливості.

З переходом до компетентнісного підхо-
ду наказом МОН України від 01.06.2016 р. 
№ 600 «Про затвердження та введення 
в дію Методичних рекомендацій щодо роз-
роблення стандартів вищої освіти» введено 
нові стандарти вищої освіти, які замінюють 
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собою Галузеві стандарти вищої освіти, 
розроблені у 2002–2004 роках. «Стандар-
ти базуються на компетентісному підході 
і поділяють філософію визначення вимог 
до фахівця, закладену в основу Болон-
ського процесу та в міжнародному Проекті 
Європейської Комісії «Гармонізація освіт-
ніх структур в Європі» (Tuning Educational 
Structures in Europe, TUNING)».

У розділі ІV «Перелік компетентностей 
випускника» сказано, що такий перелік 
«корелюється з описом відповідного ква-
ліфікаційного рівня» та «перелік загальних 
компетентностей має містити 5–15 ком-
петентностей з урахуванням рівня освіти». 
«Здатність реалізувати свої права і обов’яз-
ки як члена суспільства», «здатність збері-
гати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності» є обов’язковими загаль-
ними компетентностями освітнього ступеня 
бакалавра [11, c. 14]. Інші загальні компе-
тентності для всіх освітніх рівнів обирають-
ся з переліку проекту TUNING, перелічимо 
ті, що відображають реалізацію змісту соці-
окультурної складової частини:

– здатність спілкуватися іноземною мо-
вою;

– здатність працювати в команді;
– навички міжособистісної взаємодії;
– цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності;
– здатність працювати в міжнародному 

контексті;
– здатність діяти соціально відповідаль-

но та свідомо [11, с. 15].
Про важливість зв’язку освіти з історією, 

культурою та традиціями сказано і у Зако-
ні «Про освіту» від 05.09.2017 р. «Засадами 
державної політики у сфері освіти та прин-
ципами освітньої діяльності є: нерозривний 
зв’язок із світовою та національною істо-
рією, культурою, національними традиці-
ями; формування громадянської культури 
та культури демократії» – ст. 6 [14]. Відпо-
відно до ст. 7, «держава сприяє вивченню 
мов міжнародного спілкування, насампе-
ред англійської мови, в державних і кому-
нальних закладах освіти». Одна чи кілька 
дисциплін можуть викладатися двома або 
більше мовами – державною та будь-якою 
офіційною мовою Європейського Союзу. 
Створюються можливості для вивчення мов 
національних меншин в Україні, а також для 
навчання українською мовою у закладах 
освіти, які функціонують за кордоном.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, аналіз нормативних документів 
доводить, що соціокультурна складова ча-
стина є невід’ємною компонентою реаліза-
ції змісту освіти. Вона є актуальною на всіх 
етапах розвитку та становлення особистості 

майбутнього судноводія та, так чи інакше, 
згадана у законах та постановах, що відо-
бражають вимоги до вищої освіти в Украї-
ні та державні освітні стандарти. Подальші 
дослідження доцільно присвятити аналі-
зу вимог міжнародних морських докумен-
тів та конвенцій щодо освіти судноводіїв.
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СИСТЕМА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У США
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Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

У статті здійснено аналіз базових понять: «освіта», «вища освіта», «професійна освіта», «медична 
освіта», «університет», «коледж», «медична школа» в контексті вітчизняної та зарубіжної педагогіч-
ної науки. Обґрунтовано необхідність визначення змісту термінів, що становлять понятійний апарат 
сучасної вищої медичної освіти як умови компетентного вирішення завдань і проблем, спрямованих 
на підвищення якості освіти, реалізації основних напрямів її реформування на всіх рівнях системи 
безперервної освіти.

Ключові слова: понятійно-категорійний апарат, освіта, вища освіта, медична освіта, медична 
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В статье осуществлен анализ базовых понятий «образование», «высшее образование», «профессио-
нальное образование», «медицинское образование», «университет», «колледж», «медицинская школа» 
в контексте отечественной и зарубежной педагогической науки. Обоснована необходимость определе-
ния содержания терминов, составляющих понятийный аппарат современного высшего медицинского 
образования как условия компетентного решения задач и проблем, нацеленных на повышение качества 
образования, реализации основных направлений ее реформирования на всех уровнях системы непре-
рывного образования.
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The article analyzes the basic concepts of “education”, “higher education”, “professional education”, “med-
ical education”, “university”, “college”, “medical school” in the context of domestic and foreign pedagogical 
science. The necessity of determining the content of the terms constituting the conceptual apparatus of modern 
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education, realization of the main directions of its reform at all levels of the system of continuous education is 
substantiated.
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Постановка проблеми. Для успішного 
вивчення будь-якої освітньої системи не-
обхідним є чітке розуміння базових понят-
тях не тільки вітчизняної, але й зарубіжної 
освіти. Розвиток, систематизація та вдо-
сконалення понятійної системи педагогіки 
є однією з перманентних і постійно акту-
альних проблем науки. Вся сукупність по-
нять педагогіки, яка є безліччю різноманіт-
них, часом протилежних одна одній теорій, 

концепцій, ідей, положень, уявлень, відо-
бражає її структуру більш чи менш – за-
лежно від рівня і стану розвитку самої нау-
ки – повно й адекватно. 

Поняття за своїм обсягом та змістом 
знаходяться в певних взаємозв’язках, вза-
ємозумовлених відносинах між собою, 
доповнюють і розкривають одне одного, 
утворюючи при цьому цілісність. Навіть 
якщо йдеться про поняття, які виражають 
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концепти будь-яких альтернативних тео-
рій, вони завжди логічно взаємопов’язані. 
Саме це дає змогу науковцям, незалежно 
від конкретних наукових позицій і поглядів, 
легко розуміти аргументи інших дослідни-
ків, дискутувати з ними і доводити свою 
точку зору.

Галузь медицини та медичної освіти 
належить до тих сфер людського знання, 
в яких чіткість та розуміння зазначених по-
нять відіграє особливу роль. Саме тому де-
далі гостріше постає проблема чіткого роз-
межування базових понять та коректної їх 
інтерпретації.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням понятійно-категорійного 
апарату в різні історичні періоди розвитку 
педагогіки займалися А. Вихрущ, С. Гон-
чаренко, М. Євтух, В. Кемінь, О. Локшина, 
О. Сухомлинська та ін.). Історичним аспек-
там функціонування понятійно-категорійно-
го апарату присвячено праці О. Заболотної, 
О. Квас, Л. Оршанського, М. Чепіль, М. Со-
кол та ін. Проте розвідки, які стосуються 
проблем понятійно-категорійного апарату 
педагогіки в контексті американської вищої 
школи, залишаються нечисельними, що 
посилює актуальність пропонованої праці.

Зрозуміло, що поняття змінюються за-
лежно від історичної ситуації в країні та 
світі, тієї об’єктивної дійсності, яку вони 
покликані відобразити. На еволюцію поня-
тійного апарату впливають численні соці-
альні, ідеологічні, політичні та інші фактори, 
а також рівень розвитку педагогічної теорії 
та практики. В межах нашого дослідження 
релевантним є визначення таких основних 
понять, як «освіта», «вища освіта», «профе-
сійна освіта», «медична освіта», «медична 
школа», «коледж», «університет» та вста-
новлення логічних зв’язків між ними.

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає в характеристи-
ці основних базових педагогічних понять 
у контексті вищої медичної освіти США.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Юридичне визначення освіти на-
водиться в національних законах про осві-
ту. Так, зокрема, в Законі України «Про 
освіту» вона розглядається як основа інте-
лектуального, духовного, фізичного і куль-
турного розвитку особистості, її успішної 
соціалізації, економічного добробуту, за-
порука розвитку суспільства, об’єднаного 
спільними цінностями і культурою, та дер-
жави [4]. 

У Міжнародній стандартній класифікації 
освіти (МСКО) ЮНЕСКО під освітою розу-
міють всі цілеспрямовані і систематичні дії, 
призначені для задоволення освітніх по-

треб. Освіту розглядають як організований 
і стійкий процес комунікації, який породжує 
навчання. Під навчанням, своєю чергою, 
розуміють будь-яку зміну в поведінці, ін-
формації, знаннях, світогляді, системі цін-
ностей або навичках. Виходячи з позиції 
МСКО, навчання має плановий характер, 
має бути організованим, стійким, здійсню-
ватися за наявності певних умов, які відріз-
няють його від інших форм неорганізова-
ного навчання [19]. Отже, за визначенням 
міжнародної організації ЮНЕСКО, освіта – 
це процес і результат удосконалення зді-
бностей і поведінки людини, за якого вона 
досягає соціальної зрілості та індивідуаль-
ного зростання [19]. Окрім цього, ЮНЕСКО 
наголошує, що освіта є правом кожної лю-
дини впродовж усього життя, а її доступ-
ність має бути доповнена якістю.

Зрозуміло, що освіта є об’єктом дослі-
дження різних галузей знань: філософії, 
педагогіки, соціології, економіки, юри-
спруденції тощо. Представниками цих наук 
запропоновано доктринальні визначення 
освіти і навчання, які суттєво відрізняють-
ся один від одного (навіть всередині од-
нієї галузі знань). Наприклад, у педагогіці 
окремі автори пропонують процесуальний 
підхід до визначення поняття «освіта», роз-
глядаючи її як процес і результат засвоєн-
ня людиною соціального досвіду, систе-
ми знань, умінь і навичок, необхідних для 
життя в суспільстві, а навчання – як спільну 
діяльність учня і вчителя, спрямовану на 
досягнення навчальних цілей, оволодіння 
знаннями, вміннями і навичками, закладеними  
навчальними планами і програмами. Інші 
науковці розглядають освіту як результат 
зазначеного процесу.

Американський вчений К. Гемм виділяє 
три інші підходи до використання цього по-
няття. Перше, соціологічне використання 
поняття «освіта» отримало свою назву че-
рез те, що воно часто застосовується со-
ціологами при описі виховного впливу на 
дитину народу чи суспільства. Такий опис 
здебільшого передбачає практику шкільної 
освіти, але не обов’язково, оскільки у де-
яких суспільствах немає формальних шкіл, 
а дітей навчає батько, матір або спільнота. 
Таким чином, діти навчаються (окультурю-
ються, соціалізуються) через процес, який 
варіює від моделювання учнівства до фор-
мальної дидактичної системи. Важливо за-
значити, що це використання поняття «осві-
та» не обов’язково стосується формальної 
освіти чи досягнення загальної освіченості. 
Акцент робиться на практиці соціалізації 
дитини в конкретній культурі [14, с. 32].

Друге, інституційне або «шкільне» ви-
користання терміна «освіта» означає по-
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силання на розвиток людини в результаті 
впливу школи або інших формальних освіт-
ніх установ [14, с. 32].

По-третє, поняття «освіта» використову-
ється у значенні загальної освіченості, коли 
йдеться про освіту як щось таке, що може 
чи не може відбуватися у навчальних закла-
дах, або може чи не може бути результа-
том соціалізації. Тоді освіта розглядається 
як певне людське досягнення, яке вважа-
ється найбільш цінним етапом розвитку ін-
телекту, що характеризується знаннями та 
розумінням. Така початкова концепція осві-
ти вже існувала в ранній Греції і називалася 
«paedia». Це використання дає змогу смі-
ливо сказати, що певні форми соціалізації 
сприяють освіті [14, с. 33].

За визначенням Організації Економічно-
го Співробітництва та Розвитку, освіта – це 
організована й послідовна комунікація, ме-
тою якої є здійснення навчання, де «кому-
нікація» включає передачу інформації (ідеї, 
знання, стратегії тощо) між двома і біль-
ше особами [17, с. 46]. Ця дефініція похо-
дить від соціально-педагогічної доктрини 
Дж. Дьюї, для якого освіта та навчання є 
соціальними та інтерактивними процесами, 
і тому сама школа є соціальним інститутом, 
через який соціальні реформи можуть і ма-
ють відбуватися [15, с. 19].

За визначенням Енциклопедії Британ-
ніка, освіта – це сфера людської діяльно-
сті, що пов’язана з методами викладання 
та навчання в школах або шкільному серед-
овищі, на відміну від неформальних та не-
офіційних способів соціалізації (наприклад, 
проекти розвитку сільських регіонів, осві-
та через взаємини батьків і дітей). Освіта 
також розглядається як передача ціннос-
тей та накопичених знань про суспільство. 
У цьому сенсі вона тотожна поняттю, яке 
соціологи називають соціалізацією, або ін-
культурацією [16].

За визначенням Оксфордського словни-
ка педагогічних термінів, освіта – це склад-
ний термін, який належить до запланова-
ного чи спонтанного, формального або 
неформального процесу, за допомогою 
якого люди розвиваються таким чином, 
який вважається соціально прийнятними 
з точки зору знань, вмінь, уявлень, оцінок 
та суджень [23].

За визначенням Національної освітньої 
спілки США, вища освіта є факультатив-
ним заключним етапом формальної осві-
ти, що здійснюється після закінчення се-
редньої освіти в університетах, академіях, 
коледжах, семінаріях, консерваторіях та 
технологічних інститутах [22, с. 2]. Право 
доступу до вищої освіти згадується в ба-
гатьох міжнародних документах із прав 

людини. У ст. 13 Міжнародного пакту ООН 
про економічні, соціальні та культурні пра-
ва 1966 р. йдеться про те, що «вища осві-
та має стати однаково доступною для всіх 
на основі можливостей, усіма відповідними 
засобами та, зокрема, шляхом поступового 
введення безкоштовної освіти» [7]. В Єв-
ропі ст. 2 Першого протоколу до Європей-
ської конвенції з прав людини, прийнятої 
1950 р., зобов’язує всі сторони, що підписа-
ли її, гарантувати право на освіту [3, с. 32].

У вітчизняній педагогічній науці знаходи-
мо двояке трактування поняття «вища осві-
та». За визначенням Енциклопедії освіти, 
вища освіта – це вершинна стадія багато-
річного формування працівника-професі-
онала [2, с. 209]. У Національному освіт-
ньому глосарії запропоновано визначення 
вищої освіти як формальної освіти, що на-
дається на найвищих (5-му і 6-му) освітніх 
рівнях за Міжнародною стандартною кла-
сифікацією освіти в університетах, інших 
закладах вищої освіти / вищих навчальних 
закладах та відповідає 5–8 рівням Євро-
пейської рамки кваліфікацій для навчання 
впродовж життя [8, с. 20].

З позиції Оксфордського словника пе-
дагогічних термінів, вища освіта – це су-
купність навчальних програм, які ставлять 
за мету здобуття та підвищення кваліфіка-
цій, які входять у національний перелік ква-
ліфікацій та спеціальностей [18].

Отже, вища освіта – це всі види освіти на 
базі середньої професійної або середньої 
загальної освіти, що здійснюються у ви-
щому навчальному закладі за основними 
освітніми програмами, відповідає вимогам 
державних освітніх стандартів. Вища освіта 
має на меті підготовку і перепідготовку фа-
хівців відповідного рівня, який задовольняє 
потреби особистості в поглибленні і роз-
ширенні освітнього рівня на базі середньої 
професійної або середньої загальної осві-
ти і реалізована в освітніх установах вищої 
професійної освіти.

Не варто плутати поняття «професійної 
освіти» і «професійної підготовки». Під про-
фесійною підготовкою розуміють систему 
організаційних і педагогічних заходів, що 
забезпечує формування в особистості про-
фесійної спрямованості, знань, навичок, 
умінь і професійної готовності [10, с. 432]. 

Одним із видів професійної освіти є ме-
дична освіта. Термін «медична освіта» по-
чав використовуватись з 1808 р., коли було 
відкрито медичний факультет в універси-
теті Монпельє у Франції. Медицина – це 
система наукових знань і сукупність прак-
тичних заходів, спрямованих на запобіган-
ня недугам, лікування хворих та охорону 
й зміцнення здоров’я людини [5, с. 382].  
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Відповідно, медична освіта – система фа-
хової підготовки й удосконалення лікарів, 
провізорів, середнього медичного персо-
налу й науково-педагогічних медичних ка-
дрів [9, с. 202].

За визначенням Енциклопедії Британні-
ка, медична освіта – це освіта, пов’язана 
з практикою лікаря, або початкове навчан-
ня, ціллю якого є здобуття професії лікаря 
(наприклад, медична школа чи стажуван-
ня), або додаткове навчання після цього 
(наприклад, резидентура, ординатура, без-
перервна медична освіта) [20].

Оскільки медична освіта є професійною 
освітою, її функціонування та тенденції 
розвитку не можна розглядати у відриві від 
європейського і світового контексту роз-
витку вищої освіти. Вона забезпечується 
мережею медичних, фармацевтичних та 
стоматологічних коледжів, інститутів, ака-
демій й університетів, в яких здійснюється 
середня спеціальна та вища фахова підго-
товка, перекваліфікація та удосконалення 
майстерності, а також післядипломна осві-
та медичних кадрів різного рівня [6, с. 21].

Розглянемо види ВНЗ, релевантних 
для нашого дослідження. Коледж – це 
освітня установа в системах вищої осві-
ти США, Великобританії і країн британ-
ської співдружності. За С. Гончаренком, 
коледж – це навчальний заклад у Велико-
британії, Співдружності країн, очолюваній 
Великобританією, і в СІЛА. Розрізняють 
три типи коледжів: такі, що відповідають 
за своїм рівнем вищій школі; що займають 
проміжне положення між середніми і вищи-
ми навчальними закладами; такі, що відпо-
відають рівню середньої школи і призна-
чені для учнів, яким виповнилося 16 років  
[1, с. 169–170].

У США поняття «коледж» може бути 
складовою частиною університету або ін-
шого закладу вищої освіти, але загалом 
«коледж» та «університет» використо-
вуються взаємозамінно, тоді як в інших 
країнах поняття «коледж» може означати 
середню або старшу школу, коледж по-
дальшої освіти, навчальну установу, яка 
готує фахівців у галузі торгівлі, чи інший 
заклад вищої освіти, який не має статусу 
університету або є складовою частиною 
університету [13].

Коледжами в США називають широкий 
спектр навчальних закладів, які пропонують: 
програму старшої школи – в цьому випадку 
коледж є синонімом «high school» і анало-
гом української старшої школи; програму 
професійного рівня Associate Degrees; де-
які з них зараховуються як перші два роки 
бакалаврату – в цьому випадку, навчальний 
заклад називається «community college»  

і є приблизним аналогом українського про-
фесійного ліцею, коледжу або технікуму; 
програму бакалаврату – в цьому випадку 
коледж є приблизним аналогом україн-
ського університету. Коледжі вищої освіти 
можуть входити до складу університетів 
США або бути самостійним навчальним 
закладом; у дуже рідкісних випадках у ко-
леджах вищої освіти викладають програми 
магістратури в США.

Отже, у контексті вищої школи цей тер-
мін може використовуватися для позна-
чення: 1) складової частини колегіального 
університету, наприклад Королівський ко-
ледж у Кембриджі, або федерального уні-
верситету, наприклад Королівський коледж 
у Лондоні; 2) освітній заклад, що спеціалі-
зується на підготовці фахівців конкретної 
галузі, наприклад, коледж із подальшою 
освітою, наприклад, Belfast Metropolitan 
College, учительський коледж або художній 
коледж; 3) у США коледж може бути си-
нонімом університету, наприклад Дартмут-
ський коледж, один із восьми університетів 
Ліги Плюща [13].

Університет – це один із видів установ, 
який реалізує освітні програми вищої та 
післяуніверситетської професійної осві-
ти з широкого спектру напрямів підготов-
ки (спеціальностей), здійснює підготовку, 
перепідготовку та (або) підвищення квалі-
фікації працівників вищої кваліфікації, на-
укових і науково-педагогічних працівників, 
виконує фундаментальні і прикладні науко-
ві дослідження з широкого спектру наук, є 
провідним науковим і методичним центром 
у галузях своєї діяльності.

Оригінальне латинське слово «universitas» 
взагалі стосувалося «групи осіб, пов’язаних 
в одну організацію, спілку, громаду, гіль-
дію, корпорацію тощо» [12, с. 267]. На час 
виникнення середньовічних міст та гільдій 
спеціалізовані асоціації студентів та викла-
дачів із колективними законними правами, 
які здебільшого гарантувалися статутами, 
виданими князями, прелатами або містами, 
в яких вони знаходяться, позначалися цим 
загальним терміном. Як і інші гільдії, вони 
мали повну автономію і визначали кваліфі-
кацію своїх членів. Оригінальне латинське 
слово зародилося у Західній та Централь-
ній Європі, де ця форма юридичної органі-
зації була поширеною, і звідки ця установа 
поширилася по всьому світі. У сучасному 
застосуванні це слово означає вищий на-
вчальний заклад, який пропонує підготов-
ку в основному неробітничих професій і, як 
правило, має право присвоювати наукові 
ступені [18].

«Університетами» в США називають-
ся навчальні заклади, в яких викладають 
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програми магістратури та аспірантури. За-
звичай університети складаються з кількох 
підрозділів, які можуть носити назви шкіл, 
коледжів, рідше – інститутів. Також до скла-
ду університету входить один або кілька ко-
леджів першої вищої освіти, які викладають 
програми бакалаврату в США. Наприклад, 
до складу Гарвардського університету вхо-
дять 12 шкіл, Гарвардський коледж, Інсти-
тут перспективних досліджень Редкліфа. 
Університет у США відрізняється від коле-
джу ще й тим, що в ньому ширший вибір 
предметів, що вивчаються, і спеціальнос-
тей і навчається більше студентів. Загалом 
слово «університет» або «коледж» у назві 
навчального закладу не впливає ні на вар-
тість навчання, ні на зміст або якість про-
грам. Більшість американців використо-
вують поняття «університет» і «коледж» як 
рівнозначні.

Крім назв «коледж» і «університет», щодо 
освітніх установ часто вживається сло-
во «школа», рідше – «інститут». Школою 
в США можуть назвати будь-який навчаль-
ний заклад – не тільки молодшу і середню 
школи, але також і курси, інститути, коле-
джі та університети [11, с. 52]. В Україні 
слово «школа» також іноді використовуєть-
ся щодо університетів – іноді їх називають 
вищою школою.

Інститутами в США називають навчальні 
заклади, які мають право присуджувати не 
дипломи про вищу освіту, а тільки профе-
сійні сертифікати, свідоцтва про підвищен-
ня кваліфікації тощо. Іноді можна зустріти 
слово «інститут» у назвах університетських 
факультетів, які займаються поглибле-
ною освітою, дослідженнями – наприклад,  
Гарвардський інститут передових дослі-
джень Редкліфа. 

Медична школа, за визначенням ААМК, 
є вищим медичним навчальним закладом 
або його частиною, який пропонує послу-
ги з надання професійної освіти для май-
бутніх лікарів та хірургів. Багато медичних 
шкіл пропонують додаткові ступені, як-от 
доктор філософії, ступінь магістра, підго-
товку асистента лікаря або післядипломну 
освіту [21].

Отже, медична школа в США найчасті-
ше є навчальним закладом із чотирирічною 
програмою підготовки лікарів. Такі школи 
становлять основний сектор медичної осві-
ти в США. Більшість медичних шкіл США 
присвоюють випускникам ступінь доктора 
медицини (MD), хоча деякі з них – ступінь 
доктора остеопатичної медицини (DO), 
а деякі пропонують комбіновані програ-
ми, в яких випускники отримують і ступінь 
бакалавра, і ступінь доктора медицини чи 
остеопатичної медицини. Більшість шкіл 

використовують схожу схему навчання, 
пропонуючи дворічний курс навчання в ау-
диторіях та лабораторіях і дворічний цикл 
навчання в університетській лікарні, де сту-
денти мають змогу бачити пацієнтів із най-
різноманітнішими патологіями. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, чітке розуміння теоретич-
них основ базових понять «освіта», «вища 
освіта», «професійна освіта», «медична 
освіта», «університет», «коледж», «медична 
школа» дає змогу системно і цілісно розу-
міти наукову проблематику дослідження. 
На завершення варто сказати, що науково 
обґрунтоване визначення змісту термінів, 
що становлять понятійний апарат сучасної 
вищої медичної освіти, є абсолютно необ-
хідною умовою компетентного вирішення 
завдань і проблем, спрямованих на підви-
щення якості освіти, реалізації основних 
напрямів її реформування на всіх рівнях 
системи безперервної освіти.
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ЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ В МЕТОДОЛОГІЇ  
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

З ПРОБЛЕМИ ОПІКИ НАД ДІТЬМИ

Карпенко О.Є., к. пед. н., доцент,
доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

У статті порушено проблему джерельної бази, яка займає важливе значення у методології істори-
ко-педагогічного дослідження. Історичні особливості розвитку різних форм опіки і виховання дітей-си-
ріт, безпритульних дітей в окремих європейських країнах були у центрі уваги українських дослідників. 
Наголошено на історіографії дослідження, яка зважає на вимоги до інтерпретації джерельної бази, об-
ґрунтовані сучасними дослідниками історіографії педагогічної науки, спирається на принципи об’єк-
тивного аналізу джерельної бази при виконанні компаративних досліджень у педагогіці, враховує важ-
ливість дослідження персоналій. 

Ключові слова: історико-педагогічне дослідження, джерельна база, історіографія, методологія, 
опіка над дітьми, діти-сироти, соціальне сирітство, педагогічна наука.

В статье затронута проблема источниковой базы, которая занимает важное значение в методологии 
историко-педагогического исследования. Исторические особенности развития различных форм опе-
ки и воспитания детей-сирот, беспризорных детей в отдельных европейских странах были в центре 
внимания украинских исследователей. Внимание акцентировано на историографии исследования, ко-
торая учитывает требования к интерпретации источниковой базы, обоснованные современными ис-
следователями историографии педагогической науки, опирается на принципы объективного анализа 
источниковой базы при выполнении компаративных исследований в педагогике, учитывает важность 
исследования персоналий.

Ключевые слова: историко-педагогическое исследование, источниковая база, историография, 
методология, опека над детьми, дети-сироты, социальное сиротство, педагогическая наука.

Karpenko O.Ye. IMPORTANCE OF THE SOURCE BASE IN THE ETHODOLOGY OF HISTORICAL 
AND PEDAGOGICAL RESEARCH ON CHILD CUSTODY

The problem of reference sources play an important role in the methodology of historical and pedagogical 
research is highlighted in this article. Various forms of custody and education of orphans and homeless children 
in European countries as well as historical peculiarities of their development have long been in the focus of 
Ukrainian researchers. It is important that historiography should take into account certain requirements for 
the interpretation of the reference sources set forward by modern researchers of pedagogical historiography; 
be based on the principles of objective comparative analysis of the reference sources; take into account the 
importance of the studied personalities. 

Key words: historical and pedagogical research, source base, historiography, methodology, custody of 
children, orphans, social orphanage, pedagogical science.
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Постановка проблеми. В українській 
педагогіці опіка розглядається як один 
з основних напрямів соціальної роботи та 
передбачає виховання неповнолітніх ді-
тей, які внаслідок смерті батьків або з ін-
ших причин залишилися без батьківського 
піклування, а також захист особистих і 
майнових прав та інтересів цих дітей, осо-
бистих і майнових прав та інтересів по-
внолітніх осіб, які за станом здоров’я не 
можуть захищати свої права, виконувати 
свої обов’язки. Опіка над дітьми розгляда-
ється як міждисциплінарний феномен, що 
об’єднує понятійний апарат історико-педа-
гогічної науки з іншими галузями наукових 
знань. Міждисциплінарний характер дослі-
дження проблеми опіки над дітьми у ХХ – 
початку ХХІ ст. зумовлений багатогранною 
природою цього явища, глобалізацією та 
регіоналізацією, приналежністю предмета 
дослідження до об’єкта різних наук (істо-
рії педагогіки, соціальної педагогіки, порів-
няльної педагогіки, філософії, етики соці-
альної роботи та ін.), застосуванням теорії 
опіки та її варіантів у різноманітних напря-
мах наукових досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Об’єктивний аналіз джерельної бази до 
виконання компаративних досліджень в іс-
торії педагогіки висвітлюють Л. Вовк, Н. Ді-
чек, О. Заболотна, В. Кемінь, О. Микитюк, 
А. Сбруєва, М. Чепіль та ін. Наукові підходи 
до педагогічних досліджень, вимоги до ін-
терпретації джерельної бази розкривають 
сучасні дослідники (Н. Гупан, Л. Голубни-
ча, С. Золотухіна, В. Лозова, Е. Панасенко, 
Н. Сейко, І. Стражнікова, О. Сухомлинська,, 
В. Шпак та ін.). Джерельну базу у контексті 
історіографії історико-педагогічного дослі-
дження, використання біографічного і гер-
меневтичного підходів аналізують Л. Бе-
резівська, Т. Завгородня, І. Стражнікова, 
О. Сухомлинська, М. Чепіль та ін. Біогра-
фічний підхід дає змогу охопити проблему 
в історичному контексті, бачити педагогічну 
реальність у часі і просторі, допомагає зна-
ходити причини появи і розвитку педаго-
гічних ідей у різних фактах біографії тощо. 
Герменевтичний підхід трактуємо як мис-
тецтво розуміння, коментування, пояснен-
ня текстів, пояснення «життєвості» та «на-
уковості» феномена опіки як одного цілого 
крізь призму історико-культурної традиції. 
Однак тема, зазначена в назві статті, ціліс-
но й розгорнуто не представлена в україн-
ській педагогічній науці. 

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає в розкритті осо-
бливостей джерельної бази в методології 
історико-педагогічного дослідження про-

блеми опіки над дітьми.
Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Сучасні історико-педагогічні до-
слідження мають використовувати методо-
логію історії, історичні методи дослідження, 
історичні джерела, які стануть основою 
формування історико-педагогічних при-
чинних, еволюційних і функціонально-гене-
тичних тверджень [10]. У методології істо-
рико-педагогічного дослідження важливе 
значення займає джерельна база. Поняття 
«історико-педагогічне джерело», що набу-
ло поширення в науковій термінології зав-
дяки доробку історика XVIII ст. А. Шльоцера 
і публікації в 1816 р. першого тому «Исто-
рии государства российского» М. Карамзі-
на, В. Шпак трактує як «писемну пам’ятку, 
документ, на основі яких будується наукове 
дослідження» [11, с. 769]. 

Джерельна база поділяється на первісну 
початкову (сукупність джерел, які виникли 
одночасно з подіями або незабаром після 
них), реальну джерельну базу (сукупність 
джерел, які збереглись і дійшли до нашого 
часу), виявлену джерельну базу, введену 
до наукового обігу. У контексті досліджува-
ної проблеми вагомими, як зазначає В. Ку-
рило, є критерії оцінки розвитку педагогіч-
ної думки: 

– методологічні засади педагогічного 
процесу; 

– спрямованість педагогічних пошуків 
і досліджень; 

– формування дослідницької проблема-
тики; 

– характеристика процедури педагогіч-
ного пошуку;

– розвиток системи науково-педагогіч-
ної комунікації;

– наукова новизна педагогічних пошуків, 
досліджень;

– відповідність педагогічної думки вну-
трішній логіці розвитку педагогічної науки;

– характер та результативність зв’язку 
педагогічної науки з практико;

– рівень педагогічних досліджень;
– характер наукової продукції;
– коло науковців (носіїв, генераторів, ав-

торів педагогічної думки);
– форми організації педагогічних дослі-

джень [4, с. 41–44].
Проведення компаративних педагогіч-

них досліджень з урахуванням нагальних 
потреб і перспектив розбудови вітчизняної 
педагогічної науки у контексті європейсько-
го освітнього простору можливе зі здобут-
тям Україною незалежності. У цьому може 
бути корисною педагогічна теорія і практи-
ка опіки над дитиною в Польщі. Це важливо 
з огляду на історичну і географічну близь-
кість обох держав, культурний зв’язок укра-
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їнського і польського народів, поглиблення 
і розширення співробітництва, яке відпові-
дає інтересам двох держав і їхніх народів, 
двох слов’янських народів, яких історія ба-
гаторазово єднала і роз’єднувала, аби ос-
таточно створити можливості для спільного 
майбутнього в Європейському Союзі.

Серед джерел вагоме значення мають 
праці сучасних українських і зарубіжних 
науковців із проблем опіки над дітьми, які 
дали змогу з’ясувати підходи до вивчення і 
трактування опіки над дітьми українськими 
і зарубіжними науковцями, охарактеризу-
вати базові дефініції у вітчизняній педаго-
гіці; висвітлити відмінності та зв’язки між 
«опікою» і «вихованням», виявити причин-
но-наслідкові зв’язки розвитку опіки над 
дітьми як соціально-педагогічного феноме-
на, забезпечити вивчення методологічних 
засад педагогічного пошуку, науково-пе-
дагогічних досліджень на філософському, 
загальнонауковому, конкретно-науковому 
рівнях дослідження.

Усебічний аналіз джерельної бази із ви-
значеної проблеми дає підстави стверджу-
вати, що поняття «опіка», «опіка над дітьми» 
з його різноманітним тлумаченням займає 
важливе місце в педагогічній, психологіч-
ній, історичній, соціологічній, юридичній 
науці. На основі аналізу наукових джерел 
стверджуємо, що теорії опіки К. Джилліга-
на описувала шлях морального розвитку, 
який ґрунтується на зростаючій здатно-
сті відповідати турботою на потреби іншої 
людини, яка діє морально. У представле-
них Н. Ноддінгом філософських вихідних 
положеннях акцент зроблено на турбот-
ливих відносинах. Ранні праці з означеної 
теми сприяли виникненню низки публікацій 
не лише у психології та філософії, а також 
у соціальній політиці, релігії, політиці, пра-
ві, загальній корпоративній етиці, педагогі-
ці та ін. [16]. Х. Франкфурт описує турботу 
як частина людського буття, але при цьому 
закликає нас до роздумів, про що насправ-
ді ми маємо турбуватися [13]. А. Мурдоч 
ставив уважність та чуйність у центрі мо-
рального життя [15, с. 34]. М. Майєроф 
визначає мету турботливості як піклування 
про іншу людину, що означає допомагати їй 
зростати та реалізовувати себе [14, с. 35].

Історичні особливості розвитку різних 
форм опіки і виховання дітей-сиріт, без-
притульних дітей в окремих європейських 
країнах були у центрі уваги українських 
дослідників. Низка публікацій присвячена 
становленню та розвитку експерименталь-
ної педагогіки в розвинутих країнах Захо-
ду (Л. Лисенко), ідеям «нового виховання» 
у західноєвропейській педагогіці (Г. Ке-
мінь), розвитку педагогічної освіти та про-

фесійній підготовці соціальних педагогів 
до роботи з дітьми в Австрії (О. Павлішак, 
М. М’ясковський, Л. Фаннігер), Німеччи-
ні (Н. Абашкіна, Л. Ковальчук, Н. Махиня, 
О. Пришляк, Т. Паничок, І. Шимків), пси-
холого-педагогічним основам розвитку ді-
тей у системі Марії Монтессорі (В. Бондар, 
А. Ільченко, М. Чепіль), педагогічним ідеям 
С. Френе (І. Суржикова) та ін.

Останніми роками з’явилася низка публі-
кацій, присвячених соціально-педагогічним 
аспектам дитинства, виховання дітей-сиріт 
в Австрії, Німеччині, Польщі (Х. Дзюбин-
ська, О. Карпенко, М. Клим, Ю. Яким та ін.). 
Доробок малознаних постатей німецької 
педагогіки знайшов висвітлення на шпаль-
тах українських часописів та у збірниках на-
укових праць. За матеріалами досліджень 
захищено дисертації, які відображають пе-
дагогічні ідеї, освітню діяльність та твор-
чий доробок педагогів Німеччини й Австрії. 
Об’єктами досліджень стали освітня діяль-
ність і педагогічні погляди Августа-Германа 
Франке (А. Завальнюк) й Ніколауса-Людві-
га Цинцендорфа (В. Завальнюк), педаго-
гічні засади навчального процесу у школах 
німецькомовних країн за ідеями педагогіки 
Петера Петерсена (О. Мартинович), педа-
гогічна діяльність і погляди Ернста Мейма-
на (А. Степаненко) й Георга Кершенштай-
нера (Т. Токарева), розвиток ідей освіти і 
виховання у науково-педагогічній спадщині 
Пауля Наторпа (О. Титаренко), дидактична 
система Й. Ф. Гербарта та її вплив на роз-
виток вітчизняної освіти (Н. Федчишин). 
Цікавлять дослідників значущі історико- 
педагогічні аспекти виховання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання. Цій проблемі присвячено публіка-
ції Л. Альберт, У. Бюргер, К. Вольфферс-
дорф, Д. Вортгам, М. Каппелер, Г. Кіндлер, 
В. Клаве, К. Кульманн, Р. Тірш, В. Фрай-
ганг, Й. Цетнер.

Історіографія означеної проблеми пред-
ставлена низкою досліджень, присвяче-
них історії розвитку закладів інтернатного 
й напівінтернатного типу в Україні, соці-
ально-правовим і педагогічним аспектам 
сирітства, проблемі дитячої безпритуль-
ності, історії становлення і розвитку уста-
нов інтернатного типу, їх соціально-педа-
гогічних функціям, соціально-педагогічним 
аспектам виховання дітей-сиріт у дитячих 
будинках із сімейними формами виховання 
в інтернатних установах, дитячих будинках 
сімейного типу, специфіці взаємодії дітей і 
педагогічних працівників [10].

Узагальнюючи, зазначимо, що феномен 
соціального сирітства характерний для ба-
гатьох країн світу. Кожна держава визна-
чає власні шляхи подолання цього явища 
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та надання соціального захисту дітям, які 
залишилися без піклування батьків. Підхід 
влади до визначення ступеня необхідності 
влаштування дітей-сиріт значно різнить-
ся залежно від країни і зумовлюється за-
гальною ситуацією в країні, насамперед, її 
економічною спроможністю, власне рівнем 
розвитку її культури. Українська педагогічна 
думка має давні витоки опіки над сиротами і 
базується на загальнолюдських цінностях – 
гуманізм, співчуття, бажання допомогти, 
милосердя, добра, доброчесності, сумлін-
ня, любов, благородство тощо. Водночас 
соціальне сирітство як явище продовжує 
поширюватися. З огляду на економічні ре-
алії, кількість українських сімей, які мають 
змогу усиновити чи встановити опіку над 
дітьми-сиротами чи дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, зменшується, а 
відповідно, збільшується частка тих дітей, 
які потрапляють до закладів соціального 
захисту. Найбільш прикро, що діти стають 
сиротами при живих батьках. Проте ще ба-
гато питань у цій ділянці суспільного життя 
залишаються нерозв’язаними.

Проблема опіки, соціального сирітства, 
захисту дитинства в Україні стала предме-
том дослідження вітчизняної психолого-пе-
дагогічної науки. У публікаціях Б. Кобзаря 
[2], Л, Кобилянської [3], В. Оржеховської 
[6], Н. Павлик [7], І. Пєшої [8], М. Чепіль 
[5] та інших знайшли висвітлення органі-
заційно-управлінські та науково-методичні 
основи опіки дітей, теоретичні й методич-
ні основи соціально-педагогічної роботи 
з дітьми, зміст і педагогічний інструмента-
рій опікунсько-виховної роботи у різних со-
ціально-виховних інституціях. 

Аналіз джерельної бази засвідчив, що 
науковці звертають увагу на те, що нині 
українське суспільство, пов’язане з піклу-
ванням над дітьми-сиротами, знедолени-
ми і безпритульними дітьми, з прийомною 
сім’єю. Складна соціально-економічна си-
туація в Україні нині, на жаль, впливає на 
сім’ю, на виховання дітей, вимагає забез-
печення їм належних умов життя.

Останніми роками спостерігається заці-
кавлення українських науковців досвідом 
опікунської діяльності країн Західної Єв-
ропи, інноваційними формами опіки над 
дітьми. Це знайшло обґрунтування у низ-
ці наукових досліджень, а саме: І. Братусь, 
О. Власової, І. Козубовської, Г. Лактіонової, 
В. Поліщук, О. Шипіленко. 

Нині чимало публікацій присвячено орга-
нізації навчально-виховного процесу у різ-
них типах навчальних закладів Німеччини. 
Підготовку соціальних педагогів у вищих 
навчальних закладах аналізує О. Приш-
ляк, Л. Ковальчук досліджує гендерне ви-

ховання, а Т. Паничок – статеве вихован-
ня учнівської молоді. Доробок малознаних 
постатей німецької педагогіки знайшов ви-
світлення на шпальтах українських часопи-
сів та у збірниках наукових праць. За мате-
ріалами досліджень захищено дисертації, 
які відображають педагогічні ідеї, освітню 
діяльність та творчий доробок педагогів Ні-
меччини й Австрії. 

Цінним у контексті вивчення означеної 
проблеми є покажчики. Колективом авто-
рів НАПН України підготовлено біобібліо-
графічний покажчик «Польський педагог- 
гуманіст Януш Корчак (1878–1942)», при-
свячений 125-річчю з дня його народжен-
ня [9], науково-допоміжний бібліографіч-
ний покажчик «Опіка над дітьми у Польщі 
у порівняльно-історичній ретроспективі 
(1900–2016)» українською і польською 
мовами, який вміщує 1 601 бібліографіч-
ний запис, у тому числі 1 560 назв книг 
і статей, 35 авторефератів дисертацій 
українських і польських науковців, захи-
щених в Україні, 6 закоординованих тем 
дисертаційних досліджень в Україні [1].  
Бібліографічний покажчик – серйозна дже-
рельна база для подальшої роботи нау-
ковців, педагогів, вихователів, методистів, 
сприяє професійному зростанню кадрів, 
формує єдиний комунікативний простір, 
є запорукою передачі досвіду, виступає 
важливим підґрунтям для удосконалення 
педагогічної теорії і практики у сфері опі-
ки над дітьми, реалізації подальшого ре-
формування освітнього простору України, 
налагодження опікунської діяльності, діє-
вою допомогою у навчальній та науковій 
роботі магістрантам, аспірантам, профе-
сорсько-викладацькому складу, педаго-
гам-дослідникам, педагогам-теоретикам, 
педагогам-практикам, студентській моло-
ді, співробітникам бібліотек і має велике 
науково-практичне значення. Покажчик 
збагатить уявлення про розвиток сучасної 
педагогічної думки в Україні та Польщі но-
вими фактами й іменами.

Заслуговують на увагу напрацювання 
науковців щодо висвітлення тенденцій між-
народного досвіду опіки дітей, педагогіч-
них та правових засад діяльності СОС-ди-
тячих містечок. Різні аспекти діяльності 
СОС-дитячих містечок в окремих країнах 
світу висвітлено у творчому доробку ав-
стрійських дослідників (В. Вислозіл, К. Гон-
заль, Г. Райнпрехт, В. Хільвег, Г. Шрайбер). 
У полі зору вітчизняних науковців соціальні 
напрями діяльності СОС-дитячих містечок 
(Л. Скрипник), проблеми підготовки педа-
гогічних працівників, вихователів до роботи 
з дітьми-сиротами (О. Власова, О. Карпен-
ко, Р. Корнійко). 
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Висновки з проведеного досліджен-
ня. Джерельна база займає важливе зна-
чення у методології історико-педагогічного 
дослідження. Історичні особливості роз-
витку різних форм опіки і виховання ді-
тей-сиріт, безпритульних дітей в окремих 
європейських країнах були у центрі уваги 
українських дослідників. Історіографія до-
слідження зважає на вимоги до інтерпрета-
ції джерельної бази, обґрунтовані сучасни-
ми дослідниками історіографії педагогічної 
науки, спирається на принципи об’єктив-
ного аналізу джерельної бази при виконан-
ні компаративних досліджень у педагогіці, 
враховує важливість дослідження персо-
налій. Серйозною джерельною базою для 
подальшої роботи науковців, педагогів, ви-
хователів, методистів є бібліографічні по-
кажчики з проблем опіки над дітьми. Ана-
ліз джерельної бази засвідчив, що науковці 
звертають увагу на те, що нині українське 
суспільство, пов’язане з піклуванням над 
дітьми-сиротами, знедоленими і безпри-
тульними дітьми, з прийомною сім’єю. 

Подальшого наукового дослідження по-
требують історіографія соціальної опіки 
в Україні та Польщі, порівняльний аналіз 
професійної підготовки педагогів до опі-
кунської діяльності у країнах ЄС.
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КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ  
З ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ  

(1960–2018 РР.)

Шкода М.В., аспірант 
факультету дошкільної та початкової освіти

Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського

У статті проаналізовано навчальні плани й програми з іноземних мов за 1960–2018 рр.; досліджено 
їх структуру та змістовий компонент; визначено особливості їх побудови; проаналізовано відповід-
ність програмових вимог змісту навчання іноземних мов у початкових класах досліджуваного періоду.  
Визначено характерні особливості навчальних планів і програм. Охарактеризоване навчання англій-
ської мови в Новій українській школі, яке зорієнтоване на розвиток ключових компетентностей, що 
сприяє розвитку практично орієнтованих комунікативних умінь і навичок як необхідних складників 
успішної особистості.

Ключові слова: зміст освіти, іноземні мови, навчальний план, шкільні програми, навчальний пред-
мет, початкова школа.

В статье проанализированы учебные планы и программы по иностранным языкам за 1960–2018 гг.; 
исследована их структура и содержательный компонент; определены особенности их построения; про-
анализировано соответствие требований к содержанию обучения иностранным языкам. Определены 
характерные особенности учебных планов и программ исследуемого периода, факторы, способство-
вавшие внедрению раннего обучения английского языка, а также охарактеризована динамика разви-
тия методических взглядов на обозначенную проблему. Сегодня процесс обучения английского языка 
в школе необходимо дополнить компетентностной составляющей. Это даст возможность строить про-
цесс обучения таким образом, чтобы стимулировать развитие у учеников практико-ориентированных 
коммуникативных умений и навыков, которые являются неотъемлемым качеством человека, живущего 
в мультикультурном и конкурентном мире.

Ключевые слова: содержание образования, иностранные языки, учебный план, школьные про-
граммы, учебный предмет, младшая школа. 

Shkoda M.V. THE CONCEPT OF CONSTRUCTION OF SCHOOL CURRICULAMS AND PROGRAMS 
FROM FOREIGN LANGUAGES FOR PRIMARY SCHOOLS IN UKRAINE (1960–2018-S)

The article analyzes the main peculiarities of school foreign language programs construction for the  
1960–2018-s. Their structure and content component; compliance requirements for the content of foreign lan-
guage in primary school learning are studied. The characteristics of curricula and programs of study period 
outlined are determined. Nowadays it is deemed that process of learning English must be supported by ideas of 
competence based approach. Its implementation is to encourage development of practically orientated commu-
nicative skills which are an indispensable characteristic of a person living in multicultural and competitive world.

Key words: content of education, foreign language, curriculum, school programs, school subject, primary 
school.

Постановка проблеми. Зміст – ос-
новний складник освітньої системи. У ньо-
му в узагальненій формі відображається 
досягнутий суспільством рівень культури, 
соціальний досвід, який передається на-
ступному поколінню для його збереження 
й подальшого розвитку. Соціально-еконо-
мічні відносини, рівень розвитку науки,ви-
робництва, техніки – основні чинники, які 
вносять певні корективи в зміст освіти, що 
має відповідати соціальному замовленню. 
Провідну роль у визначенні змісту освіти 
відіграють мета та завдання, які ставить 
суспільство перед школою. Зміст освіти 
реалізується у важливих державних доку-
ментах – навчальних планах, програмах і 
підручниках. Саме за навчальними плана-
ми можна відстежити пріоритети державної 

політики в галузі освіти. Наявність тих чи 
інших навчальних дисциплін у навчальному 
плані, перерозподіл годин між предметами 
всередині навчального плану, домінування 
певної групи предметів – усе це є виява-
ми зміни комплексу політичних, соціальних 
і педагогічних орієнтирів і процесів, пов’я-
заних із періодичним оновленням змісту 
освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. До науковців, які працювали над 
питаннями раннього навчання іноземних 
мов, належать В.В. Алякринський, Л.С. Ви-
готський, Н.Д. Гальскова, О.І. Негневиць-
ка, С.Л. Рубінштейн, Дж. Брунер, В. Пен-
філ тощо. Вивченню проблеми навчання 
іноземних мов в історичній ретроспективі 
присвячене фундаментальне дослідження 
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О.О. Миролюбова, в якому акумульова-
ні тенденції розвитку методики навчання 
іноземних мов у Російській імперії й СРСР 
у період із 1860 р. до 90-х рр. ХХ ст. У пра-
цях О.Є. Місечко також висвітлюються ас-
пекти розвитку навчання іноземних мов 
і підготовки вчителів на території України 
упродовж ХІХ–ХХ ст. Під раннім навчанням 
у методичній літературі прийнято розуміти 
навчання дітей старшого дошкільного віку 
(4–6 років), а також навчання в 1–4 кла-
сах загальноосвітніх навчальних закладів  
(6–10 років). На початку 90-х рр. ХХ ст. 
навчання іноземних мов перетворюєть-
ся на глобальну тенденцію. Відповідно, 
увага до цього аспекту іншомовної осві-
ти зростає, база напрацювань попередніх 
десятиліть поступово доповнюється нови-
ми ідеями (комунікативна та соціокультур-
на спрямованість навчального процесу, 
упровадження елементів ігрової діяльності 
тощо) і реалізовується в змісті перших під-
ручників і навчально-методичних комплек-
тів для початкової школи України (Н.П. Ба-
сай, О.О. Коломінова, О.А. Паршикова, 
В.М. Плахотник, Н.К. Полонська, В.Г. Редь-
ко, С.В. Роман, Т.Л. Сірик, Г.С. Чекаль та ін.).

Постановка завдання. Мета статті – 
проаналізувати навчальні плани та про-
грами з іноземних мов за 1960–2018 рр.; 
дослідити їх структуру й змістовий компо-
нент; визначити особливості їх побудови; 
установити відповідність вимог змісту нав-
чання іноземних мов. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Зміст навчального предмета, 
передбаченого навчальним планом, ви-
значається його навчальною програмою. 
Навчальна програма – документ, що ви-
значає зміст і обсяг знань із кожного на-
вчального предмета, умінь і навичок, які 
необхідно засвоїти, зміст розділів і тем 
із розподілом їх за роками навчання. На-
вчальні програми повинні мати високий 
науковий рівень з урахуванням досягнень 
науково-технічного прогресу, утілювати ви-
ховний потенціал, генералізувати навчаль-
ний матеріал на основі фундаментальних 
положень сучасної науки, групувати його 
навколо провідних ідей і наукових теорій, 
не містити надто ускладненого й другоряд-
ного матеріалу, реалізувати міжпредметні 
зв’язки й ідею взаємозв’язку науки, прак-
тики й виробництва, формувати вміння й 
навички учнів із кожного предмета.

Усі функції змісту освіти мають відобра-
жатися в програмі повно й конкретно.

Повнота – включення до програми з ура-
хуванням специфіки предмета всіх необхід-
них знань, умінь, навичок, способів дії, дос-
віду творчої діяльності (елементів змісту).

Конкретність виявляється у відображенні 
змісту освіти в єдності з процесом навчан-
ня, тобто вона містить короткі вказівки на 
те, що, в якій послідовності і як має вивча-
тися.

У програмі виділяються базові поняття 
предмета, обґрунтовується їх необхідність, 
достатність, послідовність відповідно до ві-
кових особливостей учнів. Тому в їх скла-
данні беруть участь і педагоги, і психологи, 
і методисти, і вчені.

Основні розділи навчальної програми:
– пояснювальна записка, яка містить ви-

клад мети навчання з певного предмета, 
ознаки процесу (організація навчання кож-
ного класу);

– зміст навчального матеріалу, поділе-
ний на розділи й теми із зазначенням кіль-
кості годин на кожну з них;

– обсяг знань, умінь і навичок (у їх різно-
видах) із певного предмета для учнів кож-
ного класу;

– перелік унаочнень, літератури для уч-
нів і методологічної літератури для викла-
дачів;

– критерії оцінювання знань, умінь і на-
вичок щодо кожного з видів роботи.

До навчальних програм додають по-
яснювальні записки, що розкривають ос-
новні завдання викладання предмета, осо-
бливості організації й методів навчальної 
діяльності, форми зв’язку класної та по-
закласної роботи, зміст практичних і ла-
бораторних занять, систему вироблення 
вмінь і навичок як результат викладання 
предмета.

Орієнтовна структура навчальної про-
грами.

1. Пояснювальна записка:
а) вступ: мета та завдання навчального 

предмета;
б) характеристика структури навчальної 

програми;
в) особливості організації навчально-ви-

ховного процесу;
г) критерії оцінювання навчальних досяг-

нень;
ґ) рекомендації щодо роботи з програ-

мою.
2. Зміст навчального матеріалу та вимо-

ги до навчальних досягнень.
Можливі додатки:
1) міжпредметні зв’язки;
2) тематика екскурсій (орієнтовні об’єк-

ти);
3) переліки навчальної літератури, до-

даткової літератури для читання, навчаль-
но-методичної літератури.

Існує чотири системи викладу змісту 
навчального матеріалу: лінійна, спіральна, 
концентрична, мішана.
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Лінійна система – безперервна послі-
довність матеріалу від простого до склад-
ного відповідно до принципів послідов-
ності, систематичності, доступності (нове 
будується на основі вже відомого й у тісно-
му зв’язку з ним).

Спіральна система – повторне вивчення 
певних розділів, тем для більш глибокого 
поглиблення знань із певної проблеми.

Концентрична система – повторне ви-
вчення певних розділів, тем для більш гли-
бокого проникнення в сутність явищ і про-
цесів.

Мішана система – комбінація різних сис-
тем викладу. 

Початок 1960-х рр. в історії українсько-
го шкільництва характеризується знач-
ними суспільними та науковими змінами, 
що, безумовно, відображені в шкільних 
реформах. У 60-х рр. XX ст. установлюва-
лися все більш тісні економічні, наукові й 
культурні зв’язки із зарубіжними країна-
ми. Для здійснення міжнародних контактів 
стало необхідним практичне володіння іно-
земною мовою фахівцями. Збільшувалася 
кількість навчальних годин у навчальних 
планах і програмах загальної й політех-
нічної освіти. Однак, згідно з Постановою 
Ради Міністрів СРСР 1961 р. «Про покра-
щення вивчення іноземних мов», початко-
вий етап викладання іноземної мови знову 
повернувся в 5-й клас. Разом із тим цією 
Постановою дозволялося організовувати 
(з урахуванням побажань батьків) групи 
для занять іноземною мовою в дитячих са-
дочках і початкових класах загальноосвітніх 
шкіл, складати програми й розробляти ме-
тодику викладання іноземних мов у таких 
групах [3]. Ураховуючи тогочасні політичні 
цільові установки, які, безсумнівно, відо-
бражені в навчальних програмах першої 
половини 1960-х рр., доходимо виснов-
ку про їх надмірне перевантаження, захо-
плення матеріалізмом. Прихильники теорії 
матеріального змісту освіти (теорії дидак-
тичного матеріалізму або енциклопедизму) 
вважали, що основна мета освіти полягає 
в передачі учням якомога більшого обсягу 
знань із різних галузей науки. Це переко-
нання поділяли багато відомих педагогів 
минулого (Я.А. Коменський, Г. Спенсер та 
ін.). Своїх прихильників ця теорія має й досі 
(можливо, це одна з причин перевантажен-
ня учнів зайвою інформацією).

Крім ідей про гармонійний розвиток осо-
бистості і зв’язок школи із життям, усе це 
було добре розбавлене комуністичною ри-
торикою, яка відображалась у постановах 
і програмах чисельних пленумів ЦК пар-
тії. Так, у програмі 1959 р. більшу частину 
тематики для усного мовлення та читання 

у 2-х–4-х класах займали такі теми: СРСР, 
столиця нашої країни, столиця республі-
ки, дитинство та шкільні роки В.І. Леніна, 
День перемоги, Перше травня, подвиги пі-
онерів [6]. Основною цільовою настановою 
навчальних програм 1949–1959 рр. було 
навчити учнів читати та висловлювати свої 
думки з окремих тем іноземною мовою, 
проте, як і раніше, основна увага акценту-
валася не на усному володінні мовою, а на 
засвоєнні граматичного матеріалу. Підхо-
ди до засвоєння іноземних мов у методиці 
їх викладання в 70-х рр. ХХ ст. порівняно 
з кінцем 60-х рр. не змінилися. Якість під-
готовки учнів залишалася достатньо низь-
кою. Для 60–70-х рр. характерною була по-
стійна зміна навчальних планів і програм, 
їх удосконалення, перенасичення теоре-
тичним матеріалом, надмірна політизація 
змісту, перевага репродуктивних методів 
навчання, авторитарний стиль управління 
школою, розуміння зв’язку школи із життям 
лише як ознайомлення з виробництвом.

У 80-х рр. ХХ ст. було створено теорію 
добору змісту як багатокомпонентного 
утворення на основі аналізу соціального 
досвіду, що було відображено в публіка-
ціях М.Н. Скаткіна, І.Я. Лернера, В.В. Кра-
євського, В.С. Ледньова. Зокрема, радян-
ськими вченими в цей період обґрунтовано 
необхідність поєднання в змісті шкільної 
освіти як формального, так і матеріально-
го підходів, показано, що вони мають бути 
особливою формою відображення матері-
альної й духовної культури людства.

У 70-х–80-х рр. відбуваються реформи 
школи й активне запровадження «нового 
педагогічного досвіду». Здійснюється ак-
тивний пошук нових форм і методів нав-
чання. Із 1978 р., відповідно до Постанови 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 груд-
ня 1977 р. «Про подальше вдосконалення 
навчання, виховання учнів загальноосвітніх 
шкіл і підготовку їх до праці», вивчення іно-
земної мови в школі зміщується на один рік 
раніше й здійснюється з 4 по 10 клас. Крім 
того, у 70-х рр. збільшується кількість шкіл 
із викладанням низки предметів іноземною 
мовою, зокрема англійською, збільшується 
кількість дітей, які починають її вивчення 
з більш раннього віку. Навчання іноземної 
мови дітей дошкільного (4 роки) і молод-
шого шкільного віку (6 років) знову стало 
предметом зацікавленої розмови педаго-
гів, психологів, батьків. Досвід викладання 
іноземних мов у дитячих садках і початковій 
школі в 60-х–70-х рр. показав, що система-
тичне навчання дітей цих вікових груп під 
час спеціально організованих занять навіть 
за відсутності іншомовного середовища 
може давати позитивні результати. Вивчен-
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ня іноземних мов відбувалося відповідно до 
«Основних напрямів реформи загальноос-
вітньої й професійної школи» (1984 р.) і про-
грами з іноземних мов для середніх шкіл, 
у яких як основні були визначені комуніка-
тивні цілі, що зумовило розроблення низки 
комунікативних методів навчання [7]. Поява 
наукових робіт із комунікативної лінгвістики 
(Н. Хомський, Д. Уілкінсон) у 1970–80-х рр. 
дала початок комунікативному спрямуван-
ню у вивченні іноземної мови, що означало 
зовсім новий етап у навчанні практичного 
оволодіння мовою. Сучасна комунікатив-
на лінгвістика ставила перед методикою 
1970-х рр. нові завдання, головними з яких 
були оволодіння мовою як засобом кому-
нікації в найкоротші строки. На методичну 
арену виходить інтенсивне навчання іно-
земної мови. Пріоритет належить усному 
мовленню, особливо діалогічному, шляхом 
відбору мовленнєвих ситуацій і активізації 
учнів. Особлива увага приділяється зняттю 
психологічного бар’єра (сором’язливості, 
страху, скованості).

У 80-х рр. ХХ ст. розпочався новий етап, 
коли вчергове інтенсифікувалися дискусії 
між противниками та прихильниками ран-
нього навчання ІМ. Про це свідчить аналіз 
змісту публікацій у журналі «Иностранные 
языки в школе», який на той час вважав-
ся однією з основних платформ для опри-
люднення результатів наукових досліджень 
і критичного розгляду нових ідей у сфері 
іншомовної освіти. На важливість пробле-
ми раннього навчання вказує й те, що це 
питання стало однією з тем обговорення на 
конференції ЮНЕСКО-МАПРЯЛ (Москва, 
1985 р.). Було визначено, що найбільш 
оптимальним для початку навчання ІМ є 
вік 5–8 років, коли дитина вже оволоділа 
системою рідної мови й більш усвідомлено 
підходить до оволодіння новим мовним ко-
дом. Під впливом комунікативного підходу, 
який входив у практику середньої школи в 
цей період, були обґрунтовані психологічні 
умови формування в учнів здатності вирі-
шувати елементарні комунікативні завдан-
ня на основі усвідомленого використання 
мови (О.І. Негневицька). У цей час чітко 
простежувалася тенденція до збільшення 
прихильників ідеї раннього навчання серед 
педагогів і психологів, які наводили на її 
користь вагомі аргументи. Однак це зали-
шалося прерогативою шкіл із поглибленим 
вивченням ІМ і не було остаточно реалізо-
ване в системі загальноосвітніх навчальних 
закладів. У 1987 р. розпочався широко-
масштабний експеримент щодо навчання 
ІМ у початкових класах загальноосвітніх на-
вчальних закладів. Його результати засвід-
чили, що діти не втомлюються від уроків, 

переважна більшість засвоює запропоно-
ваний матеріал, розуміє інструкції вчителя 
й може висловлюватися на елементарні 
теми. Крім того, батьки засвідчували ба-
жання дітей продовжувати мовні ігри вдо-
ма зі своїми іграшками, що підтверджувало 
зростання інтересу дітей цього віку до ви-
вчення мови. 

Зміни у викладанні іноземних мов у стар-
ших класах загальноосвітніх шкіл України 
у 80-х–90-х рр. відбувалися за такими на-
прямами: введення інтенсивних технологій 
у процес навчання іноземної мови в серед-
ній школі; упровадження особистісно-о-
рієнтованих технологій навчання; активне 
застосування комунікативно-розвивальних 
методик; інтеграція іноземної мови з ін-
шими предметами. Кожна технологія (ме-
тодика) мала свою загальнодидактичну 
й методичну мету, завдання, що знайшло 
відображення в специфіці їх реалізації 
в шкільній практиці. 

Упровадження особистісно зорієнто-
ваної технології передбачало роботу за 
гнучкими навчальними планами й програ-
мами, використання альтернативних під-
ручників, застосування творчих проектних 
завдань, реалізацію рівневої диференціа-
ції навчання.

Найбільшого поширення в школах Укра-
їни досліджуваного періоду набула кому-
нікативно-розвивальна технологія, метою 
якої була організація навчання учнів спіл-
куванню. Принципи комунікативності та 
комплексного навчання іноземних мов ста-
вали провідними в дидактиці 80-х–90-х рр. 
і вимагали особливого підходу до органі-
зації, навчально-пізнавальної діяльності, 
створення на уроках умов для міцного за-
своєння лінгвістичного матеріалу в про-
цесі спілкування, для розвитку творчих 
можливостей учнів, сприяння розкриттю 
та прояву їхніх особистісних якостей, а та-
кож підвищенню в них емоційного тонусу. 
У зв’язку із цим у процесі навчання поси-
лювалося неформальне мовне спілкування 
вчителя з учнями й учнів між собою, від-
бувалося переосмислення ролі особисто-
сті самого педагога, розширювалися його 
функції (освітня, розвивальна, виховна, ор-
ганізаційна, психотерапевтична) [2].

1991–2001 рр. XX ст. відзначилися ре-
формуванням національної системи освіти, 
яке розпочалося відразу після проголошен-
ня державної незалежності, передбачало 
узгодження системи з новими соціально- 
економічними цілями, життєвими реалія-
ми, особливо потребами державотворен-
ня, її розвитком відповідно до Конституції 
України та Закону про освіту, забезпечення 
національного характеру й водночас кон-
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курентоспроможності української освіти на 
світовому ринку [1].

У 1995 р. Міністерством освіти й науки 
України видана програма, згідно з якою 
пропонувалося розпочинати вивчення 
предмета «іноземна мова» з першого кла-
су, але це стосувалося лише шкіл із погли-
бленим вивченням іноземної мови.

У 1998 р. у Державному освітньому стан-
дарті з іноземної мови зазначалося, що вся 
система шкільної освіти в галузі іноземної 
мови має формувати в учнів уміння іншо-
мовного спілкування, що сприяє інтегра-
ції українського суспільства до освітньої 
спільноти. Саме в цей період починає ре-
алізовуватися програма підготовки педаго-
гічних кадрів для викладання іноземних мов 
у дитячих садках і початковій школі. Об’єк-
тивна державна потреба в навчанні першо-
класників іноземної мови як засобу спілку-
вання, соціальна значущість цієї проблеми 
зумовили у 90-х рр. XX ст. масштабний 
експеримент, спрямований на з’ясування 
й наукове обґрунтування можливостей нав-
чання іноземних мов у початковій школі. 

Шкільна програма 2000 р. була складена 
в контексті вимог розформування серед-
ньої освіти з урахуванням Рекомендацій 
Ради Європи з мовної освіти, декларувала 
офіційний курс на запровадження 11-річно-
го терміну вивчення першої іноземної мови 
з 2 по 12 клас (2 години на тиждень). Ос-
новними принципами побудови зазначеної 
програми з іноземної мови є такі: комуні-
кативна спрямованість, особистісна орієн-
тація, автономія учня, взаємопов’язане ін-
тегроване навчання всіх видів мовленнєвої 
діяльності.

У 2000 р. тенденцій до зміни кількості 
навчальних годин не спостерігалося, і лише 
у 2001 р. відбулися значні зміни, пов’язані 
насамперед із запровадженням іноземних 
мов у початковій школі (у 2 класі – 1 год./
тиждень, у 3–4 класах –2 год./тиждень).

Відповідно до нової освітньої політи-
ки у 2002/2003 навчальному році вивчен-
ня іноземної мови розпочалося з 2 класу. 
Цей факт став серйозним випробуван-
ням для вчителів і всіх тих, хто причетний 
до цієї галузі, оскільки потребував пере-
гляду й уточнення окремих поглядів на 
шкільний предмет «іноземна мова». Згідно 
з новим Держстандартом початкової за-
гальної освіти вивчення предмета «Інозем-
на мова» в початковій школі починається 
з 2012/2013 навчального року повсюдно по 
Україні з 1 класу.

У лютому 2009 р. на Всеукраїнській на-
раді в Міністерстві освіти й науки України 
з питань раннього навчання ІМ у дошкіль-
них навчальних закладах і в початковій 

школі були окреслені основні шляхи вдо-
сконалення цієї галузі, що знайшли відо-
браження в проекті «Плану дій щодо по-
ліпшення якості вивчення іноземних мов 
у дошкільних навчальних закладах і почат-
ковій школі загальноосвітніх навчальних 
закладів на 2009–2012 роки». Ішлося про 
необхідність оновлення стандартів вищої 
освіти з напрямів і спеціальностей «учитель 
іноземної мови» (2010 р.); модернізації 
змісту іншомовної освіти гуманітарного на-
прямку зі спеціальності «вчитель іноземної 
мови початкової школи» в педагогічних ко-
леджах і училищах (до 01.02.2010 р.); орга-
нізації розроблення наочно-дидактичного 
матеріалу для дітей старшого дошкільного 
віку (до 01.09.2009 р.), навчально-мето-
дичних посібників із вивчення ІМ для ви-
хователів дошкільних навчальних закладів і 
вчителів початкової школи (01.09.2009 р.), 
сучасних підручників з ІМ, зокрема муль-
тимедійних, для вищої школи, підручників 
із методики викладання ІМ у дошкільних 
закладах і в початковій школі для педаго-
гічних та інших вищих навчальних закладів 
(2009–2010 рр.); запровадження надання 
додаткових послуг щодо вивчення ІМ у до-
шкільному закладі відповідно до попиту 
батьків (2009–2012 рр.); забезпечення під-
вищення кваліфікації (щонайменше двотиж-
невого) учителям ІМ початкової школи та 
дитячих садків (протягом 2009–2012 рр.); 
організації в рамках проекту «Партнери 
школи майбутнього» вивчення педагогіч-
ними працівниками кращого міжнародно-
го досвіду у сфері раннього навчання ІМ 
(2009–2012 рр.); проведення заходів щодо 
впровадження міжнародних проектів із ви-
вчення ІМ у дошкільних і загальноосвітніх 
навчальних закладах (2009–2012 рр.)

У 2017 р. Верховна Рада проголосува-
ла за реформу української освіти. Вона 
стартує з 2018 р. Ключова реформа Мініс-
терства освіти й науки – Нова українська 
школа (далі – НУШ). Головна мета – ство-
рити школу, у якій буде приємно навчатись 
і яка даватиме учням не тільки знання, як 
це відбувається зараз, а й уміння застосо-
вувати їх у житті. НУШ – це школа, до якої 
приємно ходити учням. Тут прислухають-
ся до їхньої думки, учать критично мис-
лити, не боятися висловлювати власну 
думку та бути відповідальними громадя-
нами. Водночас батькам теж подобається 
відвідувати цю школу, адже тут панують 
співпраця та взаєморозуміння. Замість 
запам’ятовування фактів і визначень по-
нять учні набуватимуть компетентностей. 
Це – динамічна комбінація знань, умінь, 
навичок, способів мислення, поглядів, 
цінностей, інших особистих якостей, що 
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визначає здатність особи успішно соціа-
лізуватися, провадити професійну та/або  
подальшу навчальну діяльність. Отже, 
формується ядро знань, на яке будуть 
накладатись уміння цими знаннями кори-
стуватися, цінності та навички, що знадо-
бляться випускникам української школи 
в професійному й особистому житті.

Список компетентностей, яких набу-
ватимуть учні, уже закріплені Законом 
«Про освіту»:

– вільне володіння державною мовою;
– здатність спілкуватися рідною (у разі 

відмінності від державної) та іноземними 
мовами;

– математична компетентність;
– компетентності в галузі природничих 

наук, техніки й технологій;
– інноваційність;
– екологічна компетентність;
– інформаційно-комунікаційна компе-

тентність;
– навчання впродовж життя;
– громадянські та соціальні компетентно-

сті, пов’язані з ідеями демократії, справед-
ливості, рівності, прав людини, добробуту 
та здорового способу життя, з усвідомлен-
ням рівних прав і можливостей;

– культурна компетентність;
 – підприємливість і фінансова грамот-

ність.
Спільними для всіх компетентностей є 

так звані наскрізні вміння: читання з розу-
мінням, уміння висловлювати власну дум-
ку усно й письмово, критичне та системне 
мислення, здатність логічно обґрунтовува-
ти позицію, творчість, ініціативність, уміння 
конструктивно керувати емоціями, оціню-
вати ризики, приймати рішення, розв’язу-
вати проблеми, здатність співпрацювати 
з іншими людьми.

Щоб набувати компетентностей, школя-
рі навчатимуться за діяльнісним підходом, 
тобто частіше щось робитимуть замість си-
діти за партами й слухати вчителя. Також 
Концепція НУШ пропонує впроваджувати 
інтегроване та проектне навчання. Такий 
спосіб сприяє тому, що учні отримують 
цілісне уявлення про світ, адже вивчають 
явища з погляду різних наук і вчаться ви-
рішувати реальні проблеми за допомогою 
знань із різних дисциплін [5].

Також відбувається реформа освітнього 
середовища. Зміна освітнього середови-
ща – це зміна ставлення до дитини: повага, 
увага до неї й прагнення знайти оптималь-
ний спосіб для її ефективного навчання. 
Щоб навчати по-новому, учитель повинен 
отримати свободу дій: обирати навчальні 
матеріали, імпровізувати й експериментува-
ти. Цю свободу дає новий Закон «Про осві-
ту». Сенс оновлення навчальних програм 
ґрунтувався на тому, щоб забезпечити саме 
компетентнісний підхід. Завдання школи – 
давати ключові компетентності, які потім 
дозволяли б використовувати знання, умін-
ня, навички в тому практичному житті, куди 
діти потрапляють після школи.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Із наведеного вище можна зробити 
висновки, що в період із 1960 по 2018 рр. 
в Україні було зроблено багато спроб по-
кращити навчання іноземних мов у почат-
ковій школі. Проведене дослідження від-
криває перспективи щодо аналізу теорії 
й  практики навчання іноземних мов на різ-
них історичних етапах розвитку вітчизняної 
школи й освіти. Натомість визначені сучас-
ні тенденції розвитку англомовної освіти 
молодших школярів в Україні свідчать про 
актуальність педагогічної концепції НУШ 
в умовах багатомовного, полікультурного й 
інформаційно розвиненого суспільства.
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ІЗ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ ГЕОГРАФІЇ В ГІМНАЗІЇ
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науковий співробітник відділу навчання географії та економіки
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У статті досліджено сутність фінансової грамотності, її вплив на готовність здобувачів освіти до 
сучасних соціально-економічних процесів в умовах сучасної економічної ситуації в Україні. Обґрунто-
вано інститут фінансової грамотності як основи формування фінансової культури та фінансової пове-
дінки на заняттях географії у гімназії.

Ключові слова: фінансова поведінка, фінансова грамотність, фінансова культура, фінансова про-
світа.

В статье исследована сущность финансовой грамотности, ее влияние на готовность соискателей об-
разования к современным социально-экономическим процессам в условиях современной экономиче-
ской ситуации в Украине. Обоснованно институт финансовой грамотности как основы формирования 
финансовой культуры и финансового поведения на уроках географии в гимназии.

Ключевые слова: финансовое поведение, финансовая грамотность, финансовая культура, финан-
совое просветительство.

Baradiia N.G. PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF KNOW- 
LEDGE ON FINANCIAL GRAVITY AT THE WORK OF GEOGRAPHY IN HUMAN SCIENCES

The article examines the essence of financial literacy, its impact on the readiness of students to modern 
socio-economic processes in the context of the current economic situation in Ukraine. The institute of financial 
literacy as the basis for formation of financial culture and financial behavior at the lessons of geography 
in gymnasiums.

Key words: financial behavior, financial literacy, financial culture, financial education.

Постановка проблеми. Спрямування 
цивілізаційного вектора України на інтегра-
цію в єдиний європейський освітній простір 
вплинула на модернізацію змісту освіти, що 
розпочалась із впровадження нових підхо-
дів до формування освітніх та навчальних 
програм, пов’язаних із компетентнісно орі-
єнтованим навчанням, оскільки воно має 
результативно-цільову спрямованість.

Відповідно до мети й завдань географіч-
ної освіти, предметна географічна компе-
тентність здобувачів освіти визначається 
як здатність до застосування здобутих ге-
ографічних знань, умінь і навичок, цінніс-
них установок та специфічного географіч-
ного мислення, сформованих на підґрунті 
здібностей і життєвого досвіду здобувачів 
освіти, які необхідні для оптимальної ді-
яльності в навколишньому середовищі та 
успішної самореалізації в соціумі, передба-
чення наслідків такої діяльності та розв’я-
зання власних життєвих завдань і проблем, 
облаштування особистого життя, форму-
вання у здобувачів освіти потреби у непе-
рервній освіті.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Фінансова грамотність стає об’єк-
том активних наукових досліджень таких 
учених, як В. Геєць, В. Ільїн, В. Кремінь, 
М. Кузнєцов, К. Кутер, Е. Лусарді, Т. Лю-
сей, О. Мітчелл, М. Овчинніков, Л. Стахо-
вич, А. Столярова, Г. Шахназарян.

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає у виявленні та 
аналізі психолого-педагогічних передумов 
формування знань із фінансової грамотно-
сті на уроках географії у гімназії.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Компетентнісний підхід до навчан-
ня географії підкреслює діяльнісний склад-
ник результатів освіти та їхню практичну 
значущість у процесі набуття здобувачами 
освіти досвіду виконання практично-зо-
рієнтованих завдань. Оскільки практична 
робота здобувачів освіти як форма про-
ведення занять із географії є необхідним 
засобом пізнання й певним етапом форму-
вання географічного мислення у здобувачів 
освіти, курс географії в гімназії має чітко 
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визначену практичну спрямованість, яка 
реалізується під час виконання практичних 
робіт, аналітичних завдань та досліджень, 
спрямованих на розвиток умінь і навичок 
роботи з географічними картами та інши-
ми джерелами інформації, розв’язання ге-
ографічних, економічних й соціально-еко-
номічних задач, здійснення порівняльного 
аналізу, проведення міні-досліджень, дис-
кусій, семінарів, презентацій, експертиз, 
круглих столів, ділових ігор, творчих ро-
біт, індивідуальних і колективних проектів. 
Мета використання таких форм і прийомів 
навчання може бути різною: контролюю-
чою, навчальною, стимулюючо-мотивацій-
ною, розвивальною, виховною тощо.

Формування комунікативної компетен-
ції, загальнокультурної, проектно-тех-
нологічної компетентностей (здатність 
здобувачів освіти застосовувати знання, 
уміння та особистий досвід у предмет-
но-перетворювальній діяльності) реалізу-
ється через перенесення акценту з інфор-
маційно-накопичувальної спрямованості 
підручника для навчання на формування і 
розвиток здатності самостійно здобувати 
знання у процесі предметно-перетворю-
вальної, пошуково-дослідницької прак-
тичної діяльності, застосовувати його як 
у навчальних, так і нестандартних творчих 
ситуаціях, які обіграватимуться на практи-
ці під час організації та проведення уроків 
учителем [4].

Компетентнісно-орієнтовані завдання 
націлені на знаходження здобувача осві-
ти способів їх розв’язання з обов’язковим 
використанням географічних знань, умінь 
та сформованих раніше науково-ціннісних 
установок. Застосування компетентніс-
но-орієнтованих завдань дає змогу вчите-
лю географії досягати кількох дидактичних 
цілей одночасно: виявляти рівень сфор-
мованості та розвитку предметних геогра-
фічних компетенцій, оцінювати їхню спро-
можність самостійно здобувати знання та 
обирати способи діяльності, формувати 
інтерес до географії та досвід творчої ді-
яльності у процесі її вивчення. За рівнем 
складності такі завдання поділяються:

– завдання першого рівня – передба-
чають застосування базових географічних 
знань у знайомих чітко сформульованих 
ситуаціях. Це можуть бути закриті тестові 
завдання, однокрокові задачі, інтерпретації 
стандартних географічних позначень та да-
них, завдання на розпізнавання географіч-
них об’єктів на картах тощо;

– завдання другого рівня складності пе-
редбачають встановлення зв’язків та інте-
грацію географічних знань, вмінь і навичок 
та науково-ціннісних установок різного те-

матичного спрямування. Для вирішення за-
вдань цього рівня здобувачам освіти треба 
упорядковувати й застосовувати геогра-
фічні знання та вміння у нестандартних си-
туаціях, розв’язувати багатокрокові геогра-
фічні задачі, читати карту тощо;

– третій рівень складності – це рівень 
міркувань. Завдання цього рівня ґрунтують-
ся на здійсненні узагальнень, розв’язуванні 
проблем та обґрунтуванні висновків [10].

Тренувальні практичні роботи викону-
ються здобувачами освіти в класі під керів-
ництвом вчителя або за наданим зразком 
із використанням інструктивних карток, 
пам’яток, індивідуально, у парі або групі. 
Закріплення і вдосконалення вмінь може 
проходити не тільки в класі, але і в фор-
мі домашнього завдання, результати якого 
обговорюються в класі. За виконання на-
вчальних і тренувальних робіт можна ви-
ставляти оцінки вибірково з урахуванням 
виконаного обсягу й якості роботи [7].

Підсумкові практичні роботи виконують 
контролюючу функцію, вони виконують-
ся здобувачами освіти в класі самостійно 
й обов’язково оцінюються вчителем.

При підготовці до проведення практичної 
роботи особливу увагу необхідно звернути 
на організацію кожного її етапу: визначення 
місця на уроці для практичної роботи, дже-
рел знань з урахуванням її змісту, форму 
відображення результатів діяльності здобу-
вачів освіти.

Практичні роботи можуть виконуватися 
на різних етапах уроку. Тривалість практич-
них робіт встановлюється вчителем залеж-
но від ступеня складності, кількості завдань 
та специфіки відповідної теми [11].

Програмою передбачено виконання до-
сліджень, тематика яких може бути зміне-
на вчителем у рамках вивчення відповідної 
теми. При виборі теми дослідження реко-
мендується враховувати регіональні осо-
бливості, навчально-методичне забезпе-
чення та матеріально-технічне оснащення 
освітньої діяльності. Із запропонованої те-
матики досліджень здобувач освіти за ба-
жанням вибирає 1–2 дослідження (впро-
довж року) та виконує його індивідуально 
або у групі. Результати дослідження пре-
зентуються й оцінюються вчителем [4].

«Посилення» практичної спрямованості 
курсу передбачає не тільки виконання прак-
тичних робіт і досліджень, а й використання 
методів, прийомів і технологій, спрямова-
них на формування умінь здобувачів освіти. 
У навчальному процесі необхідно постійно 
застосовувати способи практичного нав-
чання здобувачів освіти, в роботі з аналі-
зу різних джерел географічної інформації 
(планів, схем місцевості, карт, статистичних 
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матеріалів, геоінформаційних ресурсів), що 
і становить специфіку методики навчання 
географії в гімназії.

Із метою визначення відповідності ре-
зультатів навчальної діяльності здобувачів 
освіти вимогам державного стандарту та 
навчальної програми проводиться тематич-
не оцінювання. При здійсненні тематичного 
оцінювання перевіряється ступінь засвоєн-
ня здобувачами освіти матеріалу теми або 
кількох тем із виставленням оцінок у клас-
ний журнал. Оцінка навчальних досягнень 
у порівнянні з традиційною системою оці-
нювання має бути більш змістовною, дифе-
ренційованою та об’єктивною [3].

Ураховуючи мету вивчення курсу «Фі-
нансова грамотність», його структуру і 
профіль навчання, при формуванні під-
сумкової оцінки доцільно враховувати не 
лише рівень теоретичних знань, а й набуті 
навички. Формами перевірки теоретичних 
знань можуть бути: усні відповіді за вка-
заною темою; реферати і есе за вказаною 
або обраною темою; відповіді на тестові 
завдання різних рівнів складності; аргу-
менти при обговоренні актуальних фінан-
сових проблем.

Перевірка набутих навичок може здійс-
нюватися у процесі: розв’язання задач різ-
них рівнів складності; оцінки результатів 
дослідження певних умов надання фінан-
сових послуг; обґрунтування конкретних 
рішень при виконанні практичних завдань; 
аналіз вигідності умов надання різними фі-
нансово-кредитними установами певних 
фінансових послуг [8].

Фінансова культура може бути визначе-
на як інтегральна якість, що синтезує еко-
номічні знання та уміння, творчий потенціал 
особистості, її мотиваційно-ціннісне став-
лення до фінансово-економічного аспекту 
майбутнього дорослого життя. Фінансово 
грамотний громадянин (член) сучасного 
суспільства має володіти умінням визнача-
ти економічну проблему елементарного чи 
складнішого рівня на основі спостережен-
ня побутового економічного життя, аналізу-
вати економічну інформацію, робити певні 
економічні висновки [1].

Таким чином, виконання завдань, які ви-
значені в блоках «Практична робота» і  «Са-
мостійна робота» навчальної програми кур-
су «Фінансова грамотність», передбачають 
обґрунтований вибір традиційних і нових за-
собів, форм і методів підготовки, які мають 
бути спрямовані на формування економіч-
ної культури та фінансової грамотності [14].

Основна мета, на досягнення якої спря-
мовано виконання завдань практичної 
і самостійної робіт, полягає у формуванні 
нового економічного мислення в умовах 

ринкових відносин. Варто  мати на увазі, 
що практичні завдання, передбачені на-
вчальною програмою, здобувачі освіти ви-
конують у повному обсязі, а результати і 
якість їх виконання оцінюються вчителем.

Важлива роль у формуванні фінансових 
знань здобувача освіти відводиться само-
стійній роботі як виду пізнавальної навчаль-
ної діяльності, коли послідовність мислення 
здобувача освіти, його розумові, практичні 
операції і дії залежать і визначаються са-
мим здобувачем освіти. Присутність само-
стійної роботи в навчальному процесі вкрай 
потрібна, оскільки її виконання тренує волю 
здобувачів освіти, виховується їхня працез-
датність, увага і дисциплінованість.

Саме виконання самостійної роботи 
сприяє виробленню високої культури ро-
зумової праці, прагненню вникнути в суть 
питання, йти вглиб ще не вирішених про-
блем. У процесі такої праці найкраще вияв-
ляються індивідуальні здібності здобувачів 
освіти, їх нахили та інтереси, які сприя-
ють розвитку вміння аналізувати факти і 
явища, вчать самостійного мислення, яке 
стимулює творчий розвиток і формування 
власної думки, поглядів та уявлень, осо-
бистої позиції. Крім того, виконання са-
мостійної роботи передбачає оволодіння 
складними вміннями і навичками, бачення 
мети і змісту роботи, організацію власної 
самоосвіти, вміння по-новому підходити до 
вирішення завдань, пізнавальну і розумо-
ву активність і самостійність, схильність до 
творчості [5].

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, серед безсумнівних переваг пропо-
нованого курсу варто назвати те, що кожна 
тема містить доступний виклад теоретич-
ного матеріалу та способи його подачі з мі-
німумом професійної термінології, врахо-
вуючи початковий рівень знань здобувачів 
освіти в галузі економіки та фінансів. Також 
варто зазначити яскравий та унікальний 
наочний стиль. Кожна тема пояснюється 
просто і яскраво за допомогою знайомих 
кожному мультиплікаційних героїв, що збу-
джує інтерес до набуття знань та стимулює 
самостійні шукання учнів.
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ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Грицай Н.Б., д. пед. н., професор кафедри біології,
онкології та медичної фізіології

Рівненський державний гуманітарний університет

Костюкевич М.С., магістрант кафедри біології, 
онкології та медичної фізіології

Рівненський державний гуманітарний університет

Стаття присвячена характеристиці методів активізації пізнавальної діяльності учнів із біології.  
З’ясовано сутність поняття «активізація пізнавальної діяльності учнів із біології». Встановлено, що ак-
тивізація пізнавальної діяльності передбачає впровадження різних форм, методів і прийомів навчання, 
які спонукають дитину до вияву більш високого рівня пізнавальної активності. Акцентовано на особли-
востях біології як навчального предмета у школі. Визначено традиційні та інноваційні методи активіза-
ції пізнавальної діяльності учнів на уроках біології. 

Ключові слова: активізація пізнавальної діяльності, уроки біології, методи активізації пізнавальної 
діяльності, традиційні та інноваційні методи.

Статья посвящена характеристике методов активизации познавательной деятельности учащихся 
по биологии. Выяснена сущность понятия «активизация познавательной деятельности учащихся по 
биологии». Установлено, что активизация познавательной деятельности предполагает использование 
различных форм, методов и приемов обучения, побуждающих ребенка к проявлению более высокого 
уровня познавательной активности. Акцентировано на особенностях биологии как учебного предмета 
в школе. Определены традиционные и инновационные методы активизации познавательной деятельно-
сти учащихся на уроках биологии.

Ключевые слова: активизация познавательной деятельности, уроки биологии, методы активиза-
ции познавательной деятельности, традиционные и инновационные методы.

Hrytsai N.B., Kostiukevych M.S. TRADITIONAL AND INNOVATIVE METHODS OF PUPILS’ COG-
NITIVE ACTIVITY PROMOTION AT THE LESSONS OF BIOLOGY

The article is devoted to the characterization of traditional and innovative methods of students’ cogni-
tive activity promotion during biology lesson. The essence of the concept of “the pupils’ cognitive activ-
ity promotion during biology lessons”. Promotion of cognitive activity involves the introduction of various 
forms, methods and teaching techniques that encourage the child to reveal a higher level of cognitive activity.  
The article focuses on the peculiarities of biology as a school course. The authors identified traditional and 
innovative methods of students’ cognitive activity promotion at the biology lesson. 

Key words: promotion of cognitive activity, lessons of biology, methods of cognitive activity promotion, 
traditional and innovative methods.

Постановка проблеми. Упродовж ос-
танніх років в Україні відбулися суттєві змі-
ни в змісті шкільної природничої освіти. 
Сучасні навчальні програми створюють на 
основі компетентнісного підходу, що пе-
редбачає інші пріоритети в навчальному 
процесі та нові результати навчання шко-
лярів. Нововведення стосуються змісту і 
послідовності розділів навчальних програм 
із природничих предметів, обсягу навчаль-
ного матеріалу, рівня складності завдань та 
їх диференціації, форм і методів навчання 
учнів тощо. 

Випускник сучасної школи має бути са-
мостійним, активним та ініціативним, «ін-
новатором, здатним змінювати навколиш-
ній світ» [7, с. 6], мати розвинуте критичне 
мислення, творчі здібності тощо.

Отже, сучасна освіта має створювати 
умови для всебічного розвитку індивідуаль-
ності кожного учня, враховуючи його задат-
ки, інтереси, здібності та потреби, навички 
самостійної пізнавальної діяльності. Актив-
ність у пізнанні має вагоме значення для 
формування активної життєвої позиції осо-
бистості.

Своєю чергою, результативність пізна-
вальної діяльності школярів значною мірою 
залежить від того, наскільки активно шко-
лярі пізнають і вивчають об’єкти та явища 
природи. Саме тому необхідно постійно 
стимулювати пізнавальні інтереси дітей, 
активізувати їхню пізнавальну діяльність. 

Шкільний предмет «Біологія» був і зали-
шається інваріантним складником системи 
загальної середньої освіти. Однак упро-
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довж останнього десятиріччя спостереже-
но стрімку тенденцію зменшення інтересу 
учнів до природничих предметів загалом і 
біології зокрема, зниження рівня біологіч-
них знань школярів, скорочення кількості 
випускників, які успішно складають ЗНО 
з біології. Серед причин таких змін вважа-
ємо за доцільне вказати перевантаженість 
програм, переобтяженість змісту підручни-
ків науковими термінами, невідповідність 
навчального матеріалу віковим особли-
востям учнів, недостатнє застосування на 
уроках завдань творчого характеру, пере-
важання традиційних методів і прийомів 
навчання, зменшення прямого контакту уч-
нів з природою тощо. 

З огляду на зазначене потребують пере-
гляду форми, методи і прийоми активізації 
пізнавальної діяльності (АПД) учнів із біо-
логії, засоби мотивації активності школя-
рів, формування в них дослідницької само-
стійності та критичного мислення молодого 
покоління.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Психологічні аспекти проблеми АПД 
розглянуто в дослідженнях Б. Ананьєва, 
Л. Божович, Д. Богоявленського, Д. Бо-
гоявленської, Л. Виготського, Г. Костюка, 
О. Леонтьєва, Н. Менчинської, С. Рубін-
штейна, К. Славської, Н. Тализіної, А. Фур-
мана, І. Якиманської та ін. 

У педагогіці проблема АПД висвітле-
на у працях таких учених: Л. Арістової, 
Ю. Бабанського, Л. Іванової, В. Ільїна, 
Б. Коротяєва, О. Кондратюка, І. Лерне-
ра, В. Лозової, М. Махмутова, В. Онищу-
ка, М. Скаткіна, І. Харламова, Т. Шамової, 
Г. Щукіної, A. Czepiżak, M. Wądołowski, 
K. Dmitruk-Sierocińska, K. Dytfeld, Е. Smуłka, 
D. Jeziorkowska, R. Goigoux та багатьох ін-
ших дидактів і методистів.

Проблему активізації навчально-пізна-
вальної діяльності учнів із різних предме-
тів досліджували Т. Архіпова, І. Гордієнко, 
І. Зіненко, М. Ігнатенко, М. Нак, В. Осин-
ський, Р. Хабіб (математика), І. Іваськів, 
В. Краснопольський, С. Лещук (інформати-
ка), В. Бузько, С. Величко, П. Горносталь, 
М. Дідович, І. Корсун, Л. Лісіна, К. Одар-
чук, В. Олійник, О. Оранський (фізика), 
О. Науменко (хімія), І. Ткаченко (астроно-
мія), П. Копосов, Т. Ясак (українська мова), 
С. Ізбаш, Т. Васюкова (англійська мова), 
О. Ващук, Я. Гонтар, Г. Мельник (трудове 
навчання) та ін. 

За останні п’ять років проблемі активіза-
ції пізнавальної діяльності школярів присвя-
чено публікації С. Абрамової (географія), 
Н. Поліщук (природознавство), Н. Попової 
(хімія), Я. Росади (астрономія), О. Слобо-
дяник (фізика, 2016), О. Сушенцева (тру-

дове навчання), О. Урбанської (правознав-
ство), Т. Форостюк (українська мова, 2016), 
І. Шишенко (математика) та ін. 

Що стосується активізації навчання біо-
логії, то фундаментальною працею можна 
вважати книгу Л. Романової «Активізація 
пізнавальної діяльності учнів на уроках бі-
ології» (1969) [9], яка, хоча й містить ґрун-
товний і цікавий матеріал, нині вже мораль-
но застаріла. 

На сучасному етапі упровадження но-
вих підходів і технологій навчання актуалі-
зує потребу в удосконаленні та розширенні 
арсеналу методів активізації пізнавальної  
діяльності учнів закладів загальної серед-
ньої освіти.

Проте останнім часом ця педагогічна 
проблема не була предметом спеціальних 
наукових досліджень сучасних українських 
учених. Варто згадати лише дисертацію 
Н. Грицай, присвячену активізації пізна-
вальної діяльності учнів основної школи 
у позакласній роботі з біології [2], наукові 
статті І. Казанцевої [3], І. Карташової [4], 
О. Цуруль [1] тощо.

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає у визначенні тра-
диційних й інноваційних методів активізації 
пізнавальної діяльності учнів на уроках біо-
логії та з’ясуванні їхнього значення в освіт-
ньому процесі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поняття «активізація пізнавальної 
діяльності» тісно пов’язане з іншими по-
няттями, як-от: «активність», «діяльність», 
«пізнання», «пізнавальна діяльність», «піз-
навальна активність» та «активізація».  
Покажемо зв’язок між цими поняттями 
у вигляді схеми (рис. 1).

У словнику іншомовних слів подано такі 
тлумачення терміна «активний»: «Актив-
ний (лат. activus) – 1) діяльний, енергій-
ний; 2) діючий, здатний діяти, взаємодіяти 
з ким-небудь; 3) той, що швидко розви-
вається» [8, с. 29]. Похідними від нього є 
поняття «активність» (енергійна діяльність, 
діяльний стан, плідна участь у чому-небудь; 
здатність діяти, взаємодіяти) та «активіза-
ція» (посилення чиєї-небудь діяльності, 
спонукання до дій) [8]. 

Поняття «активність» як наукову катего-
рію досліджують у різних аспектах філо-
софи, психологи, педагоги та методисти. 
Так, Г. Муртазін зазначає: «Активність – це 
психічна якість, риса характеру людини, що 
виражається в посиленій діяльності люди-
ни» [6, с. 5].

Проте погоджуємося з Т. Шамовою 
в тому, що поняття «активність» не можна 
ототожнювати з поняттям «діяльність» [11], 
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оскільки воно більш ширше, ніж діяльність, 
адже активність виявляється також у спіл-
куванні, пізнанні тощо.

З точки зору філософії «пізнання» – це 
процес творчої діяльності людей, що фор-
мує їхні знання, на основі яких виникають 
цілі і мотиви людських дій [10, с. 432]. 

Л. Романова тлумачить пізнавальну ді-
яльність із біології як свідому діяльність 
учнів, спрямовану на пізнання істотних 
властивостей об’єктів і явищ природи з ме-
тою засвоєння основ біологічних наук [9]. 

У контексті пропонованого дослідження 
визначаємо пізнавальну діяльність як ді-
яльність, що відбувається під час освітньо-
го процесу і полягає в засвоєнні системи 
знань із біології та суміжних наук, форму-
ванні спеціальних біологічних умінь та на-
вичок, а також досвіду практичної діяльно-
сті з об’єктами природи.

З пізнавальною діяльністю учнів тіс-
но пов’язана пізнавальна активність, яка 
визначається пошуковою спрямованістю 
в навчанні, пізнавальним інтересом, ініціа-
тивністю, позитивним ставленням до діяль-
ності, самостійністю, вмінням знаходити 
основне, аналізувати та узагальнювати, на-
полегливістю, творчістю та емоційним під-
йомом. Пізнавальна активність формуєть-
ся і виявляється в пізнавальній діяльності, 
вона є якістю цієї діяльності.

У межах дослідження пізнавальну актив-
ність розглядаємо як складне особистісне 
утворення, інтегровану якість особистості, 
що реалізується через ставлення до ді-
яльності, пізнавальний інтерес, ініціативу, 
ефективне оволодіння знаннями і спосо-
бами діяльності, самостійність, цілеспря-
мованість та наполегливість у навчанні, 
впевненість у собі, прагнення до самовдо-
сконалення, iнтелектуальну рефлексiю осо-
бистості [2, с. 8].

Пізнавальна активність учнів формується 
за умови методично грамотного застосу-

вання спеціальних методів і прийомів акти-
візації пізнавальної діяльності.

Зокрема, Г. Муртазін АПД учнів визначає 
як «цілеспрямовану педагогічну діяльність 
учителя щодо підвищення рівня навчальної 
активності учнів, стимулювання в них на-
вчальної активності» [6, с. 5]. 

Теоретичний аналіз наукової літератури 
дав підстави стверджувати, що активіза-
ція пізнавальної діяльності учнів – це «про-
цес, спрямований на мобілізацію вчителем 
за допомогою спеціальних засобів інтелек-
туальних, морально-вольових та фізичних 
зусиль учнів задля досягнення конкрет-
ної мети навчання, виховання та розвитку, 
на подолання пасивності школярів, сти-
мулювання їхньої пізнавальної активності,  
використання ефективних форм і методів 
навчання» [2, c. 8]. АПД передбачає впро-
вадження різних форм, методів і прийомів 
навчання, які спонукають дитину до вияву 
більш високого рівня пізнавальної актив-
ності.

Отже, основною метою активізації піз-
навальної діяльності учнів є досягнення не 
максимальних оцінок, а загального розвит-
ку особистості, зокрема такої риси, як піз-
навальна активність. 

Методи АПД характеризуються значним 
стимулюванням активності учнів та вчите-
лів, високою ефективністю, великою різ-
номанітністю і привабливістю [1; 2; 4–6; 
12–14].

Ще в 20-і роки ХХ ст. були апробовані 
такі форми й методи активізації навчально-
го пізнання, як диспут, конференція, «суд», 
письмові й усні доповіді учнів, колективна 
підготовка виставок навчальних досягнень, 
групова дослідницька й практична робота, 
які враховували індивідуальні особливості 
учнів, посилювали та розвивали навчаль-
ну активність. Частина педагогів навіть ви-
словлювала думку, що необхідно зовсім 
ліквідувати класно-урочну систему нав-

активність діяльність

пізнання

пізнавальна діяльністьпізнавальна активність

активізація пізнавальної діяльності

Рис. 1. Взаємозв’язок між ключовими  
поняттями дослідження



42 Педагогічні науки

Випуск LXXХIIІ. Том 1. 2018

чання і замість неї ввести клубно-гурткову. 
Активізація навчання біології проводилася 
переважно шляхом підвищення самостій-
ності в освітній діяльності школярів, що 
відповідало вимогам дослідницького мето-
ду (Б. Всесвятський, Б. Райков, К. Ягодов-
ський та ін.).

Згодом активізація навчання здійснюва-
лася в результаті використання проблем-
ного навчання, міжпредметних зв’язків, 
застосування ТЗН, інтерактивних методів 
навчання тощо. 

Методи активізації пізнавальної діяльно-
сті учнів специфічні для кожної навчальної 
дисципліни, що зумовлено предметом її 
дослідження. Наприклад, під час вивчення 
біології учневі постійно доводиться мати 
справу з конкретними живими об’єктами. 
Усе це вимагає особливих форм органі-
зації навчання (екскурсії, практичні та ла-
бораторні роботи) і специфічних методів 
навчання, за допомогою яких буде забез-
печена найбільш послідовна реалізація 
принципу активності в навчанні. Крім того, 
вивчаючи біологію, не можна обійтися без 
використання міжпредметних зв’язків та 
зв’язку теорії з практикою.

Використання різноманітних методів ак-
тивізації навчально-пізнавальної діяльності 
сприяє забезпеченню глибокого і повного 
засвоєння учнями навчального матеріалу 
з біології на основі його всебічного і гли-
бокого розуміння, підвищує мотивацію до 
навчання. Проте основне їхнє призначення 
полягає в організації пізнавальної діяльно-
сті школярів, розвитку їхніх пізнавальних ін-
тересів, самостійності, пізнавальної актив-
ності та творчих здібностей, допомагаючи 
кожному учню досягти успіху. 

Л. Романова констатує, що пізнавальна 
діяльність учнів активізується за допомогою 
різних прийомів: відповідної творчої побу-
дови структури уроку, старанного відбору 
і дидактичного опрацювання найефектив-
ніших форм, методів і прийомів навчання, 
забезпечення високоякісними наочними 
посібниками тощо [9].

Традиційно розрізняють такі методи ак-
тивізації пізнавальної діяльності школярів: 
використання цікавого матеріалу, індивіду-
альних та диференційованих завдань, за-
вдань творчого характеру, організація са-
мостійної роботи учнів, робота з наочними 
посібниками, проведення біологічних ігор, 
евристичних бесід, диспутів і дискусій, до-
слідів і спостережень, екскурсій, тренінгів, 
робота з комп’ютером, демонстрація віде-
офільмів тощо. 

Зокрема, нині викладання біології 
у 6–8 класах просто неможливе без демон-
стрування мультимедійних презентацій, ві-

деофільмів, застосування Інтернету тощо. 
У 9 класі під час вивчення загальної біології 
ефективним є використання методу моде-
лювання (модель фотосинтезу, біосинтезу 
білка, реплікації ДНК та ін.).

Серед сучасних методів активізації 
варто виокремити методи інтерактивно-
го та проблемного навчання (мозковий 
штурм, спостереження, панельне обгово-
рення, вивчення ситуації), методи експре-
сії та імпресії (драма, симуляційний метод, 
лабораторний метод, проектний метод), 
графічні методи запису інформації (риб’я-
чий скелет, плакат, ментальна карта, сніж-
на куля, карта асоціацій) [12]. 

Остання група методів інтенсивно впро-
ваджується протягом останніх років у за-
кладах загальної середньої освіти. 

Наприклад, ментальні карти – це зруч-
ний інструмент для відображення процесу 
мислення і структуризації інформації у візу-
альній формі (схема фотосинтезу). 

Фішбоун («риб’ячий скелет») дає змогу 
графічно поділити загальну проблему до-
слідження (голова) на причини (верхній ряд 
кісток), факти й аргументи (нижній ряд кі-
сток) та висновки (хвіст).

До інноваційних методів належать ство-
рення учнівського портфоліо на задану 
тему, що не тільки активізує пізнавальну 
діяльність школярів, а й сприяє самооціню-
ванню ними власних навчальних досягнень.

Г. Мельник наводить такі методи сти-
мулювання навчально-пізнавальної діяль-
ності: метод навчальної дискусії, метод 
створення успіху в навчанні, метод пізна-
вальних ігор, метод створення ситуації ін-
тересу в процесі викладання навчального 
матеріалу, метод створення ситуації новиз-
ни навчального матеріалу, метод опори на 
життєвий досвід [5].

Польський педагог Д. Єжорковська 
стверджує, що найбільш ефективним ме-
тодом активізації є дидактична гра. Крім 
того, до методів АПД належить ціла група 
практичних методів (технічні вправи – вико-
нання рисунків, схем, діаграм, ескізів, карт; 
спостереження, розрахунки, польові нав-
чання, дидактичні ігри та забави) [15, c. 10].

Оригінальну класифікацію методів ак-
тивізації навчання запропонувала К. Дми-
трук-Шерочинська:

 – методи інтеграції («павутинка», «гном»);
 – методи визначення понять («мозковий 

штурм», «карта понять», «сніжна куля»);
 – методи ієрархізації («піраміда пріори-

тетів»);
 – методи творчого розв’язання проблем 

(«риб’ячий скелет», «килимок ідей»);
 – методи навчання у співпраці (голово-

ломки, ігри та розваги);



Збірник наукових праць 43

 – діагностичні методи («метаплан», «не-
знайомець», «мислячі капелюхи»);

 – дискусійні методи (диспути «за і про-
ти», «акваріум»);

 – методи розвитку творчого мислення 
(«випадкове слово», «історія з чашки»);

 – методи групового прийняття рішень 
(«дерево рішень», «шість пар черевиків»);

 – методи планування («зірка питань», 
«планування майбутнього»);

 – методи дидактичних ігор («магічний 
калькулятор», «дивні приказки»);

 – методи випереджувального навчання 
(«гачки пам’яті», «метод ланцюговий зв’яз-
ків») та ін. [13, с. 33].

Проте у вчителів біології можуть виник-
нути труднощі у застосуванні методів акти-
візації. Так, за результатами дослідження 
польських учених, близько 60% опитаних 
педагогів зазнали різноманітних дидак-
тичних невдач, використовуючи методи 
активізації. На думку вчителів, причинами 
невдач у використанні методів активізації 
є брак часу, велика кількість учнів у класі, 
брак місця, відсутність належних навчаль-
них посібників та погана дисципліна шко-
лярів [14, c. 9].

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Нова українська школа спрямована 
на розвиток мислячої особистості, тому 
впровадження методів активізації пізна-
вальної діяльності є обов’язковою умо-
вою забезпечення ефективності сучасно-
го освітнього процесу. У навчанні біології 
важливе значення має застосування таких 
методів активізації пізнавальної діяльності 
школярів, як методи проблемного навчан-
ня, метод проектів, портфоліо, екскурсії, 
виконання дослідницьких завдань та ін. 
Такі методи стимулюють мотивацію учнів 
до вивчення біології, сприяють творчому 
застосуванню отриманих знань у нестан-
дартних ситуаціях.   

Завдяки використанню методів активі-
зації пізнавальної діяльності в учнів погли-
блюються знання з предмета, розвивають-
ся пізнавальні інтереси, формуються нові 
погляди та ідеї, вдосконалюються навички 
спілкуватися з іншими, вміння висловлюва-
ти свою думку. 

Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо в експериментальній перевір-
ці ефективності кожного з перерахованих 
методів активізації пізнавальної діяльності 
учнів із біології.
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У статті розкрита сутність понять «компетентність», «компетентнісний підхід», визначені умови 
формування ключових і предметних компетентностей. Проаналізовані завдання щодо реалізації ком-
петентнісного підходу. Визначені основні вимоги до підготовки і проведення уроку з метою розвитку 
в учнів основних компетенцій. Проаналізована роль інтерактивних технологій навчання в розвитку 
всебічно розвиненої особистості. 

Ключові слова: компетентність, компетентнісна освіта, компетентнісний підхід, компетентніс-
ний учень, завдання компетентнісного підходу, вимоги до проведення уроку, інтерактивні технології.

В статье раскрыта сущность понятия «компетентность», «компетентностный подход», определены 
условия формирования ключевых и предметных компетентностей. Рассмотрен компетентностный под-
ход к обучению и его основные задачи. Определены основные требования к подготовке и проведению 
урока с целью развития у учеников основных компетенций. Проанализирована роль интерактивных 
технологий обучения в развитии всесторонне развитой личности.

Ключевые слова: компетентность, компетентностное обучение, компетентностный подход, ком-
петентностный ученик, задачи компетентностного подхода, требования к проведению современного 
урока, интерактивные технологии.

Kovalova K.I. REQUIREMENTS FOR THE LESSON ACCORDING TO THE NEW EDUCATION FOR-
MATS OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL

The article reveals the essence of concepts competence, competence approach, defined conditions for the 
formation of key and subject networks. The tasks of implementing the competence approach are analyzed. The 
basic requirements for preparation and conducting of a lesson for the development of pupils of basic compe-
tences are determined. The role of interactive learning technologies in the development of a fully developed 
personality is analyzed.

Key words: competence, competency education, competence approach, competence student, competency 
approach, lesson requirements, interactive technologies.

Постановка проблеми. Реформа укра-
їнської  школи спрямована на переорієнту-
вання процесу навчання на розвиток осо-
бистості учня, навчання його самостійного 
опанування нових знань. Компетентнісна 
освіта зорієнтована на практичні результа-
ти, досвід особистої діяльності, вироблен-
ня взаємин, що зумовлюють принципові 
зміни в організації навчання, яке має спря-
мування на розвиток конкретних цінностей 
і життєво необхідних знань та вмінь учнів. 
Відповідно для реалізації компетентнісної 
освіти у навчально-освітніх закладах необ-
хідно переглянути  основні вимоги до су-
часного уроку.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Компетентнісний підхід як напрям 
модернізації освіти був обґрунтований 
В. Сєріковим і Г. Селевко [7]. О. Овчарук 
проаналізував світовий досвід застосу-
вання компетентнісного підходу в осві-
ті і визначив українські перспективи його 
застосування [5]. Водночас значну увагу 
формуванню учнівських компетентностей 
приділяє О. Пометун, який аналізує техно-

логії навчання щодо можливостей форму-
вання компетентностей учнів на уроках [6].

Постановка завдання. У цій статті ста-
вимо за мету розглянути основні вимоги до 
уроку в умовах реформування Нової укра-
їнської школи щодо можливостей розвива-
ти в учнів ключові та предметні компетент-
ності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Під компетентнісним підходом 
розуміють спрямованість освітнього про-
цесу на формування ключових (базових, 
основних, надпредметних) та предметних 
компетентностей особистості.

Поняття «компетентність» традиційно 
вважають у значенні коло повноважень, 
а компетентність пов’язана з обізнаністю, 
авторитетністю, кваліфікованістю, тобто 
в педагогічному сенсі доцільно застосову-
вати саме термін «компетентність» [4].

Компетентностей можна досягти тільки 
особистою активною та продуктивною ді-
яльністю (і не тільки навчальною), особи-
стою творчістю, особистим досвідом через 
пізнання соціального досвіду, його критич-
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не осмислення, отже, через своє непов-
торне особисте набуття. 

У понятті «набуття» знайшли своє відо-
браження погляди сучасної педагогіки  та 
психології, які визначають не на словах, 
а на практиці індивідуальну особистість 
кожного учня, неповторність індивідуально-
го досвіду кожної особистості, які визнають 
продуктивною тільки освіту співробітни-
цтва – освіту, яка забезпечує індивідуальне 
творче буття кожного учня і кожного вчи-
теля.

Отже, компетентний учень – це високо-
освічена особистість, яка усвідомлює не-
обхідність знань, має широкий світогляд, 
орієнтується у вирі інформації, здатна реа-
лізовувати здобуті знання у повсякденному 
житті, зорієнтована на навчання впродовж 
життя; особистість зі сформованими мо-
рально-духовними цінностями; політично 
обізнана й освічена в правовій галузі люди-
на зі стійкою громадянською позицією. 

В умовах сьогодення, коли суспільство 
стрімко розвивається, змінюється завдяки 
новітнім технологіям та досягненням люд-
ства, освіта не може лишатися осторонь і 
навчати дітей за тим алгоритмом, який був 
запроваджений десять років тому. Відпо-
відно, і зміст освіти не просто оновлюється 
і реформується, він знаходиться в процесі 
суттєвої деформації.

Ми, як вчителі, маємо відійти від прак-
тики «постачання» школярам змісту осві-
ти. Нова суть освіти полягає у тому, що ми 
маємо підтримувати допитливість та моти-
вацію учнів, їх бажання учитись, експери-
ментувати, самовиражатися. Це пов’язано, 
насамперед, із тим, що у століття інформа-
ційних технологій, які щороку стають дедалі 
прогресивнішими, учні самі можуть знай-
ти необхідну для них інформацію, а саме 
фактаж. Завдання вчителя за цих умов – 
це навчити учнів аналізувати інформацію, 
виділяти найголовніше, визначати причи-
но-наслідкові зв’язки, робити висновки.

Сучасні вчителі мають усвідомити, що:
– головним є не предмет, якого вони на-

вчають, а особистість, яку вони формують;
– будь-яка людина знайде своє місце 

в житті, якщо навчиться усього необхідного 
для реалізації своїх планів;

– кожна думка висловлена учнем, має 
право на існування і варта уваги вчителя.

Саме тому учень нині має сприйматись 
як самостійний та відповідальний дослід-
ник оточуючого світу, як активний будівник 
особистої системи знань. 

Ідеал сучасного навчання – особистість 
із гнучким розумом, зі швидкою реакцією 
на все нове, з ідеальними комунікативними 
здібностями. 

Так само, як змінюється наше бачення 
змісту освіти, має змінюватись і систе-
ма нашого ставлення до нього, ми має-
мо встановити з ним стосунки кооперації 
та партнерства. 

Відповідно до ролі, яка відводиться вчи-
телю і учню, сьогодення висуває нові вимо-
ги до уроку, який має реалізовувати ком-
петентнісний підхід у навчанні, розв’язуючи 
конкретні завдання, зокрема:

– підвищувати рівень умотивованості уч-
нів, а саме учень має чітко усвідомлювати, 
для чого йому потрібні чи будуть потрібні 
знання, отримані з того чи іншого навчаль-
ного предмета. Але відповідно до вікових 
особливостей це усвідомлення приходить 
тільки у старших класах, і то не завжди. 
Тому вчитель протягом навчального про-
цесу має звертати увагу на практичну зна-
чущість отриманих знань і навичок;

– використовувати набутий учнями 
суб’єктивний досвід, бо саме навчання че-
рез власний життєвий досвід краще усві-
домлюється і залишається у довгостроко-
вій пам’яті;

– ефективно та творчо застосовувати на 
практиці опановані знання і досвід;

– формувати в учнів навички здобувати, 
осмислювати та використовувати інфор-
мацію з різних джерел. При цьому навчити 
знаходити не просто інформацію у готово-
му вигляді, а вчитися здобувати її, вико-
ристовуючи кілька джерел, аналізуючи по-
даний у них матеріал;

– чітко й оптимально організовувати кож-
ний крок, що в результаті призведе до най-
більш активного усвідомлення навчального 
матеріалу;

– підвищувати рівень самоосвітньої та 
творчої активності учнів. Саме через само-
стійність відбувається свідоме оволодіння 
знаннями;

– створювати умови для інтенсифікації 
навчально-виховного процесу;

– формувати моральні цінності особи-
стості;

– розвивати соціальні й комунікативні 
здібності учнів;

– створювати ситуації успіху. Чим біль-
ше учень усвідомлює свою значущість у на-
вчальному процесі, чим більше його залу-
чення у навчальний процес як особистості, 
тим кращий результат навчання;

– організовувати ненав’язливі контроль, 
самоконтроль та взаємоконтроль за про-
цесом навчання. Яким би самостійним не 
був учень, форми контролю мають бути 
обов’язково, але у різних варіаціях. Без 
належного контролю через певний час 
можливе зниження успішності учнів, бо 
умотивованість навчання без перевірки до-
сягнень поступово може йти на спад.
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Виходячи із зазначених нових вимог 
до уроку, вчитель зобов’язаний підготува-
тись до його проведення, чітко визначивши 
його зміст, структуру і техніку проведення.

Проаналізуймо основні вимоги до уроку 
за групами.

1. Структура уроку. 
– вчитель чітко має визначити мету й ос-

новні завдання уроку;
– визначення типу уроку, з огля-

ду на зміст навчального матеріалу (його 
складності, необхідності формування нави-
чок тощо), визначення органічного зв’язку 
усіх складників уроку;

– зв’язок сьогоднішнього уроку з попе-
реднім і закладення перспективи на на-
ступний, тобто підготовка системи уроків, 
а не кожного окремого уроку;

– обрання оптимальних методів навчан-
ня і закріплення нового матеріалу, з огляду 
на мету і пізнавальні завдання уроку;

– визначення оптимального обсягу до-
машнього завдання з урахуванням індиві-
дуальних особливостей учнів, а також фор-
ма звіту.

2. Підготовка й організація уроку.– під-
готовка й використання наочного та роз-
давального матеріалу, в тому числі із за-
стосуванням інформаційних і інтерактивних 
технологій;

– визначити і підготувати завдання, які 
учні можуть виконувати самостійно під ке-
рівництвом вчителя;

– використовувати контроль і самокон-
троль учнів під час виконання домашніх за-
вдань, перевірку і самоперевірку після ви-
конання ними завдання;

– обов’язкове виокремлення складних 
моментів нової теми, продумування алго-
ритму їх пояснення із застосуванням різних 
методів і методичних прийомів.

3. Зміст уроку та процесу навчання.
– зміст уроку має сприяти розвитку в уч-

нів пізнавальних процесів, таких як сприй-
няття, пам’яті, уваги, мислення, мовлення, 
а не просто запам’ятовуванню навчального 
матеріалу;

– формування найкращих якостей осо-
бистості школярів, а саме акуратності, дис-
циплінованості, ініціативності тощо;

– мотивування позитивного ставлення 
учнів до навчання.

4. Техніка проведення уроку
– певний темп і ритм уроку, який може 

відрізнятися в окремо взятому класі в за-
лежності від темпераменту і психотипу 
учнів. Бажано, щоб перед початком робо-
ти в певному класному колективі вчите-
лю-предметнику були надані пропозиції 
психолога щодо особливостей сприйняття 
і засвоєння навчального матеріалу учнями 

в залежності від їх психотипу. Тоді вчитель 
може адаптувати особливості викладання 
матеріалу таким чином, щоб забезпечи-
ти якомога максимальне його засвоєння  
учнями;

– сприятливий психологічний клімат 
на кожному уроці, а саме доброзичливе 
ставлення учнів один до одного, бажання 
і сміливість висловлювати власну думку на 
проблему, навіть нестандартну, готовність 
вчителя прийти на допомогу учневі;

– взаємодія вчителя і учнів, що перетво-
рюється на творчу співпрацю, педагогічний 
такт у будь-якій ситуації;

– урізноманітнення видів діяльності уч-
нів, що змушує їх бути активними учасни-
ками навчально-виховного процесу;

– підтримання інтересу учнів до уроку.
Всі зазначені вимоги до сучасного уро-

ку – це наслідки зміни ролі освіти в суспіль-
стві, яка відтепер здебільшого орієнтується  
на створення таких технологій і способів 
впливу на особистість, що створюють ба-
ланс між соціальними й індивідуальними 
потребами та запускають механізм само-
розвитку (самоосвіти, самовдосконалення), 
готуючи особистість до реалізації власної 
індивідуальності та змін у суспільстві. 

Основою розвитку життєвих компетент-
ностей мають стати такі технології нав-
чання, які б забезпечували пізнавальну 
активність і самостійність учнів, сприяли б 
формуванню навичок застосовувати опано-
вані знання на практиці. 

Компетентнісний підхід є особливо про-
дуктивним для розробляння сучасних сис-
тем технологічної підготовки школярів. Сут-
ність цього підходу полягає в переважанні 
позапредметних, особистісно значущих 
знань і вмінь над предметними знаннями, 
адже досвід свідчить: найбільш соціально 
адаптованими є люди, які володіють не су-
мою академічних знань, а сукупністю осо-
бистісних якостей – ініціативністю, підпри-
ємливістю, творчим підходом до справи, 
умінням самостійно ухвалювати рішення.

Розвитку творчої особистості, прояву 
інтересу до пізнання, умінню приймати 
конкретні рішення, захищати і реалізову-
вати власні дослідницькі проекти спри-
яє застосування інтерактивних технологій 
у навчанні. Сутність інтерактивних техноло-
гій навчання полягає у тому, що навчання 
відбувається шляхом взаємодії учасників 
навчально-виховного процесу. У цій взає-
модії учні і вчитель є суб’єктами навчання, 
тільки вчитель виступає в ролі організато-
ра процесу навчання, своєрідного лідера 
групи учнів, якому учні довіряють і активно 
співпрацюють із ним і один з одним заради 
досягнення спільної мети.
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Інтерактивні технології навчання об’єд-
нує те, що вони:

– враховують глибинні психологічні за-
кономірності розвитку творчої особистості;

– розвивають здатність учня до відшуку-
вання нових знань, допомагають здійснити 
інтелектуальний прорив, формують активну 
життєву позицію;

– сприяють формуванню навичок кри-
тичного мислення, ухвалення рішень і 
розв’язання проблем;

– навчають продуктивно спілкуватися, 
ставити питання, представляти різні точки 
зору і відстоювати власну з аргументацією, 
уміло й компетентно вести діалог;

– формують в учнів навички соціальної 
взаємодії, здатність до конструктивного 
розв’язання проблем, спілкування за умов 
інтеграційних процесів у полікультурному 
середовищі;

– заохочують до співпраці через активну 
взаємодію, спілкування на партнерському 
рівні;

– підвищують самооцінку учнів завдяки 
створенню ситуацій успіху на уроках;

– сприяють усвідомленню стартових 
можливостей особистості, оцінюванню 
шансів і перспектив на майбутнє;

– сприяють переосмисленню уявлень 
про образ свого особистого «я» та свої 
емоції, осягненню та засвоєнню дітьми ду-
ховних цінностей.

Будь-який шкільний предмет посідає 
особливе місце у навчанні і розвитку ди-
тини, може надати учням знання про світо-
будову, розставити акценти на смислових 
та світоглядних аспектах, допомогти знай-
ти ціннісні орієнтири. Тому будь-яка шкіль-
на дисципліна може стати дієвим засобом 
різнобічного розвитку особистості учня, 
формування в дитини ключових компетент-
ностей. 

Крім того, кожен учитель має розвива-
ти вміння учнів читати, працювати з до-
датковою літературою, розмірковувати, 
говорити, аргументувати власну думку, 
висловлювати своє власне бачення почу-
того, виявляти власну ініціативу, робити 
вибір, критично аналізувати здобуту ін-
формацію.

Саме тому сучасний урок вчителю вар-
то проектувати у такій спосіб, щоб основну 
роботу на уроці виконували учні, а вчитель 
тільки виступав у ролі головуючого провід-
ника та спостерігача, який створює для уч-
нів змогу застосовувати набуті навички для 
побудови нових знань.

Висновки з проведеного дослідження. 
У зв’язку із тим, що компетентнісна освіта 
зорієнтована на практичні результати, дос-
від особистої діяльності, вчителю необхідно 
змінити підходи до підготовки і проведен-
ня уроків. Відповідно, нові реалії сьогоден-
ня висувають і нові вимоги до проведення 
уроків, що будуть сприяти розвитку ос-
новних ключових і предметних компетенцій. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ 
МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ФІЗИКОЮ ТА АСТРОНОМІЄЮ

Ліскович О.В., к. пед. н., доцент кафедри теорії 
й методики природничо-математичної освіти 

та інформаційних технологій
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

У статті висвітлено питання вдосконалення математичної грамотності учнів шляхом використання 
міжпредметних зв’язків із фізикою та астрономією. Автором здійснено порівняльний аналіз сутності й 
структури понять «математична грамотність» і «ключова математична компетентність». Запропоновано 
використання задач фізичного та астрономічного змісту для розвитку математичної грамотності учнів, 
визначено критерії відбору задач, наведено приклади застосування на різних етапах уроку математики.

Ключові слова: математична грамотність, предметна математична компетентність, ключова 
математична компетентність, міжпредметні зв’язки, фізична задача.

В статье освещены вопросы совершенствования математической грамотности учащихся путем ис-
пользования межпредметных связей с физикой и астрономией. Автором осуществлен сравнительный 
анализ сущности и структуры понятий «математическая грамотность» и «ключевая математическая 
компетентность». Предложено использование задач физического и астрономического содержания для 
развития математической грамотности учащихся, определены критерии отбора задач, приведены при-
меры применения на различных этапах урока математики.

Ключевые слова: математическая грамотность, предметная математическая компетентность, 
ключевая математическая компетентность, межпредметные связи, физическая задача.

Liskovych O.V. IMPROVEMENT OF MATHEMATICAL LITERACY OF STUDENTS THROUGH THE 
MEANS OF INTERDISCIPLINARY CONNECTION WITH PHYSICS AND ASTRONOMY

The article highlights the issues of improving the students' mathematical literacy by using of interdisci-
plinary connections with physics and astronomy. The author has carried out a comparative analysis of the 
essence and structure of mathematical literacy concepts and key mathematical competence. It is suggested to 
use physical tasks and astronomical content for the development of students’ mathematical literacy, it is also 
defined the criteria of tasks selection, gave the examples of application at different stages of the mathematics 
lesson.

Key words: mathematical literacy, subject mathematical competence, key mathematical competence, inter-
disciplinary connection, physical task.

Постановка проблеми. Сучасне життя 
вимагає від випускників школи не формаль-
них знань, а вміння їх застосовувати для 
вирішення конкретних проблем, здатності 
навчатися, набувати нових умінь і навичок, 
критично мислити. Щоб оцінити, наскіль-
ки освіта відповідає потребам сьогодення, 
проводяться дослідження різного рівня.  
У 2018 році Україна вперше долучилася 
до одного з наймасовіших міжнародних по-
рівняльних досліджень PISA (Programme for 
International Student Assessment), що має 
на меті визначити наскільки учні 15-річно-
го віку здатні використовувати свої знання 
в різноманітних життєвих ситуаціях.

Одним із напрямів цього дослідження 
є визначення рівня математичної грамот-
ності школярів. Проте аналіз нормативних 
документів, методичних рекомендацій і 
навчальних програм із математики засвід-
чив, що поняття «математична грамот-
ність» у них не використовується. Бесіди 
з учителями математики дали підстави для 

висновків про наявність протиріччя між 
необхідністю формування математичної 
грамотності учнів як вимоги сучасного су-
спільства й недостатньою обізнаністю пе-
дагогів щодо сутності цього поняття, мето-
дики його формування. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У наукових публікаціях поняття «мате-
матична грамотність» також зустрічається 
не так часто. У дослідженні Н. Прядко ма-
тематична грамотність і навички матема-
тичного моделювання є складниками ма-
тематичної культури. Сама ж математична 
грамотність розглядається в контексті пра-
вильного застосування математичних тер-
мінів, символів, правильної математичної 
мови. Проте зазначається, що метою фор-
мування математичної грамотності школя-
рів є навчити учнів цінувати математику як 
науку та навчальну дисципліну, виховати 
впевненість у власних математичних силах, 
сформувати вміння розв’язувати матема-
тичні задачі й проблеми, розвинути кому-
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нікативні математичні вміння, навчити шко-
лярів міркувати [1]. 

Зазначені вище цілі певною мірою відпо-
відають компонентам математичної компе-
тентності, структура та сутність якої стала 
предметом дослідження М. Голованя, І. Зі-
ненко, С. Ракова [2; 3; 4]. Формування мате-
матичної компетентності курсантів шляхом 
використання зв’язків з іншими дисциплі-
нами висвітлено в публікаціях Т. Спичак [5]. 
Проте питання розвитку математичної гра-
мотності учнів досліджено недостатньо. 

Оскільки завдання міжнародного дослі-
дження, що визначають рівень математич-
ної грамотності учнів, практично спрямовані 
й мають міжпредметний зміст, необхідним, 
на нашу думку, є використання зв’язків ма-
тематики з іншими шкільними предметами, 
зокрема з фізикою та астрономією.

Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження можливостей використання 
міжпредметних зв’язків математики з фі-
зикою та астрономією для вдосконалення 
математичної грамотності учнів.

Для досягнення поставленої мети сфор-
мульовано відповідні завдання:

– з’ясувати сутність і структуру понять 
«математична грамотність» і «математична 
компетентність»;

– проаналізувати типи міжпредметних 
зв’язків, що найбільш ефективно вплива-
тимуть на розвиток математичної грамот-
ності учнів, розглянути приклади їх вико-
ристання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для розв’язання першого завдан-
ня нами проаналізовано стан досліджен-
ня понять «математична компетентність» і 
«математична грамотність» у наукових пу-
блікаціях. З’ясовано, що під математичною 
компетентністю науковці розуміють:

– інтегративне утворення особистості, 
що поєднує в собі математичні знання, 
уміння, навички, досвід математичної діяль-
ності, особистісні якості, які обумовлюють 
прагнення, готовність і здатність розв’язу-
вати математичні проблеми та завдання, 
усвідомлюючи при цьому значущість пред-
мета й результату діяльності [2, с. 38]; 

– уміння бачити та застосовувати мате-
матику в реальному житті, розуміти зміст і 
метод математичного моделювання, уміння 
будувати математичну модель, досліджува-
ти її методами математики, інтерпретува-
ти отримані результати, оцінювати похибку 
обчислень [4];

– комплексну якість особистості, що 
ґрунтується на сукупності фундаменталь-
них математичних знань, умінь і навичок 
курсанта, а також його здатності й готовно-
сті застосовувати їх під час вивчення інших 

дисциплін, а саме дисциплін професійного 
напряму [5]. 

У нормативних документах, що визнача-
ють зміст освіти, математична компетент-
ність має подвійну сутність, вона є й ключо-
вою, і предметною. На уроках математики 
вона передусім формується як предметна, 
на уроках інших предметів – як ключова. 
Усі визначення, зазначені вище, стосують-
ся предметної компетентності. Державний 
стандарт базової й повної загальної серед-
ньої освіти визначає предметну компетент-
ність як набутий учнями в процесі навчання 
досвід специфічної для певного предмета 
діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розу-
мінням і застосуванням нових знань [6].

Аналізуючи визначення предметної ком-
петентності, подане в Державному стан-
дарті, пропонуємо під математичною ком-
петентністю учня (як предметною) розуміти 
структурований комплекс якостей особи-
стості, що забезпечує здатність учня здійс-
нювати основні види діяльності, пов’язані 
з засвоєнням, розумінням і застосуванням 
знань із математики.

Предметом дослідження є математична 
грамотність, до сутності якої більш набли-
жена ключова математична компетентність. 
У Концепції Нової української школи вона 
визначається так: 

– культура логічного й алгоритмічного 
мислення;

– уміння застосовувати математичні 
(числові та геометричні) методи для вирі-
шення прикладних завдань у різних сферах 
діяльності;

– здатність до розуміння й використання 
простих математичних моделей, уміння бу-
дувати такі моделі для вирішення проблем 
[7, с. 11].

Визначення, подане в Концепції, за сво-
їм змістом практично ідентичне визначен-
ню С. Ракова. В обох акцентується увага 
на застосуванні математики (математичних 
методів) у реальному житті, осмисленому 
використанні математичного моделювання 
для вирішення конкретних проблем тощо. 

У документах міжнародного порівняльно-
го дослідження PISA математична грамот-
ність розкривається як здатність людини 
формулювати, застосовувати й інтерпре-
тувати математику в різних контекстах, ви-
значати й розуміти роль математики у світі, 
робити аргументовані висновки, приймати 
рішення, необхідні людям як творчим, ак-
тивним і мислячим громадянам [8, с. 6]. 

Порівняємо визначення ключової мате-
матичної компетентності й математичної 
грамотності (таблиця 1).

Як видно з таблиці 1, поняття «матема-
тична грамотність» є більш ширшим, за-
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гальним. Усі властивості, що стосуються 
ключової математичної компетентності, є 
складниками характеристик математичної 
грамотності. Наприклад, щоб робити ар-
гументовані висновки, необхідно володі-
ти логічним та алгоритмічним мисленням.  
Математична грамотність спрямована 
в майбутнє, а тому й формується впродовж 
усього життя.

У структурі математичної компетентності 
вчені виокремлюють від 3 до 5 компонен-
тів: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, 
ціннісно-рефлексивний, емоційно-вольо-
вий (М. Головань); мотиваційно-ціннісний, 
когнітивний, операційно-технологічний і 
рефлексивний (І. Зіненко); особистісний, 
діяльнісний, когнітивний (Т. Спичак). У по-
передніх дослідженнях із питань реалізації 
компетентнісного підходу в навчанні фізи-
ки ми також дотримувались трикомпонент-
ної структури компетентності (когнітивний,  
діяльнісний та особистісний компоненти) 
[9]. Детальне вивчення вимог до оцінюван-
ня математичної грамотності учнів у мате-
ріалах міжнародного дослідження засвідчи-
ло, що структура математичної грамотності 
ідентична структурі компетентності. Це дає 
підстави для висновку, що форми й мето-
ди, які забезпечують формування компе-
тентностей, будуть ефективними для роз-
витку математичної грамотності. 

Інструментом оцінювання математичної 
грамотності учнів у міжнародному дослі-
дженні є контекстні задачі, зміст яких роз-
поділено за категоріями: особистісний, сус-
пільний, професійний і науковий. Цінність 
таких задач полягає в тому, що в процесі 
їх розв’язування учень повинен побачити 
в описаній ситуації математику і сформу-
лювати її мовою математики, застосувати 
математичні поняття й інструменти, інтер-
претувати одержані результати. 

Отже, розв’язування контекстних задач 
в освітньому процесі сприятиме розвитку 
математичної грамотності. Проте в підруч-
никах і посібниках із математики більшість 
завдань спрямована на відпрацювання 
вмінь і навичок, застосування знань. Для 
розроблення контекстних задач, на нашу 
думку, ефективним буде використання 
міжпредметних зв’язків. Математика є ін-

струментом для всіх предметів природни-
чого циклу, але в межах цього дослідження 
ми розглянемо можливості фізики та ас-
трономії. 

Питання використання міжпредметних 
зв’язків у навчанні математики стало пред-
метом дослідження О. Глобіна, у якому 
розкрито сучасний зміст і структуру цього 
поняття, міжпредметні зв’язки, його кла-
сифікацію; науково обґрунтовано потенці-
ал міжпредметних зв’язків щодо розвитку 
компетентностей учнів; розкрито психо-
лого-педагогічні основи використання за-
вдань міжпредметного змісту, методику їх 
застосування на уроках математики. Од-
ним із методичних прийомів здійснення 
міжпредметних зв’язків на уроці матема-
тики О. Глобіним визначено розв’язування 
якісних і розрахункових задач міжпредмет-
ного змісту [10]. 

У контексті дослідження ми пропонуємо 
використовувати задачі фізичного й астро-
номічного змісту на уроках математики для 
розвитку математичної грамотності учнів. 

Традиційно такі задачі використову-
ються, наприклад, у старшій школі під час 
вивчення похідної та інтегралу для демон-
страції застосування математичного апара-
ту, закріплення знань, відпрацювання вмінь 
і навичок, що сприяє розвитку математич-
ної компетентності учнів. В основній шко-
лі – це задачі на рух. Проте задачі фізичного  
й астрономічного змісту можна використо-
вувати набагато ширше та ефективніше.

На основі аналізу сутності поняття «ма-
тематична грамотність», вивчення питання 
використання міжпредметних зв’язків в ос-
вітньому процесі сформульовано критерії 
відбору таких задач:

– умова складається на основі реальної 
ситуації особистісного, суспільного, про-
фесійного чи наукового характеру;

– задачі мають бути не складними з по-
гляду фізики (астрономії) та ґрунтуватись 
на матеріалі, що вже вивчений;

– можуть мати кілька способів розв’язу-
вання, але бажано, щоб математичний був 
найбільш раціональним.

Залежно від змісту фізичні й астрономіч-
ні задачі можуть бути використані на різних 
етапах уроку математики, залежно від мети 

Таблиця 1
Визначення ключової математичної компетентності й математичної грамотності

Компетентність Грамотність
логічне й алгоритмічне мислення аргументовані висновки
розуміння й використання простих математич-
них моделей

формулювати, застосовувати й інтерпретувати 
математику в різних контекстах

вирішення прикладних завдань у різних сферах 
діяльності

рішення, необхідні людям як творчим, активним 
і мислячим громадянам 
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(постановка проблеми, мотивація, актуалі-
зація опорних знань, застосування, закрі-
плення тощо). Наведемо приклади таких 
завдань для різних етапів уроку.

Постановка проблеми – важливий етап 
уроку, оскільки мотивує учнів до активної 
діяльності, переконує в цінності математич-
них знань.

8 клас. Алгебра. Тема «Стандартний ви-
гляд числа». Дуже важлива тема для фізики 
та хімії, проте учням потрібно це довести, 
змоделювавши ситуацію, у якій потрібно 
порівняти певні величини. Як приклад про-
понуємо наступну задачу. 

Задача 1. Для ремонту дороги необхідно 
каток, що ущільнює асфальт. Який із запро-
понованих катків ви оберете, якщо відомо, 
що вони чинять тиск 400 кПа, 0,5 МПа, 
4•105 Па.

9 клас. Геометрія. Тема «Додавання і від-
німання векторів». Оскільки на уроках фі-
зики учні вже використовували додавання 
і віднімання векторів, що лежать на одній 
прямій, пропонуємо на початку уроку зви-
чайну фізичну задачу.

Задача 2. Два однакові позитивні заряди 
розташовані на відстані а один від одного. 
Зобразити графічно рівнодійну сил, що ді-
ятимуть на такий самий третій заряд, роз-
ташований: а) посередині між зарядами на 
одній прямій із ними; б) на відстані а від 
кожного заряду.

Учням потрібно описану ситуацію зобра-
зити у вигляді математичної моделі, де ре-
альні сили вони представлятимуть у вигля-
ді векторів. І якщо перший випадок вони 
зможуть розв’язати, згадавши фізику, то 
для розв’язання другого знань не вистачає. 

Застосування вивченого матеріалу спри-
яє його глибокому усвідомленню та якіс-
ному засвоєнню. Так, під час вивчення 
арифметичної прогресії пропонуємо вико-
ристати фізичні задачі з теми «Рівнопри-
скорений рух», дещо змінивши умову. 

Задача 3. Найшвидшим серійним елек-
тромобілем сьогодні вважається Tesla 
Model S, який, рушаючи з місця, за першу 
секунду проходить відстань 5 м, а за кож-
ну наступну – на 10 м більше. Визначте 
відстань, що подолає цей електромобіль 
за десяту секунду? За десять секунд від 
початку руху?

Учні переконуються, що використання 
математичного апарату дає можливість 
розв’язати задачу дещо швидше, ніж із ви-
користанням рівняння рівноприскореного 
руху.

На етапі закріплення знань завдання мо-
жуть бути більш складними або цікавими. 

6 клас. Математика. Тема «Координатна 
площина». Пропонуємо учням подивитись 

на карту зоряного неба (знання про сузір’я 
вони вже мають із курсу природознавства) 
і за допомогою відомих їм математичних 
інструментів зашифрувати обриси одного 
із сузір’їв. Такі завдання практикує на за-
няттях курсу за вибором «Корисні звички» 
(модуль «Юні дослідники») учитель фізики 
Первомайської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4 Пер-
вомайської міської ради Миколаївської об-
ласті Л. Кавака. 

Приклад виконання завдання її учня-
ми для ковша Великої Ведмедиці: α-Дубхе 
(8;5), β-Мерак (9;1), γ-Фекда (3,5; -1,5), Ме-
грец (1;1), Аліот (-3; 1), Міцар (-7; 1), Бенет-
наш (-11; -2). На нашу думку, такі завдання 
будуть доречними й на уроках математики.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Усе вищевикладене дає підстави резю-
мувати таке: розвиток математичної гра-
мотності учнів є одним із завдань сучасної 
освіти, що має забезпечити їхню успішність 
і конкурентоспроможність у майбутньому; 
ефективним засобом розвитку й удоскона-
лення математичної грамотності учнів є ви-
користання міжпредметних зв’язків, зокре-
ма використання задач фізичного змісту на 
уроках математики.

Перспективи подальших досліджень по-
лягають у розробленні методичних і дидак-
тичних матеріалів для вчителів математики 
щодо використання задач фізичного й астро-
номічного змісту в освітньому процесі.
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У статті розглянуто методику формування факторно-критеріальної кваліметричної моделі аналітич-
но-пізнавальної активності учнів підліткового віку. Проаналізовано педагогіко-психологічну літерату-
ру й визначено рівні аналітично-пізнавальної активності учнів підліткового віку. Описано емпіричне 
дослідження рівня аналітично-пізнавальної активності учнів у підлітковому віці. 

Ключові слова: аналітичні здібності, факторно-критеріальна кваліметрія, кваліметрія, фактор, 
критерій, аналітично-пізнавальна активність. 

В статье рассмотрена методика формирования факторно-критериальной квалиметричной модели 
аналитически-познавательной активности учащихся подросткового возраста. Проанализирована педа-
гогико-психологическая литература и определены уровни аналитически-познавательной активности 
учащихся подросткового возраста. Описаны эмпирические исследования уровня аналитико-познава-
тельной активности учащихся в подростковом возрасте.

Ключевые слова: аналитические способности, факторно-критериальная квалиметрия, квалиме-
трия, фактор, критерий, аналитически-познавательная активность.

Lukianchuk-Arutiunian Ya.A. LEVEL RESEARCH OF ANALYTICAL-COGNITIVE ACTIVITY  
OF STUDENTS

The article deals with the methodology of the formation of factor-criterial qualimetric model of analyt-
ical-cognitive activity of teenagers. On the basis of the analyzed pedagogical-psychological literature, the 
levels of analytical-cognitive activity of teenagers were determined. The empirical study of the level the levels 
of analytical-cognitive activity of teenagers were determined is described.

Key words: analytical abilities, quotient-criterial qualimetry, qualimetry, factor, criterion, analytical-cog-
nitive activity.

Постановка проблеми. Пізнавальна ак-
тивність учнів є однією з актуальніших про-
блем сучасної педагогічної науки. Уміння 
учня аналітично мислити допомагає роз-
глянути різнобічно більшість питань, які ви-
никають упродовж навчання в навчальному 
закладі. Компетентнісний підхід до навчан-
ня учнів передбачає, що особливу увагу 
звертають на формування в дітей розвине-
ного прагнення до пошуку, пізнання знань, 
їх аналізування, бажання до самостійності. 
Аналітично-пізнавальна активність дає уч-
ням можливості застосувати теоретичні 
знання на практиці, здатність до залучення 
додаткових умінь, надання різноманітних 
відповідей і різних шляхів вирішення однієї 
проблеми, що допомагає майбутньому са-
морозвитку.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Активізація пізнавальної діяльності 
учнями в педагогіці та психології дослі-
джується з різних позицій: з позиції вчення 
(Дж. Брунер, Л.С. Виготський, П.Я. Гальпе-
рін, М.І. Лісіна, Н.Ф. Тализіна та ін.); з по-
зиції розвитку особистості (Б.Г. Ананьєв, 
А.Н. Леонтьєв, В.А. Петровський, Л.С. Ру-
бінштейн та ін.); як навчально-пізнаваль-
на активність (Е.С. Рабунський, І.С. Унт 
та ін.). Проблемами активізації пізнаваль-
ної діяльності учнів присвятили свої роботи 
(К. Абульханова-Славська, П. Блонський, 
М. Данилов, Б. Єсипов, Л. Калашнікова, 
В. Лозова, В. Паламарчук, П. Підкасистий, 
О. Савченко, С. Шацький та ін.). Учені роз-
кривали основні напрями формування 
пізнавальної активності учнів через вико-
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ристання оптимальних методів навчання, 
реалізації особистісно-орієнтованого підхо-
ду, запровадження нових педагогічних тех-
нологій і вдосконалення роботи вчителів.

Проте недостатнє дослідження й нероз-
робленість методів для оцінювання рівня 
аналітично-пізнавальної активності зумов-
люють необхідність вивчення цього питан-
ня та розроблення методу для можливості 
такого оцінювання.

Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження особливостей процесу пізнан-
ня, його взаємопов’язаність з аналітични-
ми здібностями; правил побудови фактор-
но-критеріальної кваліметричної моделі, 
висвітлення результатів емпіричного дослі-
дження аналітично-пізнавальної активності 
учнів підліткового віку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Знайомство людини з навколи-
шнім світом відбувається за допомогою 
пізнання, адже пізнання є безпосередньо 
рушійною силою для вивчення чогось но-
вого, розвитку власних інтересів, проявів 
зацікавленості, самостійності й самовдо-
сконалення індивіду. Розумові процеси, що 
забезпечують людині здатність як до по-
яснення, так і передбачення навколишньої 
дійсності, вважають пізнавальними або 
когнітивними процесами [7, с. 640].

Поняття «пізнання» тісно пов’язано з по-
няттями «пізнавальні інтереси», «пізна-
вальна діяльність», «пізнавальна потреба» 
й «пізнавальна активність».

Активну діяльність учня забезпечу-
ють пізнавальні інтереси, які вступають 
у суперечність із набутим запасом знань. 
Й одразу виникає необхідність у задово-
ленні інтересів за допомогою пізнавальної 
діяльності. За сприятливих умов навчання 
покращується формування пізнавальних ін-
тересів, що підвищує якість усебічного роз-
витку особистості учня [1, с. 8–14].

Пізнавальна потреба, на думку В.С. Юр-
кевич, – це характеристик, притаманна 
лише людині, яку «неможливо задоволь-
нити: вона безмежна, як безмежне саме 
пізнання», визначається насамперед ак-
тивністю. Важливою є потреба в самому 
процесі розумової діяльності й задоволенні 
від інтелектуальної праці [8, с. 136].

На думку М.І. Лісіної, пізнавальна актив-
ність має близьке до рівня потреби струк-
турне місце в діяльності. Це проміжний 
стан, який характеризує готовність до ді-
яльності й водночас формує її. Якщо учень 
пізнавально активний, виявляє ознаки ін-
тересу, увагу, готовність до початку робо-
ти, то це свідчить про його стан готовності 
до діяльності. Саме тому пізнавальна ак-
тивність, як і пізнавальна діяльність, потре-

бує пильного вивчення. У ній виділяється 
потреба в новій інформації, готовність до 
її переробки, цілеспрямований та ініціатив-
ний пошук [4, с. 19–35].

Аналітичні здібності – це корисні якості, 
необхідні й на робочому місці, і в повсяк-
денному житті людини. Тому часто особу, 
яка має яскраво виражені аналітичні яко-
сті, вважають за таку, що має своєрідну 
обдарованість. Наявність аналітичних зді-
бностей передбачає в індивіда здатність 
об’єднувати, розділяти, виокремлювати, 
запобігати.

Аналітичні здібності є складником інте-
лекту людини. У підлітковому віці новоутво-
рення в розвитку пізнавальної сфери (вну-
трішній план дій, довільність пізнавальних 
процесів, рефлексія) молодшого школяра 
закріплюються, ускладнюються й розпов-
сюджуються на всі сфери діяльності та жит-
тя. Формується теоретичне рефлексивне 
мислення, цьому сприяє засвоєння систе-
ми теоретичних знань на рівні теоретичних 
узагальнень і за допомогою вербального 
сформованих гіпотез. Розвивається здат-
ність до дедуктивного міркування [6, с. 112].

Отже, процес пізнання є невід’ємною 
частиною процесу навчання, а безпосе-
редній розвиток і забезпечення подаль-
шого процесу проявлення пізнавальної 
активності реалізовуються за допомогою 
аналітичної активності особистості.

Про розвиток здатності до навчання 
впродовж певного часу ведеться багато 
досліджень. Низка сучасних підходів до ви-
значення якості шкільної освіти базується 
на атестаціях, оцінюваннях і моніторингах. 
Саме тому пропонується визначати показ-
ник, який кількісною мірою охарактеризував 
здатність до навчання й водночас позна-
чив кінцеві результати діяльності навчаль-
них закладів. Це дасть можливість оцінити 
реальну ефективність діяльності навчаль-
ного закладу й орієнтувати всіх учасників 
навчально-виховного процесу саме на цей 
кінцевий результат.

Аналітично-пізнавальна активність дає 
учням можливості застосувати теоретичні 
знання на практиці, здатність до залучення 
додаткових умінь, надання різноманітних 
відповідей і різних шляхів вирішення однієї 
проблеми, що допомагає майбутньому са-
морозвитку.

Формування в учнів високого індексу 
аналітично-пізнавальної активності стає 
основним стратегічним завданням шкіль-
них навчальних закладів, яке фіксується 
в цілях (як підвищення індексу аналітич-
но-пізнавальної активності), так і в одному 
виміру кінцевих результатів їхньої діяльно-
сті. Базуються на факторно-критеріальній 
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кваліметрії, унікальні за своєю простотою.
Аналітично-пізнавальна активність – це 

характеристика особистості учня, якому 
притаманні підвищений когнітивний інте-
рес до себе й навколишнього світу і здат-
ність логічно, критично аналізувати одер-
жану інформацію.

Отже, визначено індекс аналітично-піз-
навальної активності як інструмента реа-
лізації ключової компетентності – «навчити 
учня вчитися упродовж життя». Цим показ-
ником може оцінюватися ефективність ді-
яльності шкільних навчальних закладів і ко-
ординуватися процес особистої успішності 
самостійно учнем.

Сьогодні найбільш сучасним методом 
визначення таких показників у гуманістич-
них системах, до якої належить людина, 
її якості, риси характеру, судження, пове-
дінка тощо, є кваліметрія. Загалом квалі-
метрія – це сукупність методів кількісної 
оцінки якості продукції, які поступово по-
ширилися на всі якісні явища, в тому числі 
в гуманістичній системі, до якої належать 
людина, її судження, якості, цінності, риси 
характеру, вчинки тощо [5, с. 286]. 

Факторно-критеріальна кваліметрія є 
органічною частиною сучасної нечіткої ма-
тематики, що реалізується через квадру 
правил. Ці правила становлять технологію 
формування факторно-критеріальних оці-
нювальних моделей [5, с. 286]. 

Оцінювальні моделі «видають» кількісну 
міру того чи іншого явища у відносному ви-
гляді порівняно з ідеальним (нормальним, 
стандартним) рівнем. Абсолютно конкрет-
но одержана оцінка рівня аналітично-піз-
навальної активності може показати міру 
відставання від ідеалу (норми чи стандар-
ту) при одночасному порівнянні з іншими 
об’єктами оцінювання, наприклад, учнями. 
Таке подвійне відображення досягнень учня 
в цьому напрямі надає додатковий імпульс 
мотивації до позитивних змін у тому числі 
через самовдосконалення учня.

Правила побудови факторно-критері-
альної кваліметричної моделі:

• перше правило: досліджуване якісне 
явище треба уявити як сукупність компо-
нентів, із яких воно складається. Мова йде 
про ті головні ознаки, що характеризують 
обране якісне явище як цілісне, є фактором 
оцінювальної моделі; фактор – це чинник, 
який впливає на оцінку розвитку дитини;

• друге правило: кожному з окресле-
них факторів необхідно призначити важ-
ливість – вагомість. Вагомість визначаєть-
ся за частковим принципом, але в межах 
цілісності. Тобто сукупність вагомостей 
дорівнює цілісності, що приймається за 
одиницю (1,0). Для спрощення сформова-
ності моделі на першому етапі всі вагомості 
можна рахувати як однакові;

• третє правило: необхідно визначити 
критерії, за якими можна спостерігати про-
яви факторів досліджуваної моделі; крите-
рії – умовні вимоги до чинника;

• четверте правило: визначається зна-
чущість критеріїв від 1,0 до 0. Найчастіше 
критерій, який характеризує ідеальний стан 
(норму, стандарт), приймається за 1,0 і, 
відповідно, відхилення – за 0.

Факторно-критеріальна модель, як пра-
вило, оформлюється у вигляді таблиці 
(див. таблицю 1). Таблицю наведено з ви-
щезазначених правил формування фактор-
но-критеріальної моделі.

Але оригінальність таких моделей поля-
гає в тому, що за творчого підходу її пара-
метри ІІ, ІІІ, ІV можуть бути сформульовані 
інакше залежно від актуальності факторів, 
критеріїв, а також зрілості педагогічного 
колективу.

Оцінку кожного фактора визначають як 
суму добутків оцінок за кожний критерій і 
відповідних коефіцієнтів вагомості, оцінку 
кожного параметра – як суму добутків оці-
нок за кожний фактор і відповідного коефі-
цієнта вагомості, оцінку за об’єкт – як суму 
оцінок за параметри.

Таблиця 1

№ 
з/п

Фактори (параметри  
аналітично-пізнавальної  

активності (Ф))

Вагомості 
факторів 

(В)

Критерії 
оцінювання 
факторів (К)

Значущість 
критеріїв (ЗК)

Оцінка 
факторів 

(ОФ)
І ІІ ІІІ ІV V VI

2 Фактор 1 0,3
Критерій 1
Критерій 2
Критерій 3

1,0 Так

3 Фактор 2 0,2
4 Фактор 3 0,1
5 …. …
6 … …

Загалом 1,0 Рівень аналітично-пізнавальної 
активності
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Необхідно зауважити, що найчастіше ви-
користовують оцінки в межах 0–1, що дає 
змогу орієнтуватись на класичну (в систе-
мі ECTS) шкалу оцінювання: 0–0,35 – не-
допустимий рівень; 0,35–0,6 – критичний 
(низький) рівень; 0,6–0,75 – достатній (се-
редній) рівень; 0,75–0,9 – високий (вище 
від середнього) рівень; 0,9–1 – відмін-
ний (дуже високий, із відзнакою) рівень  
[3, c. 140–146].

На основі теоретичного аналізу літера-
тури й у межах діяльнісного підходу нами 
створена теоретична модель аналітич-
но-пізнавальної активності учнів підліт-
кового віку, що містить такі поняття: інте-
рес, логічне мислення, досвід, розумовий 
потенціал. Нами опитано 55 експертів. 
Представлені ними відповіді дали нам змо-
гу визначитися з факторами, підібрати  
до кожного фактора відповідні критерії.

Процедура визначення індексу аналі-
тично-пізнавальної активності учнів підліт-
кового віку проводилася в період з 2017 
по 2018 рр. на базі низки загальноосвіт-
ніх навчальних закладів України (школа  
І–ІІІ ступенів № 70 Шевченківського райо-
ну м. Києва, школа І–ІІІ ступенів № 1 Шев-
ченківського району м. Києва, Комунальний 
заклад «Навчально-виховне об’єднання 
№ 6 «Спеціалізована загальноосвітня шко-
ла І–ІІІ ступенів, центр естетичного вихо-
вання «Натхнення» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» та загально-
освітня школа І–ІІІ ступенів с. Грузьке, Кіро-
воградського району, Кіровоградської об-
ласті. У дослідженні взяли участь 134 особи 
підліткового віку (12–14 років), але валідну 
вибірку становить 129 повністю заповнених 
анкет, проведених співбесід. Учасниками 
були учнів 7–8 класів віком від 12 до 14 ро-
ків з різних шкіл і регіонів України. Метою 
дослідження було знайомство із цією віко-
вою групою для з’ясування кола інтересів 
і стилю спілкування як у формальній на-
вчальній обстановці, так і неформальній, 
тобто під час перерв. Основними методами 
дослідження стали спостереження, бесіди, 
групові (від 5 до 45 хвилин) та індивідуальні 
(5–10 хвилин) заняття.

Для добору найточніших проведено екс-
пертну оцінку, для якої залучено 32 фахів-
ці-науковці – педагоги та психологи. Після об-
говорення й розгляду експертами тверджень 
за запропонованими критеріями складено 
анкету аналітично-пізнавальної активності.

За допомогою факторно-критеріальної 
кваліметрії отримали показник рівня, тобто 
індекс аналітично-пізнавальної активності 
відносно ідеалу (1,0). Далі визначено ва-
гомості кожного фактору в частинах, тоб-
то пізнавальна активність отримала п’ять 

тверджень, аналітична активність – чоти-
ри твердження й сім тверджень охоплю-
ють критерії, які характеризують аналітич-
но-пізнавальну активність. П’ять тверджень 
пізнавального процесу мають загальну 
вагомість 0,3; аналітична активність – 0,3, 
відповідно, останні твердження, що власти-
ві аналітично-пізнавальним критеріям, ма-
ють вагомість 0,4. 

Кожен опитаний повинен був висловити 
ступінь своєї згоди «Ні» – (0), «скоріше ні, 
ніж так» – (0,25), «не знаю» – (0,5), «скорі-
ше так, ніж ні» – (0,75), «так» – (1,0).

Для оцінювання та розподілу отримано-
го рівня аналітично-пізнавальної активності 
визначено 4 рівні: високий, достатній, се-
редній і низький.

За допомогою інтервальної нерівномір-
ної шкали стала відома відстань між двома 
довільними сусідніми точками цієї шкали 
[2, с. 104]. За цими критеріями ми визна-
чаємо не місце знань учня стосовно знань 
інших учнів, а його рівень знань стосовно 
ідеальних аналітично-пізнавальних зді-
бностей учня.

Аналіз результатів індексу аналітич-
но-пізнавальної активності учнів підлітко-
вого віку виявив, що 47,29% досліджуваних 
учнів мають достатній рівень аналітично-піз-
навальної активності, 27,13% учнів мають 
високий рівень, 23,25% підлітків проявля-
ють середній рівень аналітично-пізнаваль-
ної активності, лише 2,33% – низький.

Результати рівня прояву досліджуваної 
групи учнів наведені в таблиці 2.

Таблиця 2
Рівні прояву аналітично-пізнавальної 

активності досліджуваних

Рівень Кількість  
досліджуваних

Кількість  
досліджуваних, 

у %
Високий 35 27,37
Достатній 61 47,29
Середній 30 23,26
Низький 3 2,33
Разом 129 100%

Отже, проаналізувавши всі анкети, ви-
явили, що респонденти, які мають показ-
ник від (0,0) до (0,40), а таких осіб виявило-
ся 3 (2,33%), – це особи з низьким рівнем 
прояву аналітично-пізнавальної активнос-
ті. Їм тяжко виконувати будь-яку роботу, 
пов’язану із залученням інтелектуальних 
навичок, їх важко заохотити до пізнання 
нового, ці учні мало чим цікавляться й не 
прагнуть досягти високих результатів. Під-
літки із цим рівнем пасивні, слабо реагують 
на те, що відбувається навколо, не прояв-
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ляють зацікавленості ні в спільній, ні в ін-
дивідуальній роботі. Інтелектуальні навички 
не розвинені.

Досліджуванні, що отримали показник 
від (0,41) і до (0,61), мають середній рі-
вень аналітично-пізнавальної активнос-
ті – це 30 учнів (23,26%). Вони прагнуть до 
пізнання нового, але за певних труднощів 
утрачають зацікавленість і не завжди готові 
знайти рішення проблеми. Вони не завжди 
готові до прояву своїх аналітичних здібнос-
тей, для якісної роботи вчителю необхідно 
заохочувати цю групу дітей додатковими 
цікавими, нестандартними задачами або 
високим оцінюванням виконаної роботи. 
У багатьох справах вони воліють уникати 
прояву самостійних рішень та ініціативи. 
Епізодично дають швидкі правильні відпо-
віді й частіше воліють пояснення нового 
матеріалу, ніж повторення. 

Найбільша група досліджуваних, 61 осо-
ба (47,29%), які отримали показники від 
(0,62) до (0,79), виявила достатній рівень 
прояву аналітично-пізнавальної активнос-
ті. Їм характерна стабільність, у них актив-
ний процес пізнання нового, вони легко 
виконують роботу за допомогою наявних 
знань. Використовують досвід вирішення 
минулих завдань, але не готові виконувати 
нові нестандартні завдання. Готові прояв-
ляти інтелектуальні навички в цікавій для 
них роботі. 

35 осіб (27,37%) – це респонденти, що 
отримали від (0,80) й до найвищого показ-
ника (1,0), близькі до ідеалу, мають висо-
кий рівень прояву аналітично-пізнавальної 
активності. Вони відчувають потребу в по-
стійному пізнанні нового, поглибленні піз-
навальних інтересів, спостерігається стійке 
прагнення до розумової роботи. Підліток, 
який має показник у визначеному діапазо-
ні, має усвідомлений інтерес до конкретних 
навчальних предметів відповідних галузей 
науки, техніки, мистецтва, спорту. Прагнен-
ня до саморозвитку та самовдосконалення 
не потребує зовнішньої додаткової мотива-
ції. У своїй діяльності учень активно про-
являє інтелектуальні здібності, здатний до 
вирішування завдань на основі застосуван-
ня вже набутих знань, вирішення нестан-
дартних завдань. Проявляє креативність за 
допомогою фантазії, уяви, моделювання як 
здатність перетворювати знання. Готовий 
до самостійності й відповідальності.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Шкільна освіта – це та сама фунда-

ментальна система надання дитині ком-
петентностей, які сприяють особистісній 
самореалізації упродовж життя. Але щоб 
це здійснити, необхідно поступово пере-
ходити шкільним навчальним закладам на 
культуру цільового управління кінцевим 
результатом. Саме ці результати повинні 
висвітлювати вищезазначені ключові ком-
петентності: здатність учитися протягом 
життя, самопізнання свого «Я». 

Щоб орієнтувати на ці результати діяль-
ності всіх учасників навчально-виховного 
процесу в шкільному навчальному закла-
ді, треба зуміти вимірювати ці результати 
кількісною мірою. Сучасна факторно-кри-
теріальна кваліметрія дає змогу це зроби-
ти. Такі вимірювання дають підґрунтя для 
перебудови виховного процесу з акцентом 
на самовдосконалення учнями своєї аналі-
тично-пізнавальної активності. При цьому 
виникає актуальна проблема пошуку педа-
гогічних і психологічних засобів, за допо-
могою яких можна поглибити вимірюван-
ня процес і впливати на зростання індексу 
аналітично-пізнавальної активності, визна-
чення параметрів особистості для самопі-
знання свого «Я» та засвоєння фундамен-
тальних знань.
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МОДЕЛЬ І СТРУКТУРА ТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Невмержицька А.Л., викладач фізики 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради

Сучасні медичні заклади оснащені великою кількістю різноманітної лікувальної апаратури, діагнос-
тичних приладів, комп’ютерної техніки для реєстрації медичних, біологічних і фізіологічних параме-
трів зокрема та оптимізації роботи медичного персоналу загалом. Натепер медичний персонал будь-
якої ланки має страву з технічним обладнанням, а тому має бути «відповідним чином адаптованим до 
трансформацій сучасної медицини і професійного використання новітніх методик та приладів у профе-
сійній діяльності» [1, с. 124]. Стаття присвячена розробленню моделі формування і структури техніч-
ної компетентності в процесі навчання природничих дисциплін студентів у закладах вищої медичної 
освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста. Технічна компетентність є важливим склад-
ником професійної компетентності фахівців середньої ланки медичної галузі, а тому потребує уваги.

Ключові слова: модель, моделювання, системний підхід, інтегративний підхід, технічна компе-
тентність, професійна компетентність. 

Современные медицинские учреждения оснащены большим количеством разнообразной лечебной 
аппаратуры, диагностических приборов, компьютерной техники для регистрации медицинских, биоло-
гических и физиологических параметров в частности и оптимизации работы медицинского персонала 
в целом. На сегодняшний день медицинский персонал любого звена имеет дело с техническим обору-
дованием, поэтому должен быть «соответствующим образом адаптированным к трансформациям со-
временной медицины и профессиональному использованию новейших методик и приборов в профес-
сиональной деятельности» [1, с. 124]. Статья посвящена разработке модели формирования и структуры 
технической компетентности в процессе обучения естественных дисциплин студентов в учреждениях 
высшего медицинского образования, осуществляющих подготовку младшего специалиста. Техниче-
ская компетентность является важной составляющей профессиональной компетентности специали-
стов среднего звена медицинской отрасли, а поэтому требует внимания.

Ключевые слова: модель, моделирование, системный подход, интегративный подход, техническая 
компетентность, профессиональная компетентность.

Nevmerzhytska A.L. THE MODEL AND STRUCTURE OF TECHNICAL COMPETENCE OF JUNIOR 
SPECIALISTS IN HEALTHCARE INDUSTRY 

Modern medical institutions are equipped with a fair amount of different curative facilities, diagnostical 
devices, computer equipment to record medical, biological and physiological data specifically and to optimize 
the work of medical staff in general. As of today, medical staff of any rank must deal with technical equipment, 
so it must be “accordingly adapted to transformation of modern medicine and professional usage of modern 
methods and devices in professional activity” [1]. Our article is dedicated to the development of the model of 
formation and the structure of technical competence in the process of educating natural sciences to students 
in graduate medical education institutions which perform specialist training. Technical competence is an im-
portant criterion of professional competence of mid-level medical industry specialists therefore needs paying 
attention. 

Key words: model, formation, systematic approach, integrative approach, technical competence, profes-
sional competence. 

Постановка проблеми. Формуванню 
технічної компетентності майбутніх фахівців 
різних галузей присвячена велика кількість 
досліджень, але більшість робіт стосують-
ся інженерно-технічних і педагогічних спе-
ціальностей, наприклад, техніків-механіків 
[13], офіцерів радіоелектронного профілю 
[16], учителів інформатики [7], учителів тех-
нологій [6]. Дослідженню інтеграції фунда-
ментальної та фахової підготовки майбутніх 
лікарів, важливості фізико-технічних знань 
для формування їхньої фахової компетент-
ності й формуванню науково-технічної ком-

петентності майбутніх медиків під час ви-
вчення природничих дисциплін присвячено 
багато робіт [1; 8; 14; 15]. Однак технічна 
компетентність майбутніх медичних сестер 
не досліджується у вітчизняній науковій лі-
тературі ні як самостійний, ні як важливий 
складник їхньої професійної компетентності. 

Постановка завдання. Метою статті є 
розроблення методики навчання фізики, 
спрямованої на формування технічної ком-
петентності майбутніх медсестер.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Висока динамічність науково-тех-
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нічного прогресу та виникнення нових на-
укових напрямів спонукають до загальних 
змін у системі освіти, а оновлення техно-
логій діагностики й лікування вимагає кон-
кретних дій у підготовці медичних праців-
ників. Конкурентоспроможність майбутніх 
медиків можна забезпечити лише наявніс-
тю міцних фундаментальних знань, умінь і 
навичок, сформованістю ключових компе-
тентностей і високим рівнем фахової підго-
товки спеціалістів. 

Натепер фізико-технічна підготовка май-
бутніх медичних працівників є невід’ємним 
і дуже важливим складником їхньої профе-
сійної компетентності. Недостатній рівень 
якості фізичних знань у процесі навчання 
загальної фізики сильно ускладнює, а інко-
ли навіть унеможливлює отримання висо-
кого рівня знань зі спеціальних дисциплін, 
таких як «Основи біологічної фізики та ме-
дичної апаратури», і фахових, наприклад, 
«Фізіотерапія».

Спрямованість дослідження на форму-
вання готовності майбутніх медсестер до 
використання медичної техніки в професій-
ній діяльності зумовила актуалізацію отри-
мання саме фізичних знань і на їх основі 
розвиток технічної компетентності, що й 
визначає таку готовність. 

Результати проведених нами експери-
ментальних досліджень засвідчили необ-
хідність розроблення нових підходів до 
вивчення фізики студентами медичних спе-
ціальностей, які дають змогу забезпечити 
міцне підґрунтя для формування, подаль-
шого розвитку й удосконалення технічної 
компетентності.

Важливим етапом перед упроваджен-
ня нової методики в педагогічну практику 
є створення її моделі, детальне вивчення 
структурних елементів і зв’язків між ними, а 
також усунення недоліків, що можуть випли-
вти в процесі педагогічного експерименту.

Для створення моделі методичної сис-
теми викладання фізики для майбутніх ме-
дичних сестер скористаємося важливим і 
досить поширеним у педагогічній практиці 
методом моделювання. Незважаючи на ве-
лику кількість як подібних, так і відмінних 
означень цього методу, усі вони містять 
одне спільне поняття – «модель». Щоб ви-
значитися з власним баченням понять «мо-
дель» і «моделювання», а отже, й із самим 
методом, проведемо аналіз термінологіч-
них визначень цих слів. 

Проведемо порівняльний аналіз термінів 
«модель» і «моделювання» за різними дже-
релами:

 – Словник іншомовних слів за редакцією 
О.С. Мельничука: «Модель» – зразок, при-
мірник чого-небудь; схема для пояснення 

якогось явища або процесу; «моделюван-
ня» – метод дослідження складних об’єктів, 
явищ і процесів, що ґрунтується на заміні 
конкретного об’єкта досліджень (оригіна-
ла) іншим, подібним до нього (моделлю) 
[11, с. 552];

 – Словник іншомовних слів за редакцією 
Л.М. Комарової: «Модель» – схема, зобра-
ження чи опис якого-небудь явища чи про-
цесу в природі та суспільстві; «моделюван-
ня» – дослідження об’єктів пізнання на їх 
моделях; побудова моделей реально існу-
ючих предметів або явищ [10, с. 318];

 – Радянський енциклопедичний словник: 
«Модель» – будь-який образ, аналог (уяв-
ний або умовний: зображення, опис, схе-
ма, креслення, графік, план, карта тощо) 
якого-небудь об’єкта, процесу чи явища 
(«оригінал» цієї моделі), який використо-
вується як його «замінник», «представник»; 
«моделювання» – дослідження будь-яких 
явищ, процесів або систем об’єктів шля-
хом побудови та вивчення їх моделей; ви-
користання моделей для визначення або 
уточнення характеристик і раціоналізації 
способів побудови об’єктів, що знову кон-
струюються [12, с. 819];

 – Великий тлумачний словник сучасної 
української мови: «Модель» – уявний чи 
умовний (зображення, опис, схема тощо) 
образ якого-небудь об’єкта, процесу або 
явища, що використовується як його «пред-
ставник»; «моделювання» – дослідження 
яких-небудь об’єктів, систем, явищ, проце-
сів шляхом побудови вивчення їх моделей 
[2, с. 535].

Нам імпонує означення А.І. Уйомова, що 
«модель» – це система, дослідження якої 
слугує засобом одержання інформації про 
іншу систему [17, с. 48]. Ми погоджуємо-
ся з таким визначенням цього терміна та 
розділяємо думку С.К. Хаджирадєвої, що, 
«незважаючи на стислість і простоту тако-
го визначення, в ньому зазначено істотно 
важливу функціональну ознаку методу мо-
делювання – слугувати засобом для одер-
жання інформації про досліджувані явища, 
оскільки моделювання – це метод дослі-
дження предмета-оригіналу на моделях. 
Тут міститься вказівка на таке важливе зна-
чення моделі, як можливість бути об’єктом 
дослідження і джерелом інформації про 
іншу систему» [18].

Підводячи підсумок усього вищесказано-
го та висловлюючи свою думку, зазначимо, 
що модель – це схема, наочне зображає 
певного предмета чи явища, що склада-
ється зі взаємопов’язаних між собою ком-
понентів (складників), які визначають, опи-
сують, характеризують і дають можливість 
досліджувати його. 
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Створення моделі формування технічної 
компетентності майбутніх медсестер, яка є 
невід’ємним складником їхньої професій-
ної компетентності, передбачає виконання 
таких кроків:

 – побудова самої моделі (визначення 
структурних елементів, наповнення їх зміс-
том і встановлення зв’язків між ними);

 – експериментальна перевірка дієво-
сті моделі (впровадження її в навчально- 
виховний процес підготовки медичних се-
стер);

 – виявлення й усунення недоліків і вдо-
сконалення розробленої моделі. 

Оскільки підготовка молодших спеціа-
лістів медичної галузі й формування в них 
готовності до виконання майбутньої про-
фесійної діяльності є процесом складним і 
багатоаспектним, ми вирішили скористати-
ся декількома науковими підходами в про-
цесі моделювання, а саме: системним, ін-
тегративним і компетентнісним. 

Ми розділяємо думку В.О. Сластьоніна, 
що сутність системного підходу полягає 
у вивченні відносно самостійних компо-
нентів не ізольовано, а в їх взаємозв’язку, 
в розвитку та русі [9, с. 76]. Системний під-
хід, по суті, можна вважати науковою ме-
тодологією моделювання, тому в педагогіч-
ній науці обидва підходи використовуються 
в сукупності дуже часто. 

«Системний підхід до дослідження, пі-
знання не є чимось штучним, синтетичним, 
людське мислення завжди системне й ін-
шим бути не може. Протиріччя між бажан-
ням людини пізнати необмежений світ та 
обмеженістю наявних можливостей зро-
бити це накладає відбиток на сам процес 
пізнання навколишнього світу. Одна з та-
ких особливостей пізнання, які дають змогу 
поступово, поетапно вирішити ці протиріч-
чя, – наявність аналітичного й синтетич-
ного мислення. Для цього існують аналіз 
і синтез» [3, с. 11]. Тобто аналіз дає нам 
можливість багатогранний і багаторівневий 
навчальний процес розкласти на складові 
компоненти – зовнішні й внутрішні факто-
ри впливу, відібрати саме ті, що безпосе-
редньо впливають на формування готовно-
сті майбутніх медсестер використовувати 
медичну техніку в професійній діяльності, і 
такі, на які ми можемо вплинути – змінити, 
покращити, підлаштувати, удосконалити. 
Завдяки аналізу ми можемо більш склад-
ний процес подати у вигляді сукупнос-
ті простіших компонентів з можливістю їх 
подальшого дослідження. Синтез, будучи 
до певної міри оберненим до аналізу про-
цесом, дає можливість уже дослідженні та 
вивченні прості компоненти об’єднати в ці-
лісну картину, систему з визначеними, вза-

ємопов’язаними й аргументованими ком-
понентами і зв’язками. 

Адекватність і функціонування моделі 
залежить від вдалого вибору її структур-
них елементів, які враховуватимуть сфе-
ри зовнішнього та внутрішнього впливу, 
і від зв’язків, що існують між ними. Саме 
системний підхід дає нам змогу розглядати 
обрані структурні елементи як єдине ціле, 
визначаючи й досліджуючи зв’язки, що є 
між ними, – готовність медсестер до вико-
ристання медичної техніки через сформо-
ваність технічної компетентності, а технічну 
компетентність розглядати як невід’ємний 
складник професійної компетентності май-
бутнього фахівця медичної галузі. 

Використання інтегративного підходу 
в побудові моделі доповнить системний 
підхід і допоможе не просто об’єднати 
різні структурні компоненти в єдине ціле, 
а сконцентрувати увагу навколо спільних 
професійно важливих потреб усіх учасників 
освітнього процесу – МОН, роботодавців, 
викладачів і студентів. Модель, створена на 
основі інтегративного підходу, буде більш 
змістовною, а тому результативною.

Я.А. Коменський акцентував увагу на не-
обхідності «завжди й усюди брати разом 
те, що пов’язано одне з одним» [4, с. 374]. 
Необхідність інтегрованого підходу до ор-
ганізації навчально-виховного процесу ве-
ликий дидакт пояснював так: «Усі знання 
виростають з одного коріння – навколиш-
ньої дійсності, мають між собою зв’язки, а 
тому повинні вивчатися у зв’язках» [5, с. 26]. 

Для нашої роботи інтегративний підхід 
має особливо важливе значення й вико-
ристовуватиметься не лише під час побу-
дови моделі формування технічної компе-
тентності, а й під час розроблення методики 
навчання фізики, так як нашою метою і 
завданням є донести до студентів важли-
вість фізичних знань для їхньої майбутньої 
професійної діяльності в медичній галузі.

З огляду на те що протягом останніх де-
сятиліть в Україні є пріоритетним і відбува-
ється переорієнтація освітньої парадигми 
зі знаннєвої на діяльнісну, а майбутнього 
спеціаліста зі знаючого на компетентного, 
використання компетентнісного підходу 
в нашій роботі є очевидним та актуаль-
ним. Окрім цього, компетентнісний підхід 
перебирає на себе водночас і роль діяль-
нісного підходу, так як характеризується як 
такий, що передбачає підсилення діяльніс-
ної (практичної) спрямованості навчально-
го процесу. Основні ідеї компетентнісного 
підходу, на яких ґрунтується дослідження, 
представлені в інших наших статтях. 

Ми визначилися з підходами, які буде-
мо використовувати під час моделювання, 
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ЗМІСТОВИЙ БЛОК
Формування професійної компетентності медсестри

Цілі навчання:
готовність використовувати медичну 
техніку в професійній діяльності<=  
<= професійна компетентність<=  

<= технічна компетентність

Закони й нормативні 
документи МОН і МОЗ

Соціальне 
замовлення

Наукові 
досліди з 
фізики та 
медицини

Зарубіжний 
досвід

ЦІЛЬОВИЙ БЛОК ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ БЛОК

Принципи навчання:
 Наочності;
 Міцності; 
 Систематичності й послідовності;
 Зв’язку теорії та практики.

Педагогічні умови освітньої діяльності:
 Кадрове забезпечення;
 Навчально-методичне забезпечення;
 Матеріально-технічне забезпечення;
 Зміст навчальної дисципліни;
 Міжпредметні зв’язки та професійно 

орієнтовані завдання;
 Позитивне мотиваційно-професійне се-

редовище.

ДІЯЛЬНІСНИЙ БЛОКРЕЗУЛЬТАТИВНО-
КОНТРОЛЮЮЧИЙ БЛОК

Способи навчальної діяльності:

Методи:
• Бесіда, пояснен-

ня, інструктаж;
• Демонстрації, 

ілюстрації;  
• Усний і письмо-

вий контроль; 
• Інтерактивні 

метод.

Форми:
• Лекція;
• Практичне за-

няття;
• Лабораторна 

робота;
• Домашня само-

стійна робота;
• Консультація;
• Екскурсія. 

Засоби:
• Образна наочність (моделі, прилади, 

плакати);
• Умовно-графічна наочність (схеми, 

таблиці);
• Технічні засоби навчання (мультиме-

дійне забезпечення та ресурси Інтер-
нет).

Результат
навчання 

підґрунтя для 
формування,

подальшого роз-
витку 

та 
вдосконалення 

технічної 
компетентності

медичних 
сестер 

Основи теорії 
вимірювання

Знання класичної 
фізики

Знання
«Основ біологіч-
ної фізики та ме-

дичної апаратури»

Основи 
техніки безпеки

з медичною 
апаратурою

Результат 
навчання

Цілі 
навчання?

Рис. 1. Модель формування технічної компетентності
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наступний крок – мусимо визначити, з яких 
основних компонентів має складатися наша 
модель. 

На нашу думку, основними компонента-
ми є цільовий і результативно-контролю-
ючий блоки, оскільки будь-яка діяльність, 
чи навчальна, чи професійна, завжди вико-
нується з певною метою задля досягнен-
ня необхідного бажаного результату. Між 
установленням цілі й отриманням кінцево-
го результату природною і звичною є попе-
редня організація майбутньої діяльності – 
організаційний блок, а далі безпосереднє 
її виконання через використанням різних 
форм, методів і засобів навчання – діяль-
нісний блок. Центральне положення в на-
шій моделі займає змістовий блок, через 
який здійснюється інтеграція конкретних 
цілей і результатів досліджуваного нами 
процесу – формування професійної компе-
тентності майбутніх медсестер.

Формування професійної компетентно-
сті майбутніх медсестер буде повноцінним 
лише за умови формування всіх її склад-
ників, серед яких важливе місце посідає 
технічна компетентність. Фізичні знання під 
час підготовки молодшого медичного спе-
ціаліста важливі тим, що несуть інформа-
цію про виникнення, прояви та властивості 
фізичних явищ у природі, побуті й у про-
фесійній діяльності; допомагають зрозумі-
ти умови корисного та шкідливого впливу 
природних і преформованих фізичних чин-
ників на живі організми; дають можливість 
самостійно усвідомити й переконатися 
в необхідності дотримання правил безпеч-
ного виконання лікувальних і діагностичних 
процедур і маніпуляцій з використанням 
медичної техніки.

Висновки з проведеного дослідження. 
Опрацювавши вже наявні моделі форму-
вання різних компетентностей і врахувавши 
потреби і специфіку технічної компетентно-
сті майбутніх медсестер, ми визначилися 
з науковими підходами до процесу моде-
лювання, основними її компонентами (бло-
ками) та наповнили їх змістом, щоб модель 
була зрозумілою, доступною та піддавала-
ся корекції в разі потреби. Апробація ме-
тодика навчання фізики студентів за за-
пропонованою нами моделлю формування 
технічної компетентності в закладах вищої 
освіти медичного профілю, що здійснюють 
підготовку молодшого спеціаліст, підтвер-
дила свою дієвість.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Белоус І.В., Стучинська Н.В., Ткаченко М.М. 

Формування фахової компетентності майбутнього ліка-
ря в процесі вивчення фізико-технічних основ проме-

невої діагностики. Збірник наукових праць Кам’янець- 
Подільського національного університету ім. Івана Огі-
єнка. Серія «Педагогічна». 2016. Вип. 22. С. 124–128. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2016_22_41.

2. Великий тлумачний словник сучасної української 
мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ 
«Перун», 2004. 1440 с. 

3. Девятов Д.Х., Ячиков И.М., Морозов А.П. 
Системный анализ: учебное пособие. Магнитогорск: 
МГТУ, 2001. 67 с.

4. Коменський Я.А. Избранные педагогические со-
чинения: в 2 т. Москва: Педагогика, 1982. 648 с.

5. Коменський Я.А. Мир чувственных вещей в кар-
тинках / под ред. и со вст. проф. А.А. Красновского.  
2-е изд. Москва: Учпедгиз, 1957. 351 с.

6. Корець О.М. Компоненти формування технічної 
компетентності майбутніх учителів технологій. Нау-
ковий часопис Національного педагогічного універ-
ситету імені М.П. Драгоманова. Серія 5 «Педагогічні 
науки: реалії та перспективи»: збірник наукових праць /  
М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т  
ім. М.П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Дра-
гоманова, 2015. Вип. 51. C. 143–146.

7. Отрошко Т.В. Система оцінювання техніч-
ної компетентності майбутніх учителів інформатики 
в процесі навчання комп’ютерних дисциплін: автореф.  
дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та мето-
дика навчання (технічні дисципліни)» / АПН України; 
Українська інженерно-педагогічна академія. Харків, 
2010. 20 с. 

8. Пайкуш М.А. Формування науково-техніч-
ної компетентності майбутніх медиків при вивченні  
природничих дисциплін у вищих медичних навчальних 
закладах. Наука і освіта. Новий вимір. Педагогіка і фі-
лософія. 2015. № III (27). Випуск 51. С. 44.

9. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Пе-
дагогика: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. 
завед. / под ред. В.А. Сластенина. Москва: Изд. центр 
«Академия», 2002. 576 с. 

10. Словарь иностранных слов / под ред. Л.М. Ко-
марова. 14-е изд., испр. Москва: Рус. яз., 1987. 608 с.

11. Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мель-
ничука. 2-е вид., випр. Київ: Головна редакція УРЕ,  
1985. 552 с.

12. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. 
А.М. Прохоров. 4-е изд. Москва: Сов. энциклопедия, 
1988. 1600 с.; ил. 

13. Стаднійчук І.П. Формування технічної компе-
тентності техніків-механіків у процесі професійної під-
готовки в аграрних коледжах: дис. … канд. пед. наук: 
спец. 13.00.04. Київ, 2017. 324 с. 

14. Стучинська Н.В. Інтеграція фундаментальної 
та фахової підготовки майбутніх лікарів при вивченні 
фізико-математичних дисциплін. Київ: Книга плюс,  
2008. 409 с.

15. Стучинська Н.В., Белоус І.В., Нечаюк Н.О. Реалі- 
зація компетентісного підходу у системі медичної осві-
ти. Стратегия качества в промышленности и образо-
вании: материалы ХIV Международной конференции:  
у 2 т. Дніпро-Варна: Дике поле, 2018. Том IІ / сост.:  
Т.С. Хохлова, Ю.А. Ступак. 408 с. С. 273–278.

16. Тернопільська В.І., Андрущенко І.С. Мотиви 
формування технічної компетентності майбутніх офі-
церів радіоелектронного профілю: сучасні тенден-



62 Педагогічні науки

Випуск LXXХIIІ. Том 1. 2018

ції офіцерів радіоелектронного профілю. Intellectual 
archive. 2016. № 5. С. 55–62. 

17. Уемов А.И. Логические основы метода модели-
рования. Москва: Мысль, 1971. 311 с.

18. Хаджирадєва С.К. Моделювання як метод на-
уково-практичного пізнання. Вісник Академії мит-
ної служби України. Серія «Державне управління».  
2009. № 1. С. 48.

УДК 378.147

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НЕОБХІДНОСТІ ФОРМУВАННЯ  
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

ДО ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ УЧНІВ

Павелко В.В., к. пед. н., доцент,
доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія 
імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена визначенню й теоретичному аналізу чинників, які зумовлюють потребу в під-
готовці майбутніх педагогів до інтеграції загалом та інтеграції знань молодших школярів зокрема.  
Автором вивчається розуміння проблеми з точки зору науковців, психологів, учителів-експериментато-
рів. Увага звертається на специфіку й необхідність урахування в процесі інтеграції психолого-вікових 
особливостей здобувачів початкової освіти. Водночас аналізуються результати досліджень у контексті 
змісту та освітнього процесу вищої школи щодо необхідності й можливості здійснювати підготовку 
майбутніх учителів до інтеграції знань дітей.

Ключові слова: підготовка майбутніх учителів, інтеграція, інтеграція знань, необхідність інте-
грації, молодші школярі.

Статья посвящена определению и теоретическому анализу факторов, которые обусловливают необ-
ходимость подготовки будущих педагогов к интеграции вообще и интеграции знаний младших школь-
ников в частности. Автором изучается понимание проблемы с точки зрения ученых, психологов, учи-
телей-экспериментаторов. Внимание обращается на специфику и необходимость учитывать в процессе 
интеграции психолого-возрастные особенности соискателей начального образования. Одновременно 
анализируются результаты исследований в контексте содержания и образовательного процесса высшей 
школы касательно необходимости и возможности совершать подготовку будущих учителей к интегра-
ции знаний детей.

Ключевые слова: подготовка будущих учителей, интеграция, интеграция знаний, необходимость 
интеграции, младшие школьники.

Pavelko V.V. THEORETICAL ASPECTS OF PRIMARY SCHOOL FUTURE TEACHERS TRAINING 
AIMING PUPILS' KNOWLEDGE INTEGRATION

The article deals with the theoretical analysis of factors which determine the necessity of future teachers 
integration and primary school students' knowledge integration in particular. The author interprets the problem 
from the viewpoint of scollars, psychologists, experimenter-teachers. The emphasis is placed on specificity and 
necessity to take primary school students' psycho- physiological characteristics into consideration. At the same 
time the higher education teaching process is focused, thus the matter of future teachers ability to integrate 
students' knowledge is investigated. 

Key words: future teachers training, integration, knowledge integration, integration necessity, primary 
school students.

Постановка проблеми. Сучасна освіт-
ня політика кожної держави зумовлюється 
необхідністю інтеграції в міжнародне спів-
товариство. Поступове входження України 
в європейський і світовий простір харак-
теризується не лише переосмисленням,  
а й упровадженням європейських і світових 
стандартів освіти.

Одним із пріоритетних напрямів розвитку 
вищої педагогічної освіти є підготовка квалі-
фікованих учителів початкової школи. Вони, 
відповідно до Державного стандарту, мають 
бути здатні забезпечити всебічний розвиток 
дитини, її талантів, здібностей, компетент-
ностей і наскрізних умінь з урахуванням ві-
кових та індивідуальних психофізіологічних 
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особливостей і потреб, формування ціннос-
тей, розвиток самостійності, творчості й до-
питливості [4].

Реалізація цієї мети передбачає необхід-
ність запровадження нововведень у процес 
навчання та готовність до них майбутніх пе-
дагогів.

Одним із таких підходів, що має давнє 
історичне коріння, є інтеграція навчання й, 
зокрема, інтеграція знань учнів.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Уперше це поняття використано 
в ХVII столітті чеським педагогом Я.А. Ко-
менським. У «Великій дидактиці» він за-
значав, що все, що знаходиться у взаємо- 
зв’язку, має викладатися в такому ж взаємо- 
зв’язку [3, с. 383].

Ця проблема не втратила своєї актуаль-
ності й у наш час і відображена в працях 
таких науковців, як Н. Бібік, М. Борисенко, 
Л. Вичорова, С. Гончаренко, І. Звєрєв, Н. Ко-
стюк, Н. Лошкарева, В. Максимова, Є. Ро-
маненко, О. Савченко, М. Сорокін та інші.

Водночас питання інтегрованого навчан-
ня, готовності майбутніх учителів до інте-
грації знань молодших школярів не стало 
предметом спеціального дослідження й ха-
рактеризується, з одного боку, відсутністю 
в педагогічній науці загальних вимог і ре-
комендацій щодо побудови блоків навчаль-
них дисциплін, їх спеціальних програм, ме-
тодик викладання, з іншого – стихійністю 
цього процесу в практичній роботі вчителів. 
Усе це й зумовлює актуальність проблеми 
дослідження.

Постановка завдання. Мета статті – 
теоретично проаналізувати зазначену про-
блему у двох аспектах: необхідність, роль 
інтеграції в навчанні учнів початкової школи 
та врахування цієї необхідності в навчанні 
студентів, майбутніх педагогів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Інтеграція (лат. – відновлення, 
заповнення, цілий) – сторона процесу 
розвитку, пов’язана з об’єднанням у ціле 
раніше різнорідних частин та елементів. 
Процеси інтеграції можуть мати місце як 
у рамках уже сформованої системи (у цьо-
му випадку вони зумовлюють підвищення 
рівня її цілісності й організованості), так і 
під час виникнення нової системи з рані-
ше незв’язаних елементів. Окремі частини 
інтегрованого цілого можуть мати різний 
ступінь автономії. У ході процесів інтегра-
ції в системі збільшується обсяг та інтен-
сивність взаємозв’язків і взаємодій між 
елементами, зокрема надбудовуються нові 
рівні управління. 

Для сьогодення характерною є інтегра-
ція наук, прагнення отримати найточніше 
уявлення про загальну будову світу.

У працях сучасних філософів (В. Андру-
щенко, І. Зязюн, Б. Кєдров, В. Кремень, 
В. Лісічкін, Г. Марінко, А. Урсул, Є. Семе-
нюк та ін.) підкреслюється, що інтеграція 
докорінно змінила зміст і структуру науко-
вого знання, інтелектуально концептуальні 
можливості окремих наук. 

Важливою особливістю інтеграції є те, 
що завдяки їй підвищується ефектив-
ність та інформаційна ємність знання, рі-
вень його узагальненості й комплексності, 
ущільненості та дієвості.

Визначимо й проаналізуємо з точки 
зору педагогів-науковців, психологів, учи-
телів-експериментаторів переваги та не-
доліки використання інтеграції й інтеграції 
знань учнів у процесі навчання.

У сучасній освіті відбуваються стрімкі 
зміни. Важливим є формування особисто-
сті компетентної, здатної до самореалізації.

Сучасні дослідження педагогічної науки 
дають підстави стверджувати, що важливе 
значення має встановлення широких зв’яз-
ків як між різними розділами курсу, який 
вивчається, так і між різними дисципліна-
ми загалом, тобто внутрішньопредметна 
й міжпредметна інтеграція. Досвід показує, 
що інтегроване навчання, за якого матеріал 
доповнюється та повторюється іншими на-
прямами, дає набагато кращий результат 
порівняно з традиційним вивченням дис-
циплін. Інтегрований підхід сприяє виро-
бленню системи знань, розвиває здібності 
до переносу цих знань в інші галузі.

Комплексне застосування знань із різних 
предметів – це закономірність сучасного 
життя, яке вирішує складні суспільні, тех-
нічні й технологічні завдання. Уміння комп-
лексного застосування знань, їх синтезу, 
перенесення ідей і методів з однієї науки 
в іншу лежить в основі творчого підходу 
до наукової, навчальної, художньої діяль-
ності людини в умовах сьогодення. Оволо-
діння учнями такими вміннями – актуальне 
завдання початкової школи, яке диктується 
тенденціями інтеграції в науці й практиці 
та розв’язується за допомогою інтеграції 
знань.

Необхідність інтеграції знань молодших 
школярів зумовлюється й компетентнісно 
орієнтованим спрямуванням навчання.

Сьогодні в міжнародних конвенціях і 
документах компетентнісний підхід про-
голошується пріоритетним напрямом і є 
стратегічним орієнтиром освітніх цілей 
міжнародної спільноти й України зокрема. 
Гостроту цієї проблеми переконливо про-
демонстрували результати міжнародних 
порівняльних досліджень. 

Закон України «Про освіту» дає таке ви-
значення компетентності: «... динамічна 
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комбінація знань, умінь, навичок, спосо-
бів мислення, поглядів, цінностей, інших 
особистих якостей, що визначає здатність 
особи успішно соціалізуватися, провадити 
професійну та/або подальшу навчальну ді-
яльність» [4].

За компетентнісного підходу в зміст осві-
ти, як і за традиційного, входять знання, 
способи та досвід репродуктивної й твор-
чої діяльності, ціннісного ставлення до сві-
ту, водночас основний акцент робиться 
на практичному оволодінні тими, хто вчить-
ся, цим змістом [6].

У тексті Державного стандарту почат-
кової освіти зазначається, що компетент-
нісний потенціал кожної освітньої галузі 
забезпечує формування всіх ключових ком-
петентностей [4]. За словами Романа Ши-
яна, одного з авторів типової освітньої та 
навчальної програми для 1–2-х класів за-
кладів загальної середньої освіти, ця теза 
є найважливішою, бо акцентує увагу на по-
требі розвивати одну й ту саму компетент-
ність наскрізно через усі освітні галузі.

Тобто, з огляду на інтегрований характер 
компетентностей, доцільно використову-
вати внутрішньопредметні й міжпредметні 
зв’язки, які сприяють цілісності результатів 
початкової освіти та перенесенню знань, 
умінь дітей у нові ситуації.

Дослідники процесів дитячого мислен-
ня (Л. Айдарова, Ю. Гільбух, М. Жинкін, 
Л. Занков, Ю. Самарін, О. Скрипченко та 
ін.) вважають, що психологічним обґрун-
туванням можливостей інтеграції шкільно-
го навчання можуть слугувати результати 
досліджень асоціативного мислення учнів 
різного віку, а саме будь-які знання є сис-
темою асоціацій. У психології виділяються 
чотири їх види: локальні, окремосистемні, 
внутрішньосистемні й міжсистемні. 

Як стверджують психологи, дітям молод-
шого шкільного віку притаманні два перші 
види асоціацій – локальна й окремосистем-
на. Тому слушним є висновок дослідниці 
дитячого мовлення Н. Свєтловської, що 
нормою для учнів початкових класів є еле-
менти інтегрування в межах навчального 
предмета, а не інтегровані курси. Такий 
процес у педагогіці та методиках традицій-
но називається використанням внутрішніх і 
міжпредметних зв’язків у навчанні. Він пев-
ною мірою є передумовою інтегрованого 
навчання, але аж ніяк не інтеграцією. Тому, 
на думку науковця, стосовно початкової 
школи доцільно використовувати не термін 
«інтеграція», а вислів «елементи інтегрова-
ного навчання».

Відомий український методист М. Ва-
шуленко загалом приєднується до думки 
Н. Свєтловської, однак уважає висновки 

російської вченої надмірно категоричними 
та передчасними, оскільки проблема ще не 
повністю досліджена [5].

Особливо актуальним в умовах сьо-
годення є інтегрування різнопредметних 
знань у початковій ланці освіти, оскільки 
для молодших школярів властиве нероз-
членоване сприйняття об’єктів навколиш-
нього світу без усвідомлення їх історичних 
ознак. Системний аналіз складників цілого, 
синтезуюче порівняння з іншими становить 
для учнів значні утруднення. Ці операції 
лише починають виникати в напрямі від за-
гального до конкретного.

Ідея інтеграції знань дає можливість 
формувати в учнів якісно нові знання, що 
характеризуються вищим рівнем мислен-
ня, динамічністю застосування в нових си-
туаціях, підвищенням дієвості й система-
тичності.

Сучасність вимагає навчати дітей мисли-
ти масштабами на планетарному та косміч-
ному рівнях. Цього можна досягти, якщо в 
сприйнятті учня з’єднати знання з кожного 
предмета в широку цілісну картину світу. 
Уміння бачити взаємозв’язки всіх аспектів, 
зрештою, стає звичкою, яка буде допома-
гати дітям протягом усього їхнього життя.

Загалом науковці, педагоги-експери-
ментатори зазначають, що інтеграція є од-
нією з найперспективніших інновацій, яка 
здатна вирішити численні проблеми сис-
теми сучасної початкової освіти. Сьогод-
ні вже є очевидним, що інтегроване нав-
чання, необхідність інтеграції знань учнів 
закладають нові умови співпраці вчителів 
і школярів, є діючою моделлю активізації 
інтелектуальної діяльності й розвивальних 
прийомів навчання. 

Варті уваги й висновки вчителів-експе-
риментаторів, що внаслідок одночасного 
вивчення дітьми різних предметів знан-
ня набувають системності, уміння стають 
комплексними, посилюється світоглядне 
спрямування інтересів школярів, досяга-
ється більш високий рівень розвитку їхньо-
го інтелекту.

Узагальнюючи думки вчителів, визначи-
мо переваги інтегрованого навчання для 
учнів:

– чіткіше розуміння мети кожного пред-
мета в різних контекстах;

– більш глибоке розуміння будь-якої 
теми, завдяки її дослідженню через кілька 
точок зору;

– краще усвідомлення комплексного під-
ходу, через який предмети, навички, ідеї 
та різні точки зору пов’язані з реальним 
світом;

– удосконалення навичок системного 
мислення;
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– збільшення можливостей для прояву 
творчості, креативності; 

– відчуття захоплення від вивчення ново-
го матеріалу, нових ідей; 

– усвідомлення, що знання в одній галузі 
дають можливість бути успішними в іншій;

– відчуття захоплення своїми знання-
ми, що мотивує дитину до подальшого  
навчання й прагнення досягати кращих 
результатів.

Водночас на практиці педагоги сти-
каються з проблемою: школярі, вивчаю-
чи предмет, не готові використовувати ці 
знання на інших уроках. Крім того, щоб за-
стосовувати інтегровані форми навчання, 
здійснювати інтеграцію знань учнів, учите-
лю потрібно знати й ураховувати сутність, 
умови, які забезпечують її ефективність. 

Тобто майбутні педагоги мають оволо-
діти психолого-педагогічними та предмет-
но-методичними знаннями про інтегра-
цію знань молодших школярів. Відсутність 
сформованої системи таких знань унемож-
ливлює в подальшій професійній діяльності 
як відтворення способів інтеграції, так і твор-
че застосовування інтеграції знань учнів. 

Вивчення нормативно-методичних ас-
пектів підготовки майбутнього вчителя по-
чаткових класів дає підстави стверджува-
ти, що сучасна вища школа орієнтована на 
предметне навчання та блокову побудову 
дисциплін, з одного боку, з іншого – про-
грами методик навчання предметів почат-
кового курсу передбачають ознайомлення 
студентів лише з традиційним підходом 
до формування знань дітей. У майбутніх 
фахівців не створюється сучасне цілісне 
уявлення про методику викладання пред-
мета й водночас варіативність використан-
ня творчих підходів.

Проілюструємо питання використання 
інтегрованого підходу в процесі навчан-
ня викладачами в педагогічних закладах 
вищої освіти. Як зазначають М. Іонова, 
Н. Сінопальнікова [2, с. 37], за резуль-
татами проведеного опитування сорока  
п’яти викладачів, з’ясовано, що більшість 
із них (64,4%) стикається з певними труд-
нощами реалізації міжпредметних зв’яз-
ків у процесі застосування інтегрованого 
підходу в навчанні студентів. Це, зокрема, 
незнання алгоритмів здійснення інтеграції 
знань (вибір інтегруючого фактору, вста-
новлення виду інтеграції й інтеграційних 
зв’язків, створення інтегрованого об’єкта); 
відсутність відповідних науково-методич-
них рекомендацій і комплексів; складність 
залучення викладачів інших дисциплін до 
проведення інтегрованих занять; брак часу 

для розроблення інтегрованого змісту дис-
циплін тощо.

Очевидно, що формування науково- 
теоретичної готовності майбутніх учителів 
до інтеграції знань молодших школярів має 
орієнтувати процес навчання не на фор-
мальне запам’ятовування навчальної ін-
формації, а на розвиток здатності студента 
осмислювати, інтерпретувати, трансфор-
мувати особистісний досвід, супроводжу-
ватися використанням у процесі навчання 
інтегрованого змісту підготовки майбут-
нього педагога, а також умінням застосо-
вувати набуті в цьому процесі особисті ін-
тегровані знання.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, інтеграція є важливим складни-
ком процесу навчання як молодших шко-
лярів, так і майбутніх учителів. Набуття 
студентами досвіду формування й засто-
сування інтегрованих знань є важливою 
умовою успішності підготовки майбутнього 
вчителя до діяльності інтегрованого харак-
теру, зокрема інтеграції знань учнів. 

Перспективу подальшого дослідження 
проблеми вбачаємо у визначенні психоло-
го-педагогічних умов ефективності інтегра-
ції знань молодших школярів і розробленні 
рекомендацій навчання майбутніх педаго-
гів використовувати ці умови в професійній  
діяльності.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ  
АВТОНОМНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ  

ОСВІТНЬОЇ Й САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Попов Р.А., к. н. з держ. упр., доцент, 
доцент кафедри романо-германських мов і перекладу

Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті порушено проблему реалізації технологічного підходу в процесі розвитку автономності 
студентів. Здійснено спробу довести, що розвиток автономності студентів буде ефективним на засадах 
реалізації технологічного підходу, якщо він відбувається саме в умовах інтеграції освітньої й самоос-
вітньої діяльності.
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В статье затронута проблема реализации технологического подхода в процессе развития автономно-
сти студентов. Предпринята попытка доказать, что развитие автономности студентов будет эффектив-
ным на основе реализации технологического подхода, если он происходит именно в условиях интегра-
ции образовательной и самообразовательной деятельности.
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OF STUDENTS’ AUTONOMY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF INTEGRATION OF EDUCA-
TIONAL AND SELF-EDUCATIONAL ACTIVITIES

The article raises the problem of implementation of the technological approach in the process of students’ 
autonomy development. An attempt has been made to prove that the students’ autonomy development will 
be effective on the basis of a technological approach, if it occurs precisely in the context of the integration of 
educationаl and self-educational activities.
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Постановка проблеми. Якість вищої 
освіти розглядається через такі категорії 
таких понять, як доступність, ефективність, 
надійність. На досягнення таких показників 
орієнтовано програми розвитку освіти Єв-
ропейського співтовариства, національних 
систем освіти. 

У документах ЮНЕСКО одне з перших 
визначень якості освіти з’явилося в допо-
віді Міжнародної комісії з розвитку осві-
ти «Учитися жити: Світ освіти сьогодні 
й завтра» («Learning to Be: The World of 
Education Today and Tomorrow»). Комі-
сія визначила основну мету соціального 
розвитку як викорінювання нерівності й 
становлення демократичного суспільства 
на принципах справедливості. Зокрема, 
у доповіді сказано, що мету й зміст осві-
ти варто переглянути для забезпечення 
нової якості суспільства та нової якості 
демократії. Акцент робиться на значенні 
науки й технологій. Стверджується, що 
поліпшення якості освіти можливо лише 
в таких системах освіти, у яких створені 
можливості для пізнання принципів нау-
кового розвитку й загального прогресу 

у форматі локального соціокультурного 
контексту навчання.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Автономність особистості як предмет 
дослідження певною мірою подано в робо-
тах О. Дергачової, Е. Десі, Д. Леонтьєва, 
Ж. Пижикової, Г. Пригіна, Т. Партико, 
Р. Райана, О. Сергєєвої, зокрема в контек-
сті суб’єктності (І. Котик, А. Марічева та ін.), 
довільної саморегуляції (Ж. Вірна, В. Ілій-
чук, С. Малазонія, Ю. Миславський), суве-
ренності особистості (А. Клочко, С. Нар-
това-Бочавер), автентичності (Н. Когутяк, 
М. Рагуліна), особистісної ідентичності 
юнака (Л. Клочек, Ю. Лановенко, І. Серед-
ницька й ін.).

Постановка завдання. Мета статті – 
визначити й актуалізувати потенційні мож-
ливості реалізації положень технологічного 
підходу в процесі розвитку автономності 
студентів в умовах інтеграції освітньої й са-
моосвітньої діяльності задля забезпечення 
його максимальної ефективності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасне українське суспільство 
характеризується пришвидшенням темпів 
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соціально-економічного розвитку, швид-
ким розвитком технологій, особливо в ін-
формаційно-комунікаційній сфері, соціаль-
ним замовленням суспільства на фахівця, 
здатного орієнтуватися в мінливому проце-
сі виробництва, який уміє творчо мислити, 
самостійно здобувати знання й застосову-
вати їх для вирішення практичних завдань. 
Усі ці процеси істотно впливають на фор-
мування вищої освіти та впровадження ін-
новацій у навчальний процес вітчизняних 
вищих навчальних закладів. «Серед пріори-
тетних напрямів державної політики в кон-
тексті інтеграції вітчизняної вищої освіти 
до європейського та світового освітнього 
простору визначено проблеми постійного 
підвищення якості освіти, модернізації її 
змісту та форм організації навчально-ви-
ховного процесу; розробка та впроваджен-
ня освітніх інновацій та інформаційних тех-
нологій», – пише О. Дубасенюк [1, с. 23].

У статті надамо аналітичний огляд техно-
логіям, які можуть застосовуватись у про-
цесі розвитку автономності студента, й 
у межах кожної технології намагатимемося 
знайти ефективні форми, методи та засо-
би, за допомогою яких можна вплинути на 
формування показників автономності.

У теперішній час ще не існує твер-
до усталеного визначення цього поняття. 
«Технологія навчання», «освітні технології», 
«технології в навчанні», як видно із цих при-
кладів, сам термін знаходиться ще в про-
цесі становлення, відповідно, визначення 
цього поняття ще багато в чому залежить 
від авторів, які його використовують, уяв-
лень про сутність і структуру освітньо-тех-
нологічного процесу.

Визначаючи взаємозв’язок феноменів 
навчання й освіти, серед основних функ-
цій освіти дослідники називають функцію 
технологічну: «забезпечення «бази жит-
тя», формування навичок і вмінь трудової, 
громадської, господарської, професійної  
діяльності, розвиток комунікативності в різ-
них видах діяльності тощо».

Технологічні механізми, які в реаліях ви-
щого навчального закладу зводяться до 
розроблення й упровадження різноманіт-
них технологій, забезпечують структурну 
єдність формувальних упливів, рух від за-
гальних завдань до конкретних стратегій 
реалізації, задіяння міжпредметних зв’язків 
і широке застосування сучасних методів 
навчання.

На думку І. Лернера, технології педаго-
гічні – це спосіб організації, спосіб думок 
про матеріали, виконавців, заклади, моделі 
й системи типу «людина-машина», це пе-
ревірка технічних аспектів проблеми. Пе-
дагогічна технологія «передбачає форму-

лювання цілей через результати навчання, 
виражені в діях, які надійно усвідомлені 
й визначені» [2]. 

Очевидно, що, якщо до середини ми-
нулого століття домінувало уявлення про 
освітні технології як про навчання за допо-
могою технічних засобів, нині – про педа-
гогічної технології як про систематичний і 
послідовно втілений на практиці заздале-
гідь спроектований навчально-виховний 
процес. У новому розумінні педагогічна 
технологія – це не просто використання 
технічних засобів навчання або комп’юте-
рів, це виявлення принципів і розроблення 
прийомів оптимізації освітнього процесу 
шляхом аналізу факторів, що підвищують 
освітню ефективність, конструювання й за-
стосування прийомів і матеріалів, а також 
за допомогою оцінювання методів, які за-
стосовуються.

Цей підхід поширений зараз настільки 
ж широко, як і часткове розуміння педа-
гогічної технології – застосування техніч-
них засобів у навчанні. Його сутність по-
лягає в ідеї повної керованості роботою 
будь-якого освітнього закладу, передусім 
його основної ланки – навчального про-
цесу. Власне технологія навчання – це за-
коновідповідна педагогічна діяльність, яка 
реалізує науково обґрунтований проект 
дидактичного процесу та якій притаманний 
більш високий ступінь ефективності, ніж 
традиційним способам навчання. 

Сучасний етап характеризується розши-
ренням сфери освітніх і педагогічних тех-
нологій. Дискусія про сутність технології 
навчання, яка триває в наш час, відбита 
в багатьох визначеннях. Одні дослідники 
(Дж. Брунер, П. Кенес-Комоський та ін.) 
ототожнюють технологію навчання з про-
цесом комунікації. Інші (О. Малібог, Т. Са-
камото, Ф. Янушкевич) в освітню техноло-
гію об’єднують засоби та процес навчання. 
Третя група (Д. Гасс, О. Богомолов та ін.) 
пропонує розглядати її з позиції наукової 
організації навчального процесу. Н. Тали-
зіна вважає, що сутність сучасної техно-
логії навчання полягає у визначенні раціо-
нальних способів досягнення поставленої  
мети. Навчальний процес тут розглядається 
як система дій з планування, забезпечення 
й оцінювання процесу навчання. Г. Селе-
вко вважає, що будь-яка освітня техноло-
гія має задовольняти певним критеріям,  
таким як концептуальність, системність, 
керованість, ефективність, відтворюваність  
[3, с. 16–17]. 

В українському освітньому середовищі 
науковці в основному спираються на визна-
чення, яке наводить С. Гончаренко: «Тех-
нологія навчання (з грец. мистецтво слова, 
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навчання), за означенням ЮНЕСКО, – це 
в загальному розумінні системний ме-
тод створення, застосування й визначен-
ня всього процесу навчання та засвоєння 
знань з урахуванням технічних і людських 
ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм 
завданням оптимізацію освіти. Технологію 
навчання також часто трактують як галузь 
застосування системи наукових принци-
пів до програмування процесу навчання 
й використання їх у навчальній практиці 
з орієнтацією на детальні цілі навчання, які 
допускають їх оцінювання. Ця галузь орі-
єнтована в більшій мірі <…> на перевірку 
виробленої практики (методів і техніки нав-
чання) в ході емпіричного аналізу й широ-
кого використання аудіовізуальних засобів 
у навчанні, визначає практику в тісному 
зв’язку з теорією навчання» [4, c. 331].

Предметом технології навчання є ство-
рення систем навчання й систем профе-
сійної підготовки, тобто розроблення тех-
нології навчального процесу. У загальному 
випадку можна виокремити такі важливі 
риси педагогічної технології. Це, по-пер-
ше, як було зазначено вище, попереднє 
проектування навчально-виховного про-
цесу та реалізація створеного проекту. 
По-друге, педагогічна технологія пропонує 
проект навчально-виховного процесу, що 
визначає структуру та зміст навчально- 
пізнавальної діяльності суб’єктів навчання. 
По-третє, будь-яка педагогічна, навчальна 
технологія – це процес цілетворення. Якщо 
в традиційній педагогіці цілі задаються до-
сить нечітко, то в педагогічній технології це 
центральна проблема, що розглядається 
у двох аспектах:

1) діагностичного цілепокладання й 
об’єктивного контролю якості засвоєння 
суб’єктами навчального процесу навчаль-
ного матеріалу;

2) розвитку особистості загалом.
У будь-якій педагогічній технології на-

голос робиться на принципах цілісності, 
структурній і змістовній єдності складників 
навчально-виховного процесу.

Ключ до розуміння технологічної побу-
дови навчального процесу – послідовна 
орієнтація на чітко визначені цілі. Тому пе-
редусім зупинимося на центральній педа-
гогічній проблемі постановки цілей і цільо-
вої орієнтації навчання.

Як зазначає А. Леонтьєв, процес нав-
чання є завжди навчання діяльності, або 
предметно-практичних дій (наприклад, 
найпростіших трудових дій, практичного 
спілкування іноземною мовою, вміння пра-
цювати на комп’ютері тощо), або розумо-
вих дій. Як відомо з психології, акт діяль-
ності або окрема дія завжди мають свідому 

мету, мотиваційну зумовленість, спрямо-
вані на матеріальний чи нематеріальний 
предмет. Але дія, чи то практична, чи ма-
теріальна або розумова, завжди, крім того, 
опосередкована. Навчати діяльності – це 
означає зробити вчення мотивованим, учи-
ти самостійно ставити перед собою мету і 
знаходити шляхи її досягнення (тобто опти-
мально організовувати свою діяльність), 
допомагати суб’єктам учіння формувати 
в себе вміння контролю й самоконтролю, 
оцінювання та самооцінювання. Те, що на-
зивається знаннями, – це орієнтовна осно-
ва навчальної, а потім і позанавчальної, 
виробничої діяльності. Те, що називаєть-
ся навичками, – це здатність здійснювати 
«технологічний» бік діяльності [5].

Теоретичні знання завжди мають «мо-
дельний» характер, пише О. Комар, вони 
вимагають від того, хто навчається (і не-
меншою мірою від викладача), постійного 
осмислення основних вимог: 

– співвідношення між знаннями та іс-
тиною, між апріорною недостатністю на-
вчальних знань і ступенем удосконалення 
їх практичних доказів і тверджень; 

– оцінювання ступеня достовірності різ-
них категорій наукового знання; 

– визначення достовірності й дієвості 
критеріїв оцінювання різних сторін і харак-
теристик знань, умінь і навичок; 

– виявлення й розуміння співвідношень 
і зв’язків між поняттями та явищами, які 
пропонуються викладачами в процесі ви-
кладання навчального матеріалу, й на кон-
кретних прикладах порівняння, які виробля-
ються й апробуються тим, хто навчається, 
тощо [6]. 

Такі положення можуть бути представ-
лені як деякі висхідні теоретичні основи 
перспективної моделі системи «викладач – 
навчання інтерактивних технологій – сту-
дент» + «студент – знання методики роботи 
за інтерактивними технологіями – викла-
дач», яка створена для дослідження і про-
гнозування професійних якостей випускни-
ка (О. Комар) [6, c. 238].

Деякі науковці об’єднують технології, що 
використовуються в сучасній дидактиці, 
за спільними ознаками: за рівнем викори-
стання (загальнопедагогічні, частковоме-
тодичні або предметні, локальні або мо-
дульні); за науковим напрямом засвоєння 
досвіду (асоціативно-рефлекторні, інтері-
оризаторські, розвивальні, біхевіористські 
тощо); за орієнтацією на особистісні струк-
тури: інформаційні (формування знань, 
умінь, навичок), операціональні (спрямова-
ні на формування способів розумових дій), 
евристичні (спрямовані на розвиток твор-
чих здібностей), прикладні (спрямовані на 
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формування дієво-практичної сфери); за 
характером модернізації традиційної сис-
теми навчання (технології активізації та ін-
тенсифікації суб’єктів навчання, технології 
на основі гуманізації й демократизації вза-
ємин суб’єктів навчального процесу, тех-
нології на основі дидактичної реконструкції 
навчального матеріалу); за філософським 
обґрунтуванням (наукові, гуманістичні, ав-
торитарні тощо).

Об’єднання за спільними ознаками – 
не єдиний шлях класифікації технологій, 
що застосовуються в освіті. Г. Селевко на-
зиває такі класифікаційні параметри: 

– за рівнем застосування (частковопред-
метна або загальнопедагогічна, загально-
предметна); 

– за головним чинником розвитку (соці-
огенна, біогенна та психогенна). Сутністю 
кожної є активізація пізнавальних здібнос-
тей студентів поряд з інтенсифікацією й 
посиленням особистісного розвитку кож-
ного. Останнє дає змогу перейти від ке-
рівництва активністю студентів до само-
детермінації, тобто виділення факторів 
соціалізації та співробітництва як найбільш 
значущих; 

– за концепцією засвоєння (асоціатив-
но-рефлекторна, розвивальна, яка розви-
ває творчі й критичні аспекти мислення, 
сприяє подоланню розбіжностей між зміс-
том теоретичної підготовки в процесі нав-
чання та реальними діями під час практич-
ної роботи); 

– за орієнтацією – на особистісні струк-
тури (інформаційно-операційна, така, що 
спрямована на формування знань, умінь, 
навичок, розвиток способів розумових дій 
у цілісній системі, що дає змогу аналізува-
ти, осмислювати, коригувати); 

– за характером змісту (навчальна,  
навчально-тренувальна); 

– за організаційними формами (тради-
ційна, академічна, індивідуально-творча, 
якщо використовуються як традиційні фор-
ми й методи навчання, так і творчі, індиві-
дуальні, індивідуалізовані з опорою на ак-
тивність студентів у цілісному навчальному 
процесі); 

– за стилем взаємин (індивідуально-орі-
єнтовані технології, групові, технології спів-
робітництва);

– за домінуючими методами (розвиваль-
на, саморозвивальна, оскільки підтримує 
і стимулює цілі в когнітивній, афективній 
і психомоторній сферах на всіх рівнях)  
[7, с. 27–39]. 

Вищеназвані технології становлять так 
званий рівень «макротехнологій». 

Під технологіями диференційованого 
навчання у вищій школі розуміється така 

організація навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів і викладачів, у якій мак-
симально враховані індивідуально-пси-
хологічні особливості суб’єктів навчання 
та організаційно-методичні можливості 
навчального закладу, що сприяє оптимі-
зації навчального процесу й досягненню 
мети фахової підготовки майбутніх спе-
ціалістів. Маємо різноманітні досліджен-
ня, присвячені диференціації на рівні за-
гальноосвітньої підготовки. У вищій школі 
в основному практикуються такі види ди-
ференціації:

– за рівнем успішності студентів (як 
підвид такої диференціації – розподіл на-
вчальних завдань за рівнем складності змі-
сту й за операційним умістом); 

– за рівнем пізнавальної самостійності 
студентів;

– за особливостями майбутнього фахо-
вого спрямування;

– за науковими, науково-професійними 
інтересами студентів;

– за навчальною працездатністю, відпо-
відальним ставленням до навчання.

Концепцію спільної продуктивної діяль-
ності викладача зі студентами і студен-
тів між собою та відповідну технологію 
розробила свого часу професор В. Ляу-
діс. Як одиницю проектування навчаль-
ної ситуації вона виділяє чотири взаємо- 
пов’язані змінні: зміст навчального пред-
мета, структурований відповідно до цілей 
навчання; умови, що організують засво-
єння навчального змісту й узагальнених 
способів навчальної діяльності; систему 
навчальних взаємодій викладача зі сту-
дентами і студентів між собою, що зміню-
ються в певній логіці в міру освоєння нової  
діяльності; динаміку зазначених змінних  
у їх взаємозв’язку протягом усього проце-
су навчання.

Організація ситуації спільної продуктив-
ної діяльності передбачає чотири основні 
вимоги:

1) включення учасників із самого початку 
навчання в творчу продуктивну діяльність;

2) спільне планування студентами й ви-
кладачами системи проміжних завдань 
(творчих і репродуктивних), необхідних для 
руху до наміченого продукту, тобто вміння 
викладача направляти спільну діяльність не 
тільки на виконання технологічної роботи, а 
й передусім на спільне формування моти-
ваційно-смислової сфери;

3) така співпраця в навчальній діяльно-
сті, в якій кожен, орієнтуючись насамперед 
на сенсовий її бік, міг би визначати свій 
внесок у цю діяльність;

4) закономірна перебудова по ходу нав-
чання вихідних взаємодій по етапах: вступ 
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у діяльність; дії, розділені між викладачем 
і студентами; імітовані дії; підтримані дії;  
саморегульовані дії й дії самоспонукальні.

До технологій навчання, якими повинен 
володіти, які повинен використовувати ко-
жен студент і які можна назвати «мікротех-
нологіями», належать:

– технологія самосприйняття й само-
оцінки (рефлексії – погляд та оцінювання 
себе збоку): самовдоволення вбиває будь-
які думки про самовдосконалення, тому 
потрібно вчитися прийомів самоаналізу й 
самооцінки (оцінювати себе у справах і до-
сягненнях, не в порівнянні з тим, що було, 
а з тим, що має бути, не з гіршими, а з кра-
щими, орієнтуватися як на свою думку, так і 
на думку інших; порівнювати себе з даними 
психологічного тестування тощо);

– технологія самоврядування: полягає 
вона в застосуванні прийомів самоконтр-
олю, самостимулювання, самомобілізації, 
саморегуляції, самозмушення, самозаохо-
чення, самокритики, самопокарання;

– технологія роботи на аудиторних за-
няттях, з книгою, з персональним комп’ю- 
тером;

– технологія наукової організації сту-
дентської праці: організація робочого міс-
ця, раціоналізація режиму праці та відпо-
чинку, техніка конспектування, збирання, 
систематизації й зберігання навчальних 
матеріалів, конспектів, виписок, нотаток, 
організація відпочинку, гігієна розумової 
праці (О. Столяренко) [8].

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, визначено та актуалізовано по-
тенційні можливості реалізації положень 
технологічного підходу в процесі розвитку 
автономності студентів в умовах інтеграції 
освітньої й самоосвітньої діяльності задля 
забезпечення його максимальної ефек-
тивності. Технологія спільної продуктивної  
діяльності вже реалізується у викладанні 
багатьох дисциплін у школі й закладах ви-
щої освіти.

Досвід говорить про те, що, проектуючи 
навчальні ситуації в технології спільної про-
дуктивної діяльності, викладач прагне залу-
чити до сфери уваги цілі й сенси навчаль-
но-професійної діяльності. Цьому слугує 
фаза введення в діяльність. Немає націлю-

вання на власне вміння, проте є установка 
на досягнення спільного результату діяль-
ності, яка відразу емоційно сприймається 
студентами. Педагог уже не боїться йти 
на конфліктні ситуації, коли студенти (або 
значна частина їх) вибирають, до якого 
роду дій вони приєднуються (до нових, які 
тільки що визначили, або старих, апробо-
ваних у попередньому досвіді); будуть вони 
разом із педагогом шукати способи вирі-
шення завдань або займуть пасивну пози-
цію об’єкта управління; будуть вони діяти 
як партнери, допомагаючи один одному, 
або індивідуально. Зрозуміло, тут викладач 
застосовує такі прийоми, як заохочення, 
увага, активізація потаємних почуттів і спо-
дівань, довіра, моральна підтримка тощо.

Отже, основним об’єктом зусиль викла-
дача є не стільки освоєння навчального 
змісту, скільки розвиток навчально-про-
фесійної позиції студентів. Пов’язуючи на 
всіх етапах навчальні та професійні цілі 
(свої й студентів), цілі оволодіння діяльніс-
тю в навчально-професійному партнерстві 
й засвоєння норм соціальної взаємодії, ви-
кладачі збагачують план своєї роботи різ-
ними цілями.
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У статті розглянуто стан дослідженості проблеми з позицій реформування й удосконалення системи 
загальної середньої освіти. Визначено тенденції, що характеризують розвиток системи загальної се-
редньої освіти в Україні в контексті глобалізаційних і євроінтеграційних процесів. Наголошується, що 
в нашому дослідженні будуть мати місце тенденції, що віддзеркалюють загальноосвітню підготовку 
учнів із фізики, а саме: гуманізація, фундаменталізація, інтеграція, інформатизація, комп’ютеризація, 
віртуалізація та компетентнісний підхід.

Ключові слова: тенденції, освіта, загальна середня освіта, учні, заклади загальної середньої освіти.

В статье рассмотрено состояние изученности проблемы с позиций реформирования и совершен-
ствования системы общего среднего образования. Определены тенденции, характеризующие развитие 
системы общего среднего образования в Украине в контексте глобализационных и интеграционных 
процессов. Отмечается, что в нашем исследовании будут иметь место тенденции, отражающие обще-
образовательную подготовку учащихся по физике, а именно: гуманизация, фундаментализация, инте-
грация, информатизация, компьютеризация, виртуализация и компетентностный подход.

Ключевые слова: тенденции, образование, общее среднее образование, ученики, учреждения общего 
среднего образования.

Silveistr A.M., Mokliuk M.O., Chekurda Yu.A. TRENDS OF DEVELOPMENT OF MODERN GENE- 
RAL SECONDARY EDUCATION IN UKRAINE

The article examines the state of research of the problem from the point of view of reforming and improving 
the system of general secondary education. The tendencies characterizing the development of the system of 
general secondary education in Ukraine in the context of globalization and European integration processes are 
determined. It is noted that in our research there will be tendencies that reflect the general education prepara-
tion of students in physics, namely: humanization, fundamentalization, integration, informatization, computer-
ization, virtualization, and competence approach.

Key words: trends, education, general secondary education, students, institutions of general secondary 
education.

Постановка проблеми. Беззаперечною 
ознакою розвитку людства сьогодні є осві-
та, яка охоплює всі без винятку сфери су-
спільства. У житті людини освіта є не лише 
чинником суспільного прогресу, а й розгля-
дається як потужний засіб розвитку люд-
ства. Освіта в сучасному світі визнається 
як універсальна категорія, що є джерелом 
знань і двигуном розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Говорячи про реформування й удо-
сконалення системи загальної середньої 
освіти, необхідно спиратися на вивчення 

й узагальнення здобутків минулого й сьо-
годення в Україні та за її межами; вивчен-
ня передового досвіду навчально-виховних 
закладів; демократичний підхід у навчаль-
но-виховному процесі; нові взаємовідно-
сини між учителями й учнями, які спри-
яють розвитку творчості й ініціативи; нові 
прогресивні світові концепції, які надають  
відкритості системі загальної середньої 
освіти в цілому.

У теоретичних дослідженнях науковців 
(В. Биков, Л. Віткін, О. Волоков, Б. Гершун-
ський, А. Зенкін, В. Кремень, Н. Мойсеюк, 
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М. Набок, О. Огієнко, Н. Скотна, Г. Хімічева й 
ін.) визначені основні тенденції розвитку су-
часної (середньої та вищої) освіти в Україні 
та світі. Автори наукових праць зазначають, 
що стратегія розвитку освіти в Україні має 
увібрати в себе загальноосвітні тенденції 
трансформації сутності й методів сучасної 
світової освіти, яка в багатьох розвинутих 
країнах стала прискорювачем економічного 
зростання, сприяла задоволенню зростаю-
чих потреб і розкриттю творчого потенціа-
лу особистості, забезпечила впровадження 
сучасних інформаційних технологій.

Приступаючи до дослідження проблеми, 
ми намагалися з’ясувати, які тенденції роз-
витку сучасної загальної середньої освіти 
є актуальними в Україні та які з них сприя-
ють розвитку сучасної фізичної освіти в се-
редній школі.

Постановка завдання. Метою статті є 
теоретичне обґрунтування та визначення 
тенденцій розвитку сучасної загальної осві-
ти в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З’ясування відповіді на поставлені 
питання зумовило необхідність уточнення 
змісту поняття «тенденція». Термін «тенден-
ція» в академічному тлумачному словнику 
української мови вживається як «напрям 
розвитку чого-небудь; прагнення, намір, 
властиві кому-, чому-небудь, або/чи по-
тяг, схильність до чогось; провідна думка, 
ідея художнього, наукового й іншого твору  
або/чи ідейне спрямування; упереджена 
думка, ідея, теза, що не випливає логічно 
із самого розвитку подій, із художніх об-
разів, а нав’язується читачеві» [20, с. 72]. 
У нашому дослідженні цей термін (від лат. 
tendo – направляю, прагну) буде застосо-
вуватися як такий, що «визначає можли-
вість тих чи інших подій розвиватися в пев-
ному напрямку».

Саме із цих позицій спробуємо виділи-
ти й проаналізувати основні тенденції роз-
витку освіти, зокрема загальної середньої, 
у контексті глобалізаційних і євроінтегра-
ційних процесів. В. Биков [2, с. 28, 140] 
вважає, що основними тенденціями роз-
витку освіти є інтеграція, демократизація  
й інформатизація. В. Кремень [13, с. 7–8] 
виділяє загальноцивілізаційні тенденції: 
глобалізація суспільного розвитку (збли-
ження націй, народів, держав, кроки до 
створення спільного економічного поля, 
інформаційного простору тощо; зближен-
ня характеру суспільних відносин у різних 
країнах світу, залежність прогресу кожної 
країни від здатності спілкуватися зі світом; 
загострення конкуренції між державами, 
у вир якої потрапляють, крім економічної, 
й інші сфери, і це надає процесу глобаль-

них масштабів; зміна сутності держави, що 
змушена передавати частину традиційних 
функцій об’єднанню держав континен-
тального характеру, як, наприклад, Євро-
пейський Союз, чи загальносвітового – як 
ООН); набуття людством здатності до са-
мознищення (війни, ядерна зброя, еколо-
гічні проблеми тощо); перехід людства від 
індустріальних до науково-інформаційних 
технологій (ґрунтується не на матеріальній, 
а на інтелектуальній власності, на знаннях 
як субстанції виробництва, що визначаєть-
ся рівнем людського розвитку в країні, ста-
ном наукового потенціалу нації).

Науковці [4, с. 14–15] концентрують увагу 
на світових тенденціях розвитку освіти, та-
ких, як категорії якості освіти; фундамента-
лізації; інновації; гуманізації; неперервності; 
адаптивності; доступності. Тенденції роз-
витку освіти виділяє О. Огієнко [16, c. 366]:  
інтеграція, глобалізація, інтернаціоналі-
зація, забезпечення мобільності людей, 
входження в інформаційне суспільство. 
Н. Скотна [19] серед тенденцій розвитку 
загальної середньої освіти бачить інтегра-
цію, гармонізацію знань і віри. Б. Гершун-
ський [6, с. 93] акцентує увагу на тенденціях 
загальної середньої освіти, таких, як гума-
нізація, гуманітаризація, індивідуалізація, 
диференціація, демократизація, інтеграція, 
технологізація. Автор праці [10], спираю-
чись на документи Європейської комісії 
з питань освіти, наводить три тенденції, які 
панують у сфері освіти та спостерігаються 
в країнах Європейського Союзу: 1) демо-
графічні зміни, що ведуть до зменшення 
кількості учнів ланки обов’язкової системи 
загальної освіти; 2) продовження тривало-
сті загальної середньої освіти; 3) загальна 
тенденція до автономізації шкіл, яка відбу-
вається одночасно з процесом систематич-
ної оцінки системи, навчального закладу та 
педагогічного закладу. М. Набок [15] на-
водить низку негативних і позитивних тен-
денцій у сфері розвитку загальної освіти. 
Серед негативних тенденцій автор наво-
дить погіршення якості загальної середньої 
освіти протягом 1992–2016 рр., що зумо-
вило збільшення частки молоді, яка здобу-
ває освіту за кордоном; гуманітаризацію, 
що призводить до недосконалості змісту 
шкільної освіти, недостатню орієнтованість 
на формування здатності використовувати 
здобуті знання в житті й практичній діяль-
ності.

Позитивними тенденціями автор вважає 
глобалізацію (участь у різних проектах Єв-
ропи та світу, розвиток партнерства, обмін 
делегаціями у сфері освіти тощо); децен-
тралізацію та демократизацію в розвитку 
шкільної освіти; національну спрямованість 
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освіти (невіддільність освіти від національ-
ної основи, органічне поєднання освіти з іс-
торією й традиціями українського народу, 
збереження й збагачення його національ-
них цінностей); створення шкільних округів 
(пов’язане з демографічною ситуацією, що 
склалася в державі); гуманізацію (процес 
створення необхідних умов для самореалі-
зації особистості учня в такій школі, яка має 
здійснити величну місію, притаманну школі 
в усі часи її існування: допомогти людині 
навчитися жити в гармонії із собою, з при-
родою, з іншими людьми, із суспільством); 
інтеграцію змісту окремих предметів і кур-
сів (розширення можливостей вибору кож-
ним учнем варіантів для розвитку й са-
мореалізації особистості); неперервність 
освіти (сутність якої полягає в постійному 
поглибленні загальноосвітньої й фахової 
підготовки, у перетворенні набуття освіти 
в процес, що триває впродовж усього жит-
тя людини) [15].

О. Дем’яненко [8] зазначає, що роз-
роблення змісту сучасної шкільної освіти 
ґрунтується на загальних тенденціях його 
розвитку, визначених у педагогічній теорії 
та практиці. Основоположними принципа-
ми його конструювання є гуманізація, гума-
нітаризація й інформатизація суспільства. 
У посібнику [14] авторка Н. Мойсеюк ви-
діляє тринадцять основних тенденцій роз-
витку освіти: гуманізація; гуманітаризація; 
національна спрямованість; відкритість 
системи освіти; перенесення акценту з на-
вчальної діяльності педагога на навчаль-
но-пізнавальну, трудову, художню й іншу 
діяльність учня; перехід від переважно ін-
формативних форм до активних методів і 
форм навчання з використанням елементів 
проблемності, наукового пошуку, резер-
вів самостійної роботи учнів; створення 
умов для самоствердження, самореалізації 
й самовизначення особистості, що є ре-
зультатом її самоорганізації; перетворення 
позиції педагога й позиції учня в особи-
стісно рівноправні, у позиції людей-спів-
робітників; творча справа освітнього про-
цесу; перехід від суворо регламентованих 
контрольованих способів організації педа-
гогічного процесу до розвивальних, акти-
візуючих, що передбачає стимулювання, 
організацію творчої, самостійної діяльності 
учнів; оцінка результату діяльності систе-
ми освіти за виходом (outcome education), 
який визначається певними вимогами чи 
стандартами, уніфікованими незалежно від 
форми навчання; безперервність освіти, 
що відкриває можливість для постійного 
поглиблення загальноосвітньої підготовки, 
досягнення цілісності й наступності в нав-
чанні та вихованні – перетворення набуття 

освіти в процес, що триває впродовж усьо-
го життя людини; нероздільність навчання 
й виховання, що полягає в їх органічному 
поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання 
й виховання формуванню цілісної та гармо-
нійно розвиненої особистості.

Аналіз поглядів науковців на тенденції 
розвитку освіти в Україні та світі неодно-
значні й отримують різну трактовку й оцінку. 
Серед основних тенденцій сучасної загаль-
ної середньої освіти можна виокремити де-
мократизацію, гуманізацію, гуманітариза-
цію, фундаменталізацію, комп’ютеризацію, 
віртуалізацію, інтернаціоналізацію, глобалі-
зацію, інтеграцію, інформатизацію, компе-
тентнісний підхід тощо.

У нашому дослідженні будуть мати міс-
це тенденції, що віддзеркалюють загально-
освітню підготовку учнів із фізики, а саме: 
гуманізація, фундаменталізація, інтеграція, 
інформатизація, комп’ютеризація, віртуалі-
зація та компетентнісний підхід.

Гуманізація – посилення гуманістичних 
засад у суспільстві, утвердження загаль-
нолюдських цінностей, вищий культурний 
і моральний розвиток людських здібностей 
в естетично закінчену форму в поєднанні 
з м’якістю та людяністю [17, с. 105].

Гуманізація освіти – центральна складо-
ва частина нового педагогічного мислення, 
яка передбачає перегляд, переоцінку всіх 
компонентів педагогічного процесу у світ-
лі їхньої людинотворної функції. Основним 
смислом вважається розвиток учня. Шляха-
ми гуманізації освіти є формування відно-
син співробітництва між усіма учасниками 
педагогічного процесу; виховання в учас-
ників педагогічного процесу морально- 
емоційної культури взаємовідносин; фор-
мування в учнів емоційно-ціннісного дос-
віду розуміння людини; створення мате-
ріально-технічних умов для нормального 
функціонування педагогічного процесу, що 
виховує гуманну особистість: щиру, людяну, 
доброзичливу, милосердну, із розвинутим 
почуттям власної гідності й поваги до гід-
ності іншої людини [7, с. 76]. Ідея гуманіза-
ції освіти поширюється також на форми й 
методи навчання (зокрема у фізиці), на всю 
сукупність умов, у яких вона протікає.

Фундаменталізація – посилення взає-
мозв’язку теоретичної й практичної підго-
товки молодої людини до життєдіяльнос-
ті, з іншого боку, фундаменталізація – це 
процес якісної зміни загальної освіти на 
основі принципу її фундаментальності. 
Фундаментальність освіти визначаєть-
ся через ґрунтовність, глибину й міцність 
знань; посилення взаємозв’язку теоретич-
ної й прикладної підготовки молодого по-
коління до життєдіяльності; спрямованість, 
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яка спирається на універсальні знання, 
формування загальної культури, розвиток 
наукового мислення [5, с. 122]. В. Каган 
[11] звертає увагу, що в сукупності фунда-
ментальність означає здатність здійсню-
вати системний аналіз цільових проблем, 
реалізовувати міжпредметну інтеграцію, 
будувати цілісні моделі процесів розв’я-
зання поставлених завдань, а найголовні-
ше – набувати навички вчитися протягом 
життя, використовуючи весь набір класич-
них і сучасних інформаційних технологій, 
включаючи Інтернет-технології.

Фундаментальність навчального матері-
алу допомагає учням не тільки підвищити 
науковий рівень знань, але й ознайомитися 
з фундаментальними теоріями, які дають 
можливість успішно використовувати їх 
у практичних і прикладних цілях. Підсилен-
ня курсу фізики сучасними фундаменталь-
ними теоріями є одним із важливих і пер-
спективних напрямів щодо вдосконалення 
й формування природничо-наукових знань 
учнів закладів загальної середньої осві-
ти (далі – ЗЗСО). Фундаментальні фізичні 
теорії в шкільному курсі фізики є не тіль-
ки засобами підвищення наукового рівня 
курсу фізики, але й засобами формування 
кінцевого результату навчання, система-
тизації навчального матеріалу, розвитку 
пізнавального інтересу, формування моти-
ваційної сфери учнів, наукового мислення 
й світогляду. У навчальному курсі фізики 
використовується багато спільного фун-
даментального матеріалу, який дає основу 
для реалізації міжпредметних зв’язків, для 
синтезу знань, які засвоюються учнями на 
уроках і можуть бути застосовані в інших 
шкільних предметах.

Інтеграція – це процес об’єднання та 
координація дій різних частин системи 
[3, с. 401]. Поняття «інтеграція» є загально-
науковим поняттям. Під інтеграцією науко-
вих знань розуміють процес взаємопроник-
нення структурних елементів різних галузей 
знань, що супроводжується збільшенням їх 
узагальненості й комплексності, ущільне-
ності. У дидактиці інтеграцію розглядають 
як утілення інтегративного підходу до нав-
чання [23], як один із засобів, спроможних 
уніфікувати, об’єднати й ущільнити знання 
на основі взаємопроникнення їх елементів, 
зміцнення й ускладнення зв’язків між ними.

М. Берулава [1] виокремлює три рівні ін-
теграції змісту навчання, а саме:

І рівень – міждисциплінарна інтеграція 
в навчальному процесі. Цей рівень від-
дзеркалюється в понятті «міжпредметний 
зв’язок» (А. Біляєва, М. Борисенко, Г. Вар-
ковацька, А. Макаренко, Є. Мінченков, 
К. Ушинський та ін.);

ІІ рівень – це дидактичний синтез вза-
ємопов’язаних дисциплін на основі однієї 
з них (базової). При цьому кожна дисциплі-
на зберігає свій власний статус (предмет 
дослідження) (І. Козловська, О. Кульчиць-
кий, К. Ленік та ін.); 

ІІІ рівень – так званий рівень цілісності, 
коли навчальні дисципліни об’єднуються 
в одну нову й мають власний предмет ви-
вчення (Є. Барбіна, В. Семиченко, І. Яков-
лев та ін.). Рівнева структура, запропоно-
вана науковцем, допомагає встановлювати 
зв’язки між інформацією, знаннями, наука-
ми, забезпечує їх цілісність, дозволяє збе-
рігати компоненти системи в єдності та дає 
можливість реалізувати їх через інтегра-
тивний підхід.

Інформатизація – сукупність взаємо-
пов’язаних організаційних, правових, по-
літичних, соціально-економічних, науко-
во-технічних, виробничих процесів, що 
спрямовані на створення умов для задо-
волення інформаційних потреб, реалізації 
прав громадян і суспільства на основі ство-
рення, розвитку, використання інформацій-
них систем, мереж, ресурсів та інформа-
ційних технологій, розроблених на основі 
сучасної комп’ютерної та комунікаційної 
техніки [21, с. 22].

Інформатизація освіти в широкому ро-
зумінні – комплекс соціально-педагогічних 
перетворень, пов’язаних із насиченням 
освітніх систем інформаційною продукці-
єю, засобами й технологією, у вузькому – 
упровадження в заклади системи освіти 
інформаційних засобів, що ґрунтуються на 
мікропроцесорній техніці, а також інформа-
ційної продукції й педагогічних технологій, 
які базуються на цих засобах [7, с. 149]. 
Із погляду В. Коткової [12], інформатизація 
освіти – процес, у якому політичні, соціаль-
но-економічні, технологічні й правові меха-
нізми тісно пов’язані на основі широкого 
застосування комп’ютера, засобів, систем 
колективного й особистого зв’язку.

Комп’ютеризація навчання у вузькому 
смислі – застосування комп’ютера як за-
собу навчання; у широкому – застосування 
комп’ютера в навчальному процесі з різною 
метою. Система комп’ютерного навчання 
включає технічне (комп’ютер), програм-
не й навчальне забезпечення [7, с. 173]. 
На думку М. Жалдака [9], використання 
комп’ютера як засобу навчання дозволяє 
підвищити його ефективність за рахунок 
синтезу тексту, графіки, аудіо- та відеоін-
формації, анімації, можливості для зворот-
ного зв’язку й інтерактивності.

У сучасній освіті широкого застосуван-
ня набула й тенденція розвитку віртуаліза-
ції навчання. Під терміном «віртуалізація» 
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розуміють створення віртуального, тобто 
штучного, об’єкта чи середовища. Цей тер-
мін знайшов своє застосування в багатьох 
галузях знань, але частіше його застосову-
ють у комп’ютерній техніці для позначення 
абстракції комп’ютерних ресурсів. Він був 
введений у 1984 р. американським розроб-
ником комп’ютерних пристроїв Ж. Ланьє. 
В. Биков зазначає, що слово «віртуальний» 
означає використання під час навчання 
специфічного навчального середовища – 
так званого середовища віртуальної реаль-
ності [2, с. 85].

Компетентнісний підхід до навчан-
ня стає одним із провідних напрямків у 
світовій освітній практиці. У матеріалах 
із модернізації освіти в Україні цей підхід 
розглядається як один із важливих кон-
цептуальних положень оновлення змісту 
освіти. На думку С. Сисоєвої [18], компе-
тентнісний підхід – це підхід, спрямова-
ний на формування компетентності особи. 
Компетентність особи є її особистісним 
капіталом і результатом навчання в різних 
формах формальної, неформальної й ін-
формальної освіти. За А. Хуторським [22], 
компетентнісний підхід передбачає не за-
своєння учнем розрізнених знань, а ово-
лодіння ними в комплексі.

Компетентнісний підхід будемо реалізо-
вувати, виходячи з предметних і міжпред-
метних компетенцій із застосуванням як 
традиційних, так і інноваційних (викори-
стання засобів мультимедіа) методик нав-
чання. Предметні компетенції будемо за-
стосовувати на таких рівнях: ціннісному, 
знаннєвому, практичному й емпіричному. 
Міжпредметні компетенції можна розгляда-
ти на тих самих рівнях, але необхідно вра-
ховувати взаємозв’язки між предметами 
(два або більше).

Висновки з проведеного досліджен-
ня. У нашому дослідженні визначені тен-
денції, що віддзеркалюють загальноосвіт-
ню підготовку учнів, а саме: гуманізація, 
фундаменталізація, інтеграція, інформа-
тизація, комп’ютеризація, віртуалізація та 
компетентнісний підхід. Урахування цих 
тенденцій допоможе закласти основу для 
розроблення методики організації та про-
ведення навчальних занять із фізики для 
учнів ЗЗСО, яка, на наш погляд, забезпе-
чить підвищення якості їх фізичної й про-
фільної підготовки.
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ПРОБЛЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ  
НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА 
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викладач кафедри нанофізики конденсованих систем 
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Традиційні проблемні питання фізики можуть і повинні стати вагомим засобом активізації навчаль-
ного процесу. Такі проблемні питання є й у квантовій механіці, яка описує хвильові процеси, пов’язані 
з мікрочастинками, що рухаються з великими швидкостями, – хвилями де Бройля, які є частинками 
й хвилями водночас. Однак немає пояснення, які коливання відбуваються з частинкою, що рухається 
рівномірно зі сталою швидкістю v. У роботі аналізується фізичний зміст невизначеності Гейзенберга, 
яка означає неможливість одночасного точного знання координати частинки й її кількості руху («ім-
пульсу»). Суть проблеми полягає в тому, що частинку до швидкості v треба прискорити, а при дії сили 
зростає її кінетична енергія. Оскільки між енергією й масою є зв’язок, то це означає, що при зміні 
енергії тіла змінюється маса. Під час прискорення маса зростає, у результаті чого запускається меха-
нізм коливального процесу типу ∆W → ∆m → ∆W → ∆m → …, тому вже рухається не просто частинка, 
а частинка специфічна, яка, переміщаючись поступально, знаходиться в коливальному стані. Оскільки 
безперервно змінюється маса частинки, то змінюється і її кількість руху («імпульс»), що й зумовлює 
невизначеність координати й «імпульсу» під час руху частинки.

Ключові слова: мікрочастинки. хвилі де Бройля, дуалізм, кількість руху, невизначеність координати  
й «імпульсу». 

Традиционные проблемные вопросы физики могут и должны стать весомым средством активизации 
учебного процесса. Такие проблемные вопросы есть и в квантовой механике, которая описывает волно-
вые процессы, связанные с микрочастицами, движущимися с большими скоростями, – волнами де Бро-
йля, которые являются частицами и волнами одновременно. Однако нет объяснения, какие колебания 
происходят с частицей, которая движется равномерно с постоянной скоростью v. В работе анализиру-
ется физический смысл неопределенности Гейзенберга, которая означает невозможность одновремен-
ного точного знания координаты частицы и ее количества движения («импульса»). Проблема в том, что 
частицу до скорости v нужно ускорить, но при действии силы растет ее кинетическая энергия. Посколь-
ку между энергией и массой существует связь, то это значит, что при изменении энергии тела изменяет-
ся масса. В результате ускорения и возрастания массы запускается механизм колебательного процесса 
типа ΔW → Δm → ΔW → Δm → ..., так что уже движется не просто частица, а частица специфическая, 
которая, перемещаясь поступательно, находится в колебательном состоянии. Поскольку непрерывно 
меняется масса частицы, то меняется и ее количество движения («импульс»), что и обусловливает нео-
пределенность координаты и «импульса» при движении частицы.

Ключевые слова: микрочастицы, волны де Бройля, дуализм, количество движения, неопределен-
ность координаты и «импульса».

Sus B.A., Sus B.B. A COMPREHENSIVE APPROACH TO HEISENBERG’S UNCERTAINTY  
PRINCIPLE

The traditional problems of physics can and should become a powerful tool for activating the learning 
process. Such problematic questions also exist in quantum mechanics, which describes the wave processes 
associated with microparticles moving at high velocities, de Broglie waves, which are particles and waves 
simultaneously.

However, there is no explanation of what kind of oscillations occurs with a particle that moves uniformly 
at a constant velocity v. The paper analyzes the physical meaning of Heisenberg’s uncertainty, which means 
the impossibility of simultaneous exact knowledge of the particle’s coordinate and its momentum (“momen-
tum”). The problem is that a particle must be accelerated to a speed v, but its kinetic energy increases with 
the action of the force. Since there is a relationship between energy and mass, then this means that when the 
energy of the body changes, the mass changes also. During acceleration, the mass grows. The mechanism of 
the oscillatory process is triggered as a result. The type is ΔW → Δm → ΔW → Δm → ... Therefore, not only a 
particle is simply moving, but a specific particle is moving forward in an oscillatory state. Since the mass of a 
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particle changes continuously, its momentum (“momentum”) changes accordingly. It causes the uncertainty of 
a coordinate and “momentum” when the particle moves.

Key words: microparticles, de Broglie waves, dualism, amount of motion, uncertainty of coordinate and 
“momentum”.

Постановка проблеми. Проблемні пи-
тання фізики, особливо традиційні, можуть 
і повинні стати вагомим засобом активі-
зації навчального процесу. Такі проблемні 
питання є й у квантовій механіці, яка описує 
хвильові процеси, пов’язані з мікрочастин-
ками, що рухаються з великими швидко-
стями. Це так звані хвилі де Бройля. Понят-
тя «хвилі де Бройля» за аналогією до світла 
з’явилося як гіпотеза, що частинці, яка ру-
хається зі сталою швидкістю υ, відповідає 
довжина хвилі λ

D
 = h/mυ. Ця гіпотеза зна-

йшла експериментальне підтвердження, 
що забезпечило розвиток квантової ме-
ханіки. Хвилям де Бройля властивий дуа-
лізм – це частинки й хвилі одночасно, тоб-
то для таких частинок властивий не тільки 
механічний поступальний рух, але також і 
хвильовий процес – частинка, яка руха-
ється зі сталою швидкістю, є хвилею. 
Сумніву в цьому нема, однак близько сотні 
років нема відповіді на пряме принципове 
запитання: що коливається, коли частин-
ка рухається зі сталою швидкістю? Адже 
хвиля – це коливання, які поширюються 
в просторі.

Відповідь повинна бути, а якщо її нема, 
значить, щось не так уявляється, не так на-
зивається. Якщо частинка, що рухається 
з великою сталою швидкістю, є хвилею, то 
цей хвильовий рух треба пояснити, що й 
робиться в цій статті. Причина суперечли-
вої двоїстості хвиль де Бройля має історич-
ні корені, тому важливо прослідкувати роз-
виток і формування ідей квантової механіки 
й квантової фізики.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Ідея, що частинка, яка рухається зі 
швидкістю υ, є хвилею, виникла в де Бройля 
за аналогією до світла. У той час (1923 р.) 
ще важко було сприйняти вже тоді експе-
риментально підтверджений факт, що світ-
ло – це хвилі й частинки водночас. Тому 
коли Ейнштейну дали для оцінки дисер-
тацію де Бройля, він, передаючи її Борну, 
висловився дуже «дипломатично»: «Про-
читайте її. Хоч і здається, що писав бо-
жевільний, написана вона солідно». Борн 
теж дуже важко сприймав ідею дуалізму. 
У 1928 р. він писав: «Було доведене твер-
дження, що світло складається з частинок. 
Але було також точно доведене зворотне 
твердження, згідно з яким світло склада-
ється з хвиль… Проте одночасне існуван-
ня корпускули й хвилі для нашого наочно-
го уявлення видається зовсім несумісним. 

І все-таки, незважаючи на це, теорія повин-
на якось сумістити ці два уявлення…» [1; 2].

Справді, якщо теорія правильна, то вона 
повинна пояснити зрозумілою мовою фі-
зичне явище чи процес. Але проблема 
в тому, що навіть у наш час пояснити не-
абстрактно хвильові властивості частин-
ки, яка рухається зі сталою швидкістю 
(хвиля де Бройля), не вдається, бо хвиля – 
це поширення коливань у просторі, а коли 
частинка рухається рівномірно і є хвилею, 
то незрозуміло, що коливається. Тради-
ційної зрозумілої відповіді на це запитан-
ня нема. Але квантова механіка й фізика 
незаперечно доводять, що частинці, яка 
рухається поступально, дійсно властивий 
дуалізм. Про це досить виразно сказано 
в праці Л. Ландау: «Ми можемо розглядати 
вільне електромагнітне поле як сукупність 
частинок, кожна з яких має енергію W = hυ 
і імпульс p = nhυ/c» [3, с. 29]. Усе правиль-
но, питання тільки в тому, що ж коливаєть-
ся з частотою υ в цьому «електромагнітно-
му полі як сукупності частинок».

Отже, частинка, яка рухається зі сталою 
швидкістю, є і хвилею, і частинкою. Від-
повідно, у квантовій механіці є два підхо-
ди – хвильовий і корпускулярний. Хвильо-
вий підхід ґрунтується на хвильовій функції 
й хвильовому рівнянні Шредінгера, а кор-
пускулярний – на так званому співвідно-
шенні невизначеності Гейзенберга. Обидва 
підходи описують одне й те саме фізичне 
явище, але з різних аспектів. Насправді 
проблема дуалізму виникла тому, що наші 
уявлення про хвилі неповні. Історично скла-
лися неадекватні уявлення про світло. Три-
валий час вважалося, що світло – це коли-
вання гіпотетичного середовища – ефіру. 
Незаперечним підтвердженням хвильових 
властивостей світла були явища інтерфе-
ренції й дифракції. Але в кінці ХІХ століття 
на основі досліду Майкельсона-Морлі було 
встановлено, що ефіру нема. Більше того, 
відкриття фотоефекту й пояснення його 
Ейнштейном на основі квантових уявлень 
про світло дало можливість зробити висно-
вок, що світло, будучи хвилями, являє со-
бою ще й потік квантів енергії, які пізніше 
(1928 р., Г. Льюїс) були названі фотонами 
вже як частинками. Ці дві властивості світ-
ла – бути незаперечно хвилями й у той же 
час незаперечно бути частинками – вияви-
лися дуже суперечливими й дістали назву 
«дуалізм». Дійсно, неможливо було уявити, 
як локалізована в певному малому об’ємі 
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частинка в один і той самий час може бути 
хвилею в просторі. Проблема трактуван-
ня двоїстості природи фотонів чи хвиль де 
Бройля виявилася складною й не розв’яза-
на й у наш час. Просто в наш час у науко-
вій і навчальній літературі на проблемність 
питання дуалізму увага не звертається, 
оскільки, мовляв, це проблема минулого 
століття. Наприклад, у відомому й пошире-
ному навчальному посібнику Савєльєва для 
вищої школи факт двоїстості не пояснюєть-
ся, а просто констатується без відзначення 
його суперечності: «Світло виявляє кор-
пускулярно-хвильовий дуалізм (двоїстість): 
в одних явищах проявляється його хвильова 
природа, і воно поводить себе як електро-
магнітна хвиля, а в інших явищах проявля-
ється корпускулярна природа світла, і воно 
поводить себе як потік фотонів» [4, с. 41]. 
Аналогічно й у шкільних підручниках: «Одне 
з найбільших досягнень сучасної фізики – 
розуміння помилковості протиставлення 
хвильових і квантових властивостей світла. 
Розглядаючи світло як потік фотонів, а фо-
тони – як кванти електромагнітного випро-
мінювання, для якого властиві хвильові й 
квантові властивості, сучасна фізика зумі-
ла об’єднати, здавалось би, непримиренні 
теорії – хвильову й корпускулярну. У ре-
зультаті виникло уявлення про корпуску-
лярно-хвильовий дуалізм, яке знаходиться 
в основі сучасної фізики» [5, с. 167]. Подіб-
не можна прочитати й в інших навчальних 
посібниках: «Корпускулярні й хвильові вла-
стивості частинки є загальною властивістю 
природи. Наприклад, потік електронів (та 
інших частинок) характеризується хвильо-
вими властивостями» [6, с. 1079].

Постановка завдання. Отже, питання 
дослідження полягає в тому, щоб з’ясува-
ти, що коливається, коли електрон чи інша 
«квантова» частинка рухається зі сталою 
швидкістю, і як із цим пов’язане співвідно-
шення невизначеності. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Співвідношення невизначеності 
означає неможливість одночасного точного 
знання координати частинки (невизначе-
ність ∆х) і її кількості руху (невизначеність 
«імпульсу» ∆р

х
): ∆р

х
∆х ≥ h. 

Така невизначеність випливає із само-
го стану мікрочастинки, яка рухається зі 
швидкістю υ. Рух тіла (частинки) – це пе-
реміщення речовини в просторі й у часі. 
Характеристикою речовини (тіла, частинки) 
є маса m, а характеристикою переміщен-
ня – швидкість υ. Таким чином, характе-
ристикою руху є те, що переміщаєть-
ся (маса m), і як воно переміщається 
(швидкість υ). Такою характеристикою є 
кількість руху: 

К = m · υ. (1)
Принагідно зауважимо, що згідно з при-

йнятою термінологією в радянській науко-
вій літературі кількість руху часто називали 
«імпульсом». Цей термін навряд чи можна 
вважати вдалим, оскільки імпульс озна-
чає поштовх, удар (лат. impulsus – удар, 
поштовх [7]). Якщо ж тіло рухається віль-
но зі сталою, тобто незмінною швидкістю, 
то ніякого поштовху (імпульсу) нема, а тіло 
має певну кількість руху. Поштовх (ім-
пульс) виникає під час взаємодії тіла з ін-
шим тілом. Під час зіткнення відбувається 
зміна кількості руху тіла dK. Чим більший 
час триває поштовх, тим більша зміна кіль-
кості руху відбувається. Тому можна запи-
сати так:

dК = F · dt                     (2)
Зміна кількості руху за одиницю часу на-

зивається силою, яка діє на тіло:

F = 
dK .
dt

=

dK d( mυ)
dt dt

= =
dυ dmm +υ .
dt dt

=

dυ dmdA Fdx m υ dx
dt dt

 = = + ⋅ 
 

dυ dmdA m dx υ dx.
dt dt

= +

dυ
dt
dm
dt

Dx .∆ = λ

x Dp x p .∆ ⋅∆ = λ

,
p
hλD =

xp x h.∆ ⋅∆ =

                         (3)

У результаті дії сили тіло прискорюєть-
ся, змінюється його енергія. Оскільки між 
енергією й масою є зв’язок W = c2 · m, то це 
означає, що під час зміни енергії тіла змі-
нюється маса (DW = c2 · ∆m), що необхідно 
враховувати під час визначення сили:

F 

dK .
dt

=

dK d( mυ)
dt dt

= =
dυ dmm +υ .
dt dt

=

dυ dmdA Fdx m υ dx
dt dt

 = = + ⋅ 
 

dυ dmdA m dx υ dx.
dt dt

= +

dυ
dt
dm
dt

Dx .∆ = λ

x Dp x p .∆ ⋅∆ = λ

,
p
hλD =

xp x h.∆ ⋅∆ =

.       (4)

Оскільки під час дії сили на тіло зміню-
ються його швидкість і маса, то робота 
сили під час переміщення тіла на відстань 
dх визначається так:

dK .
dt

=

dK d( mυ)
dt dt

= =
dυ dmm +υ .
dt dt

=

dυ dmdA Fdx m υ dx
dt dt

 = = + ⋅ 
 

dυ dmdA m dx υ dx.
dt dt

= +

dυ
dt
dm
dt

Dx .∆ = λ

x Dp x p .∆ ⋅∆ = λ

,
p
hλD =

xp x h.∆ ⋅∆ =

,      (5)

або

dK .
dt

=

dK d( mυ)
dt dt

= =
dυ dmm +υ .
dt dt

=

dυ dmdA Fdx m υ dx
dt dt

 = = + ⋅ 
 

dυ dmdA m dx υ dx.
dt dt

= +

dυ
dt
dm
dt

Dx .∆ = λ

x Dp x p .∆ ⋅∆ = λ

,
p
hλD =

xp x h.∆ ⋅∆ =

.             (6)

Як бачимо, робота сили йде на зміну 

швидкості (

dK .
dt

=

dK d( mυ)
dt dt

= =
dυ dmm +υ .
dt dt

=

dυ dmdA Fdx m υ dx
dt dt

 = = + ⋅ 
 

dυ dmdA m dx υ dx.
dt dt

= +

dυ
dt
dm
dt

Dx .∆ = λ

x Dp x p .∆ ⋅∆ = λ

,
p
hλD =

xp x h.∆ ⋅∆ =

), а значить, на зміну кіне-

тичної енергії, а також на зміну маси тіла  

(

dK .
dt

=

dK d( mυ)
dt dt

= =
dυ dmm +υ .
dt dt

=

dυ dmdA Fdx m υ dx
dt dt

 = = + ⋅ 
 

dυ dmdA m dx υ dx.
dt dt

= +

dυ
dt
dm
dt

Dx .∆ = λ

x Dp x p .∆ ⋅∆ = λ

,
p
hλD =

xp x h.∆ ⋅∆ =

). Цю масу, яка виникає в процесі на-

дання енергії тілу, будемо називати ди-
намічною. І саме завдяки виникненню 
динамічної маси створюються умови для 
коливального процесу. Під час приско-
рення частинки зростає енергія й зростає 
маса, але коли швидкість перестає зроста-
ти, і тіло вже рухається рівномірно, дина-
мічна маса починає зменшуватися, і таким 
чином прискорена мікрочастинка перехо-
дить у коливальний стан, за якого відбува-
ється пульсація маси й енергії: 

∆W → ∆m → ∆W → ∆m → …          (7)
Таким чином, рухається вже не просто 

частинка, а частинка специфічна, яка, пе-
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реміщаючись поступально, знаходиться ще 
й у коливальному русі [8]. Можна провести 
аналогію з коливальним процесом механіч-
ного маятника: зростання динамічної маси 
під час прискорення частинки подібне від-
хиленню кульки маятника під час поштовху 
й зростанню її потенціальної енергії. Потім 
потенціальна енергія починає зменшувати-
ся, а зростає кінетична енергія, і т. д. 

Така частинка з пульсуючою масою й 
енергією і є хвилею де Бройля. Оскільки 
мікрочастинка перебуває в коливному ста-
ні, при якому безперервно змінюється її 
маса, то змінюється також її кількість руху 
(«імпульс»). Тепер кількість руху («імпульс») 
частинки виражається як масою спокою m

o
, 

так і динамічною складовою частиною ∆m. 
Нехай частинка рухається в напрямку х. 
Якщо вважати, що зміна кількості руху від-
бувається за гармонічним законом, то якіс-
но залежність р(x) має вигляд, представле-
ний на рис. 1 А.

Отже, якщо кількість руху під час пере-
міщення частинки в напрямку х коливаєть-
ся, то існує неясність, тобто невизначеність 
∆р

х
 величини кількості руху як складника 

«імпульсу» р
х
.. А оскільки «імпульс» р коли-

вається, і ми не знаємо його справжнього 
значення, то змушені прийняти невизначе-
ність ∆р

х
 як рівну величині «імпульсу» р: 

∆р
х
 = р                      (8)

Невизначеність положення частинки 
також має цілком виразний фізичний ха-
рактер. Дійсно, наявність самої частинки 
визначається її масою, а положення час-
тинки – положенням цієї маси в системі ко-
ординат. Однак під час руху частинки від-
бувається коливання маси, і ця змінна маса 
розосереджена на довжині «хвилі». Отже, є 
невизначеність координати, де саме знахо-
диться маса. Ця невизначеність дорівнює 
довжині хвилі де Бройля (рис. 1 Б). Тому 
можемо прийняти, що 

∆х = λ
D
.                    (9)

Перемноживши відповідно ліві й праві 
частини (8) і (9), отримуємо таке: 

∆p
x 

·
  
∆x = pλ

D
                (10) 

Оскільки за аналогією до світла довжина 

хвилі де Бройля – 

dK .
dt

=

dK d( mυ)
dt dt

= =
dυ dmm +υ .
dt dt

=

dυ dmdA Fdx m υ dx
dt dt

 = = + ⋅ 
 

dυ dmdA m dx υ dx.
dt dt

= +

dυ
dt
dm
dt

Dx .∆ = λ

x Dp x p .∆ ⋅∆ = λ

,
p
hλD =

xp x h.∆ ⋅∆ =

, то (10) матиме 

такий вигляд: 
∆p

x 
·
  
∆x = h.                (11)

Отже, виходячи з актуальних фізичних 
уявлень, у рамках корпускулярно-колив-
ної теорії матерії приходимо до висновку, 
що одночасне точне знання координати 
й «імпульсу» мікрочастинки обмежується 
співвідношенням (11). Ми не можемо точ-
но знати координати частинки і її кількості 
руху, оскільки кількість руху безперервно 
змінюється. 

Співвідношення невизначеностей стали 
темою філософських дискусій і мали різ-
не тлумачення. Одним із таких тлумачень 
є те, що мікрочастинки ніби мають у кож-
ний конкретний момент певні координати 
й «імпульси», але ми не маємо способу їх 
дізнатися. Співвідношення невизначено-
стей ніби не дозволяє їх дізнаватися, тобто 
встановлює межу пізнання. Згідно з іншим 
тлумаченням, зміст співвідношення неви-
значеностей не в тому, що вони обмежу-
ють можливість точно знати координати 
й «імпульси» (чи інші величини), а в тому, 
що в мікрочастинок цих точних одночас-
них значень просто немає. Сам Гейзенберг 
вважав, що квантова механіка робить не-
спроможним закон причинності, який ви-
магає, щоб на основі точного знання стану 
системи в певний момент часу можна було 
б передбачити стан для будь-якого май-
бутнього моменту. Таке цілком можливе 
в класичній механіці й неможливе в кванто-
вій механіці, оскільки при точному знанні х 
положення мікрочастинки невідомим є зна-
чення p

x
, оскільки воно коливається й змі-

нюється в межах довжини хвилі де Бройля. 
Тому природа невизначеності має цілком 

 
   А    Б

Рис. 1. Залежність «імпульсу» (А) і маси (Б) прискореної частинки  
під час її рівномірного руху в напрямку х
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реальний фізичний зміст – невизначеність 
зумовлена коливальним станом частинки 
типу ∆W → ∆m → ∆W → ∆m → …

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, квантова механіка описує 
рух мікрочастинок як хвильовий процес, у 
зв’язку з чим наявні суперечності й труд-
нощі в розумінні фізичного змісту такого 
важливого принципу, як співвідношення 
невизначеностей Гейзенберга. Однак із 
погляду корпускулярно-коливної природи 
матерії співвідношення невизначеностей 
Гейзенберга набуває конкретного фізич-
ного змісту: точне визначення координати 
мікрочастинки з погляду квантової меха-
ніки неможливе тому, що воно пов’язане 
з динамічною (релятивістською) складовою 
частиною маси частинки, яка перебуває  
в коливальному стані, у результаті чого 
ця маса розосереджена в часі й просторі  
в межах довжини хвилі де Бройля. 
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Стаття висвітлює результати дослідження сформованості смисложиттєвих та гуманістичних цінніс-
них орієнтацій майбутніх учителів як важливої складової частини педагогічної діяльності. Визначено 
пріоритетне завдання інноваційного навчання – формування особистості гуманістичного типу, справж-
нього інтелігента, здатного не тільки професійно, а також творчо і цілісно підходити до розв’язання 
завдань соціального і фахового змісту. Акцентовано на алгоритмі формування гуманістичних ціннісних 
орієнтацій.

Ключові слова: ціннісні орієнтації, життєві цінності, гуманістичні цінності, моральні цінності, 
педагогічна діяльність 

 
Статья освещает результаты исследования сформированности смысложизненных и гуманистиче-

ских ценностных ориентаций  будущих учителей как важной составляющей педагогической деятель-
ности. Определено приоритетное задание инновационного обучения – формирование гуманистическо-
го типа личности, настоящего интеллигента, способного не только профессионально, но и творчески, 
целостно подходить к решению задач социального и профессионального содержания. Акцентировано 
внимание на алгоритме формирования гуманистических ценностных ориентаций.

Ключевые слова: ценностные ориентации, жизненные ценности, гуманистические ценности, 
моральные ценности, педагогическая деятельность.

 
Aleksandrova O.F., Aleksandrov V.M. VALUE ORIENTATIONS AS AN IMPORTANT COMPONENT 

OF FUTURE TEACHERS' PEDAGOGICAL ACTIVITY 
The article lights up the results of future teachers’ meaningful and humanistic orientations’ experimental 

study as an important component of pedagogical activity. The priority task of innovative education is defined 
i.e. formation of a  humanistic type of a personality, a true intellectual who is able to solve social and profes-
sional tasks creatively and professionally by means of a holistic approach. Special attention is given to the 
algorithm of humanistic value orientations’ formation.

Key words: value orientations, life values, humanistic values, moral values, pedagogical activity. 

Постановка проблеми. Незважаючи на 
численні дослідження в галузі виховання, 
проблема формування гуманістичних цін-
ностей у сучасної молоді залишається не-
вирішеною. Світова криза та стагнація ві-
тчизняної економіки дають змогу побачити 
недоліки сучасного суспільства, зокрема 
відчути дефіцит гуманізму. Безсумнівним 
є той факт, що людство досягло значних 
успіхів у багатьох сферах суспільного жит-
тя, окрім сфери духовного розвитку. Сучас-
на вища освіта може похвалитися скоріше 
науковими досягненнями майбутніх спеці-
алістів, ніж досягненнями у сфері вихован-
ня молодого покоління. Однією з причин 
є ігнорування проблеми виховання у ви-
щій школі, необізнаність викладачів вищої 

школи з гуманістичними цінностями як із 
предметом, а отже, із проблемою форму-
вання гуманістичних цінностей у майбутніх 
педагогів. Недослідженість проблеми фор-
мування гуманістичних цінностей майбутніх 
педагогів, а також необізнаність викладачів 
вищої школи щодо гуманістичних цінностей 
спонукала нас до написання цієї статті.

Основною рушійною силою модернізації 
системи освіти має стати педагог із висо-
ким рівнем фахової підготовки і освіти, що 
передбачає сформованість гуманістичних 
цінностей. Особистості педагога належить 
координуюча роль у реалізації гуманістич-
ної парадигми освіти. Саме від високої 
професійності педагогічних кадрів, їх умін-
ня плідно працювати в нових умовах знач-
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ною мірою залежить інтелектуальний і мо-
ральний потенціал суспільства, підвищення 
творчого потенціалу соціуму, зменшення в 
ньому жорстокості та соціального насилля. 
Ефективність педагогічної діяльності знач-
ною мірою визначається сформованістю 
гуманістичних цінностей педагога. Врахо-
вуючи важливість проблеми формування 
гуманістичних цінностей, необхідно вказа-
ти на складність процесу становлення осо-
бистості майбутнього педагога в умовах 
сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. На основі праць та досліджень С.В. Ані-
сімова, Л.П. Буєвої, І.А. Зязюна, М.С. Кага-
на визначився категоріальний апарат теорії 
цінностей, який включає поняття «цінність», 
«ціннісне», «ціннісне ставлення», «цінніс-
на орієнтація». Дослідження Г.О. Бал-
ла, І.Д. Беха, В.С. Білоусової, М.І. Бори-
шевського, С.У. Гончаренка, І.А. Зязюна, 
В.Г. Кременя, К.М. Кукушкіна, Ю.І. Мальо-
ваного, А.В. Сущенка, Л.Л. Товажнянсько-
го, О.С. Яремчика присвячені пошуку нових 
засобів і методів підвищення ефективності 
виховання гуманності та творчої особисто-
сті, в умовах сучасного суспільного розвит-
ку. Вони пов’язують подальший розвиток 
людства та побудову гармонічної цивіліза-
ції саме з духовною сферою. 

Постановка завдання. Соціальна зна-
чущість цієї проблеми, її різноаспектність, 
зростання інтересу до аксіологічного аспек-
ту суспільного розвитку вимагає системно-
го аналізу ціннісних орієнтацій майбутніх 
вчителів, їхньої сутності, природи, а також 
взаємозв’язків системи цінностей і тих со-
ціокультурних трансформаційних процесів, 
що відбуваються в нашому суспільстві. Ме-
тою нашої статті є висвітлення результатів 
дослідження сформованості смисложиттє-
вих орієнтацій майбутніх вчителів та дина-
міки їхнього розвитку в трансформаційно-
му суспільстві. 

Становлення особистості педагога пе-
редбачає формування свідомості, науково-
го світогляду та високого рівня особистої 
культури. У наш час суспільству потрібен, 
насамперед, професіонал, спроможний 
самовдосконалюватися, орієнтований на 
творчість. Це має бути особистість, якій 
притаманні нове мислення, демократичний 
стиль діяльності, високий рівень самосві-
домості та культури. Така особистість має 
розуміти не тільки перспективність і корис-
ність своєї діяльності, але й прогнозувати 
кінцевий результат виконання своїх функці-
ональних обов’язків [1, с. 52].

Сучасні студенти, що обрали професію 
вчителя, де домінує розумова праця та 
високий рівень спеціальної освіти, будуть 

приносити користь суспільству, керуючись 
принципами, орієнтованими виключно на 
гуманістичні цінності. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розвиток духовних якостей особи-
стості майбутнього педагога здійснюється 
у навчально-виховному процесі. Завдання 
вищої освіти полягає у формуванні особи-
стості гуманістичного типу, справжнього 
інтелігента, здатного не тільки професій-
но, а також творчо і цілісно підходити до 
розв’язання завдань соціального і фахового 
змісту. Пріоритетним завданням інновацій-
ного навчання, що оновлює особистість та 
сприяє її розвитку, може стати формування 
гуманістичних цінностей – основи цільової 
спрямованості в педагогічній діяльності. 

Гуманістичні цінності розуміють як пози-
тивне діяльно-активне ставлення до люди-
ни, яке засноване на визнанні людського 
життя, усвідомленні його недоторканості, 
визнанні життя головною цінністю. Воно 
виявляється в постійному дотриманні гу-
маністичних принципів, цінностей, а також 
альтруїстичному характері почуттів та пе-
реживань. Таке ставлення знаходить своє 
вираження у визнанні інтересів та потреб 
іншої людини, орієнтації на позитивне в лю-
дях, терпимість до поглядів, вірувань, на-
ціональних традицій інших, великодушно-
сті. Позитивне діяльно-активне ставлення 
закріплюється у відповідних вчинках, діях, 
поведінці людей, протидії жорстокості, злу, 
несправедливості, критичному ставленні 
до своїх чеснот, що сприяє самовдоскона-
ленню [2, c. 87–93]. 

Процес формування гуманістичних цін-
ностей забезпечується суб’єкт-суб’єктною 
взаємодією педагога з учнями в навчаль-
но-виховній діяльності. Головний механізм 
такої взаємодії полягає в потребі спілкуван-
ня, емоційному контакті, повазі людської 
гідності, турботі про людей, ціннісному 
ставленні до них, включенні учнів у гума-
ністично спрямовану діяльність і взаємини 
з оточуючими. Гуманні взаємини є мірою 
і вищим рівнем гуманістичних цінностей  
[3, с. 93]. 

З аксіологічної точки зору, виховний про-
цес є процесом трансформації цінностей у 
ціннісні орієнтації, при цьому педагогічне 
керівництво стає важливим спрямовуючим 
фактором. Вплив на формування гуманіс-
тичних ціннісних орієнтацій розлядають як 
важливу передумову педагогічної взаємо-
дії. Гуманістична ціннісна орієнтація особи-
стості є трансформацією засад гуманізму 
як цінності, що передбачає визнання зна-
чущості людини як особистості, її право на 
щастя та волю, розвиток і вияв своїх зді-
бностей гуманістичними орієнтаціями мож-
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на назвати такі, що позбавлені прагматиз-
му та улітарної зацікавленості [4, с. 234]. 

У процесі формування системи гума-
ністичних ціннісних орієнтацій педагогіч-
не опосередкування має спиратися на дві 
закономірності. Важливо усвідомлювати, 
по-перше, що цей процес розвивається 
від конкретного до абстрактного. Онтоло-
гічно спочатку формується ставлення до 
конкретних людей, а потім на цьому ґрунті 
утверджується ставлення до людини зага-
лом (конкретна людина – конкретна гру-
па людей – тип людей – людина як така). 
Варто наголосити на тому, що остання 
ланка (присутня у всіх попередніх) є най-
вищою виховною метою. По-друге, про-
цес ставлення особистості до реального 
світу є комплексним, в якому збігаються 
світосприйняття, світоосмислення і світо-
перетворення, при цьому естетичний ас-
пект визнається пріоритетним щодо раці-
оналістичного та етико-діяльнісного. Тому 
алгоритм формування гуманістичних цін-
нісних орієнтацій є таким: від почуття до 
усвідомлення і далі до етично зумовленої 
діяльності. Акцент зміщується від емоцій-
но-чуттєвої сфери (емоційне сприйняття 
людей, емпатійне співчуття) до раціоналіс-
тичної (розуміння іншого, усвідомлення не-
обхідності гуманного ставлення до нього), 
а далі – до волютивної (етично зумовлена 
діяльність) [5, с. 25–27].

Зазначене дослідження проводилося на 
базі Запорізького національного універ-
ситету. Для отримання достовірних ре-
зультатів ми гарантували студентам повну 
анонімність тестування. Тестування прово-
дилися послідовно, що дало змогу виклю-
чити вплив часових ситуаційних факторів. 
Такі організаційні заходи, на наш погляд, 
дали змогу підвищити достовірність отри-
маних результатів. Теоретичне обґрунту-
вання проблеми дало змогу розробити 
програму проведення експерименту для 
фіксації, аналізу та оцінки основних жит-
тєвих цінностей майбутніх вчителів. При 
цьому ми виходили з припущення, що ос-
новні особистісні характеристики майбутніх 
вчителів мали відрізнятись високим рівнем 
моральних цінностей, що визначало їхню 
гуманістичну спрямованість. Це розгляда-
лось як важлива передумова подальшого 
процесу формування гуманістичних ціннос-
тей, що зумовлювало вирішення певних пе-
дагогічних проблем [6, с. 10–12]. 

Експериментальна програма передба-
чала оцінювання сформованості основних 
життєвих цінностей майбутніх вчителів 
та здійснювалася в три етапи.

На першому підготовчому етапі експери-
ментальної програми було обґрунтовано та 

обрано діагностичні методики проведен-
ня морфологічного тесту життєвих ціннос-
тей (МТЖЦ) та тесту орієнтацій щодо сен-
су життя (ОСЖ). Ми вважаємо, що обрані 
методики тестування майбутніх вчителів 
не тільки мають наукове значення, але й 
сприятимуть кращому усвідомленню цілей, 
цінностей і сенсу свого життя майбутніми 
педагогами.

Морфологічний тест життєвих ціннос-
тей (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина) вклю-
чав перелік запитань для визначення мо-
тиваційно-ціннісної структури особистості, 
життєвих цінностей навчального колективу 
майбутніх педагогів, їхньої життєвої моти-
вації, а також кращого розуміння важливо-
сті сфери освітньої діяльності. Під терміном 
«цінність» ми розуміли ставлення суб’єкта 
до явищ, життєвих фактів, об’єктів і суб’єк-
тів та визнання їх як таких, що мають жит-
тєве значення. До переліку життєвих цін-
ностей входили:

1) особистий розвиток, тобто пізнання 
своїх індивідуальних особливостей, по-
стійний розвиток своїх здібностей та інших 
особистісних характеристик; 

2) духовне задоволення, тобто керуван-
ня моральними принципами, перевага ду-
ховних потреб над матеріальними; 

3) креативність, тобто реалізація своїх 
творчих можливостей, прагнення змінити 
навколишню дійсність; 

4) активні соціальні контакти, тобто вста-
новлення сприятливих відносин у різних 
сферах соціальної взаємодії, розширення 
своїх міжособистісних зв’язків, реалізація 
своєї соціальної ролі; 

5) власний престиж, тобто завоювання 
визнання себе в суспільстві шляхом дотри-
мання певних соціальних вимог; 

6) високий матеріальний рівень, тобто 
звернення до чинників матеріального до-
бробуту як головного сенсу існування; 

7) досягнення, тобто формулювання і 
розв’язання певних життєвих завдань як 
головних життєвих чинників; 

8) збереження власної індивідуальності, 
тобто перевага власних думок, поглядів, 
переконань над загальноприйнятими, за-
хист своєї неповторності та незалежності. 

Термінальні цінності реалізуються 
по-різному в різних життєвих сферах. Під 
життєвою сферою розуміється соціальна 
сфера, де здійснюється діяльність людини. 
Значимість тієї чи іншої життєвої сфери для 
різних людей неоднакова. 

Саме тому перелік життєвих сфер міс-
тив: 

1) сферу професійного життя; 
2) сферу освіти; 
3) сферу сімейного життя; 
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4) сферу суспільної активності; 
5) сферу захоплень; 6. сферу фізичної 

активності. 
Питання були спрямовані на вивчення 

індивідуальної системи цінностей людини 
для кращого розуміння значення її дій чи 
вчинків. Але особистісні цінності могли не 
відтворювати точну копію суспільних цін-
ностей. У конструкцію переліку питань та-
кож входила шкала достовірності ступеня 
бажання людини у соціальному схваленні 
її вчинків. Що вище результат опитаного, 
тим більше його поведінка (на вербально-
му рівні) відповідала схвалюваному взірцю. 
Критичний рубіж – 42 бали, після якого ре-
зультати можна було визнати недійсними. 

Морфологічний тест життєвих цінностей 
складався з 112 тверджень, кожне з яких 
оцінювалося за 5-бальною системою. 
Обов’язковими умовами тестування були 
дотримання сприятливого емоційного клі-
мату, доброзичливість  експериментато-
ра та його вміння відповідати на запитан-
ня студентів у процесі заповнення бланків 
тесту. 

Після проведення тестування усі відпо-
віді студентів отримали бали відповідно 
до ключа. У шкалі достовірності під час 
підрахунку було необхідно звертати увагу 
на знак. Усі відповіді зі знаком «мінус» ін-
вертувались. Так, якщо студент оцінював 
5 балами твердження, що належало до 
шкали достовірності, то його оцінка відпо-
відала 1 балу. Навпаки, твердження з не-
гативним значенням, яке було оцінене сту-
дентом 1 балом, відповідало 5 балам. 

Після підрахунків результати було вне-
сено до таблиці. Запропоновані цінності 
належали до різних груп: духовно-моральні 
цінності та егоїстично-престижні (прагма-
тичні). До перших належали: саморозви-
ток, духовне задоволення, креативність і 
активні соціальні контакти, що відображали 
морально-ділову спрямованість. До другої 
підгрупі цінностей належали престиж, до-
сягнення, матеріальний стан, збережен-
ня індивідуальності. Вони, своєю чергою, 
відображали егоїстично-престижну спря-
мованість особистості. При всіх низьких 
значеннях спрямованість особистості була 
невизначеною, без яскравого бажаного 
цілеспрямування. При всіх високих балах 
спрямованість особистості була супере-
чливою, внутрішньо конфліктною. Високі 
бали, що були надані студентами цінно-
стям першої групи, свідчили про їхню гу-
маністичну спрямованість. Навпаки, високі 
бали для другої групи цінностей свідчили 
про їхню прагматичну спрямованість. Низь-
кі показники в усіх сферах свідчили про не 
важливість чи малу важливість таких сфер 

для окремих людей. Зазначені явища ча-
сто пов’язані з віковим періодом життя, 
а також зі ступенем задоволення тих чи 
інших потреб. Для графічного відображен-
ня отриманих результатів та аналізу спів-
відношення цінностей всередині структури 
життєвих цінностей особистості існував 
бланк-графік, що дало змогу встановити 
співвідношення між цінностями, мотивами, 
соціально схвалюваними і соціально не-
схвалюваними. Після порівняння отрима-
них показників стало очевидним, що най-
більш високі показники для студентів усіх 
факультетів стосувалися таких цінностей, 
які належали до групи духовно-моральних 
цінностей – особистий розвиток, духовне 
задоволення, креативність та активні соці-
альні контакти. У життєвих сферах високі 
показники належали до сфер професійно-
го життя, навчання, освіти, а також громад-
ського життя. Необхідно зазначити сферу 
фізичної активності, яка стала особливо 
важливою для студентів факультету фізич-
ного виховання, при чому передбачалося 
отримання більшого задоволення від са-
мого процесу діяльності, ніж від отримання 
результатів у цій сфері.

Для перевірки та уточнення достовір-
ності результатів ми також використали 
тест орієнтацій щодо сенсу життя розро-
блений Д.О. Леонтьєвим, який є адаптова-
ною версією тесту «Мета життя» (Purpose-
in-Life Test) Дж. Крамбо і Л. Махоліка. На 
основі  факторного аналізу адаптованої 
версії цієї методики було створено тест 
ОСЖ. Цей тест включав загальний показ-
ник осмисленості життя та п’ять шкал, що 
відображали три конкретні орієнтації щодо 
сенсу життя (цілі в житті, насиченість жит-
тя та задоволеність самореалізацією),  
а також два аспекти локусу контролю (ло-
кус контролю – Я і локус контролю-життя): 
1. Цілі в житті. 2. Процес життя чи емоцій-
на насиченість життя. 3. Результативність 
життя чи задоволення самореалізацією.  
4. Локус контролю – Я (Я – господар жит-
тя). 5. Локус контролю – життя чи керова-
ність життям.

Після проведення тестування отримані 
дані було оброблено за 7-бальною шка-
лою відповідно до бланка-ключа. Надій-
ність і вірогідність дослідження забезпечу-
валися репрезентативністю обраної групи 
(270 студентів ІV курсів, 9 педагогічних спе-
ціальностей (філологічних, математичних, 
біологічних, фізичних, історичних, фізич-
ного виховання) Запорізького національ-
ного університету, використанням методів, 
адекватних меті і завданням дослідження, 
об’єднанням кількісного і якісного аналізу, 
використанням методів математичної ста-
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тистики. Стандартні нормативи та отрима-
ні результати дослідження показані в таб- 
лиці 1.

Показники шкал тесту смислоутворю-
вальних орієнтацій для студентів факульте-
ту іноземної філології, російської філології, 
української філології, математичного та фі-
зичного факультетів, факультету фізичного 
виховання, біологічного та історичного фа-
культетів знаходились у межах норми, що 
свідчило про наявність у студентів цілей 
щодо свого майбутнього, які надають жит-
тю свідомість, спрямованість і часову пер-
спективу. Доцільно зауважити, що майбутні 
вчителі сприймають сам процес життя як 
цікавий, емоційно насичений і наповнений 
змістом. 

У студентів фізичного факультету вияв-
лено наявність у житті цілей стосовно май-
бутнього, які надають життю свідомості, 
спрямованості і часової перспективи. Ви-
сокі бали шкали «Процес життя або інтерес 
і емоційна насиченість життя» свідчать про 
те, що майбутні педагоги сприймають сам 
процес життя як цікавий, емоційно насиче-
ний і наповнений змістом, проте, перш за 
все, зацікавлені проблемами сьогодення. 

Результати тестування студентів мате-
матичного факультету спеціальності «Ін-
форматика» засвідчили наявність у житті 
цілей, пов’язаних із майбутньою діяльніс-
тю, які надають життю свідомості, спрямо-
ваності і часової перспективи. Високі бали 
за шкалою «Процес життя або інтерес і 
емоційна насиченість життя» показали, що 
випробувані сприймають сам процес життя 
як цікавий, емоційно насичений і наповне-
ний змістом, проте також живуть переваж-
но нинішнім днем. 

Однак у студентів всіх факультетів кри-
тичними стали показники за шкалами «Ре-
зультативність життя або задоволеність 
самореалізацією» та «Локус контролю – Я 
(Я – хазяїн життя)», що може свідчити про 
незадоволеність своїм життям у сьогоденні 
та невпевненість у можливості контролю-
вати події свого життя власними силами, а 
також про наявність сподівань на створен-
ня державою сприятливих умов для роз-
витку та удосконалення  професії вчителя.

Групові показники життєвих цінностей 
підтвердили, що серед термінальних цін-
ностей домінують морально-ділові: роз-
виток себе, духовне задоволення, креа-
тивність, активні соціальні контакти стоять 
вище за егоїстично престижні досягнення, 
матеріальне становище, збереження влас-
ної індивідуальності. Варто наголосити на 
спільному прагненні усіх студентів педаго-
гічних спеціальностей до морального за-
доволення у всіх сферах життя, ідеалістич-
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ність у поглядах, схильність до дотримання 
етичних норм у поведінці. 

Найбільш високі результати щодо наяв-
ності цілей у житті показали студенти фі-
лологічного факультету (російська мова); 
за шкалою «Процес життя або інтерес 
і емоційна насиченість життя» найвищі ре-
зультати отримали студенти фізичного 
факультету; результативність життя або 
задоволеність самореалізацією виявилася 
найвищою у студентів математичного фа-
культету, локус контролю – Я (Я – хазяїн 
життя) був найбільшим у студентів філо-
логічного факультету (російська мова); ло-
кус контролю – життя або управління жит-
тям – у студентів факультету інформатики, 
свідомість життя – у студентів факультету 
інформатики. Очевидним є домінування 
в структурі особистості духовних ціннос-
тей, що відображає її ставлення до сві-
ту, свідчить про можливість перетворення 
внутрішніх можливостей у позитивне діяль-
но-активне ставлення до оточення, що й 
визначає готовність керуватися принципа-
ми гуманізму в усіх життєвих сферах.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, отримані експериментальні ре-
зультати підтвердили припущення про те, 
що високий рівень сформованості життє-
вих цілей свідчить про гуманістичну спря-
мованість особистості і виступає важливою 
передумовою формування гуманістичних 
цінностей майбутніх вчителів. 

Перспективою дослідження стає процес 
формування гуманістичних цінностей май-
бутнього вчителя, який залежить від реа-
лізації певних педагогічних умов, а саме: 
урахування змін ціннісних орієнтацій май-
бутніх вчителів, що відбуваються у вищо-
му навчальному закладі через вивчення та 
порівняння ціннісних орієнтацій студентів 
перших та випускних курсів; удосконалення 
змісту педагогічного процесу, спрямовано-
го на формування гуманістичних цінностей 
як основи майбутньої професії; формуван-
ня відповідних моральних, естетичних і піз-

навальних ідеалів у навчально-виховному 
процесі. Важливими умовами формування 
гуманістичних цінностей виступають гума-
нізація та гуманітаризація навчально-вихов-
ного процесу,  реалізація особистісно-орі-
єнтованого підходу у навчально-виховному 
процесі.

Таким чином, усі напрями навчально- 
виховної роботи вищої школи мають бути 
спрямовані на створення комплексу ефек-
тивних педагогічних умов, які мають забез-
печити гармонійний розвиток особистості 
майбутнього вчителя, формування  гума-
ністичного світогляду та гуманістичних цін-
ностей як основи педагогічної діяльності. 
Сформовані у процесі навчання гуманіс-
тичні цінності мають стати важливим век-
тором спрямування професійної діяльності 
та особистісного самовдосконалення.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ  
СОЦІАЛЬНО-ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО  

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІЙ  
ДІЯЛЬНОСТІ З ОБ’ЄКТАМИ ПРИРОДИ

Васильєва С.А., к. пед. н.,
старший науковий співробітник лабораторії 

дошкільної освіти і виховання
Інститут проблем виховання 

Національної академії педагогічних наук України

У статті висвітлено педагогічні умови оптимізації процесу формування соціально-доцільної пове-
дінки дітей старшого дошкільного віку у предметно-перетворювальній діяльності з об’єктами природи: 
забезпечення та урізноманітнення форм організації ровесницьких стосунків; насичення середовища, 
яке орієнтовано на взаємодію між ровесниками; цілеспрямована робота з формування соціально-до-
цільної поведінки дітей старшого дошкільного віку, які сприяють усвідомленим проявам ставлення ди-
тини до себе, ровесників, об’єктів природи, формуванню соціально-доцільної поведінки у дітей стар-
шого дошкільного віку, розгортанню предметно-перетворювальної діяльності з об’єктами природи.

Ключові слова: соціально-доцільна поведінка дітей старшого дошкільного віку, предметно-пере-
творювальна діяльність, об’єкти природи, педагогічні умови, засоби формування соціально-доцільної 
поведінки дітей старшого дошкільного віку.

В статье освещены педагогические условия оптимизации процесса формирования социально-це-
лесообразного поведения детей старшего дошкольного возраста в предметно-преобразовательной 
деятельности с объектами природы: обеспечение и разнообразие форм организации ровеснических 
отношений; насыщение среды, ориентированное на взаимодействие между ровесниками; целенаправ-
ленная работа по формированию социально-целесообразного поведения детей старшего дошкольного 
возраста, которые способствуют осознанным проявлениям отношение ребенка к себе, ровесников, объ-
ектов природы, формированию социально-целесообразного поведения у детей старшего дошкольного 
возраста, развертыванию предметно-преобразовательной деятельности с объектами природы.

Ключевые слова: социально-целесообразное поведение детей старшего дошкольного возраста, 
предметно-преобразовательная деятельность, объекты природы, педагогические условия, средства 
формирования социально-целесообразного поведения детей старшего дошкольного возраста.

Vasylieva S.A. PECULIARITIES OF THE PROCESS OF FORMING SOCIALLY APPROPRIATE BE-
HAVIOR OF CHILDREN OF THE EARLY PRESCHOOL AGE IN THE SUBJECT-TRANSFORMATION 
ACTIVITY WITH THE OBJECTS OF NATURE

The article highlights the pedagogical conditions for optimizing the process of formation of socially-ex-
pedient behavior of children of the senior preschool age in the subject-transformational activity with objects 
of nature: provision and variety of forms of organization of peer relations; the saturation of the environment, 
focused on interaction between peers; purposeful work on the formation of socially-expedient behavior of 
children of senior preschool age, which contribute to conscious manifestations of the child's attitude towards 
himself, peers, objects of nature, the formation of socially appropriate behavior in children of senior preschool 
age; the development of object-transformational activity with objects of nature.

Key words: socially-expedient behavior of children of the senior preschool age, subject-transformational 
activity, objects of nature, pedagogical conditions, means of formation of socially-expedient behavior of chil-
dren of the senior preschool age.

Постановка проблеми. Нині актуаль-
ним та затребуваним є процес формування 
соціально-доцільної  поведінки дітей стар-
шого дошкільного віку, оскільки вона тісно 
пов’язана із входженням особистості в со-
ціум та самореалізацією в ньому, шляхом 
залучення в соціальні відносини, соціально 
значущу діяльність. Педагог-практик має 
орієнтуватись у педагогічних умовах опти-
мізації виховної роботи, спрямованої на 
формування дій, які за об’єктивно-пред-
метних умов утворюють ставлення дитини 

до себе, ровесників, об’єктів природи, дій, 
які уможливлюють перетворення рослин-
ного світу навколишньої місцевості закладу 
дошкільної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретико-прикладний аспект соціаль-
ної поведінки став предметом низки дисер-
таційних досліджень із питань: формування 
соціально-значущих мотивів як регулято-
рів соціальної поведінки (Т. Алексеєнко); 
поєднання неусвідомленого і свідомого 
моделювання власної поведінки (Н. Ален-
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дарь); визначення соціально-педагогічних 
умов формування в особистості мотива-
ції до певного стилю соціальної поведінки 
(О. Литвиненко); соціально-педагогічні за-
сади профілактики девіантної і формування 
відповідальної поведінки (Т. Федорченко). 

Аналіз наукових праць показав, що про-
блема соціалізації дітей старшого дошкіль-
ного віку, зокрема виховання соціальної 
поведінки у контексті проблеми форму-
вання компетентності дітей у межах освіт-
ньої лінії «Дитина у соціумі», є актуальною 
для Н. Гавриш, І. Дичківської, О. Козлюк, 
Л. Кузьмук, М. Машовець, Т. Поніманської, 
О. Рейпольської.

У контексті психолого-педагогічних 
досліджень питанню формування соці-
ально-доцільної поведінки надали ува-
ги Ю. Віктюк, Т. Кравченко, Є. Пеньков, 
В. Штифурак, психологічні механізми зов-
нішніх та внутрішніх регуляторів соціальної 
поведінки, настановлень, стереотипізації 
розглядали М. Александрова, В. Барков, 
В. Бехтерєв, Н. Єрофєєва, В. Колошина, 
М. Корнєв, Г. Лякішева, Н. Мокляк, В. Циба, 
Д. Узнадзе, В. Ядов.

Ми розуміємо, що здійснені дослідження 
є дотичними до заявленої проблеми, роз-
кривають теоретичні засади та практичні 
аспекти формування соціально-доцільної 
поведінки у психологічному, педагогічно-
му, соціальному аспектах. Однак маємо 
зазначити, що виокремлення педагогічних 
умов оптимізації процесу формування со-
ціально-доцільної поведінки дітей старшо-
го дошкільного віку у предметно-перетво-
рювальній діяльності з об’єктами природи, 
не розглядалось з огляду на методику, 
яку розроблено у рамках концепції забез-
печення успішної соціалізації старших до-
шкільників в умовах ЗДО та моделювання 
комплексу психолого-педагогічних умов 
на різних рівнях управління цим процесом 
(Н. Гавриш, О. Рейпольська), що зумови-
ло їх вивчення. Це дало змогу: наголосити 
на важливості заявленої методики, в основі 
якої розміщено наукове бачення загальної 
будови діяльності О. Леонтьєва (її макро-
структура), внутрішній зміст дії, створення 
емоційного образу як мотиву (І. Бех); зо-
середити увагу на загальній методологіч-
ній платформі дослідження, яку становить 
особистісно-орієнтований, компетентіс-
ний, діяльнісний, комунікативний підходи; 
обрати за основний засіб формування со-
ціально-доцільної поведінки дітей стар-
шого дошкільного віку процес створення 
зовнішньої соціальної ситуації (емоційний 
образ сприймання як мотив дії та ставлен-
ня (І. Бех); визначити дотичним засобом 
сюжетно-рольову гру, з метою виявлення 

та формування об’єктивних мотивів дій та 
ставлень дітей старшого дошкільного віку. 

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдан-
ня дослідження, яке полягає у висвітлен-
ні педагогічних умов оптимізації процесу 
формування соціально-доцільної поведінки 
дітей старшого дошкільного віку у предмет-
но-перетворювальній діяльності з об’єкта-
ми природи.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. До педагогічних умов, які забез-
печують проектування змісту, його реалі-
зацію та об’єктивний контроль результату 
(у контексті технологічного компоненту (си-
стема роботи ЗДО із забезпечення соці-
альної компетентності старших дошкільни-
ків Н. Гавриш, О. Рейпольська)), належать: 
пріоритет ровесницьких стосунків; ство-
рення творчого простору занять на основі 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, урізноманіт-
нення форм взаємодії суб’єктів освітнього 
процесу з домінуванням проектної діяль-
ності та формуванням готовності педагогів 
до психолого-педагогічного супроводу со-
ціалізаційних процесів; рефлексивна оцінка 
як спосіб особистісного просунення дитини 
в її стосунках з оточенням (прийняття рі-
шення про дію, результат дії, задоволення 
від рефлексії).

У цій статті зосередимо увагу на педа-
гогічних умовах, які оптимізують процес 
формування соціально-доцільної поведінки 
дітей старшого дошкільного віку у предмет-
но-перетворювальній діяльності з об’єк-
тами природи, зокрема: забезпечення та 
урізноманітнення форм організації ровес-
ницьких стосунків – процес формування 
зосереджено на діях дітей у парах, трійках; 
розгорнуто задля формування ставлення 
старшого дошкільника до ровесника, його 
прояву під час дій та формування здатно-
сті дитини до комунікативно-мовленнєвої 
дії з ровесниками. Введено основний засіб 
формування соціально-доцільної поведінки 
дітей старшого дошкільного віку – процес 
створення зовнішньої соціальної ситуації 
(емоційного образу сприймання як мотиву 
дії та ставлення) за І. Бехом.  Насичення 
середовища, яке орієнтовано на взаємодію 
між ровесниками, як однієї з умов, дотри-
мання якої дало змогу звернутись до су-
часних та класичних літературних творів, 
що забезпечили зміст для розгортання та 
створення зовнішніх соціальних ситуацій як 
виховних, дидактичних ігор із метою збе-
реження єдності форм роботи та утриман-
ня дії соціальної ситуації на довготрива-
лий час за рахунок і рухливих ігор, що є 
орієнтиром для педагога щодо засвоєння 
соціальних вимог, виявлення потреб та їх 
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задоволення  у дітей старшого дошкільно-
го віку. Цілеспрямована робота з форму-
вання соціально-доцільної поведінки дітей 
старшого дошкільного віку – умова, яка 
сприяє розгортанню низки бесід як однієї 
зі складових частин занять, що дали змо-
гу педагогу-практику ознайомити дітей 
із соціальними вимогами з урахуванням їх 
потреб, сформувати та забезпечити відпо-
відні потреби, надати процесу формування 
соціально-доцільної поведінки емоційної 
основи, яку становили процеси співчуття та 
співпереживання. 

Зазначимо, що пріоритет ровесницьких 
стосунків, з одного боку, утримує процес 
формування у рамках віку дітей, а з іншо-
го – уможливлює дії дітей, їх спілкування, 
розвиток гри, предметно-перетворюваль-
ної діяльності з об’єктами природи, що 
призводить до проявів соціально-доцільної 
поведінки.

Виникнення у дитини потреби та мотиву 
діяти, перетворювати об’єкти природи, ви-
ходячи на рівень мети – створення стосун-
ків із ровесниками з’являється тоді, коли 
для цього створені передумови. Послідов-
не формування передумов відображає роз-
криття особливостей процесу формування. 
Заданий дорослим зразок, підкріплення 
дій дітей уявленнями про об’єкти приро-
ди, дії з ними, приклади та реальні прояви 
ставлення до ровесників, об’єктів природи, 
ставлення дорослих до дітей, об’єктів при-
роди, звернення до досвіду дітей, належить 
до передумов. Поряд із ними важливим та 
необхідним є процес задоволення потре-
би дитини старшого дошкільного віку, що 
визначається цілеспрямованою діяльніс-
тю, в основі якого лежать наукові погляди 
О. Леонтьєва (макроструктура людської ді-
яльності), І. Беха (створення емоційного об-
разу як мотиву; внутрішній зміст дії) [5; 1].

Процес формування зосереджено на 
діях дітей одноосібно, у парах, трійках під 
час бесід, дидактичних, сюжетно-рольових, 
рухливих ігор, предметно-перетворюваль-
ної діяльності, які було розгорнуто задля 
формування ставлення старшого дошкіль-
ника до ровесника, його прояву під час дій. 
Коли дитина діє, перетворює об’єкт приро-
ди, усвідомлюючи власні дії, вона має змо-
гу виокремити об’єктивно-предметні умови 
для перетворення об’єкта природи та для 
досягнення мети (що потрібно зробити?); 
зосередитись на способах здійснення дій – 
операціях. Усвідомлення дитиною мети ді-
яльності, вміння перетворювати об’єкти 
природи уможливлює зосередження на 
першочерговій меті, перетворенні мотиву 
(наприклад налагодити стосунки з ровес-
ником) на мотив-мету, що дає змогу дитині 

зосередити увагу на ставленні до ровесни-
ка, спілкуванні з ним (за О. Леонтьєвим). 

Предметно-перетворювальна діяльність 
з об’єктами природи стає об’єктивно-пред-
метною умовою, засобом для задоволення 
потреб дитини старшого дошкільного віку. 
У процесі формування предметно-перетво-
рювальна діяльність є для дитини метою та 
з часом переходить на новий рівень – рі-
вень умови, яка сприяє побудові стосунків 
між ровесниками, являє собою нову форму 
поведінки – соціально-доцільну, а не про-
сто перетворення разом. Спілкування та 
стосунки виникають у процесі або наприкін-
ці предметно-перетворювальної діяльності. 
Нові прояви побудови стосунків, прояви 
позитивних ставлень підтримують бажання 
дітей діяти у предметно-перетворювальній 
діяльності задля спілкування, задоволення 
власних потреб та іноді потреб ровесників. 
Дії дітей спонукає новизна власне діяль-
ності (предметно-перетворювальна, зміст 
сюжетно-рольової гри, діяти в парі, трійка-
ми, діяти з батьками) і відкриття для себе 
нових можливостей для спілкування та за-
доволення потреб. 

Шлях спільної діяльності з ровесниками, 
обмін соціальним досвідом дають змогу 
розгортати дії з ровесниками задля взаємо-
дії, особистого спілкування, налагодження 
стосунків, прийняття до колективу ровес-
ників, відкриття власних можливостей для 
себе, ровеснику, відкриття себе доросло-
му. Характерним для дій дитини є повтор 
дій та мовних кліше педагога, діалоги між 
ровесниками, самостійність здійснення дії, 
задоволення від результату власної дії, дії 
разом (трійками, у парі); дії дитини пов’я-
зані між собою логічно; з’являються нові 
дії із появою нового об’єкта природи, що 
пов’язано зі специфікою висадки та до-
гляду за ним. У процесі здійснення дії або 
нової дії з’являються зв’язки між діями, що 
дає змогу педагогу розширити діапазон 
соціального досвіду старшого дошкільника, 
пов’язати сюжетно-рольову гру із предмет-
но-перетворювальною діяльністю. 

Ровесницькі стосунки перебувають під 
безпосереднім або опосередкованим ке-
рівництвом педагога, який сприяє, щоб 
дитина ознайомилась із логікою дій, які ві-
дображають логіку дій дорослого, що  діє, 
перетворює задля інших. У цьому про-
цесі можна виокремити такі особливості: 
вихователь має забезпечити тенденцію, 
щоб діти діяли самостійно, як дорослий, 
і утримувати її всупереч власному бажан-
ню  допомогти; забезпечити передумови 
виникнення та розгортання предметно-пе-
ретворювальної діяльності з об’єктами 
природи та прояви соціально-доцільної по-
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ведінки дітей старшого дошкільного віку; 
створити предметно-розвивальне середо-
вище, наповнити його предметами, об’єк-
тами природи, які знайомі дітям, водночас 
можуть використовуватись із різною ме-
тою, в різних ситуаціях. 

Першочерговим завданням є надання 
дитині мети предметно-перетворювальної 
діяльності, щоб задовольнити її потреби 
та сформувати потреби: у спільній діяль-
ності (ігровій), спілкуванні з ровесником, 
у предметно-перетворювальній діяльності, 
в яскравих та сильних переживаннях. Це 
надасть змогу дитині співвіднести власні 
суб’єктивні уявлення про себе з її об’єк-
тивним змістом, віднайти засоби оволодін-
ня метою як об’єктом. Водночас ми спира-
лись на досвід дітей старшого дошкільного 
віку. Далі ми мали сформувати мотив, за 
якого дитина може реалізувати власну по-
требу. Механізм виникнення мотиву забез-
печує процес створення емоційного образу 
під час розгортання соціальних ситуацій як 
виховних. Перш за все, ми підібрали літе-
ратурні твори, зміст яких відображає мету 
предметно-перетворювальної діяльності, 
яка підкорена потребам дітей; суспільні ви-
моги, з якими ми маємо працювати під час 
розгортання соціальних ситуацій, які наси-
чені діями дітей та ровесників, дорослих, 
ставленням дітей до ровесників, ставлен-
ням дорослих до дітей, об’єктів природи, 
як образи сприймання, емоційні образи. 
Починали працювати із твором, звертаючи 
увагу на розгляд самої суспільної вимоги, 
надаючи дітям інформацію про суспільну 
вимогу для стимуляції їх внутрішньої та зов-
нішньої діяльності. Оптимальними формами 
роботи вважаємо бесіди за літературними 
творами, які дають змогу педагогу під час 
розгляду соціальних ситуацій використати 
образно виражальні засоби, драматизовані 
словесні описи та наочне зображення, щоб 
розповідь, пояснення, можливо, читання 
вихователя, були яскравими. Ускладнюємо 
інформацію шляхом встановлення зв’яз-
ків та протилежностей під час відтворення 
суспільної вимоги, яка передбачена зміс-
том літературного твору. Використовуємо 
звернення до досвіду дитини, що сприяє 
загостренню уваги на суспільній вимозі, з 
якою діти ще не зустрічались. Акцентуємо 
увагу дітей на тому, що джерелом емоцій-
ного переживання дитини є ставлення літе-
ратурного героя до ровесника, дорослого, 
об’єкта природи. Продовжуємо використо-
вувати бесіди, які охоплюють нові аспекти 
дій та ставлень дітей, дорослих, які ще не 
відомі старшим дошкільникам. Для цьо-
го відбираємо літературні твори відповід-
ного змісту. Продовжуємо підкріплювати 

емоційні образи під час екскурсій, зустрі-
чей із садівниками, досвідом вихователів, 
родини. Пам’ятаємо, що емоційне пере-
живання ситуацій має бути сильним, щоб 
виникло у дітей враження, яке збереже на-
довго емоційно насичений образ суспільної 
вимоги у свідомості дитини. Також створю-
ємо ситуацію первинної демонстрації сус-
пільної вимоги, в якій присутнє уявлення 
про дії, ставлення конкретного дорослого, 
ровесника. Для забезпечення таких ситу-
ацій використовуємо приклад вихователя 
та його чіткі коментарі щодо власних дій. 
Дотичними є використання прикладів аль-
тернативних дій та ставлень літературних 
героїв (доброзичливий–недоброзичливий); 
демонстрації вихователем власного став-
лення поза процесом створення соціаль-
ної ситуації. В результаті маємо створений 
емоційний образ суспільної вимоги у дити-
ни як мотив. 

Неодноразово звертаємось до змісту лі-
тературних творів задля розширення меж 
об’єктів природи, ставлень між героями, 
які викликають дитячі емоції з метою виро-
блення стійкого емоційного ставлення до 
пережитого дитиною, літературним геро-
єм, що є результатом узагальнення бага-
торазових ситуативних переживань дитини 
[6]. Поява емоційних переживань уможлив-
лює не тільки стійкість емоційного ставлен-
ня, але дає змогу дитині перебувати в ста-
ні літературного героя, діяти разом із ним, 
уявляти себе діючим, доводити діяльність 
до кінця, щоб отримати результат. Педа-
гогу важливо звернути увагу на емоційне 
ставлення дитини до змісту дії, що має 
значення для його засвоєння; визначити, 
умовно,  наскільки йому вдалося викликати 
у дитини до ровесника, літературного ге-
роя, об’єкта природи емоційне ставлення. 
Водночас педагог має орієнтуватись, коли 
варто ускладнити зміст та структуру пред-
метно-перетворювальної діяльності, чи від-
буваються емоційні зміни у дитини щодо 
ровесників, об’єктів природи, що перебу-
вають під впливом усвідомлено засвоєних 
словесних пояснень та під впливом особи-
стої ігрової діяльності, звертати увагу на 
завершення предметно-перетворюваль-
ної діяльності, спілкування ровесників під 
час неї, чи отримує дитина задоволення.  
Змістовна та цікава дія вимагає пояснен-
ня з(доброзичливийбоку педагога, яке має 
супроводжуватись орієнтовними діями ви-
хователя з об’єктом природи, спілкуванням 
із ровесниками (показ трьох дорослих для 
дітей). Вихователь послідовно показує дії, 
що є основою для сюжетно-рольових ігор, 
сприяє формуванню образу мети та спо-
собу виконання дії з об’єктами природи. 



Збірник наукових праць 91

Уявлення, які виникають у дітей про те, що 
їй потрібно зробити, в якій послідовності, 
визначають процес практичного виконання 
дій, що впливає на програвання ролі у сю-
жетно-рольовій грі, полегшує вибір став-
лення до ровесника, об’єкта природи та 
його відображення у ролі.

Коли дитині зрозумілий зміст соціальної 
вимоги, важливо використати засоби, які 
допоможуть дитині співвіднести соціальну 
вимогу із власним «Я», що діє, і спромож-
на прийняти рішення, усвідомити, що вона 
сама здатна прийняти рішення, проявити 
ставлення до себе як активного суб’єк-
та (я можу відтворити рослину, проявити 
ставлення до ровесника, об’єкта приро-
ди). Таким засобом є сюжетно-рольові 
ігри. До(доброзичливийзмісту та сюжету 
ігор уводимо предметно-перетворюваль-
ну діяльність з(доброзичливийоб’єктами 
природи. Діти розподіляються на підгрупи, 
обирають ролі, обирають реальні предмети 
для гри самостійно, маючи досвід, підкрі-
плений емоційними враженнями, уявлення-
ми після екскурсії, бесід, обговорення лі-
тературних творів. Наповнюємо сюжет гри 
соціальними відносинами між ровесниками 
(брат і сестра), соціальними відносинами 
між людьми (мама, тато, мама і продавець, 
діти, дорослі і водій), суспільним смислом 
їх діяльності, який відповідає реальності 
побаченого дітьми раніше (зразок програ-
вання сюжету вихователем, екскурсія до 
Украфлори), реальним відношенням між 
людьми. Враховуємо відношення між діть-
ми, які грають. Беручи на себе роль, дити-
на навчається проявляти соціально-доціль-
ну поведінку, підкорюючи свою поведінку 
вимогам, які є в ролі, переживає  почут-
тя героя, якого грає. А роль сприяє тому, 
щоб дитина соціально-доцільно діяла: пе-
ретворювала об’єкти природи у позитив-
ному сенсі задля інших, будувала стосун-
ки з ровесниками. Супідрядності мотивів 
сприяє роль, яку грає дитина, в ній вона 
може легко відмовитись від розпочатої гри, 
щоб посадити квіти для мами, виокреми-
ти час для відвідин магазину, забезпечен-
ня власної предметно-перетворювальної 
діяльності інструментами (предметами), 
об’єктами природи та діяти заради іншо-
го. Вихователь має надати дитині змогу 
досягти успіху в грі. Факт спостереження 
предметно-перетворювальної діяльності 
дорослих (рідних людей) з об’єктами при-
роди, коли дитина залишається бездієвою 
у цьому процесі, під час гри руйнується. 
Завдяки змісту літературних творів та при-
кладу проявів соціально-доцільної поведін-
ки дорослого педагог має урізноманітнити 
відносини між дітьми у грі, реальні предме-

ти та сюжет гри задля уникнення емоцій-
ного звикання до ролі, яка сприяє прояву 
соціально-доцільної поведінки у дитини. 
Об’єкти природи (реальні, зображені на 
ілюстраціях) мають стимулювати дії дитини 
завдяки своїй різноманітності. У грі дитина 
отримує досвід у здійсненні дій, складаєть-
ся вміння формулювати мету (що потрібно 
зробити, щоб …?). Присутність мовної ре-
гуляції дії відображає усвідомлення дії, дає 
змогу констатувати усвідомлення дитиною 
діяти соціально-доцільно. 

Сюжетно-рольові ігри «Супер-маркет 
«Зелений сад», «Супер-маркет «Зелений 
сад» № 2» забезпечують формування мо-
тивів дії у дітей старшого дошкільного віку 
з об’єктами природи за врахування від-
творення дії, а саме ігрової ролі, сприяють 
вихованню вміння в дітей обирати на себе 
ролі, як узагальнені соціальні професіональ-
ні функції дорослих, здійснювати такі функ-
ції у своїх діях, будувати відповідні ситуації 
та сюжет гри, що становить предметний 
зміст гри, дозволяють педагогу врахувати 
у кожній ігровій ролі правило дії (дитина 
проявляє себе відповідно до правил дії, 
які становлять реальну соціальну функцію 
дорослого), створюють умови для форму-
вання потреби дітей старшого дошкільного 
віку у дії з ровесниками та(доброзичливий-
об’єктами природи, прояву ставлення дітей 
до(доброзичливийровесників під час дії 
з(доброзичливийними та(доброзичливий-
об’єктами природи, дають змогу загостри-
ти увагу на діях дітей щодо ровесників під 
час гри через зміст гри, розгорнути соці-
альні відносини під час гри.

Під час розгортання сюжетно-рольових 
ігор, визначення їх мети ми орієнтувались 
на потреби дітей, які маємо задовольнити 
та сформувати. Образ поведінки, яку про-
грає дитина у ролі, регулює власне пове-
дінку дитини. У самій меті – діяти як мама, 
продавець, водій, садівник, для дитини є 
мета – діяти як мама, яка піклується про 
дитину, звертається увічливо до продавця, 
дякує за об’єкт природи, який придбала; 
діяти як бабуся, яка вчить онуків садити 
цибулинки весняних квітів; діяти як садів-
ник, що доглядає за квітами. За допомоги 
мовних кліше, з досвіду відвідин магазину 
дитина відпрацьовує в собі соціально-до-
цільну поведінку та програє її для отриман-
ня соціально-значущого результату. Під 
час гри створюються умови для формуван-
ня мотивів для наступних провів соціаль-
но-доцільної поведінки. Спочатку ми діємо 
для задоволення інтересу до процесу, по-
тім задля краси, яку створюємо власними 
руками для людей. Мотив зробити корисне 
для людей є суспільним. Іноді можемо спо-
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стерігати мотив особистої користі, інтере-
су до самої предметно-перетворювальної 
діяльності. Маємо виокремити особливос-
ті мотивів, які демонстрували діти: дитина 
діє для себе, для людей, яких знає та яким 
симпатизує (ровесники, близькі дорослі); 
зв’язок між мотивом і ціллю максимально 
близький та очевидний для дитини (дитина 
може уявити, для чого і для кого вона діє); 
мотив має наочну форму (дії з реальними 
об’єктами природи) та зв’язок із метою 
(посадити цибулинку, щоб виросла квітка); 
мотиви здебільшого є особистими. Однак 
у грі спостерігаємо особисті мотиви поряд 
із мотивами суспільними. Зважаємо на той 
факт, що дитина має використати резуль-
тат предметно-перетворювальної діяльно-
сті з об’єктом природи – результат дії, яку 
вона виконала  (придбала цибулинку, щоб 
посадити; виростила квітку, щоб подарува-
ти). Враховуючи, що змістом гри є стосун-
ки між людьми, роль, яку взяла на себе ди-
тина, вона виконує, дотримується правил, 
виконує їх, що спонукає її програвати став-
лення до іншої людини, зрештою, зосере-
джує увагу на суспільних відносинах між 
людьми, які вимагають соціально-доціль-
ної поведінки. Педагогу важливо звернути 
увагу на те, що діти мають бути поінфор-
мовані про характерні особливості діяльно-
сті, яку виконують дорослі, сприяти тому, 
щоб ігрові дії дітей відповідали реальним 
діям та послідовно виконувались, розуміти, 
що сюжетно-рольова гра є прояв соціаль-
но-доцільної поведінки дітей у дії [4].

Ми продовжуємо розгортати предмет-
но-перетворювальну діяльність – дії дити-
ни разом із процесом формування став-
лення старшого дошкільника до ровесника, 
об’єкта природи. До сформованого мотиву 
діяти та проявляти ставлення з урахуван-
ням потреб дитини, її відповідного досвіду 
у процесі спілкування з дітьми, уточнюємо 
загальну, суб’єктивну мету предметно-пе-
ретворювальної діяльності, яка дана дитині 
в об’єктивних умовах під час соціальних си-
туацій, що виникли безпосередньо на про-
гулянці, за опосередкованого втручання 
педагога. Дитина має усвідомити найближ-
чий результат, досягненню якого сприяє 
її предметно-перетворювальна діяльність. 
Для здійснення мети вона має діяти (від-
творити квітку). Ця мета має бути даною 
в об’єктивних умовах (діти побачили зла-
мане листя квітки). Ми зосереджуємо увагу 
на об’єктивно-предметних умовах для до-
сягнення мети: у процесі ситуації конкре-
тизуємо зі старшими дошкільниками мету 
(що треба зробити?), виявляємо умови 
її досягнення, наголошуємо на способах 
здійснення дій – операціях. Процес конкре-

тизації мети вимагає звернення педагога 
до дітей (що ми маємо досягти?), що дасть 
їм змогу усвідомити майбутній результат 
(в який спосіб це може бути досягнуто?), 
що визначається об’єктивно-предметними 
умовами. 

Дають змогу продовжити процес форму-
вання соціально-доцільної поведінки дітей 
старшого дошкільного віку у предметно-пе-
ретворювальній діяльності з об’єктами при-
роди дидактичні ігри, які варто проводити 
після бесід за літературними творами, коли 
у дітей актуалізовано потреби, розглянуто 
з ними суспільні вимоги, об’єктивно-пред-
метні умови, дії літературних героїв, мету 
предметно-перетворювальної діяльності, 
ставлення літературних героїв один до од-
ного за врахування досвіду дітей. Дидактич-
ні ігри сприяють проявам дітей: ставлення 
до завдання, до обставин (умов) дії, розу-
міння та прийняття дії. Залучаючи дітей до 
дидактичних ігор, ми формуємо у них по-
требу у знанні, інтерес до нового джерела, 
яке розширить їх досвід, удосконалюємо 
пізнавальні вміння та навички. Водночас ми 
актуалізуємо досвід дитини та вчимо ви-
користовувати його під час ігор, формує-
мо бажання досягти ігрової мети, виграти. 
Старші дошкільники дотримуються правил 
гри, що допомагає їм розв’язувати ігрове 
завдання. Присутні у змісті дидактичних 
ігор відомі для дітей літературні герої або 
сюжети сприяють формуванню соціаль-
но-доцільної поведінки, уможливлюють її 
майбутні прояви щодо об’єктів природи, 
ровесників.

Рухливі ігри як засіб формування соці-
ально-доцільної поведінки дітей старшого 
дошкільного віку у предметно-перетворю-
вальній діяльності з об’єктами природи 
важливо проводити після вище вказаних 
форм роботи у зв’язку із тим, що їх зміст 
дає змогу узагальнити уявлення дітей про 
суспільні вимоги, об’єктивно-предметні 
умови, мету предметно-перетворювальної 
діяльності та вкотре програти на свіжому 
повітрі кожен крок до досягнення суспіль-
но-значущого результату у команді. Змісто-
ве наповнення рухливих ігор має відобра-
жати сюжети відомих для дітей літературних 
творів, поєднуватись із діями героїв, які 
проявляють ставлення до об’єктів природи. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, дотримання педагогом-практиком 
педагогічних умов (забезпечення та урізно-
манітнення форм організації ровесницьких 
стосунків, насичення середовища, яке орі-
єнтовано на взаємодію між ровесниками, 
цілеспрямована робота з формування со-
ціально-доцільної поведінки дітей старшо-
го дошкільного віку) сприяє усвідомленим 
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проявам ставлення дитини до себе, ровес-
ників, об’єктів природи, соціально-доціль-
ної поведінки у дітей старшого дошкільного 
віку, розгортанню предметно-перетворю-
вальної діяльності з об’єктами природи.
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-МУЗИКАНТА

Колоскова Ж.В., к. пед. н.,
старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін

та методики музичного виховання
Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка

У статті порушено проблему пошуку нових засобів формування творчої особистості майбутніх учи-
телів музичного мистецтва. Здійснено спробу довести, що цифрові технології, запроваджені в музичну 
освіту, не тільки значно полегшать засвоєння традиційного матеріалу, залучать до музичної діяльності, 
а й сприятимуть розвитку творчої особистості. Автор аналізує види музично-комп’ютерних технологій 
і напрями їх застосування на уроках музичного мистецтва в загальноосвітній школі, а також умови,  
за яких це є можливим.

Ключові слова: музична освіта, цифрові технології, комп’ютерна музична творчість, мультиме-
дійні видання, інформаційна компетентність.

В статье затронута проблема поиска новых средств формирования творческой личности будущих 
учителей музыкального искусства. Сделана попытка доказать, что цифровые технологии, внедренные 
в музыкальное образование, не только значительно облегчат усвоение традиционного материала, при-
влекут к музыкальной деятельности, но и будут способствовать развитию творческой личности. Автор 
анализирует виды музыкально-компьютерных технологий и направления их применения на уроках му-
зыкального искусства в общеобразовательной школе, а также условия, при которых это возможно.

Ключевые слова: музыкальное образование, цифровые технологии, компьютерное музыкальное 
творчество, мультимедийные издания, информационная компетентность.

Koloskova Zh.V. DIGITAL TECHNOLOGIES IN MUSICAL EDUCATION AS A MEANS OF FORM-
ING THE CREATIVE PERSONALITY OF A FUTURE SPECIALIST-MUSICIAN

The article raises the problem of finding new ways of forming the creative personality of future teachers of 
musical art. An attempt has been made to prove that digital technologies introduced into musical education will 
not only greatly facilitate the assimilation of traditional material, but also engage in musical activities, but will 
also contribute to the development of a creative personality. The author analyzes the types of music-computer 
technologies and their application at the music art lessons at the secondary school, as well as the conditions in 
which this is possible.

Key words: musical education, digital technologies, computer musical creativity, multimedia editions, 
information competence.

Постановка проблеми. Проблема 
творчості як джерела суспільного розвит-
ку цікавила дослідників у різні часи розвою 
людства. Фундаментальні зміни в струк-

турі та галузях людської діяльності, пов’я-
зані з поширенням цифрових технологій 
у всі сфери життя, спонукають до пошуку 
розв’язання однієї з головних проблем – 
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виховання творчої особистості, зокрема, 
майбутнього вчителя, здатного сформува-
ти нове креативне конкурентоспроможне 
покоління. Особливого значення в цьому 
сенсі набуває вчитель музичного мисте-
цтва, який покликаний розвинути творчий 
потенціал учнів, закласти основи культури 
й духовності. Тому формування творчих 
якостей майбутнього вчителя музичного 
мистецтва є необхідною складником його 
фахової підготовки.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій свідчить про те, що висвітлення про-
блем і перспектив у галузі запровадження 
цифрових технологій у процесі вивчення 
дисципліни «Музичне мистецтво» є акту-
альним у працях багатьох науковців, серед 
яких ми можемо відзначити досліджен-
ня Н. Бєлявіної, І. Горбунової, В. Луценка, 
І. Красильникова, О. Рибнікова, Л. Гавріло-
вої, які наголошують на необхідності інфор-
матизації системи музичної освіти як засо-
бу підвищення ефективності навчального 
процесу.

На думку А. Растригіної, проблема циф-
рової компетентності в умовах інформа-
ційного суспільства є чи не однією з най-
більш нагальних, а її вирішення тісно 
пов’язане з національною освітньою полі-
тикою [12, c. 33]. На думку І. Красильни-
кова, сучасні підходи до художньої освіти 
позбавлені важливої складника, а саме 
формування художньо-практичної компе-
тентності, неможливої без опанування за-
собами й операціями художньо-творчої ді-
яльності в будь-якому виді мистецтва, що 
унеможливлює творчий розвиток учнів, по-
слаблює їхній інтерес до дисциплін худож-
нього циклу та до базової освіти загалом. 
Вирішення проблеми творчого розвитку уч-
нів на предметах художнього циклу І. Кра-
сильников вбачає у зверненні до цифрових 
технологій, а саме запровадженні їх у про-
цес творчої діяльності, результатом чого є 
художні твори в цифровій формі [9, с. 115]. 
О. Рибніков, досліджуючи використання 
дидактичних можливостей цифрового му-
зичного інструментарію в інклюзивній осві-
ті, засвідчує індивідуалізацію навчального 
процесу, що звільняє учнів від рутинних 
операцій у процесі вирішення художніх за-
вдань і сприяє розвитку музичної творчос-
ті. Як приклад автор наводить методику 
музичного аранжування «Мій оркестр», що 
передбачає можливість стильового музич-
ного аранжування з використанням авто-
матизованого акомпанементу синтезатора, 
дає учням змогу ознайомитись із різними 
музичними стилями, а також розширити 
уявлення про музичну творчість. Разом із 
тим можливість запису створених музичних 

проектів допомагає діагностувати резуль-
тати художньої діяльності учнів, моделю-
ючи на комп’ютері об’єкти художньої пра-
ці, створені з використанням синтезатора. 
О. Рибніков наголошує, що застосування 
цифрового музичного інструментарію й 
технологій на заняттях дає вчителю музики 
змогу підвищити якість наочності навчаль-
ного процесу [13, с. 194]. І. Горбунова 
впевнена, що запровадження в загально-
освітній школі новітніх методик навчання, 
пов’язаних із цифровими технологіями, 
дає можливість значно розширити уявлен-
ня учнів про сучасну музику й технології її 
створення, надає більш широкі можливості 
у визначенні майбутньої професії в музич-
ному бізнесі [4, с. 3]. 

Постановка завдання. Зважаючи на те, 
що підвищення інтересу молоді до музич-
ного мистецтва та подальше залучення до 
різних форм професійної музичної діяльно-
сті безпосередньо залежить від педагогіч-
них і методичних можливостей учителя му-
зики, метою статті є дослідження новітніх 
методик і комп’ютерних музичних програм, 
які дають змогу майбутнім учителям музич-
ного мистецтва зацікавити учнів і наповни-
ти дисципліну «Музичне мистецтво» новим 
змістом. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сьогодні багато учнів у процесі 
підготовки власних проектів використову-
ють мультимедійні технології. Підвищен-
ню рівня зацікавленості саме таким видом 
цифрового мистецтва сприяють різнома-
нітні конкурси аматорського документаль-
ного та ігрового кіно й відеороликів у фор-
маті *avi*. За твердженням А. Чернишева, 
візуальність ритуального чи концертно-
го виконання, театралізація та медійність 
завжди супроводжували музику, але зараз 
вона ввійшла до мультимедійної фази, коли 
медійні й мультимедійні технології все ак-
тивніше заполоняють музичний світ, тому 
в професії музиканта відбуваються нові 
нашарування професійної діяльності, вклю-
чаючи засвоєння основ відеовиробництва 
та різноманітної студійної роботи [16]. За-
значене розширення сфери професійних 
обов’язків музиканта сприяє оновленню на-
вчальних планів музичних відділень вищих 
навчальних закладів, пов’язаному із засто-
суванням цифрового мистецтва в музич-
ній освіті. Зокрема, в Інституті мистецтв 
Київського університету імені Бориса Грін-
ченка дисципліна «Сучасні музично-інфор-
маційні технології» (розробник – К. Салан) 
є профільною для студентів спеціальності 
«Музичне мистецтво» освітньо-кваліфі-
каційного рівня «магістр», які здобувають 
додаткову кваліфікацію «Режисура мульти-
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медійних проектів». Її метою є формування 
в студентів означеної спеціальності знан-
ня, вміння і навичок, які необхідні майбут-
нім викладачам музичного мистецтва для 
використання засобів сучасних музично- 
інформаційних технологій під час викла-
дання музики, а також для керування на-
вчальним процесом під час його підготов-
ки, супроводу й аналізу в умовах сучасної 
української школи [14]. 

На факультеті культури і мистецтв Херсон-
ського державного університету для май-
бутніх учителів мистецьких дисциплін уве-
дено спецкурс «Інформаційно-комп’ютерні 
технології в мистецькій освіті» (розробник – 
Ю. Олійник), у процесі вивчення якого сту-
денти набувають необхідних теоретичних 
знань, узагальнюючи їх у певні поняття й 
образи, а також опановують складні фізич-
ні процеси на логіко-понятійному рівні, що 
сприяє визначенню свого місця та завдань 
під час застосування цифрових технологій 
у навчальному процесі [11]. На факульте-
ті мистецтв педагогічного інституту ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» 
запроваджено до навчального процесу ці-
лий комплекс комп’ютерних дисциплін, 
орієнтованих на викладання музичного 
мистецтва в загальноосвітній школі: «Вико-
ристання комп’ютерних музичних програм 
в шкільному пісенному репертуарі», «Вико-
ристання комп’ютерних технологій на уро-
ках музики», «Прийоми використання син-
тезатора в аранжуванні музичних творів» 
(розробник – Л. Варнавська), опанування 
яких теоретично та практично готує студен-
тів до використання сучасних інформацій-
них технологій на уроках музики [1]. Осо-
бливе місце серед музично-комп’ютерних 
дисциплін у ВНЗ України посідає спецкурс 
«Мультимедійні технології в мистецькій 
освіті» (розробник – Л. Гаврілова), запро-
ваджений до навчального плану факуль-
тету підготовки вчителів початкових класів 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогіч-
ний університет» спеціалізації «Музика» 
у 8-му семестрі. У процесі опанування кур-
су студенти набувають практичних нави-
чок з опрацювання основних програмних 
пакетів Windows 2007 (Power Point, Movie 
Maker, Microsoft Paint), добору і створення 
за допомогою мультимедійних технологій 
дидактичних засобів для молодших шко-
лярів, аналізу мультимедійних продуктів і 
їх раціонального використання на уроках  
у початковій школі. Вивчення спецкурсу 
забезпечене навчально-методичним посіб-
ником «Мультимедійні технології у музич-
ній освіті», який для зручності користувачів 
розміщено на сайті «Мультимедійні техно-
логії у музичній освіті» [2, c. 371–376]. 

Дослідження рівня готовності випус-
кників педагогічних закладів вищої освіти 
(далі – ЗВО) до використання цифрових 
технологій на уроках музичного мистецтва, 
проведене Навчально-методичною лабо-
раторією «Музично-комп’ютерні технології» 
РДПУ ім. О.І. Герцена, виявило його недо-
статність, що призводить до виникнення 
суперечності між затребуваністю вчителів 
музики, які вільно володіють музичними 
комп’ютерними технологіями й методи-
кою їх застосування, і гострим дефіцитом 
викладачів, які володіють такими знання-
ми та здатні використовувати їх на уроках.  
І. Горбунова вважає, що причини цього 
протиріччя мають системний характер і зу-
мовлені цілою низкою обставин, які не да-
ють змоги сформувати адекватний рівень 
інформаційної компетентності в умовах су-
часного музично-педагогічного освітнього 
процесу: відсутністю необхідного базово-
го рівня знань з інформатики; порушенням 
безперервності процесу викладання ін-
формаційних дисциплін; відсутністю адап-
тованих професійно орієнтованих освітніх 
програм інформаційної підготовки майбут-
ніх учителів музики; порушенням комплек-
сності в організації курсу й недостатньою 
розробленістю методик викладання інфор-
маційних дисциплін [6, с. 188]. 

Запровадження цифрових технологій 
у навчальний процес надає широкий до-
ступ до джерел інформації й разом із тим 
уможливлює бажання людини стати твор-
цем власної реальності, чому сприяє без-
ліч способів перероблення інформації, які 
постійно змінюються та вдосконалюються. 
Цифрові витвори можуть існувати в різ-
них формах. Їх поділяють на інтерактивні 
(веб-ресурси, мультимедійні презентації 
та підручники, комп’ютерні ігри, музичні 
кліпи тощо) й неінтерактивні (мультимедій-
ні інсталяції, соціальні та рекламні ролики 
тощо) [15]. Завдяки використанню вчите-
лем цифрових технологій на уроках музич-
ного мистецтва стало можливим уводити 
оновлені творчі завдання: підібрати аудіо- 
та відеоматеріали до уроку чи розробити 
мультимедійну презентацію в нескладних 
програмах. Учитель може й урізноманіт-
нити способи перевірки засвоєних знань: 
скласти мультимедійні тести чи прове-
сти он-лайн тестування, результати якого 
надходять на його електронну пошту, або 
розробити тестування в системі дистанцій-
ного навчання Moodle. Зрозуміло, викори-
стання засобів цифрового мистецтва вима-
гає опанування низкою програм. Зокрема, 
для підготовки мультимедійних презента-
цій необхідні навички роботи в програмах 
PowerPoint чи ProShow Producer, для реда-
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гування та монтування відео з додаванням 
треків, звукових ефектів, зображень – у ві-
деоредакторах «ВідеоМОНТАЖ» і Windows 
Movie Maker, Pinnacle Studio 15 тощо, для 
розроблення інтерактивних комп’ютер-
них тестів – у програмах ADTester, SunRav 
TestOfficePro тощо. 

На думку І. Горбунової, досвід зіставлен-
ня відео, музики, мультиплікації та зобра-
жень надзвичайно важливий, оскільки він 
сприяє формуванню художніх смаків, креа-
тивності мислення й розвитку інформацій-
ної освіченості [5]. Безперечно, майбутньо-
му вчителю музичного мистецтва потрібні 
знання й у роботі з нотними редакторами 
на зразок програм Finale, Sibelius, Encore, 
MuseScore тощо, у яких вони набувають 
навичок роботи правильного оформлення 
нотного тексту (це може бути власна ком-
позиція чи аранжування або партитура для 
роботи з хором чи ансамблем). Аналізуючи 
використання цифрових технологій в укра-
їнській професійній музичній освіті, зокре-
ма, під час аранжування, укладення в єди-
ну збірку та видання творів, опрацьованих 
студентами КІМ ім. Р.М. Глієра, Г. Юферо-
ва виокремлює такі етапи цього проекту: 
самостійний вибір твору студентом, ство-
рення шаблону партитури за допомоги ви-
кладача, самостійна робота над текстом, 
яка включає безпосередньо аранжування, 
набір тексту в нотному редакторі, пере-
ведення файлу з формату *mus* до *pdf*, 
ілюстративну обробку в програмі Adobe 
Photoshop, злиття pdf-файлів в один pdf-
файл, складання змісту збірки, верстку і 
друк нотної збірки та її презентацію у фор-
мі концерту [17, с. 10].

І. Горбунова, аналізуючи комп’ютер-
ну музичну творчість у системі професій-
ної музичної освіти, вважає наступним 
кроком роботи з набраною партитурою її 
переведення у формат MIDI та подальшу 
роботу в секвенсері (програма на кшталт 
Band-in-a-Box, Cakewalk чи Cubase), за 
допомогою якого визначають музичний 
стиль і драматургічну лінію розвитку тво-
ру, гармонію, тембри інструментів, темп, 
додають звукові ефекти тощо. На її думку, 
досвід роботи в секвенсерах сприяє роз-
витку мислення, тембрального слуху та уяви  
[3, с. 2]. Майбутньому вчителю музики, 
який часто виконує функції звукорежисе-
ра під час проведення концертних заходів 
у школі, необхідні й знання в галузі музич-
ної акустики та навички роботи зі звукоре-
жисерським пультом, а також запису партій 
акустичних інструментів і голосового су-
проводу в цифровому форматі з наступним 
їх збереженням і обробкою в аудіоредакто-
рах (Audacity, Sound Forge тощо).

Цифрові технології також дають мож-
ливість створення комп’ютерної музики. 
На думку І. Красильникова, використан-
ня комп’ютеризованого інструментарію 
дасть змогу залучити широкі верстви уч-
нів до музичної творчості, зокрема вико-
навської та слухацької діяльності, а також 
краще зрозуміти логіку будови музичної 
думки, яскравіше відчути її образ. Експо-
нування тембрів, що контрастують у про-
цесі одночасного звучання, підкреслить 
нашаровування в музиці, а варіювання за-
барвленням мелодії висвітлить у ній різ-
ні образно-змістові грані. Заслуговує на 
увагу той факт, що учні на базі власних 
уявлень можуть запропонувати на уроці 
схему інструментування знайомої п’єси, 
а вчитель – негайно репрезентувати зву-
ковий результат і пояснити, який із варі-
антів виконання найбільше підходить до 
цього твору [8, c. 27–28]. І. Красильников 
підкреслює виключно позитивний вплив 
програм – нотних та аудіоредакторів, ав-
то-аранжувальників і MIDI-секвенсерів, які 
створюють сприятливе середовище для 
розвитку здатності читати й записувати 
нотний текст, створювати й аранжувати 
музичні твори, створювати віртуальні му-
зичні інструменти, сприяють ефективному 
розвитку композиторських, музично-вико-
навських і звукорежисерських здібностей 
студентів, звільнюють від меж тембральну 
уяву, що загалом забезпечує їхній гармо-
нічний музичний розвиток [7, с. 226–227].

Аналізуючи процес упровадження циф-
рових технологій у музично-педагогіч-
ну освіту на базі вищезгаданих ЗВО, ми 
дійшли висновку, що реалізація предметів 
циклу «Цифрові технології в музиці» вима-
гає створення відповідних умов, за яких 
є необхідною наявність музично-комп’ю-
терного класу з робочими місцями ви-
кладача, студентів та обладнанням для 
аудіовізуального супроводу, що дасть ви-
кладачу змогу проводити заняття в інди-
відуально-груповій формі та коректувати 
дії кожного студента. Окрім персонально-
го комп’ютера, є необхідними MIDI-клаві-
атура, звукова карта, навушники й дина-
мічний мікрофон. Мінімальне програмне 
забезпечення для операційної системи 
Windows має включати пакет Ms Office 
2010, XP, програвач аудіо- та відеофай-
лів Windows Media Player, аудіоредактор 
Sound Forge, програму-аранжувальник 
Band-in-a-Box, нотно-видавничий редак-
тор Finale, Nero, звукову монтажну про-
граму Steinberg Nuendo, яка дає змогу 
імпортувати практично всі сучасні стан-
дартні файли аудіо, відео та MIDI, ауді-
о-MIDI секвенсер Steinberg Cubase, що 
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дає можливість опрацьовувати необро-
блені MIDI-файли, аудіовідеомонтажну 
програму ВІДЕОМОНТАЖ тощо.

Стимулювання пізнавального інтересу 
учнів до навчання може бути реалізоване 
за рахунок запровадження до навчально-
го процесу мультимедійних видань різно-
го напряму (навчальні програми, які дають 
змогу слухати музику чи грати на віртуаль-
ній клавіатурі; електронні навчальні посіб-
ники, використання яких є ефективним за 
необхідності унаочнити певні повідомлен-
ня, електронні енциклопедії, додаткові ві-
домості, аудіо- та відеоматеріали в складі 
яких можуть бути корисними в процесі ор-
ганізації дослідницької діяльності школярів. 
Тому майбутні вчителі музичного мисте-
цтва теж повинні знатися на вищезгаданих 
програмах. Безперечно, перевагу вони ма-
ють надати тим зразкам, які опосередкова-
но навчають учнів елементарно аналізувати 
музику. Заслуговує на увагу, наприклад, 
педагогічний програмний засіб «Музичне 
мистецтво, 1–6 класи» розроблений від-
повідно до програми для загальноосвітніх 
навчальних закладів «Музика» (1–6 класи) 
(укладачі О. Ростовський, Л. Хлєбникова, 
Р. Марченко), орієнтований на сучасні фор-
ми навчання із забезпеченням сумісності 
з традиційними методами та прийомами 
навчання. Незважаючи на те, що чинна на-
вчальна програма для учнів 1–6 класів за-
гальноосвітніх навчальних закладів І–ІІ сту- 
пенів, затверджена Наказом МОН від 
29.05.2015 № 584 відрізняється від програ-
ми, укладеної О. Ростовським та ін., муль-
тимедійний посібник може бути корисним і 
зараз. Курс для кожного класу складається 
з 35 уроків, кожен із яких розкриває кон-
кретну тему й супроводжується анімацією, 
малюнками, аудіо- та відеофрагментами, 
дикторськими поясненнями й виконанням 
пісень у режимі караоке. Для перевірки 
знань учнів авторами посібника розробле-
ні контрольні запитання, тести та завдання. 
В окремих закладках на допомогу вчителю 
містяться конспект уроку, глосарій та імен-
ний покажчик. Цінним є те, що у вікні «При-
мітки до уроку» можна вносити, зберігати 
власні нотатки й виводити на друк [10]. 

Також цікавими можуть бути навчальні 
комп’ютерні програми на зразок «Музич-
ного класу», які в доступній формі роз-
кривають зміст складних понять, дають 
можливість, граючись, вивчати музичні 
інструменти й історію їх походження, от-
римати уявлення про звуковисотність, по-
знайомитися з нотуванням, тривалостями 
нот, електронною клавіатурою, створювати 
власні твори і брати участь у віртуальному 
виконанні. Учні можуть самостійно отрима-

ти знання, перевірити себе та аналізувати 
власні помилки. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. З огляду на вищезазначене, можна 
резюмувати, що майстерне запроваджен-
ня комп’ютерних технологій на уроках му-
зичного мистецтва у школі зробить заняття 
більш яскравими, емоційно-насиченими, 
що сприятиме стимулюванню пізнаваль-
ного інтересу й гуманізації навчальних дій 
і підвищить мотивацію учня в засвоєнні 
культурних надбань людства. Але розгляд 
цифрових технологій лише як розширен-
ня змісту музичної освіти завдяки запро-
вадженню додаткових технічних можливо-
стей, як, наприклад, дистанційне навчання, 
є помилковим. Ця сфера є продуктом спо-
лучення музичної педагогіки та новітніх за-
собів навчання, являє собою єдине ціле, 
значно полегшує засвоєння традиційного 
матеріалу, залучає до музичної діяльності 
та сприяє розвитку творчої особистості. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ  
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В НУШ

Павлова О.С., учитель музичного мистецтва
Херсонська загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ступенів  

імені Т.Г. Шевченка Херсонської обласної ради

Стаття присвячена естетичному вихованню на уроках музичного мистецтва в новій українській 
школі. Здійснено спробу встановити специфіку та значення викладання музичного мистецтва в школі. 
Показано необхідність застосування діалогової стратегії й педагогічної взаємодії, що буде забарвлена 
позитивними емоційно-естетичними переживаннями, відчуттям успіху, насолодою від творів мисте-
цтва на шляху до пізнання дійсності.

Ключові слова: музичне мистецтво, культура, здібності, ритм, вокально-хорові навички, мислення. 

Статья посвящена эстетическому воспитанию на уроках музыкального искусства в новой украин-
ской школе. Предпринята попытка установить специфику и значение преподавания музыкального ис-
кусства в школе. Показана необходимость применения диалоговой стратегии педагогического взаи-
модействия, которая будет окрашена положительными эмоционально-эстетическими переживаниями, 
ощущением успеха, наслаждением от произведений искусства на пути к познанию действительности.

Ключевые слова: музыкальное искусство, культура, способности, ритм, вокально-хоровые навыки, 
мышление. 

Pavlova O.S. SOME AESTHETIC EDUCATION AT THE LESSONS MUSICAL ART IN NUS
These article is devoted to the aesthetic education at the lessons of musical art in the NUS. An attempt was 

made to determine the specifics and significance of teaching musical art in school. The necessity of using a dia-
logue strategy and pedagogical interaction, which will be painted positive emotional and aesthetic experiences, 
the sense of success, the pleasure from works of art on the way to the knowledge of reality.

Key words: musical art, culture, abilities, rhythm, vocal-choral skills, thinking.

Постановка проблеми. Концепція Но-
вої української школи встановлює перехід 
від школи, де основу здебільшого станов-
лять тільки теоретичні знання, до школи 
XXI століття. На відміну від знаннєвої шко-
ли, компетентнісна має дати дитині не лише 
знання, а й сучасні вміння та навички, а та-

кож цінності, які допоможуть сформувати її 
ставлення до дійсності в різних ситуаціях. 
Процес естетичного виховання має свою 
специфіку, головною метою якої є гармо-
нійний розвиток особистості. Одним із ос-
новних завдань учителя на сучасному етапі 
розвитку естетичного виховання є ство-
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рення цілеспрямованої системи навчаль-
ного процесу. Під системою розуміється 
живий, цілеспрямований, організований і 
контрольований процес естетичної освіти, 
розвитку, виховання дітей, побудований 
на основі психолого-педагогічних принци-
пів, що забезпечують здійснення у зв’язку 
з естетичним вихованням особистості, її 
моральний і духовний розвиток. Важливим 
фактором управлінської діяльності вчителів 
щодо естетичного виховання учнів є управ-
ління цим процесом, адже саме від якості 
управління залежить і якість освіти.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання естетичного виховання 
досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні 
науковці. Різні аспекти теорії та методи-
ки естетичного виховання в навчальному 
процесі містяться в роботах таких учених: 
Н. Миропольської, О. Рудницької, Г. Куту-
зової, Л. Левчука, Т. Олійник, М. Шевчен-
ка, М. Лещенка й ін. Формування розвитку 
естетичних поглядів учнівської та студент-
ської молоді досліджували І. Бех, В. Бутен-
ко, Н. Бутенко, Г. Падалко, Л. Мартиненко, 
В. Лебедев, А. Прилуцкий, І. Зязюн, Л. Ма-
сол та ін.

Окремі аспекти естетичного виховання 
висвітлено в працях С. Гармаша, О. Ле-
онтьєва, Л. Виготського, Г. Костюка, 
В. Сластьоніна, М. Кагана, Б. Ананьєва, 
Б. Асаф’єва, Д. Кабалевського та ін. 

Необхідність розвивати особистість і її 
естетичну культуру відзначає багато пе-
дагогів і психологів (А. Зись, Н. Киященко, 
А. Макаренко, В. Сухомлинський, Л. Печко, 
К. Ушинський, В. Шацька й ін.). Під впливом 
оточуючих людей формуються в особисто-
сті особливі емоційні стани, що викликають 
безпосередній інтерес до життя, загострю-
ють допитливість, розвивають продуктив-
не (креативне) мислення, пам’ять, волю 
та інші психічні процеси. Дослідниками 
виявлено специфіку впливу різних засобів 
виховання на розвиток естетичного склад-
ника в структурі особистості й формування 
творчих здібностей у процесі навчання, що 
є підґрунтям для формування системи ком-
петентностей. 

Постановка завдання. Метою статті 
є виявлення особливостей і значення ес-
тетичного розвитку учнів під час процесу 
навчання в умовах нової української школи 
(далі – НУШ).

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У кожного простору свої провідни-
ки, зусиллями яких невідоме стає реальним 
і минуле починає вести діалог із сьогоден-
ням, і саме музична освіта є складником 
цього простору. Учитель музичного мисте-
цтва як суб’єкт цього простору є провідни-

ком, що встановлює зв’язок між творами 
мистецтва, композиторами й учнями під 
час процесу навчання. У свою чергу, вихо-
ванці повинні навчитися сприймати, аналі-
зувати та самостійно порівнювати творче 
надбання митців. Проте, щоб залучити уч-
нів до такого складного процесу, як порів-
няння, треба знайти зв’язок з учнем, мати 
уявлення, на якому рівні його культурний 
розвиток та емоційне сприйняття.

Видатний режисер і педагог К. Станіс-
лавський звертав увагу на емоції, тому що 
вони є частиною людського буття. «Мої по-
ради не нові й полягають у такому: коли 
внутрішній світ спостережуваної вами лю-
дини відкривається через її вчинки, думки, 
пориви, під впливом пропонованих життям 
обставин, стежте уважно за цими вчинка-
ми й вивчайте обставини, порівнюйте ті й 
інші, запитуйте себе: «Чому людина вчини-
ла так чи інакше, що в неї в думках?» Робіть 
з усього цього відповідні висновки, визна-
чайте ваше ставлення до спостережувано-
го об’єкта й за допомогою всієї цієї роботи 
намагайтеся зрозуміти склад його душі»  
[1, с. 512].

Доцільно зазначити, що впливати на 
учня можна лише в той момент, коли його 
емоційний стан має піднесений характер 
під час навчальної діяльності. Тут не вар-
то плутати з його поведінкою, бо це може 
стати перешкодою для засвоєння знань 
з музичного мистецтва. Учень із задово-
ленням приходить на урок, коли знаходить 
у ньому радість, доступність сприйняття 
матеріалу, що зумовлює його значимість 
серед однолітків. Кожен урок має свою 
специфіку. Складовою частиною уроку му-
зичного мистецтва є вивчення пісні. Перше 
прослуховування налаштовує учнів на ха-
рактер мелодії, складність виконання. Під 
час вивчення твору варто звертати увагу 
на дикцію, ритмічність, постанову голосу, 
усе це зумовлює формуванню естетичного 
смаку. Виконання музичних творів вимагає 
від учнів зосередженості, а репертуар бу-
дує академічну основу, що, у свою чергу, є 
підґрунтям для подальшого розвитку. На-
ціональне надбання має багато пісень, що 
ввійшли до шкільної програми: «Од Києва до 
Лубен», «Сіяв мужик просо», «Вийди, вийди, 
Іванку», «Грицю, Грицю, до роботи» тощо.

У процесі навчання пріоритетною має 
стати діалогова стратегія педагогічної 
взаємодії, що забарвлена позитивними 
емоційно-естетичними переживаннями, 
захопленням художньою діяльністю, емпа-
тійними почуттями, з домінуванням відчуття 
успіху, насолоди від мінімальної самостій-
ної участі на шляху до пізнання мистецтва. 
Під терміном «діалог» мається на увазі не 
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просто розмова, бесіда, а насамперед лан-
цюжок взаємозалежних вербальних і не-
вербальних спілкувань між педагогом та 
учнями на основі партнерських стосунків, 
обміну особистісними духовними цінностя-
ми. Комунікативна функція мистецтва вияв-
ляється в різних видах спілкування: діалог 
із митцем, діалог культур, діалог особистіс-
них смислів у системі «учень – учень» або 
«вчитель – учні», внутрішній діалог (інтеріо-
ризована дискусія) [2].

Наш досвід показує, що допитливий і 
талановитий учитель, працюючи з дітьми 
ініціативно і творчо, навіть на основі тра-
диційних підходів зможе досягти помітних 
результатів своєї праці. Проте чи буде цей 
шлях найдоцільнішим і найефективнішим? 
Чи стануть при цьому уроки музики уро-
ками формування духовності особистості? 
Переконливу відповідь на ці питання дає 
шкільна практика: якщо зміст і методи му-
зично-виховної роботи не визначаються 
передбаченням подальшого розвитку ді-
тей, ясним розумінням того, яких якостей 
вони мають набувати в процесі музичної 
діяльності, така педагогічна робота виявля-
ється неефективною. Не можна вчити дітей 
«узагалі», не задумуючись про кінцеву мету 
виховання, той ідеальний стан, до якого 
потрібно підвести учня. 

Навчально-виховна мета – це той за-
гальний орієнтир, що визначає напрям ді-
яльності вчителя, а не перелік знань, умінь і 
навичок, якими має оволодіти учень у пер-
шому, другому й наступних класах, або 
встановлений рівень розвитку, якого він 
має досягти на певному етапі навчання му-
зики. Адже кожна дитина потребує індиві-
дуального підходу в навчанні та вихованні. 
Утім ще й досі деякі вчителі не усвідомлю-
ють того, що метою музичного навчання є 
саме розвиток особистості учня, а не на-
буття знань, умінь і навичок [3, с. 640].

Урок з музичного мистецтва має спря-
мовувати на загальний орієнтир, тобто 
дати дитині змогу реалізувати свої здібно-
сті. Прикладом цього має бути звістка про 
майбутній виступ, також учитель повинен 
оголосити дату й тематику свята. Якщо 
вивчати пісні відповідно до програми, але 
не виконувати їх публічно, то це може при-
звести до того, що в дітей виникає питання 
щодо їх значимості, зникає почуття актив-
ності й цілеспрямованості уроку з музич-
ного мистецтва загалом. Налаштування 
на майбутнє стимулює дітей до навчання, 
а позитивна підтримка вчителя знаходить 
своє відлуння в дитячих серцях.

Науковець О. Гумінська зазначає, що 
слухання музики є один із головних видів 
діяльності на уроці музичного мистецтва в 

школі, він збагачує учнів новими музичними 
враженнями, робить урок змістовнішим і ці-
кавішим. Форми спілкування учителя та уч-
нів у процесі знайомства з новим музичним 
твором можуть бути досить різноманітни-
ми: розповідь, пояснення, бесіда, доповіді 
учнів. Бесіда вимагає від учителя великої 
майстерності, яка забезпечила б цілкови-
тий контакт із класом, а також певної під-
готовчої роботи, що включає обдумування 
й формування запитань, які пропонуються 
учням, логіки включення їх у драматургію 
уроку. Бесіда сприяє розвитку мовлення 
учнів, вмінню розповісти про свої почуття, 
думки, враження. Також вона може пере-
дувати слуханню музики, вестися під час 
повторного слухання, може мати контроль-
но-перевірний характер. У її структурі виді-
ляють такі етапи:

1. Якщо бесіда передує слуханню музи-
ки, вона мусить зацікавити учнів, підготува-
ти їх до наступного етапу заняття. Її можна 
будувати на повторенні матеріалу, зістав-
ленні його з новим матеріалом.

2. Перед слуханням музики важливо ак-
тивізувати мислення учнів. Запитання та 
завдання мусять бути чітко сформульовані, 
спиратися на попередні знання учнів, від-
повідати темі й завданням уроку.

3. Прослуховування музичного твору.
4. Відповіді на поставлені запитання, пе-

ревірка завдань.
5. Бесіда для більш детального аналізу 

музичного твору, поглиблення знань.
6. Іноді використовується повторне слу-

хання, під час якого можна ставити дітям 
запитання, які б скеровували увагу на кон-
кретні деталі твору [4, с. 27].

Беручи до уваги надбання німецької кла-
сичної філософії, зокрема міркування й ви-
сновки Й. Фіхте, А. Дістервег увів поняття 
самодіяльності в педагогіці. Позиція педа-
гога така: природний розвиток здібностей 
дитини в процесі виховання та навчання 
пов’язаний передусім із розвитком розу-
мової самостійності, вмінням самостійно 
міркувати. Теорія виховання, як зазначає 
А. Дістервег, формується під час вільного 
та природного розвитку особистості. «Бути 
людиною – означає бути самостійною 
в прагненні до розумних цілей», – писав ні-
мецький педагог [5, с. 512].

Слідом за Я. Коменським А. Дістервег 
надавав великого значення принципу при-
родовідповідності, тобто слідуванню при-
родному розвиткові людини, врахуванню 
вікових та індивідуальних особливостей. 
Педагог наголошував на необхідності до-
сконалого вивчення дитячої уваги, пам’яті, 
мислення; він убачав у психології основу 
науки про виховання. Як і педагог Й. Песта-
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лоцці, А. Дістервег запевняв, що від приро-
ди людині властиві індивідуальні задатки, 
які потребують збудження та спонукан-
ня до саморозвитку: «Природа – це сила. 
Вона одна непереможна на Землі. Без віри 
в природу неможливе природовідповідне 
та успішне виховання» [6, с. 200].

Такий природовідповідний підхід до ор-
ганізації освітнього процесу не втрачає ак-
туальності й на сучасному етапі. А. Дістер-
вег наголошував, що виховні впливи мають 
передусім відповідати вимогам, духу часу, 
рівневі розвитку культури народу, до якого 
належить індивід. Отже, педагог, створю-
ючи освітньо-естетичне середовище, спи-
рається на принцип культуровідповідно-
сті. Водночас доцільно враховувати те, що 
виховання відбувається в умовах певного 
часу й місця, відповідно, особливості стану 
розвитку сучасної культури та культурних 
надбань попередніх поколінь у різні істо-
ричні епохи. Учений уважав, що історично 
зумовленими є поняття істини, краси і до-
бра. «Істина, – зазначає А. Дістервег, – зна-
ходиться у вічному русі разом із людським 
родом». Водночас найвищу мету освіти як 
історично й соціально зумовленого явища 
він визначав як «самодіяльність на служінні 
істині, красі і добру» [7, с. 136–203].

Отже, з огляду на природний розви-
ток дитини, вчителю потрібно стимулюва-
ти, направляти учня, підтримувати його та 
звертати увагу навіть на незначні досягнен-
ня. Під час уроку треба заохочувати актив-
ність учня в навчанні, пропонуючи творче 
завдання у вигляді малюнка, творчого про-
екту, самостійно складеного вірша чи піс-
ні. Це не тільки допоможе дитині проявити 
себе, а й дасть учителю певну інформацію 
про творче мислення учня, розвиваючи при 
цьому його природні вміння.

Ми погоджуємося з думкою вітчизня-
них педагогів про важливість і необхідність 
раннього й загального музичного вихо-
вання. Беручи до уваги систему методів 
педагога К. Орфа, можемо стверджувати, 
що вони відповідають природним законо-
мірностям інтелектуального та психологіч-
ного розвитку особистості дитини. Голов-
на мета початкового музичного виховання, 
за Карлом Орфом, – формування творчої 
особистості дитини. Значна виховна роль 
у цьому процесі надається народній пісні й 
танцю, де пріоритетності набуває саме ви-
користання фольклору, що створює умови 
збереження національної народної культу-
ри. За твердженням К. Орфа, перші музич-
ні враження дитини зумовлюються ритма-
ми біологічного життя, голосами природи, 
які лише поступово наближаються до пісні, 
до музичних композицій. Адже, на думку 

педагога, «сходження» до шедеврів музич-
ної культури відбувається через засвоєння 
музичного фольклору певного історичного 
шару ранньої словесності. 

Науковці, дослідники сучасності й мину-
лого наголошують, що народне мистецтво, 
пісня, танок незамінні в музично-естетич-
ному розвитку дітей. Збереження «елемен-
тарності» та первісності дає змогу дитині 
не тільки, виконуючи твір, засвоїти певний 
репертуар, а й відчути багатство мови сво-
го народу. Використання національного ко-
лориту музичного матеріалу підсилює ро-
боту дитячого уявлення, активізує творче 
сприйняття, потребує власного трактуван-
ня та смислової інтерпретації пісень.

Уважаємо за доцільне підкреслити, що на 
створення педагогічної системи німецького 
композитора й педагога Карла Орфа впли-
нули ідеї «ритмопластичного виховання» 
Е. Жак-Далькроза. Формування потреби 
в емоційності та розвитку справжньої му-
зикальності можливе лише за умови есте-
тичного осягнення музики і її виражальних 
засобів. Тому педагог прагнув відродити 
традиції в музичному вихованні та звертав 
увагу на головну ідею триєдності: музики, 
слова і жесту як засобу формування гармо-
нійно розвиненої особистості. За підходами 
Е. Жак-Далькроза, музика в поєднанні з ру-
хом становлять основу його методу «еврит-
мії», який у подальшому інтерпретували як 
ритмічна гімнастика. Ритмічна гімнастика – 
це поєднання музики з пластикою жестів, 
переливання звуків у людські рухи, яке мало 
у своїй основі глибоке переживання й ро-
зуміння краси та законів музики [8, с. 248]. 

Варто зазначити, що ритм розглядався 
як провідний виховуючий чинник і розумівся 
в широкому значенні – як часовий та акцент-
ний елемент мелодії, гармонії, фактури, те-
матизму та інших елементів музичної мови. 
Завдяки використанню людського тіла як 
своєрідного музичного інструмента розви-
ваються ритмічні почуття, рухова координа-
ція, закладаються умови для формування 
інших компонентів музичності [8, с. 248].

В основі такого підходу, на відміну від 
звичайної гімнастики, підпорядкованої 
лише метру, в ритмопластичних вправах 
Е. Жак-Далькроза всі рухи йшли від му-
зики, яка була основним системотвірним 
елементом музичних занять, і вони мали 
розкривати її художній та емоційний зміст. 
Завдання вчителя полягало в тому, щоб 
навчити дітей виразно передавати рухами 
характер музики, втілюючи образний зміст 
музичного твору. 

Розроблена й обґрунтована система 
Е. Жак-Далькроза складалась із трьох ча-
стин: ритмічної гімнастики, сольфеджіо й 
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виховання слуху та музично-пластичних ім-
провізацій. Вона реалізовувалася на заса-
дах індивідуального підходу, спрямованого 
на розвиток особистісних якостей кожно-
го учня. Він наскільки глибоко й усебічно 
знав своїх вихованців, що імпровізував на 
уроках їхні музичні портрети. Е. Жак Даль-
кроза наголошував на дотриманні до учнів 
певних правил: ніколи не приходити непід-
готовленим до уроку; не задавати вправи, 
які не можуть бути виконаними без поми-
лок; із перших уроків слідкувати за пра-
вильною поставою; за перших ознак уто-
ми змінювати завдання; не демонструвати 
своє роздратування учням, зауваження ро-
бити у вигляді жарту; не нав’язувати влас-
ний ритм, сприяти пошуку індивідуального 
ритму учня; не боятись помилятись перед 
учнями; вірити в себе, в учнів, у силу праці 
тощо [8, с. 248].

Якщо враховувати досвід педагогічних 
практик, значних результатів можна досяг-
ти розвиваючи в дітей тіло й дух. Рух дає 
можливість судити про емоційний стан 
людини. Ритм у музиці та ритм у пластиці 
поєднані між собою тісними зв’язками. Му-
зика передається не тільки звуками й гар-
монією, а й рухом і ритмом [8, с. 248].

Вивчення та аналіз наукових розвідок 
засвідчують, що людська культура в різних 
проявах настільки інтенсивно втягується 
в розвиток індивідуума, що стимулює фор-
мування нових психічних функцій і присто-
сувань. Сутність полягає в тому, що кожна 
форма сприйняття забезпечується функ-
ціонуванням цілого комплексу ланок, де 
рецептор є лише одним із них. Водночас 
орган слуху входить у систему мовного та 
музичного слуху, але моторні ланки цих 
систем різні: у мовному – органи артикуля-
ції мови, у музичному – вокальна мотори-
ка (голосові зв’язки). Завдяки цьому один і 
той самий рецептор входить у різні систе-
ми й обслуговує за сумісництвом різні пси-
хічні функції та дії [9, с. 384].

Окрім того, завдяки ритмічним рухам 
діти краще відчувають пульсацію мелодії 
під час розучування музичного твору. Це, 
у свою чергу, допомагає їм запам’ятати 
ритмічний малюнок, покращує їхнє самопо-
чуття. Але для оволодіння співацькими на-
вичками треба звернути увагу на розвиток 
дикції, що, у свою чергу, потребує від учнів 
зосередженості й дисциплінованості.

Так, хороша вокально-хорова техніка за-
безпечує досить високий рівень виконан-
ня будь-якого хорового твору, що зумов-
лює важливість розроблення ефективних 
методик удосконалення вокально-хорових 
навичок, таких як співоча постава, вокаль-
не дихання, звукоутворення, володіння во-

кальними позиціями, інтонація і стрій, чітка 
артикуляція й дикція, ансамбль і художня 
виразність. На уроці музика та слово пере-
бувають у єдиному взаємозв’язку в хоро-
вому мистецтві. Тому робота над дикцією 
вважається важливим етапом оволодіння 
шкільним пісенним репертуаром. Разом 
із тим співацька дикція (від латинського 
dictio – вимовляння) – уміння чітко й ви-
разно вимовляти поетичний текст під час 
співу. Науковець О. Ростовський визначає 
співацьку дикцію як «ясність, розбірли-
вість, правильність вимови тексту в співі»  
[10, с. 472].

Досліджуючи особливості розвитку спі-
вацьких навичок і вмінь учнів під час ес-
тетичного виховання, з’ясували, що якісна 
співацька дикція сприяє формуванню спі-
вацького звука, активізує дихання, допо-
магає досягненню забарвленого звучання. 
Тому на характер дикції впливає як зміст 
музичного твору, так і його характер. У тво-
рах маршового характеру текст вимовля-
ється твердо, у спокійних і кантиленних – 
м’яко, у драматичних – енергійно. Учителю 
необхідно пояснювати учням, що якість 
вимовляння залежить також від теситури 
й сили звука, ритму й темпу, теситури й 
звуковедення. Систематична робота над 
навичками словоутворення формує в учнів 
єдину артикуляцію, яка впливає на якість 
звукоутворення. Під час роботи над шкіль-
ним репертуаром учитель повинен вима-
гати від учнів активності артикуляційного 
апарату, пам’ятаючи, що це сприяє вираз-
ності виконання. Натомість млявість, пов’я-
зана з нечітким вимовлянням голосних і 
приголосних, руйнує чистоту інтонування. 
«Від чіткого вимовляння голосних і приго-
лосних звуків залежить розвиток у голосі 
дзвінкості й рівності» [13, с. 126].

Отже, крім формування вміння правиль-
но розуміти й оцінювати твори мистецтва, 
вміння насолоджуватись ними, варто звер-
нути увагу на важливе завдання естетичної 
культури, тобто розвиток практичних вмінь 
і навичок у галузі мистецтва. Цей процес не 
може здійснюватися лише шляхом сприй-
няття творів мистецтва, необхідна особи-
ста активність, безпосередня участь у пев-
них видах музичної діяльності [11, с. 111]. 
Водночас музика лише тоді може здійсни-
ти свій пізнавальний і виховний вплив, коли 
діти вмітимуть по-справжньому її слухати 
і про неї мислити. Правильне сприйнят-
тя музики дасть систему ключових знань, 
відповідно, розвине мислення. Крім того, 
в процесі навчання формується цілісність, 
емоційність, свідоме та активне сприйнят-
тя, що слугуватиме основою для розвитку 
наскрізних умінь учнів [12, с. 421].
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Висновки з проведеного досліджен-
ня. За результатами аналізу психолого-пе-
дагогічної й науково-методичної літератури 
з проблеми дослідження визначено осо-
бливості та значення художньо-естетич-
ного розвитку учнів під час процесу навчан-
ня в умовах НУШ, а саме раннє й загальне 
музичне виховання на основі авторської 
системи К. Орфа, у якій світовий фольклор 
з опорою на національний фольклор зу-
мовлює гармонійний розвиток особистості. 
Провідна роль у цьому процесі належить 
народній пісні й танцю, де акцент роблять 
на збереження культури народу.

Визначено, що в процесі навчання саме 
синтез ритму з усіма елементами му-
зичної мови, структурою й формою тво-
ру, виразним характером усіх елементів 
і співвідношень надає системі цілісності 
і широти комплексного впливу на особи-
стість. За таких умовах актуальності набу-
ває використання ритмопластичних вправ 
Е. Жак-Далькроза, де всі рухи йдуть від му-
зики, що є основним системотвірним еле-
ментом музичних занять, які розкривають 
художній та емоційний зміст твору. 

Під час дослідження встановлено, що 
музика та слово перебувають у єдиному 
взаємозв’язку. Тому робота над дикцією 
вважається важливим етапом оволодіння 
шкільним пісенним репертуаром.

Межі наукового пошуку не дають змоги 
розв’язати ще низку проблем, які б допо-
могли більш широко висвітлити особли-
вості естетичного розвитку особистості. 
Отже, дослідження потребує подальшого 
розгляду. 
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професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

У статті на основі аналізу наукових джерел чітко визначено й науково обґрунтовано конкретні пе-
дагогічні умови виховання емоційної сфери дітей за допомогою театрального мистецтва, які забезпе-
чують ефективну реалізацію цієї поставленої педагогічної цілі. Зазначено, що театральне мистецтво 
має значні потенційні можливості у вихованні учнів молодшої школи. Визначені поняття «естетичний 
смак», «театральний педагог», «емоційна сфера».

Ключові слова: театральне мистецтво, виховання, емоційна сфера, педагогічні умови.

В статье на основе анализа научных источников обоснованы конкретные педагогические условия 
воспитания эмоциональной сферы младших школьников с помощью театрального искусства, которые 
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обеспечивают эффективную реализацию поставленной цели. Указано, что театральное искусство име-
ет существенный потенциал в воспитании учеников младшей школы. Обозначены понятия «эстетиче-
ский вкус», «театральный педагог», «воспитание», «эмоциональная сфера». 

Ключевые слова: воспитание, театральное искусство, эмоциональная сфера, педагогические  
условия.

Ulianova V.S. PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EDUCATION OF EMOTIONAL SPHERE OF STU-
DENTS THROUGH PERFORMING ART

In article are defined and scientifically explained specific pedagogical conditions of education of emotional 
sphere of student through performing arts, that are based on analysis of scientific sources, and which ensure 
effective implementation of this pedagogical aim. It is described that performing art has significant potential 
opportunities in the education of primary school pupils. Described such terms as “aesthetic taste”, “theater 
teacher”, “emotional sphere”.

Key words: performing art, emotional sphere, pedagogical conditions.

Постановка проблеми. Як уже вказу-
валося, театральне мистецтво має знач-
ні потенційні можливості у вихованні уч-
нів молодшої школи. Виховання емоційної 
сфери дітей за допомогою театрального 
мистецтва передбачає чітке визначення 
й наукове обґрунтування конкретних педа-
гогічних умов, які забезпечують ефективну 
реалізацію цієї поставленої педагогічної 
цілі. У світлі цього важливо зазначити, що 
є два основні шляхи залучення дитини до 
світу театру: це організація відвідування 
театральних вистав різного жанру для ді-
тей, а також безпосереднє залучення мо-
лодших школярів до театральної діяльності 
в ролі акторів. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Слід підкреслити, що реалізація за-
значених шляхів автоматично не забезпе-
чує ефективний вплив на емоційну сферу 
дітей. Для визначення педагогічних умов, 
дотримання яких забезпечує вирішення 
цього складного завдання, нами було про-
аналізовано погляди провідних фахівців із 
цього питання. Так, російська дослідниця, 
доктор педагогічних наук О. Антонова звер-
тає увагу на те, що у зв’язку зі зростан-
ням ролі театрального мистецтва у вихо-
ванні молоді в науковий обіг було введене 
поняття «шкільна театральна педагогіка». 
Ця галузь педагогічних знань є складовою 
частиною театральної педагогіки, але вона 
переслідує принципово інші цілі. Так, якщо 
театральна педагогіка пов’язана з профе-
сійною підготовкою акторів і режисерів, то 
шкільна театральна педагогіка спрямована 
на всебічне виховання школярів і студентів 
як унікальних особистостей. У світлі цього 
вона передбачає таке:

 – створення спектаклів, але не як само-
ціль, а як засіб виховання емоційно-почут-
тєвої сфери його учасників;

 – включення уроків театру в навчальний 
процес школи;

 – підготовку спеціалістів для організації 
театральної діяльності в шкільному закладі;

 – навчання студентів педагогічних ВНЗ 
основам режисерської майстерності;

 – навчання шкільних учителів основам 
цієї майстерності. 

Дослідниця звертає увагу на накопи-
чений у Санкт-Петербурзі досвід творчої 
групи так званого Санкт-Петербурзького 
Центру, який включає викладачів ВНЗ, ке-
рівників шкільних театрів, професійних ак-
торів і режисерів. Цією групою було роз-
роблено проект «Театр і школа», реалізація 
якого була спрямована на досягнення та-
ких цілей:

 – взаємодія театру й школи за допомо-
гою органічного включення театральної ді-
яльності в освітній шкільний процес;

 – залучення до творчої діяльності шко-
лярів і вчителів, створення шкільних теа-
трів, формування їхнього репертуару з ура-
хуванням вікових особливостей учасників;

 – взаємодія професійних театрів зі шко-
лами, розроблення театральних абонемен-
тів, зорієнтованих на потреби школи [1].

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає в науковому об-
ґрунтуванні конкретних педагогічних умов 
виховання емоційної сфери дітей за допо-
могою театрального мистецтва.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розкриваючи перспективи теа-
тральної педагогіки, Є. Вохришева зазна-
чає, що сучасний театр є значною мірою 
умовним, символічним, тому дитина в ролі 
глядача не завжди може самостійно розі-
братися в ідеях, закладених режисером і 
акторами. Тому в багатьох західноєвропей-
ських дитячих театрах уже з’явилася посада 
театрального педагога. Однією з основних 
його функцій є залучення дітей учнівсько-
го віку до театру через організацію спеці-
альних занять, тренінгів, консультацій, які 
проводяться в школах та інших дитячих за-
кладах. На таких заняттях організовується 
інтерактивне спілкування між педагогом і 
дітьми, яке допомагає їм краще зрозумі-
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ти прийоми театральної гри, глибше вник-
нути у творчий замисел автора [3, с. 17]. 
Що стосується забезпечення педагогіч-
ного ефекту від відвідування молодшими 
школярами різножанрових театральних ви-
став для дітей, то науковцями доведено, 
що молодші школярі як вікова група дітей 
6–10 років мають усі необхідні якості для 
залучення до театрального дійства, оскіль-
ки вони відрізняються безпосередністю та 
здатністю до сильних емоційних відгуків 
на красу в усіх її проявах, вони вміють фан-
тазувати та за допомогою творчої уяви до-
мислювати побачене на сцені. Тому цей вік 
є найсприятливішим для закладення «чуття 
театру». Професійно проведена театральна 
вистава має ефект «емоційного заражен-
ня», активно залучає дітей у створений нею 
емоційно-ціннісний простір, сприяє вияв-
ленню в кожному з них співчуття, емпатії, 
співпереживання, готовності встати за за-
хист Добра та Справедливості. 

Важливо відзначити, що між рівнем 
сформованості емоційної сфери людини 
та відчуттям, проявом людиною психоло-
гічних переживань є тісний взаємозв’язок. 
Тому чим більше розвинений емоційний 
світ людини, тим сильніше проявляється її 
емоційний відгук на спектакль. І навпаки, 
талановита гра акторів театру стимулює 
прагнення з боку особистості зануритися 
в чарівний світ театрального дійства, стати 
його гармонічною «частинкою», а це, безу-
мовно, збагачує її емоційну сферу. 

Відвідування молодшими школярами 
театру сприяє також розвитку в них есте-
тичного смаку, музичного слуху та ритму, 
а також вихованню кращих особистісних 
якостей: милосердя, чесності, делікатності, 
порядності тощо. Результативність цього 
процесу значною мірою залежить від того, 
чи вдалося режисеру й акторам створити 
атмосферу творчого пошуку, емоційно-цін-
нісної згуртованості як у межах театраль-
ного професійного колективу, так і під час 
взаємодії між акторами та глядачами.

Зрозуміло, що кожен талановитий ре-
жисер продумано розбудовує відносини 
акторів із глядачами. Однак особливо ак-
туальним це питання є для дитячих теа-
трів. У цьому контексті слід відзначити, що 
в Харкові є багато театрів для дітей, які 
добре виконують свою основну місію все-
бічного виховання молоді, залучення її до 
театрального мистецтва. Так, одним із най-
відоміших закладів культури є Харківський 
театр для дітей і юнацтва (цей театр було 
створено в 1920 р., і він став першим те-
атром для дітей, що відобразилося в його 
назві (Перший державний театр для ді-
тей)). Для підвищення ефективності впливу 

театрів на дітей молодшого шкільного віку 
важливо враховувати, які мотиви доміну-
ють у них щодо відвідування театрів. Так, 
за даними проведеного науковцями дослі-
дження, було встановлено, що в молодших 
школярів у цьому аспекті проявляються такі 
три основні групи мотивів: 

 – пізнавальні (учні вказували, що вони 
пізнають під час перегляду театральної ви-
стави багато нового);

 – комунікативні (у театрі грають актори, 
як говорять діти, «живі люди», які безпо-
середньо чи опосередковано спілкуються 
з ними);

 – естетичні (учні звертали увагу на кра-
сиві декорації, костюми й естетично оформ-
лений реквізит вистави) [3, с. 16]. 

Приклади підтверджують, що внаслідок 
підвищеної емоційної вразливості дітей мо-
лодшого шкільного віку невдалі театральні 
походи можуть узагалі відбити в них бажан-
ня відвідувати спектаклі. Це може трапитися 
через різні причини: несумлінне ставлення 
акторів до своєї роботи, неврахування віко-
вих особливостей учнів, неузгодженість ес-
тетичних можливостей сприйняття спекта-
клю з його змістом тощо. Однак, як цілком 
слушно зазначає І. Коган, виховна функція 
театрального мистецтва не «вмикається» 
автоматично з приходом дітей до театру, 
адже «дитина може прийти до театру та 
з театром не зустрітися». Тому важливо, 
щоб між театром і дітьми діяв «кваліфіко-
ваний посередник» – учитель, який би не 
намагався керувати процесом сприйняття 
вистави, а виконував функцію модератора, 
за допомогою різних педагогічних засобів 
роблячи так, щоб «зустріч» дитини й театру 
пройшла успішно [2, с. 92]. 

Науковець підкреслює той факт, що зви-
чайно вибір спектаклю залишається за до-
рослим, що дає змогу захистити дітей від 
негативного змісту інформації, небажаних 
естетичних і моральних цінностей. Він також 
відзначає, що перегляд спектаклю разом із 
дорослими також має суттєвий педагогіч-
ний плюс, оскільки відкриває можливості 
для подальшого обміну думками та бесід 
про виставу, адже театральне мистецтво 
призначене для того, щоб за допомогою 
розбудови діалогу між артистами та гляда-
чами, який ґрунтується на довірі, розумінні, 
співчутті та щирості, допомогти останнім 
зрозуміти себе та навколишній світ. Про-
довжуючи вищенаведені думки, завідувач 
лабораторії театру ІХО РАО Л. Некрасова 
звертає увагу на те, що в синтетичному 
мистецтві театру відображається, з одногу 
боку, наявна реальність, а з іншого – твор-
чий замисел художника. Тому й сприйнят-
тя цього мистецтва глядачем здійснюється 
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через синтез акту переживання (сприй-
няття життєвої правди) та акту естетичної 
насолоди (сприйняття художніх образів).  
У такому разі глядач відчуває себе й учас-
ником подій, і творцем, який підключається 
до створення театральної дії. 

Синтетична природа театрального мис-
тецтва відзначає багатство його виховних 
можливостей. Однак, на думку І. Коган, під-
вищити педагогічну ефективність дії теа-
трального мистецтва можна за допомогою 
розроблення та впровадження критеріїв як 
стандартів вікової психології стосовно того, 
які конкретно спектаклі за своїми художні-
ми достоїнствами та за змістом відповіда-
ють віковим особливостям учнів, адже це 
дозволить значно полегшити вирішення 
завдання щодо оптимального вибору спек-
таклів для кожної вікової категорії школя-
рів. Науковець також звертає увагу на те, 
що в школі необхідно цілеспрямовано про-
водити роботу з учнями з метою вихован-
ня в них глядацької культури. Примусити 
дитину дивитися спектакль, зміст якого 
вона не розуміє, – це все рівно, що при-
мусити непідготовлену до стрибків людину 
брати висоту, яка їй абсолютно недоступ-
на. У такому разі, якщо навіть ця людина 
буде робити вигляд, що вона намагається 
взяти визначену висоту, насправді для неї 
буде очевидною безперспективність влас-
них зусиль, тому особливо напружуватися 
вона не буде. Так і з відвідуванням театру: 
дитина може сприйняти в спектаклі тільки 
те, що відповідає її можливостям та інтер-
есам. Це й зумовлює важливість виховання 
в школярів глядацької культури як необхід-
ної передумови адекватного сприйняття 
ними театрального дійства [3, с. 92]. 

Як вважає Т. Баранова, важливим завдан-
ням для педагога, який курирує відвіду-
вання дітьми театру, є не тільки виховання  
в дітей любові до театру, але й перетворен-
ня його на дієвий засіб самопізнання, са-
мовиховання, естетичної насолоди. А для 
цього важливо проводити спеціально ор-
ганізовану підготовчу роботу, яка охоплює 
уроки читання (літератури), відвідування 
музеїв, виставок тощо. Це сприяє не тіль-
ки формуванню в учнів прочуття краси, але 
й установленню між ними та вчителем до-
вірливих відносин, духовного діалогу, який 
дозволяє обговорення переглянутих спек-
таклів перетворити ще на один важливий 
етап останнього [1, с. 39]. 

На думку Л. Зоткіної, вихованню гляда-
цької культури дітей сприяє також прове-
дення перед спектаклем бесіди з дітьми 
та їхніми батьками про те, що відвідуван-
ня театру є святом, тому й приходити туди 
треба, як на справжнє свято: у нарядному 

одязі та в доброму настрої. Педагог також 
вважає за необхідне нагадати школярам, 
як треба поводитися в залі під час спек-
таклю та під час антракту, що можна та 
чого не можна брати із собою на спекта-
кль. Л. Зоткіна зі своєї педагогічної прак-
тики наводить приклади, що деякі діти при-
ходили до театру в спортивних костюмах 
і кросівках, тримаючи в руці стаканчик із 
насіннячком чи пакетик попкорну. Тому, 
на думку дослідниці, проведення продума-
ної попередньої роботи з дітьми та їхніми 
батьками певним чином сприяє вихованню 
в них правильного ставлення до театру як 
до храму мистецтва, дозволяє їм усвідоми-
ти, що естетичну насолоду від спектаклю 
людина може відчути тільки тоді, коли вона 
буде проявляти активні зусилля щодо за-
лучення до театрального дійства [3, с. 65]. 

На підставі вищевикладених наукових 
ідей нами зроблено висновок про те, що 
першою педагогічною умовою, яка зумов-
лює ефективне формування емоційної 
сфери молодших школярів, є забезпечення 
підготовки їх до сприйняття театрального 
мистецтва. Проведення підготовки учнів 
молодшої школи до сприйняття театраль-
ного мистецтва дозволяє дітям більш повно 
усвідомлювати зміст спектаклю, відчувати 
сильні переживання під час його перегляду, 
причетність до подій, які відбуваються на 
сцені. Як наслідок, відбувається подальший 
розвиток емоційної сфери дитини, адже в 
цьому разі театр як унікальне джерело й 
засіб духовного збагачення, емоційної роз-
рядки людини, каталізатор її потреб і по-
чуттів зможе оптимальним чином виявити 
свої виховні можливості [2, с. 10]. 

Наголосимо також на тому, що вихов-
ний ефект має не тільки відвідування мо-
лодшими школярами професійних спек-
таклів, але й театральних студій, у яких 
грають діти учнівського віку. Наприклад, у 
м. Харкові діють такі дитячі театри та студії:  
театр «Каламбур», «Молодий музичний 
театр-студія Вадима Мулермана», театр 
при центрі розвитку «Сім Я», театри-студії 
«Моя мі», «Старт – Арт», «Чудеса в реше-
ті», «Наш дім», «Алігатор», дитячий театр 
пісні «Натхнення» тощо. Слід зауважити, 
що підготовка учнів молодшої школи до 
сприйняття театрального мистецтва має 
відбуватися не тільки під час перегляду 
дітьми спектаклів. Не менш важливе місце 
в цьому процесі займає робота вихователів 
поза межами театру. Зокрема, ця робота 
включає бесіди з метою засвоєння дітьми 
правил поведінки в театрі, читання для них 
невеличких лекцій з історії створення тих 
чи інших спектаклів, передісторії створен-
ня тих чи інших сюжетів тощо. Багато уваги 
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в педагогічній роботі з учнями треба також 
приділяти обговоренню з ними перегляну-
тих спектаклів, яке організовується на ви-
ховних годинах у школі після перегляду 
спектаклів. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, на основі врахування рекомен-
дацій науковців [7; 1; 2] ми дійшли виснов-
ку, що підготовку учнів молодшої школи 
до сприйняття театрального мистецтва до-
цільно реалізовувати через послідовність 
таких етапів:

1) попередній, спрямований на їх озна-
йомлення з театром як специфічним видом 
мистецтва та різними жанрами театрально-
го мистецтва, накопичення ними необхід-
них художніх знань і вражень, пробудження 
інтересу до театру; 

2) основний, який забезпечує педаго-
гічне стимулювання процесів сприйняття 
театрального дійства, розуміння, пережи-
вання, оцінки зображених у ньому художніх 
подій і явищ та їхньої суб’єктивної інтер-
претації;

3) заключний, котрий зорієнтований 
на закріплення отриманого педагогічного 
ефекту від залучення молодших школярів 
до театрального мистецтва. 

Важливо зауважити, що театральне мис-
тецтво може ефективно впливати на ви-
ховання емоційної сфери учнів молодшої 
школи не тільки через перегляд спектаклів, 
підготовлених професійними акторами, 
але й через залучення їх самих до театра-
лізованої діяльності. На важливості цього 
аспекту у вихованні дітей, зокрема у ви-
хованні емоційної сфери особистості, на-
голошували такі відомі науковці, як Л. Ви-
готський, Б. Теплов, В. Сухомлинський, 
В. Щацька й інші. Зокрема, ними доведе-
но, що залучення дітей до театралізованої 
діяльності сприяє розвитку в них загальних 
і спеціальних здібностей (пам’яті, музично-
го слуху, ритму, голосу тощо) і вихованню 
емоційної сфери особистості як цілісного 
процесу, розкриттю неповторного персо-
нального творчого начала, відпрацюванню 
життєвих цінностей особистості тощо.

Театралізація охоплює різні види діяль-
ності: власну рольову гру, спілкування, що 
має відповідати правилам етикету та куль-

тури мовлення, вокальний і хоровий спів, 
пластику, сценічний рух, ляльководіння, ма-
лювання. Отже, театралізована діяльність 
передбачає використання різних засобів 
сценічної виразності й забезпечує спіль-
ну творчість дітей, спрямовану на їх осо-
бистісний розвиток, включаючи емоційну 
сферу. Цей вид діяльності зумовлює також 
самоідентифікацію дітей, осмислення ними 
власних дій, відчуття позитивних пережи-
вань. При цьому в деяких випадках теа-
тральна й театралізована діяльність можуть 
збігатися за метою й формами (наприклад, 
розвиток мовлення дитини відбувається 
в постановках міні-вистав за чіткими літе-
ратурними сценаріями). 

Важливо також відзначити, що участь мо-
лодших школярів у театралізованій діяль-
ності залучає їх до світу краси, пробуджує 
в них здатність до розуміння емоційного 
стану іншої людини, виявлення співчуття, 
виховує їх емоційність, допомагає психо-
логічно адаптуватися в дитячому колективі. 
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У статті розглянуто можливості вищої школи для впровадження інтегрованого навчання (Content 
and Language Integrated Learning) для підвищення ефективності засвоєння спеціальності та використан-
ня іноземної мови як мови навчання предмету. Розкрито суть поняття інтегрованого навчання предмета 
та іноземної мови, яка полягає у створенні академічної мовної підтримки задля кращого засвоєння 
змісту предметів (дисциплін) у різних формах організації навчання, наприклад, тандемного навчання 
мови, програм занурення, двомовної освіти, дистанційних програм інтенсивного навчання. Висвітлено 
значення постійної взаємодії викладачів дисциплін та викладачів іноземної мови з метою врахування 
змін, що відбуваються в різних сферах світової економіки та сучасній іноземній мові.

Ключові слова: інтегроване навчання, професійно-орієнтована іноземна мова, комунікативний під-
хід, спеціалізована модель навчання, віртуальна модель навчання.

В статье рассмотрены возможности высшей школы по внедрению интегрированного обучения 
(Content and Language Integrated Learning) для повышения эффективности усвоения специальности и 
использования иностранного языка в качестве языка обучения предмету. Раскрыта суть понятия ин-
тегрированного обучения предмету и иностранному языку, которая заключается в создании академи-
ческой языковой поддержки для лучшего усвоения содержания предметов (дисциплин) в различных 
формах организации обучения, например, тандемного обучения языку, программ погружения, двуя-
зычной образования, дистанционных программ интенсивного обучения. Показано значение постоян-
ного взаимодействия преподавателей дисциплин и преподавателей иностранного языка с целью учета 
изменений, происходящих в различных сферах мировой экономики и современном иностранном языке.
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The article examines the possibilities for introduction of integrated learning methods in high school (Con-
tent and Language Integrated Learning) to improve the efficiency of mastering a specialty and a foreign lan-
guage simulteniously, using the foreign language as a subject teaching language. The content and language 
integrated learning concept implies the creation of academic language support for better assimilation of the 
subjects’ content (disciplines) in various forms of organization of training, for example, tandem language 
training, immersion programs, bilingual education, intensive study distance programs. The importance of con-
stant interaction and fruitful cooperation of foreign language teachers and teachers of special disciplines is 
highlighted with the purpose of improving integrated process efficiency taking into account numerous changes 
occurring in various spheres of world economy as well as in a professionally oriented foreign language. 
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Постановка проблеми. У нових умовах 
діяльності вітчизняних підприємств на су-
часному світовому ринку є дефіцит спеці-
алістів, які володіють професійно-орієнто-
ваною іноземною мовою. Очевидною стає 
необхідність організації більш ефективного 
навчання спеціалістів професійно-орієнто-
ваної іноземної мови засобами інтеграції 

предмета та мови для удосконалення їхніх 
іншомовних комунікативних вмінь. Упро-
довж останніх років потреба у кваліфікова-
них спеціалістах, які володіють іноземною 
мовою, неухильно зростає. Володіння іно-
земною мовою стає обов’язковою вимогою 
до кандидата на ту чи іншу інженерну чи 
менеджерську посаду. Нині  досить склад-
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но уявити управлінця без уміння спілкува-
тись іноземною мовою із своїми діловими 
партнерами чи без знання головних куль-
турних, релігійних, політичних, соціальних 
та інших особливостей відповідної країни 
[10, с. 95]. Вільне володіння іноземною 
мовою в межах відповідної галузі сприяє 
швидкому розумінню новітніх технологій та 
світових стандартів і, як результат, створює 
передумови для прискорення темпів роз-
витку вітчизняної економіки. Проте, за ре-
зультатами опитування Міжнародної благо-
дійної організації з удосконалення освіти, 
в Україні 70% роботодавців вважають, що 
випускникам немовних вищих навчальних 
закладів бракує вмінь застосовувати іно-
земну мову для професійного спілкуван-
ня, і лише 30% роботодавців констатують 
достатній рівень володіння іноземною мо-
вою своїх молодих інженерів [4, с. 2]. Саме 
тому питання полягає у тому, яким чином 
досягти такого рівня  іншомовної професій-
ної комунікативної компетенції спеціалістів, 
який би відповідав комунікативним умовам 
світового ринку.   

Світовий досвід свідчить про те, що ви-
вчення іноземної мови стає більш ефек-
тивним тоді, коли мова та предмети інте-
гровані між собою, ніж у разі ізольованого 
традиційного вивчення мови. Проте пи-
тання, пов’язані з інтегрованим навчанням 
предмета і мови з урахуванням багатосто-
роннього фокусу специфіки професійної ді-
яльності, досліджувалися досить рідко.

Інтеграція означає відновлення єдності, 
процес взаємодії, об’єднання, взаємовпли-
ву, взаємопроникнення, в результаті чого 
утворюється нова цілісна система, яка на-
буває нових властивостей та взаємозв’яз-
ків між оновленими елементами системи. 
Ця концепція сприйняття інтеграції в межах 
системного підходу видається досить ціка-
вою, якщо її спроектувати на сферу освіти.

Поняття інтегрованого навчання (Content 
and Language Integrated Learning, скороче-
но CLIL) передбачає створення академічної 
мовної підтримки задля кращого засво-
єння змісту предмету (дисциплін) у різних 
формах організації навчання, наприклад, 
тандемного навчання мови,  програм зану-
рення, двомовної освіти, програм інтенсив-
ного навчання, міжнародних центрів тощо  
[13, с. 10; 14, с. 8].  Причиною поширен-
ня інтегрованого навчання CLIL у багатьох 
країнах світу стала інтернаціоналізація 
освіти та значна економія навчальних годин 
для досягнення цілей навчальних програм 
через інтеграцію предмета та мови. Еконо-
мічні умови сьогодення перетворюють час 
на важливий чинник, тому сучасне життя 
вимагає застосування інтегрованого підхо-

ду до організації навчального процесу саме 
у вищій школі. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Метод інтегрованого  навчання пред-
мета та мови отримав світове визнання 
завдяки успіху такої форми занурення в Ка-
наді. Термін запропонував Девід Марш, до-
слідник у галузі багатомовної освіти, з ме-
тою позначення навчання загальноосвітніх 
предметів іноземною мовою, після чого ме-
тод отримав розвиток у багатьох інших кра-
їнах (Д. Койл, Ф. Гуд, М. Раннут, К. Райк). 
Причиною стала його ефективність та зна-
чна економія кількості навчальних годин 
через інтеграцію предмета та мови. Інтен-
сивність навчання цільової іноземної мови 
у разі інтегрованого навчання за методом 
CLIL може суттєво відрізнятися. Цей метод 
може бути застосованим як для коротко-
строкового, так і довгострокового інтегро-
ваного навчання, беручи до уваги глобаль-
ні, державні або локальні мовні замовлення.

Упродовж останніх десятиліть систе-
ма підготовки спеціалістів у вищій школі 
зазнала суттєвих змін, зокрема й у сфе-
рі навчання іноземних мов. Дослідження 
проблем формування умінь професійного 
іншомовного спілкування спеціалістів різ-
них сфер проводилися досить активно, зо-
крема, учителів (Т.О. Вдовіна, Л.В. Гронь, 
Л.І. Морська, О.В. Пінська), економістів 
(Є.В. Мірошниченко, Г.С. Скуратівська, 
О.М. Устименко), юристів (Л.Б. Котляро-
ва, Г.П. Савченко), медиків та фармацевтів 
(І.Ю. Марковіна, О.П. Петращук), військо-
вих (Р.Г. Зайцева, І.С. Онисіна, Н.І. Угрю-
мова), фахівців із технічних спеціальностей 
(І.М. Гришина, І.П. Дроздовая, Г.О. Єме-
льянова, О.Б. Тарнопольський, Н.Л. Тоцька, 
І.В. Чірва). 

У наш час дослідники продовжують за-
йматися проблемами оволодіння інозем-
ною мовою у професійному контексті, 
а також вивчати можливості інтегрованого 
професійно-орієнтованого навчання спе-
ціалістів [1, с. 8]. Наприклад, особливого 
значення у процесі мовної підготовки май-
бутніх спеціалістів у вищій школі набуває 
читання. Під зрілим професійно-орієнто-
ваним читанням мають на увазі практичне 
володіння цим видом мовленнєвої діяльно-
сті у межах відповідної галузі. Це означає, 
що іншомовне читання має бути засобом 
одержання інформації з метою її подаль-
шого використання у професійній діяльно-
сті. Для навчання читання іноземною мовою 
у ВНЗ використовуються автентичні науко-
во-технічні тексти. Але, як свідчать дослі-
дження вітчизняних і закордонних вчених, 
автентичні тексти нечасто використовують-
ся для читання в немовних ВНЗ. Перевага 
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надається підручникам, які містять змоде-
льовані тексти [6, с. 73]. За цих умов ви-
никає необхідність спільної роботи та тіс-
них взаємовідносин викладачів іноземної 
мови і викладачів дисциплін конкретної 
спеціальності з метою здійснення інтегра-
ції предмета та мови. Наприклад, створен-
ня вторинних текстів іноземною мовою на 
базі авторського тексту предмета збагачує 
концептуальну систему студентів. У цьому 
разі читання трансформується з мети нав-
чання у засіб усвідомлення світу й майбут-
ньої професії. 

Необхідність гармонійного розвитку всіх 
видів мовленнєвих вмінь майбутніх спе-
ціалістів вимагає інтегрованого підходу 
до процесу формування навичок та умінь 
письма, який не має обмежуватись лише 
нотатками та повідомленнями. Н.В. Зіну-
кова і Г.С. Скуратівська досліджували ме-
тоди навчання студентів економічних спе-
ціальностей англійської мови професійного 
письмового спілкування. Визначено мето-
дичні основи керівництва навчальною діяль-
ністю студентів, обґрунтовано і практично 
розроблено методику навчання написан-
ня довідково-інформаційної документації, 
розроблено словник-мінімум та систему  
вправ для його засвоєння [8, с. 18; 12, с. 20].

Попри це, проблема ефективної органі-
зації інтегрованого професійно-орієнтова-
ного навчання іноземних мов у вищій школі 
є практично недослідженою. Окремого ви-
вчення потребують принципи, зміст, фор-
ми і методи організації згаданого навчання 
засобами різних методик, ефективність ін-
тенсивних методів у малих групах студен-
тів, об’єднаних спільною спеціальністю, та 
цілий комплекс пов’язаних із цим проблем. 
Отже, актуальність дослідження зумовлена, 
з одного боку, необхідністю забезпечення 
такого рівня іншомовної компетенції спе-
ціалістів, який є достатнім для спілкування 
(Basic interpersonal communication skills), 
а з іншого – досягнення вільного володін-
ня мовою на академічному рівні (Cognitive 
academic language proficiency). 

Постановка завдання. Завданням стат-
ті є висвітлення можливостей для впрова-
дження інтегрованого навчання предмету 
та мови в сучасній вищій школі, що означає 
підвищення ефективності процесу шляхом 
цілеспрямованого засвоєння майбутніми 
спеціалістами предмета, мови та навичок 
навчання одночасно. Гострота проблем су-
часної системи освіти спеціалістів пов’я-
зана з її високим потенціалом, особливим 
значенням для державної політики в умовах 
сучасних соціально-економічних змін, які 
безпосередньо стосуються дорослого на-
селення [2, с. 87]. При цьому дуже важли-

вими є наступність і безперервність на усіх 
етапах освітнього процесу – початкового, 
середнього, вищого і післядипломного. Ін-
тегроване навчання предмета та іноземної 
мови є однією з важливих складових ча-
стин цього процесу. Курс іноземної мови 
у ВНЗ, який є етапом у системі «середня 
школа – вища школа – післядипломна осві-
та», має бути інтегрованим і професійно-о-
рієнтованим, а його цілі – зумовлюватися 
комунікативними й професійними потреба-
ми майбутніх спеціалістів. Тому головною 
стратегією підготовки майбутніх спеціаліс-
тів для професійної діяльності на світовому 
ринку праці має стати забезпечення фор-
мату інтегрованого навчання предмета та 
мові, що базується на професійному змісті, 
комунікативному підході та функціонально-
му вивченні іноземної мови.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Очевидно, що майбутні спеціаліс-
ти мали б оволодіти професійно-орієнтова-
ною іноземною мовою у вищих навчальних 
закладах. Проте дедалі більше фахівців 
у галузі педагогіки вищої школи та філософії 
освіти, а також керівників вищих навчаль-
них закладів усвідомлюють обмеженість 
потенціалу сучасної системи професійної 
підготовки спеціалістів, із точки зору їх за-
безпечення іншомовною комунікативною 
компетенцією. Роботодавці зазначають, що 
типові сучасні випускники вищих закладів 
освіти не здатні компетентно спілкуватися 
іноземними мовами у професійних сферах 
[4, с. 2].

Інтегроване навчання предмета та мови  
(CLIL) є методикою навчання іноземної 
мови, яка робить акцент на двох інтегрова-
них між собою цілях: засвоєння предмета 
та  використання з цією метою іноземної 
мови як мови навчання [13, с. 9]. Цільова 
мова є засобом  засвоєння навчального 
матеріалу, проте не самоціллю.  Предмет 
засвоюється на  уроках мови, а мова – на 
уроках предмета; при цьому мова інтегру-
ється з навчальною програмою. Нині ба-
зова підготовка спеціалістів з іноземних 
мов, що здійснюється у вищих навчальних 
закладах, забезпечує загальнокультурний 
розвиток спеціалістів та їх професійно-о-
рієнтовану підготовку. Однак швидкі тем-
пи розвитку техніки та інформаційної бази, 
які забезпечують професійну діяльність 
сучасних спеціалістів, вимагають від них 
систематичного підвищення кваліфікації і 
безперервного удосконалення іншомовної 
комунікативної компетенції. Враховуючи 
темпи розвитку сучасних технологій, вида-
ється доцільним, аби процес професійно- 
орієнтованого удосконалення іншомовних 
умінь спеціалістів у найбільш типових мо-
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делях освітніх систем (спеціалізованих, вір-
туальних і корпоративних) відбувався у кон-
тексті безперервного навчання. У реальній 
практиці згадані моделі існують паралель-
но і взаємодіють, посилюючи одна одну.

Спеціалізована модель освіти фактич-
но зберігає те спрямування навчання іно-
земної мови, яке існує на рівні бакалавра, 
повторюючи його зміст та лише (у кращому 
разі) поглиблюючи останній замість того, 
щоб запропонувати якісно новий курс, який 
би враховував комунікативні потреби кож-
ного конкретного спеціаліста. Підхід базу-
ється на контексті: предмет інтегрується на 
уроці мови, а мова – на предметному уроці 
з навчальною програмою. Це означає, що 
інформація передається  цільовою мовою 
у спрощеній і підтримуючій формі. До ме-
тодичних прийомів, що відповідають ідеї ін-
тегрованого навчання (CLIL), належать ви-
користання термінології, графіків, діаграм, 
малюнків як інтеграції контексту (предмету) 
та мови (форми).  

Як варіант, доцільно розглянути можли-
вість підвищення ефективності навчання 
в спеціалізованих системах освіти шляхом 
додаткового введення різноманітних мо-
дульних курсів, спрямованих на форму-
вання професійно-орієнтованих іншомов-
них комунікативних вмінь, що не входять 
до змісту загального курсу на рівні бака-
лавра. Згадані спеціалізовані курси могли 
б бути зорієнтованими на конкретні комуні-
кативні потреби спеціалістів, що зумовлю-
ються метою та змістом їхньої професійної 
діяльності. Але навіть якщо вдасться вирі-
шити численні технічні труднощі, пов’язані 
із введенням додаткових курсів і можли-
вою незначною кількістю студентів у пев-
них модулях, це спричинить необхідність 
кардинальної переробки навчальних про-
грам та істотної зміни методики навчання 
на цьому етапі освіти. За даними деяких 
досліджень [7, с. 55], такі програми та ме-
тодики мають, як мінімум, забезпечувати 
реалізацію чотирьох принципів: самостій-
ності, рефлективності (усвідомлення влас-
них змін), розвитку освітніх потреб та акту-
алізації результатів навчання. 

Є й інші проблеми, що суттєво вплива-
ють на ефективність іншомовної профе-
сійно-орієнтованої підготовки у спеціалі-
зованих освітніх системах. Нині, на жаль, 
вітчизняні технології певним чином від-
стають від світових новітніх технологій, 
а це означає, що базова підготовка спе-
ціалістів, наприклад,  технічного профілю 
не може врахувати всіх тих змін, які від-
буваються в організації виробничих про-
цесів, обладнанні тощо. Тому зміст нав-
чання у спеціалізованих освітніх системах 

не може врахувати новітні  розробки, ви-
никнення нових технічних термінів, що 
позначають відповідні поняття, пов’язані 
з новими технологіями світової економіки. 
З іншого боку, намагання передових під-
приємств вітчизняної економіки крокувати 
в ногу зі світовим прогресом та пов’язані 
з цим значні зміни в організації виробни-
цтва, разом із глобальним впровадженням 
нових світових технологій ускладнюють 
процес формування професійно-орієнто-
ваних іншомовних комунікативних умінь 
у системі вищої освіти для багатьох спе-
ціальностей. Таке ускладнення, проте, ча-
сто навіть не усвідомлюється викладачами 
спеціальних предметів та більшістю викла-
дачів іноземної мови, які в найтиповіших 
випадках є випускниками факультетів іно-
земної філології, не знайомими не тільки 
з особливостями організації сучасного  
(а тим більше, конкретного) виробництва, 
але й із системою загальних технічних по-
нять та термінологією, що їх позначає. 

Характерною ознакою інтегрованого 
навчання CLIL у вищій школі стає інтегра-
ція предметів і мови, базування на змісті, 
комунікативний підхід і функціональне ви-
вчення мови. Матеріал, що вивчається на 
спеціальних предметах, використовують 
на уроках мови. Викладач іноземної мови, 
який співпрацює з викладачами інших 
предметів, використовує на своїх заняттях 
термінологію і тексти з інших дисциплін. 
Своєю чергою, викладачі, які викладають 
спеціальні предмети, також можуть у най-
більш спрощеному вигляді використову-
вати на своїх лекціях (семінарах) невеликі 
фрагменти нескладних статей з іноземних 
джерел, що, наприклад, підтверджують ін-
новації у розвитку конкретної професії (га-
лузі). Принцип полягає у тому, щоб вивча-
ти, використовуючи, та використовувати, 
вивчаючи. Автентичність стає важливою 
ознакою процесу: статті, тексти та завдан-
ня справжні, мова пов’язана  з реальними 
професійними ситуаціями і цілями. Доціль-
но зауважити, що викладачі спеціальних 
предметів у вищій школі мають володіти 
певними іншомовними навичками та вмін-
нями, що підтверджується їхніми дипло-
мами та конкретними оцінками (балами) 
з предмета «Іноземна мова».  

З викладеного вище очевидним є висно-
вок, який полягає в тому, що нині перед 
вищою школою постала необхідність вирі-
шення підвищення ефективності процесу 
формування професійно-орієнтованої ін-
шомовної комунікативної компетенції май-
бутніх фахівців. Спроба такого вирішення 
може бути здійснена засобами організації 
інтегрованого навчання предмета та мови 
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із застосуванням віртуальної моделі освіти, 
зміст якої розглядається далі.  

Віртуальна модель, що реалізується за 
допомогою комп’ютерно-інформаційних 
технологій і максимально враховує осо-
бистісні освітні потреби конкретної осо-
би, вважається перспективним способом 
підвищення ефективності інтегрованого 
навчання. На відміну від принципу «освіта 
на все життя» (спеціалізована модель нав-
чання) принцип «освіта через все життя» 
(віртуальна модель навчання) враховує по-
треби сучасної людини у поповненні і тран-
сформації власних професійних знань, аби 
залишатися конкурентоздатним на ринку 
праці. Сучасна вища школа має усвідомити 
необхідність вирішення проблеми інтегро-
ваного навчання, а також перенавчання для 
адаптації до швидкоплинних змін техноло-
гій виробництва і відповідних науково-тех-
нічних засобів. 

Одним із варіантів вирішення цієї про-
блеми є дистанційне навчання, популяр-
ність якого останніми роками суттєво зрос-
ла. У наш час через посередництво відео- і 
телеконференцій реалізується чимала кіль-
кість освітніх програм [11, с. 71].

Головною перевагою дистанційного нав-
чання є те, що учасники не мають обмежень 
щодо місця і часу навчання. Дистанційне 
навчання спирається на сучасні інформа-
ційні технології й охоплює усі форми під-
готовки, в яких під час навчання викладач 
та слухачі знаходяться в географічно різних 
місцях (навчання в інтернеті, електронна 
пошта, традиційні заочні форми та екстерн 
навчання). Більш ефективними, принаймні 
теоретично, мають стати форми навчання 
із застосуванням інтернету, що уможлив-
люють доступ до значної кількості відда-
лених джерел інформації, а також значно 
розширюють можливості спілкування.

Як відомо, дистанційна модель навчан-
ня може реалізовуватися у трьох режимах: 
асинхронна групова робота, синхронна 
групова робота, а також дистанційне само-
навчання в ритмі, що визначається самим 
користувачем. Дистанційне навчання має 
багато переваг, таких як гнучкість, модуль-
ність, паралельність, масовість. Цей вид 
навчання є економічним та технологічним. 
Крім того, дистанційне навчання забезпе-
чує реалізацію принципів інтегрованого 
навчання, соціальної рівності в отриман-
ні освіти (незалежно від місця мешкання і 
стану здоров’я) та інтернаціоналізму (мож-
ливість отримувати освіту за кордоном, не 
залишаючи власної країни).

Як доводять спеціальні дослідження  
[5, с. 53; 11, с. 76], за належної організації 
якість дистанційної освіти не поступається 

якості традиційної (стаціонарної), завдяки 
ефективним системам контролю над про-
цесом дистанційного навчання. Практика 
Українського центру дистанційної освіти 
свідчить про те, що використання відповід-
них методик навчання і сучасних навчаль-
них технологій дає високі результати. 

З іншого боку, є думка, що технічні за-
соби навчання лише чудово зберігають ін-
формацію і передають її на будь-яку від-
стань тим, хто навчається, але жодним 
чином не впливають на якість навчання  
[9, с. 37]. На думку прибічників такого по-
гляду, нові освітні технології – це лише 
форма, яка потенційно здатна сприяти 
підвищенню ефективності навчання й дає 
змогу переосмислити концепцію навчаль-
ного процесу в нових умовах інформацій-
ної цивілізації, проте вона не може і не має 
підмінювати зміст навчання.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, сучасна вища школа може 
значно підвищити ефективність підготов-
ки майбутніх спеціалістів засобами методу 
інтегрованого навчання спеціальних пред-
метів та мови для цілеспрямованого засво-
єння предмета, мови та навичок навчання 
одночасно. При цьому найбільш перспек-
тивними стають такі форми організації ін-
тегрованого навчання, що реалізуються 
через постійну взаємодію і тісну співпра-
цю викладачів предмета та іноземної мови, 
а також через впровадження таких комп’ю-
терно-інформаційних технологій, які макси-
мально враховують професійний контекст 
та особистісні освітні потреби.

Значним кроком уперед стає викори-
стання мультимедійних технологій для ін-
теграції графіки, аудіо та відео в одному 
спеціальному навчальному курсі. Програ-
ми дистанційного професійно-орієнтова-
ного навчання означають нові можливості 
для впровадження методу інтегрованого 
навчання предмета та мови у вищій шко-
лі, а саме: прослуховування значної кіль-
кості аудіоматеріалів (професійних ситу-
ацій), перегляд професійно-орієнтованих 
відеофільмів іноземною мовою, самостій-
на робота з розвитку фонетичних навичок 
за допомогою озвучених вправ, а також 
використання величезного словникового 
ресурсу, системи пошуку професійної лек-
сики та її перекладу.
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професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти 
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У статті, у результаті аналізу та узагальнення головних позицій дослідників компетентнісного підхо-
ду в професійній освіті, професійно-педагогічній (післядипломній освіті та самоосвіті), було з’ясовано, 
що їх об’єднують такі домінуючі характеристики: суб’єктність позиції фахівця, що визначає здатність 
до системного, перманентного професійного, особистісного саморозвитку; варіативність; компетент-
ний професіонал спроможний ефективно адаптуватися до умов діяльності, що постійно змінюються.

Ключові слова: професійно-педагогічна компетентність педагога,  система професійного само-
розвитку, безперервна освіта, післядипломна освіта.

В статье, в результате анализа и обобщения главных позиций исследователей компетентностного 
подхода в профессиональном образовании, профессионально-педагогическом (последипломном об-
разовании и самообразовании), было установлено, что их объединяют следующие доминирующие 
характеристики: субъектность позиции специалиста, который определяет способность к системному, 
перманентному профессиональному, личностному саморазвитию; вариативность; компетентный про-
фессионал способен эффективно адаптироваться к условиям деятельности, что постоянно меняются.

Ключевые слова: профессионально-педагогическая компетентность педагога, система професси-
онального саморазвития, непрерывное образование, последипломное образование.
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Annenkova N.P., Potapchuk T.V. PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE OF THE 
TEACHER IN THE PROFESSIONAL SELF-EMPLOYMENT SYSTEM

In the article, after analyzing and summarizing the main positions of the researchers of the competence 
approach in vocational education, vocational and postgraduate education (postgraduate education and self- 
education), it was ascertained that they are united by the following dominant characteristics: the subject's 
position of a specialist, which determines the ability to systemic, permanent professional, personal self-deve- 
lopment; variability; A competent professional is able to adapt effectively to constantly changing conditions.

Key words: vocational and pedagogical competence of the teacher, system of professional self-develop-
ment, continuous education, postgraduate education.

Постановка проблеми. Стосовно основ 
розвитку та саморозвитку професійно-пе-
дагогічної компетентності педагога нау-
ковці, вказуючи на особливості педагогіч-
ної професії, акцентують на сутності саме 
педагогічної компетентності як мобільної 
системи педагогічних знань та здатності 
до їх використання в ситуаціях, які постійно 
змінюються, тобто які щоразу потребують 
осмисленого та творчого їх практичного 
використання. Щодо розвитку професій-
ної компетентності сучасного педагога, то 
варто зазначити, що більшість наукових 
робіт порушує проблеми підвищення педа-
гогічної компетентності педагога в системі 
професійної підготовки у вищому навчаль-
ному закладі, а також післядипломної осві-
ти, значно менше – в системі професійного 
саморозвитку вчителя.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема професійно-педагогічно-
го розвитку та саморозвитку, підвищення 
професійної компетентності педагога є 
складною та багатоаспектною, тому різні 
напрями, форми та методи професійно-
го розвитку особистості були предметом 
наукових досліджень як вітчизняних, так 
і зарубіжних науковців (Г. Балл, І. Зязюн,  
Ю. Пелех, В. Семіченко та ін.).

Також варто зазначити, що професійний 
розвиток вчителя досліджується у контек-
сті: філософії освіти (О. Антонова, І. Зязюн, 
В. Кремень, О. Отич), професійної освіти 
(Л. Павленко, С. Сисоєва, І. Якухно) про-
фесійно-педагогічного розвитку вчителя 
(В. Маслов, Л. Сташенко, О. Шевченко).

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає в теоретичному 
обґрунтуванні професійно-педагогічної 
компетентності педагога в системі профе-
сійного саморозвитку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Так, академік О. Савченко, до-
сліджуючи проблеми понятійного апарату 
компетентнісної освіти, вказує на важли-
вість взаємозалежності загальноосвітньої 
та професійної діяльності компетентнісного 
рівня, визначаючи їх ключові характеристи-
ки. Зокрема, зазначається, що «зростають 
вимоги до якості освіти і виникає запит на 

компетентних учителів і компетентних учнів. 
Тривалі наукові дискусії дали змогу вченим 
виокремити чотири базових характеристи-
ки поняття «компетентність»: використання 
компетентності завжди відбувається у пев-
ному контексті (скажімо, у конкретній на-
вчальній ситуації); компетентність завжди 
є результатом, вона характеризує те, що 
може зробити індивід, а не описує процес, 
під час якого він набув цю компетентність 
(наприклад, учень показує, що саме він уміє, 
а не розповідає: «Я читав, я писав…»); для 
вимірювання здатності індивіда користува-
тися компетентністю потрібні чітко визна-
чені та затверджені стандарти; компетент-
ність є мірою того, що індивід може зробити 
у конкретно визначений час [12, с. 5].

Так, компетентнісний підхід полягає 
у зміщенні акценту з накопичування знань, 
умінь і навичок на формування й розви-
ток у педагогів здатності практично діяти, 
застосовувати індивідуальні техніки у си-
туаціях професійного зростання. Процес 
розвитку професійної компетентності пе-
дагогічних працівників є цілісним і водно-
час динамічним. Органічною складовою 
частиною саморозвитку професійної ком-
петентності педагогів є особистісне та 
практичне спрямування навчання, розви-
ток власного досвіду професійної діяль-
ності, особистісного самовдосконалення, 
емоційно-ціннісних ставлень, ціннісно-сві-
тоглядної спрямованості, що реалізується 
на основі «Я-концепції» і за індивідуальною 
траєкторією. 

Таким чином, логіка структурування про-
цесу розвитку та саморозвитку професій-
но-педагогічної компетентності педагога 
на етапі переходу до інноваційних освітніх 
стандартів закономірно має орієнтуватися 
на позиції, забезпечуючи: інтеграцію про-
фесійної та особистісної складових частин 
у процесі формування та розвитку про-
фесійної компетентності вчителя; пріори-
тетність особистісно орієнтованих освітніх 
технологій; посилення тенденції до пере-
ходу професійного розвитку у самороз-
виток; формування концепції та технології 
професійної діяльності на основі «Я-кон-
цепції»; орієнтацію професійного розвитку 
педагога на критерії якості, що інтеграль-
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но визначають рівень сформованості його 
професійної компетентності, здатність до 
самоосвітньої діяльності.

Що стосується структурної організації 
професійної компетентності педагога, ви-
значені компоненти однаковою мірою акту-
альні для освітньої діяльності, професійно-
го розвитку:

1. Знання – здебільшого логічна інфор-
мація про навколишній і внутрішній світ лю-
дини, зафіксована в її свідомості.

2. Вміння – психічні утворення, які поля-
гають у засвоєні людиною способів і нави-
ків діяльності.

3. Професійна позиція – система сфор-
мованих установок і орієнтацій, відношень і 
оцінок внутрішнього і навколишнього досві-
ду, реальності і перспектив, а також дома-
гань, які визначають характер дій, поведін-
ки. Процес формування професійної позиції 
базується на спрямованості особистості 
(психологічна властивість, яка поєднує цін-
ності, устремління, потреби особистості).

4. Індивідуально-психологічні особли-
вості людини – поєднання різних структур-
но-функціональних компонентів психіки, які 
визначають індивідуальність, стиль діяль-
ності, поведінки і виявляються в якостях 
особистості.

5. Акмеологічні варіанти – внутрішні 
збудники, які зумовлюють потребу в само-
розвитку, творчості та самовдосконалення 
[11, с. 334–335]. 

М. Лапенок зазначає, що нова модель 
компетентності педагога – це науково-об-
ґрунтований склад професійних знань, 
вмінь і навичок, серед яких треба визна-
чити конструктивні та гностичні, аналітичні, 
проективні, рефлексивні, організаторські, 
комунікативні вміння, культуру педагогічно-
го спілкування, розвинену педагогічну тех-
ніку [10, с. 134]. 

Аналіз структури професійно-педаго-
гічної компетентності педагога свідчить 
про свого роду інтеграцію традиційної та 
інноваційної освіти, зокрема визначаєть-
ся тенденція до формування знань, які 
засвоюються не через традиційні форми 
запам’ятовування та відтворення, а через 
їх об’єктивацію у свідомості особистості, 
умінь як психічних утворень, що є реаль-
ним надбанням особистості. Тобто знання 
та вміння формуються через призму базо-
вих особистісних утворень, пов’язаних з її 
індивідуальними, у тому числі і психологіч-
ними характеристиками, акмеологічними 
орієнтирами.

Також порівняльна характеристика під-
ходів науковців до структурування профе-
сійно-педагогічної компетентності педагога 
свідчить про зростання питомої ваги само-

розвивальної діяльності в її структурі. Осо-
бливої значущості у цьому контексті набу-
ває концепція спрямованої самоорганізації 
Г.В. Єльнікової [2, с. 133–139], головними 
позиціями якої є: 

– самоуправління як самостійне спряму-
вання своєї діяльності на досягнення мети;

– самоорганізація як самоупорядкуван-
ня, при якому відбуваються процеси коопе-
рації, співпраці на основі узгодження різних 
точок зору, зв’язаних співіснуванням різних 
систем;

– спрямована самоорганізація як управ-
лінська взаємодія, яка спрямовує діяльність 
людини на самоорганізацію і саморозвиток 
у заданому напрямі;

– саморозвиток як довільний розвиток 
(усвідомлений і спонтанний);

– діалогічна адаптація як взаємопристо-
сування, реакція системи на підбурюючі 
фактори середовища шляхом когерентного 
узгодження дій із подразником;

– ситуації додаткової орієнтації, при якій 
виконання завдання потребує додаткового 
вироблення знань.

У цьому процесі важливо усвідомлюва-
ти той факт, що головні спонукальні сили 
до саморозвитку є не ззовні заданими, а 
містяться у його структурі і посилюються 
вони по мірі того, наскільки його суб’єкт 
досягає успіху у цьому процесі, результати 
якого безпосередньо впливають на ефек-
тивність професійної діяльності. 

За критеріями результативності педаго-
гічної діяльності вчителя М. Лапенок виді-
ляє п’ять рівнів професійної компетентності 
педагога: репродуктивний (дуже низький), 
адаптивний (низький), локально-моделюю-
чий (середній), системно-моделюючий (ви-
сокий) та творчий (найвищий) [10, с. 133]. 

У системі професійного розвитку та са-
морозвитку педагога важливо забезпечи-
ти, з одного боку, безперервність освіти, 
з другого – її керованість на основі саморе-
гуляції, самоуправління процесом. Зусил-
ля необхідно сконцентрувати на вирішен-
ня протиріччя між традиційною системою 
професійного розвитку педагога, в якій 
учитель є об’єктом системи, що реалізує 
визначену для нього освітню програму, і 
інноваційною, заснованою на само регуля-
тивних процесах (самоаналіз, самовизна-
чення, само програмування, саморозвиток, 
самоуправління, самовиховання та ін.). 

Це означає, що вся система після-
дипломної освіти має модернізуватися 
на концепції посилення складової частини 
саморозвитку педагога, підвищення ефек-
тивності умов для реалізації індивідуаль-
ного маршруту та програми професійного, 
особистісного саморозвитку. Орієнтація на 
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зазначену ціль зумовлює необхідність при-
ведення у відповідність до неї всієї систе-
ми освіти у комплексі її складників: змісту, 
форм, методів освітньої діяльності, систе-
ми діагностики її ефективності та ін.

Зміст та технології післядипломної осві-
ти мають спрямовувати на перманентність 
саморозвитку педагога, забезпечити пере-
орієнтацію традиційної системи післяди-
пломної педагогічної освіти на формування 
в її контексті індивідуалізованих програм 
відповідно до запитів кожного педагога, ре-
ального досвіду його професійної діяльно-
сті. Суб’єктність позиції та діагностичність 
процесу мають бути головними ознаками 
професійного саморозвитку.

Так, психологічні аспекти саморозвитку 
досліджували І. Бех, В. Боборикін, М. Бори-
шевський, П. Горностай, Л. Зязюн, О. Ко-
лесник, Л. Павленко та ін. Так, О.П. Ко-
лесник визначає сутність саморозвитку 
як «шлях формування себе як особистості 
в світі, шлях до переживання дедалі більшої 
повноти буття у світі [5, с. 391]. Акцентуючи 
на психологічних аспектах, дослідник асо-
ціює саморозвиток особистості з «прагнен-
ня людини до реалізації життєвої енергії, 
виконання себе у світі як особистості через 
найбільш повне функціонування наявних 
та нарощення нових можливостей для по-
родження життєвих актів» [5, с. 46]. Також 
саморозвиток трактується як найскладніша 
форма роботи внутрішнього світу людини, 
в тому числі вироблення власних позицій 
і переконань, постановка життєвих цілей, 
пошук шляхів самовизначення в процесі її 
просування власним шляхом, у межах яко-
го особистість виявляє себе, будує себе, 
осмислює сенс свого існування. Проце-
суально саморозвиток визначається як 
«складна, напружена діяльність, спрямо-
вана на позитивну зміну себе, подолання 
буденності, на опанування вищого сенсу 
життя» [1, с. 55].

Узагальнюючи позиції науковців, варто, 
насамперед, звернути увагу на визнання 
того факту, що саморозвиток є складним 
і багатогранним процесом, який стосуєть-
ся всіх аспектів внутрішнього світу людини, 
він виступає іманентним процесом, прита-
манним особистості, формою її життєвої, 
психічної активності і тому завдання поля-
гає в тому, щоб допомогти кожній людині 
відшукати власний алгоритм саморозвитку, 
самореалізації.

Тому педагогічний ракурс дослідження 
проблеми пов’язаний із пошуками такої 
концепції та технології освітньої діяльності, 
яка була би сприятливою для саморозвит-
ку особистості у контексті, який задається 
відповідним типом та рівнем навчання.

Професійний саморозвиток О. Пєхота 
тлумачить як самовдосконалення усвідом-
лене цілеспрямоване самовдосконалення, 
самозміна з метою досягнення високих 
результатів у теперішній та майбутній про-
фесійній діяльності [9, с. 113]. Феномен 
«професійного саморозвитку вчителя», як 
підкреслює Л.А. Павленко, знаходиться 
в основі самореалізації творчого потенціа-
лу вчителя. Вивчаючи процес саморозвит-
ку, Л.А. Павленко [8, с. 106] вказує на вза-
ємопов’язані форми вираження і реалізації 
особистості: самоствердження – можли-
вість людини показати себе з найкращого 
боку та організація своєї діяльності таким 
чином, щоб в усій красі проявити свої 
якості, риси тощо; самовдосконалення – 
можливість особистісного росту людини, 
набуття та подальше вдосконалення тих 
рис і якостей особистості, наявність яких 
наближає її до ідеалу, а також оволодіння 
новими для особистості видами діяльності; 

Саморозвиток як неперервний процес 
стає певною формою підвищення профе-
сіоналізму під час навчання або трудової 
діяльності в межах спеціальності і тракту-
ється як «інформаційно забезпечувальна 
діяльність, що здійснюється шляхом опа-
нування, нагромадження, упорядкування, 
систематизації, оновлення різновидів дос-
віду з метою задоволення пізнавальних по-
треб для здійснення різних видів діяльності 
[3, с. 347].

Змістові особливості тлумачення про-
фесійного саморозвитку педагога більшою 
мірою належать до системи професійної 
підготовки вчителя, складником якої є про-
фесійно-педагогічний саморозвиток. Зако-
номірно, що процес професійного само-
розвитку студента (майбутнього педагога) 
та вчителя мають однакову основу, хіба що 
різняться умовами, в яких вони реалізують-
ся, зокрема в рамках професійної освіти 
саморозвиток частіше програмується та 
оцінюється викладачем, у той час як у рам-
ках професійної діяльності він реалізується 
на самоуправлінській основі.

Спільними є позиції, які акцентують 
на необхідності формування педагога як 
суб’єкта професійного саморозвитку і його 
спрямування має стосуватися удосконален-
ня особистісних якостей, необхідних для 
майбутньої професії, зокрема, «формуван-
ня особистості викладача, орієнтованого на 
високі професійні досягнення» [15, с. 181]. 
Також варто зазначити, що однією з голов-
них функцій саморозвитку є спрямованість 
на творчий рівень професійної діяльності 
педагога, тому саморозвиток визначається 
як «постійний процес оволодіння професій-
но необхідними новими, актуальними знан-
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нями, вміннями та навичками, їх вдоскона-
лення з метою опанування творчим рівнем 
виконання фахової діяльності» [14, с. 21]. 

Також усі дослідники проблеми самороз-
витку педагога єдині у тому, що функціо-
нально саморозвиток сприяє розвитку осо-
бистісної орієнтованості, індивідуального 
стилю педагогічного процесу, формування 
професіоналізму на основі «Я-концепції», 
підвищенню рівня усвідомлення процесу 
саморозвитку як реального засобу росту 
якості професійної діяльності, самоактуа-
лізації, самоствердженню, самовдоскона-
ленню і самореалізації педагога, розвитку 
активності, творчості, суб’єктності стосов-
но формування власного стилю та мето-
дики професійної діяльності, гармонізації 
особистісного, професійного, життєвого 
просторів студента, вчителя, тобто само-
стійне створення умов, за яких учитель ре-
алізує себе у професії.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отож, професійно-педагогічний самороз-
виток педагога – це цілеспрямований про-
цес програмування особистісно орієнто-
ваного професійного самовдосконалення 
відповідно до базових критеріїв якості на 
основі визначення наявного особистісного 
потенціалу розвитку, актуальних надбань 
власної педагогічної практики, а також по-
шук адекватного змістово-технологічного 
забезпечення його реалізації.

Представлене розуміння сутності проце-
су професійно-педагогічного саморозвит-
ку педагога, його функціональних особли-
востей, структурної організації дав змогу 
розробити структуру його процесуального 
забезпечення як поетапного переводу за-
вдань саморозвитку, що стосуються осо-
бистісного та професійного, через форму-
вання цілісного, концептуального уявлення 
про саморозвиток як систему, у конкретні 
результати, які піддаються діагностиці і ви-
значають рівень ефективності процесу. 
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У статті визначено роль та значимість використання навчальних інтернет-ресурсів у формуванні 
англомовної компетентності в аудіюванні студентів технічних ЗВО. Вивчено процес формування ан-
гломовної компетентності в аудіюванні в технічних ЗВО. Виявлено та охарактеризовано можливості 
та характерні ознаки навчальних інтернет-ресурсів, а також виокремлено та проаналізовано сучасні 
навчальні інтернет-ресурси, які спрямовані на формування англомовної компетентності в аудіюванні.

Ключові слова: навчальні інтернет-ресурси, англомовна компетентність в аудіюванні, технічний 
ЗВО, аудіювання, аудіо та відеоматеріали.

В статье определены роль и значимость использования интернет-ресурсов в процессе формиро-
вании англоязычной компетентности в аудировании студентами технических вузов. Изучен процесс 
формирования англоязычной компетентности в аудировании в технических вузах. Выявлены и охарак-
теризованы возможности и характерные особенности учебных интернет-ресурсов, а также выделены 
и проанализированы современные учебные интернет-ресурсы, направленные на формирование англо-
язычной компетентности в аудировании.

Ключевые слова: учебные интернет-ресурсы, англоязычная компетентность в аудировании, тех-
нический вуз, аудирование, аудио и видеоматериалы.

Bilyk O.O., Puha O.O. THE ROLE OF EDUCATIONAL INTERNET-RESOURCES IN IMPROVING 
ENGLISH LISTENING COMPETENCE OF STUDENTS IN TECHNICAL HEIS

The article defines the role and significance of using educational Internet resources in improving English 
listening competence of students studying at technical HEIs. The process of formation and improving English 
listening competence provided by technical HEIs is studied. The features and characteristics of educational In-
ternet resources were identified and characterized. The authors also define and analyze the modern educational 
Internet resources used for improving English listening competence.

Key words: educational Internet resources, English listening competence, technical HEI, listening, audio 
and video materials.

Постановка проблеми. Завдяки фор-
муванню європейського освітнього про-
стору в Україні з відкритими можливостя-
ми до студентської мобільності, процесу 
євроінтеграції, що спричиняє підвищення 
конкурентоспроможності фахівців і від-
криття світових ринків праці, підвищуються 
роль і значимість знання англійської мови. 
Нині процес англомовної підготовки сту-
дентів технічних ЗВО вимагає модернізації 
та удосконалення. Навчальні інтернет-ре-
сурси вважаються найбільш доступними 
технологіями та засобами, які здатні мо-
дернізувати, удосконалити, індивідуалізу-
вати та інтенсифікувати процес формуван-
ня англомовної компетентності загалом 
та компетентності в аудіюванні зокрема.  
Акцентується на вивченні англійської мови 
з використанням навчальних інтернет-ре-
сурсів як у межах аудиторних занять тех-
нічних ЗВО, так і в процесі самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблема впровадження та доціль-
ності використання інформаційно-комуні-
каційних технологій у процесі вивчення та 
навчання іноземних мов стала об’єктом до-
сліджень багатьох зарубіжних (М. Роджерс 
(М. Rodgers), Л. Янг, (L. Yang), М. Леві (М. 
Levy), О. Полат та ін.) та українських на-
уковців (Є. Дмитрієва, О. Кужель, Т. Ко-
валь, О. Палій, О. Пометун, Н. Рожкова та 
ін.). Науковці вважають, що саме завдяки 
комп’ютеризованому навчанню створюєть-
ся комфортне середовище для вивчення 
іноземних мов, самостійної роботи, індиві-
дуалізації навчального процесу, що пози-
тивно впливає на формування іншомовної 
компетентності [1–2].

У науково-теоретичних джерелах вияв-
лено багато праць українських науковців 
(О. Бігич, Н. Бичкова, Р. Вікович, Н. Кар-
дашова, О. Мартиненко, А. Рацул, Л. Шев- 
копляс), присвячених проблемі застосу-
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вання різноманітних методів та технологій 
у процесі формування іншомовної ком-
петентності в аудіюванні. Методологічні 
засади та практичні рекомендації із за-
стосування комп’ютерних технологій та ін-
тернет-ресурсів у вивченні іноземних мов 
виявлено у наукових дослідженнях: В. Би-
кова, В. Глушкова, І. Грінченко, І. Карпи, 
Л. Лучко, Л. Нікітюк, Г. Селевко, В. Троцю-
ка, І. Романюка. Встановлено, що вводи-
ти інтернет-ресурси у процес практичного 
заняття треба структуровано і методично- 
обґрунтовано, плануючи їх навчальну, роз-
виваючу та виховну мету [3, с. 324]. 

Аналіз науково-педагогічної літератури 
дає змогу стверджувати, що увага вчених 
спрямована на вивчення ефективності за-
стосування інформаційно-комунікаційних 
технологій на заняттях з іноземної мови, 
визначення преваг та недоліків викори-
стання мультимедійного забезпечення для 
оволодіння іноземними мовами. Однак 
не виявлено комплексного дослідження, 
присвяченого проблемі застосування на-
вчальних інтернет-ресурсів для формуван-
ня англомовної компетентності в аудіюван-
ні в процесі підготовки студентів технічних 
ЗВО, а також недостатньо проаналізовано 
навчальні інтернет-ресурси, які спрямовані 
на формування англомовної компетентно-
сті студентів. 

Постановка завдання. Таким чином, 
метою нашого дослідження є визначити 
роль і значимість використання навчаль-
них інтернет-ресурсів у процесі форму-
вання англомовної компетентності в ауді-
юванні студентів технічних ЗВО. Відповідно 
до сформульованої мети, визначено такі 
завдання: 1) вивчити процес формування 
англомовної компетентності в аудіюван-
ні технічних ЗВО; 2) визначити характер-
ні ознаки навчальних інтернет-ресурсів; 
3) виокремити та проаналізувати сучасні 
навчальні інтернет-ресурси, які здатні за-
безпечити ефективне формування англо-
мовної компетентності в аудіюванні. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розвиток інформаційно-комуні-
каційних технологій невпинно впливає на 
процес формування компетентностей, які 
необхідні студентам у навчальному процесі 
та для їхнього професійного становлення. 
Нині студенти технічних ЗВО в процесі ви-
вчення іноземної мови мають набути ком-
петентності рівня В2, що відповідно до За-
гальноєвропейської Рекомендації з мовної 
освіти (вивчення, викладання, оцінювання 
(CEFR)) визначається як «незалежний ко-
ристувач» [4, с. 24, 27]. Зазначений рівень 
оволодіння іноземною мовою передбачає 
розуміння основних ідей складних текстів 

конкретної та абстрактної тематики, веден-
ня технічних дискусії відповідно до спеціалі-
зації користувача, а також вільну та спонтан-
ну комунікативну взаємодію з носіями мови.

Новими завданнями, які постають перед 
вищими технічними закладами, є організу-
вати навчальний процес, розробити робочі 
програми, оновити навчально-методичне 
забезпечення з метою інтенсифікації ово-
лодіння іншомовними компетентностями. 
Адже після вивчення курсу іноземної мови 
в технічному ЗВО студент має бути готовий 
до здійснення іншомовного комунікативного 
акту на теми з особистого життя та профе-
сійної сфери, розуміння розгорнутих допо-
відей і лекцій, складної аргументації, майже 
всіх новин і репортажів про поточні події, 
до повної діалогічної взаємодії, соціокуль-
турного пристосування, інтеграції в іншо-
мовне середовище, що, вочевидь, вимагає 
сформованої компетентності в аудіюванні.

Відомо, що аудіювання виступає не 
лише самостійним видом іншомовної мов-
леннєвої діяльності (слухання оголошень, 
лекцій, доповідей, радіо- і телепередач, 
співрозмовника по телефону, виступів ак-
торів тощо), але й також входить до складу 
діалогічного мовлення і є засобом навчан-
ня, наприклад, при поясненні нового мате-
ріалу, наданні інструкцій щодо виконання 
вправ тощо. Тому, за О.Б. Бігич, компе-
тентністю в аудіюванні вважається здат-
ність слухати автентичні тексти різних жан-
рів і видів із різним рівнем розуміння змісту 
як в умовах прямого, так і опосередкова-
ного спілкування [5, с. 19]. Серед склад-
ників компетентності в аудіювання науко-
вець виокремлює мовленнєві, навчальні, 
інтелектуальні, організаційні та компенса-
ційні вміння. До мовленнєвих умінь ауді-
ювання належать вміння виділяти в аудіо-
тексті основну інформацію і прогнозувати 
його зміст, вміння вибирати головні факти, 
не звертаючи уваги на другорядні, вміння 
вибірково розуміти необхідну інформацію 
прагматичних текстів в опорі на мовну здо-
гадку, контекст, вміння ігнорувати невідо-
мий мовний матеріал, не суттєвий для ро-
зуміння тощо. 

Вважаємо, що процес формування ком-
петентності в аудіюванні в технічних ЗВО, 
де на вивчення іноземної мови передбаче-
но лише 2–3 семестри з мінімальною кіль-
кістю аудиторного навантаження, вимагає 
комплексного, системного та систематич-
ного підходів, методично-обґрунтованого 
підбору методів та засобів. Загалом на ви-
бір методів навчання впливає багато чин-
ників, серед яких: цілі навчання, зміст на-
вчального матеріалу, специфіка предметної 
області, темп та термін процесу навчання, 
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стиль навчання та рівень педагогічної май-
стерності викладача, дидактичне та мате-
ріально-технічне забезпечення процесу 
навчання, рівень підготовки студентів [6, с. 
126]. Проте в умовах інтенсифікації вивчен-
ня англійської мови необхідно акцентувати 
на тих методах і засобах, які здатні швидко, 
якісно та ефективно формувати англомов-
ну компетентність в аудіюванні, оскільки від 
рівня його сформованості залежить вміння 
і бачити причинно-наслідкові зв’язки, і кри-
тично усвідомлювати й аналізувати отри-
ману інформацію, і здійснювати комуніка-
тивний акт.

Аналіз науково-методичних джерел за-
свідчує, що саме навчальні інтернет-ресур-
си здатні полегшити і пришвидшити процес 
формування англомовної компетентно-
сті в аудіюванні. Серед основних переваг 
комп’ютеризованого навчання іноземних 
мов виокремлюють можливість визначення 
глибини і послідовності засвоєння вивче-
ного матеріалу, варіативність застосуван-
ня на різних етапах навчання, полегшення 
процесу сприйняття та запам’ятовування 
навчального матеріалу, активізації навчаль-
ної діяльності, розгалуження послідовності 
навчання на основі аналізу помилок сту-
дента, формування самооцінки студентів 
та створення умов для їхньої самостійної 
та індивідуальної роботи [1, с. 122]. Зокре-
ма, дослідження також доводять, що саме 
сприйняття і розуміння аудіотекстів у по-
зааудиторних умовах, без зовнішніх пере-
шкод і подразників є комфортнішим і ефек-
тивнішим для студентів [7, с. 52]. 

Оскільки процес формування компетент-
ності в аудіюванні з англійської мови в тех-
нічних ЗВО обмежений часом та технічними 
можливостями, тому важливим завданням 
є підібрати, методологічно проаналізувати 
й обґрунтувати ті навчальні інтернет-ресур-
си, які найбільш доцільно використовувати. 
Водночас не менш значущими є мотивація 
та залучення студентів до самостійного ви-
користання навчальних інтернет-ресурсів 
у позааудиторній діяльності з метою удо-
сконалення їхніх умінь з аудіювання.

Проаналізувавши велику кількість на-
вчальних ресурсів, спрямованих на роз-
виток аудіювання, які доступні в мережі 
Інтернет, виявлено певні функціональні 
можливості та методологічні особливос-
ті цих ресурсів, на які необхідно звертати 
увагу. Насамперед, можливість підбору 
аудіо-відеоматеріалів відповідно до рівня 
знання мови та поставлених завдань. До-
цільно підбирати автентичні аудіо-відеома-
теріали (реальна комунікація носії мови), 
а також напівавтентичні аудіо-відеоматері-
али (модифікована чи скорочена реальна 

комунікація носії мови адаптована до від-
повідного рівня та навчальних функцій), які 
можуть використовуватися для студентів 
першого курсу навчання із нижчим мовлен-
нєвим рівнем (В1). По-друге, не менш зна-
чущим є наявність комплексів вправ, які не-
обхідно використовувати перед, упродовж 
та після прослуховування аудіоматеріалів. 
Такі вправи виконуються впродовж трьох 
етапів формування компетентності в ауді-
юванні, а саме: підготовчому, основному 
та підсумковому етапах, на першому з яких 
активізуються фонові знання та вдоскона-
люються лексичні, граматичні та фонетичні 
навички аудіювання; основний етап перед-
бачає розвиток умінь смислової переробки 
інформації та фіксації сприйнятої інформа-
ції на слух, а також виявлення змісту про-
слуханого (розкриття сюжетної лінії, подій, 
основної ідеї, емоційного фону); підсум-
ковий етап спрямований на вдосконален-
ня вмінь аудіювання у процесі самостійної 
роботи з одночасним формуванням умінь 
(само)контролю та рефлексії набутого рів-
ня володіння англомовної компетентності 
в аудіюванні [8, с. 217]. По-третє, важливо 
акцентувати на можливостях використання 
візуальних та вербальних опорах, які здатні 
полегшити процес сприйняття та усвідом-
лення почутої інформації.

Практичний досвід засвідчує, що до-
цільно та методично обґрунтованим є ви-
користання таких навчальних інтернет- 
ресурсів як: BBC Learning English (відео- та 
аудіоматеріали з прикріпленими текстами 
з транскрипцією та розробленими вправа-
ми), Real-english.com (короткі відеороли-
ки до вправ, аудіофайли, а також візуальні 
матеріали), LinguaLeo (велика бібліотека 
аудіо та відеоматеріалів, набір тренуваль-
них вправ), Film-english (короткометраж-
ні фільми з комплексом вправ для роботи  
в аудиторії).

Більш детально варто зупинитися на ре-
сурсі Британської Ради, а саме LearnEnglish 
[9], який розрахований на широку аудито-
рію і містить різноманітні розділи, спря-
мовані на формування англомовної ком-
петентності в аудіюванні. Розділ «Вивчай 
англійську через подкасти» (LearnEnglish 
Podcasts) дає змогу прослуховувати под-
касти на загальну тематику, так і підібра-
ти ті подкасти, які відповідають тематиці 
навчальних програм технічних ЗВО. Под-
касти можна розглядати як джерело краї-
нознавчої, лінгвокраїнознавчої і соціокуль-
турної інформації, які також містять моделі 
мовленнєвої та невербальної поведінки, 
регіональні акценти тощо [10, с. 91]. З ме-
тою практичного засвоєння та перевірки 
розуміння почутого запропоновано різні 
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інтерактивні вправи, які можна викону-
вати впродовж трьох етапів формування 
компетентності в аудіюванні. Вважаємо 
за доцільне використовувати такі вправи:  
вибір правильного речення, підбір сло-
ва з подкасту до певних визначень, спів-
віднесення слова з його значенням, роз-
ставляння слів у правильному порядку, 
підбір відповідних слів, підбір відповіді до 
питань. Із метою полегшення сприйняття 
почутого, особливо в процесі самостійної 
роботи студентів дається змога перегля-
дати аудіороздруківки, що також сприяє 
сприйняттю почутого. 

Встановлено, що процес формування 
компетентності в аудіюванні стає більш до-
ступним, цікавим, ефективним та інтенсив-
ним завдяки використанню Randall’s ESL 
Cyber Listening Lab [11]. Цей ресурс пропо-
нує прослуховування різноманітних текстів 
та діалогів відповідно до трьох розділів: за-
гальне прослуховування, базове прослухо-
вування, прослуховування для академічних 
цілей, кожен з яких розподілений відпо-
відно до трьох рівнів складності. Загальне 
прослуховування включає понад 150 різно-
манітних за своєю тематикою аудіометері-
алів, серед яких є й ті, що безпосередньо 
відповідають тематиці навчальних програм 
технічних ЗВО: «Навчання в університеті» 
(A University Degree, College Majors, College 
Textbooks, University Programs), «Пошук ро-
боти» (Job Hunting, Career Search), «Спів-
бесіда» (Job Interview) тощо. Окрім цього, 
до кожного з аудіодіалогів чи текстів роз-
роблено низку вправ, серед яких вправи 
з множинним вибором відповіді на запитан-
ня, а також на закріплення активної лексики.

Висновки з проведеного дослідження.  
Отже, проведений аналіз навчальних інтер- 
нет-ресурсів у процесі формування англо- 
мовної компетентності в аудіюванні засвід-
чує доцільність, методологічну обґрунтова-
ність та ефективність їхнього використан-
ня у навчальному процесі технічних ЗВО.  
Зокрема доведено, що зростаюча потреба 
в інтенсивному вивченні англійської мови, 
а значить, і набутті компетентності в аудію-
ванні зумовлюють необхідність у викорис-
танні студентами технічних ЗВО навчальних 
інтернет-ресурсів в умовах самостійної та 
індивідуальної роботи. Визначено та об-
ґрунтовано функціональні можливості та ме-
тодологічні особливості навчальних інтер-
нет-ресурсів, спрямованих на формування 
компетентності в аудіюванні з англійської 
мови. Вважаємо також, що виокремлені 
та проаналізовані сучасні навчальні інтер-
нет-ресурси інтенсифікують, удосконалю-
ють та полегшують процес формування ан-
гломовної компетентності в аудіюванні.

Здійснене дослідження не претендує 
на цілісне вирішення означеної проблеми. 
Вважаємо, що проблема застосування на-
вчальних інтернет-ресурсів для формуван-
ня іншомовної компетентності як в аудію-
ванні, так і в мовленні, письмі тощо, може 
активно вивчатися науковцями з метою 
удосконалення процесу навчання та ви-
вчення іноземної мови як загального, так і 
професійного спрямування. Перспективни-
ми науковими дослідженнями можуть ста-
ти як теоретичні питання, так і навчально- 
методичні розробки, спрямовані на підви-
щення англомовної компетентності студен-
тів різних спеціальностей. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  
ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

ІЗ МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Жигунова В.О., аспірант кафедри
соціальної роботи і соціальної педагогіки
Хмельницький національний університет

У статті розглядаються етапи проведення експериментального дослідження іншомовної підготовки 
майбутніх фахівців із міжнародної інформації. Проаналізовано шляхи підвищення рівня сформовано-
сті іншомовної підготовки майбутніх фахівців із міжнародної інформації. Обґрунтовано основи роз-
робки робочої програми інтегрованого курсу «Практикум з іноземної мови для майбутніх фахівців із 
міжнародної інформації». 

Ключові слова: майбутні фахівці з міжнародної інформації, педагогічний експеримент, професійна 
спрямованість, іншомовна підготовка, компетентнісний підхід. 

В статье рассматриваются этапы проведения экспериментального исследования иноязычной под-
готовки будущих специалистов по международной информации. Проанализированы пути повышения 
уровня сформированности иноязычной подготовки будущих специалистов по международной инфор-
мации. Обоснованно основы разработки рабочей программы интегрированного курса «Практикум по 
иностранному языку для будущих специалистов по международной информации».

Ключевые слова: будущие специалисты по международной информации, педагогический экспери-
мент, профессиональная направленность, иноязычная подготовка, компетентностный подход.

Zhyhunova V.O. METHODS OF FUTURE SPECIALISTS IN INTERNATIONAL INFORMATION  
FOREIGHN LANGUAGE TRAINING EXPERIMENTAL STUDY

The article deals with the stages of future specialists in international information foreign language training 
experimental study conducting. The ways of raising the level of formation of future specialists in international 
information foreign language training are analyzed. The basis of the integrated course “Foreign Language 
Practice for Future Specialists in International Information” working program development was substantiated.

Key words: future specialists in international information, pedagogical experiment, professional orienta-
tion, foreign language training, competence approach.

Постановка проблеми. У процесі до-
слідження визначено дисципліни, зміст 
яких розробляється з урахуванням про-
фесійної спрямованості іншомовної під-
готовки; встановлено шляхи покращення 
рівня професійної спрямованості та реа-
лізації компетентнісного підходу; визна-
чено оптимальне поєднання професійної 
спрямованості нормативної та варіатив-
ної складової частини професійної підго-
товки; здійснено відбір та структурування 
навчального матеріалу на засадах компе-
тентнісного підходу; визначено умови за-
безпечення професійної спрямованості 
іншомовної підготовки майбутніх фахівців 
із міжнародної інформації; досліджено не-
обхідність викладання окремих дисциплін 
іноземною мовою та визначено загальний 
рівень готовності майбутніх фахівців із між-
народної інформації до професійної діяль-
ності в іншомовному середовищі. Робочою 
гіпотезою цього дослідження є припущен-
ня щодо можливості підвищення рівня ін-
шомовної підготовки майбутніх фахівців 
із міжнародної інформації з метою якісно-
го виконання їх професійних завдань. Ос-

новним методом дослідження обрано пе-
дагогічний експеримент.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання педагогічного експерименту 
та методики проведення експерименталь-
ного дослідження знайшло відображення 
у працях Е. Панасенко, О. Яценко, С. Сов- 
гіра, У. Жосан та ін. Авторами розгляда-
ються зміст та структура експерименту як 
методу педагогічного дослідження, прин-
ципи організації та проведення педагогіч-
ного експерименту, основні аспекти педа-
гогічного експерименту.

Постановка завдання. Визначено 
завдання статті:

1) розглянути етапи проведення експе-
риментального дослідження іншомовної 
підготовки майбутніх фахівців із міжнарод-
ної інформації;

2) проаналізувати шляхи підвищення 
рівня сформованості іншомовної підготов-
ки майбутніх фахівців із міжнародної ін-
формації;

3) обґрунтувати основи розробки робо-
чої програми інтегрованого курсу «Практи-
кум з іноземної мови для майбутніх фахів-
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ців із міжнародної інформації» та вибору 
контрольної та експериментальної груп.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Педагогічний експеримент – це 
комплексний багатокомпонентний метод 
дослідження, призначений для об’єктивної 
та доказової перевірки вірогідності гіпо-
тези, теоретичних конструкцій, уточнення 
окремих висновків наукової теорії, який є 
ієрархічно організованим і контрольованим 
процесом науково-педагогічної діяльності. 
З огляду на комплексну природу експе-
рименту, в одному й тому самому педаго-
гічному експерименті реалізуються кілька 
(або всі) його функцій: перевіряється іс-
тинність теоретичних тверджень дослідни-
ка, оновлюється зміст педагогічної науки, 
інакше пізнається сутність взаємозв’язків 
педагогічних явищ, висуваються нові при-
пущення, з погляду сьогодення тлумачать-
ся факти [1, с. 28–29]. 

З метою експериментального дослі-
дження професійної спрямованості ін-
шомовної підготовки майбутніх фахів-
ців із міжнародної інформації на засадах 
компетентнісного підходу нами було про-
ведено констатувальний, формувальний 
та контрольний експерименти. Відповідно 
до нашої проблематики програмою експе-
риментального дослідження передбачали-
ся такі завдання:

1) проаналізувати навчальні плани з дис-
циплін, що стосуються викладання інозем-
них мов, для визначення їх професійної 
спрямованості на іншомовну підготовку;

2) визначити рівень професійної спря-
мованості викладання фахових дисциплін;

3) дослідити вплив професійної спрямо-
ваності підготовки на формування профе-
сійних якостей майбутнього фахівця з між-
народної інформації та встановити рівень їх 
професійної іншомовної компетентності.

Експеримент проводився в природних 
умовах навчального процесу протягом 
2015–2018 рр. 

На першому етапі (2015 р.) вивчено те-
оретичний аспект дослідження у філософ-
ській, педагогічній, психологічній, навчаль-
но-методичній літературі. Висунуто гіпотезу 
дослідження, сформульовано об’єкт, пред-
мет, мету і завдання, визначено програму 
подальшої дослідницької роботи.

На другому етапі (2016–2017 рр.) здійс-
нювався аналіз сучасного стану іншомов-
ної підготовки майбутніх фахівців із між-
народної інформації у вищих навчальних 
закладах, оцінювалася її результативність. 
Проведено констатувальний етап експе-
рименту. Виявлено недоліки наявної сис-
теми професійної іншомовної підготовки 
інформаційних аналітиків-міжнародників; 

визначено рівень забезпечення професій-
ної спрямованості викладання іноземної 
мови.

На третьому етапі (2018 р.) проведено 
формувальний та контрольний експери-
менти. Уточнено комплекс педагогічних 
умов, які забезпечують професійну спрямо-
ваність навчання іноземної мови. Форму-
вальний експеримент мав на меті вивчен-
ня предмету дослідження безпосередньо 
в процесі спеціально організованого екс-
периментального навчання  та активного 
формування його професійної спрямовано-
сті. Мета контрольного експерименту поля-
гала у перевірці висунутої гіпотези. На цьо-
му етапі проводились експериментальні 
заняття зі студентами факультету міжна-
родних відносин, що проходять підготовку 
за спеціалізацією «Міжнародна інформація» 
Хмельницького національного універси-
тету. Проаналізовано та систематизовано 
отримані результати. На основі запропо-
нованих критеріїв та рівнів оволодіння іно-
земною мовою професійного спрямування 
оцінено результати експериментального 
навчання. Сформульовано висновки. Вне-
сено корективи у формулювання теоретич-
них понять і положень, систематизовано  
й узагальнено матеріали дослідження.

Дослідно-експериментальна робота 
здійснювалась у Хмельницькому націо-
нальному університеті, Чернівецькому наці-
ональному університеті ім. Ю. Федьковича, 
Тернопільському національному економіч-
ному університеті та Східноєвропейському 
національному університеті ім. Л. Українки. 
Участь у ньому брало 54 студенти IV–V кур-
сів та 12 викладачів. 

Методами дослідження були анкетуван-
ня, спостереження, опитування, тестування.

На початковому етапі дослідно-експе-
риментальної роботи було досліджено на-
вчальні плани з дисциплін, що стосуються 
тематики роботи, проведено тестування 
з англійської мови, а також анкетування ви-
кладачів та студентів. Метою констатуваль-
ного експерименту було визначення рівня 
сформованості іншомовної підготовки май-
бутніх фахівців із міжнародної інформації 
в умовах традиційної системи організації 
навчального процесу, аналіз процесу іншо-
мовної підготовки і визначення основних 
завдань підвищення її ефективності.

Аналіз результатів констатувального екс-
перименту підтвердив припущення про те, 
що наявна схема навчання іноземної мови 
професійного спрямування не є досить ефек-
тивною. Отримані результати визначили 
необхідність цілеспрямованої роботи з під-
вищення рівня іншомовної підготовки май-
бутніх фахівців із міжнародної інформації. 
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Завданням проведення подальшого до-
слідження визначено: 

- отримання методологічної і теоретич-
ної інформації для організації професійно-
го навчання іноземної мови; 

- розробка часткових методик, техноло-
гій навчання професійно-орієнтованої іно-
земної мови; 

- практичне використання результатів.
Наступним етапом дослідження був фор-

мувальний експеримент, метою якого була 
розробка дидактичних матеріалів із метою 
удосконалення системи формування іншо-
мовної компетентності майбутніх фахівців 
із міжнародної інформації.

На основі теоретичних узагальнень та 
аналізу стану практики нами запропонова-
но впровадити у навчальний план варіатив-
ний курс «Практикум з іноземної мови для 
майбутніх фахівців з міжнародної інформа-
ції», що складається з циклу інтегрованих 
занять професійно спрямованої іноземної 
мови (англійської). Кожне заняття запропо-
нованого курсу складається з опрацювання 
фахової предметної лексики, прослухову-
вання аудіо чи перегляду відеоматеріалів, 
дискусія та письмовий переклад фахових 
текстів. 

Для розробки навчальної та робочої 
програм інтегрованого курсу нами здійс-
нено відбір і систематизацію навчальної ін-
формації у такій послідовності: 

1) визначення вимог до знань та вмінь 
студентів із кожної теми, які являють со-
бою подальшу конкретизацію освітніх цілей 
дисципліни;

2) визначення системотвірного елементу 
інтегрованого курсу; 

3) визначення складу і структури  
навчальної дисципліни;

4) виявлення призначення та цілей  
вивчення інтегрованого курсу;

5) підбір змісту навчального матеріалу 
з кожної теми із забезпеченням спрямова-
ності на досягнення кінцевого результату; 

6) планування і підготовка практичних 
занять (завдання, вправи тощо). 

Структурно інтегрований курс склада-
ється з двох блоків: основного (змістовно-

го) і процесуального, що забезпечує засво-
єння знань, формування умінь та навичок, 
творчості, світогляду, розвиток і виховання 
студентів тощо.

Розроблений курс складається з двох 
кредитів та п’яти змістових модулів. Кожен 
модуль присвячений одному з аспектів ді-
яльності фахівців із міжнародної інформа-
ції. Заняття проводяться у формі лекцій, 
практичних занять та консультацій. 

Для перевірки ефективності психолого- 
педагогічної програми, в якій реалізова-
на сукупність педагогічних умов, техноло-
гій і методів цілеспрямованого поетапного 
формування іншомовної професійної ком-
петентності майбутніх фахівців із міжна-
родної інформації, вона була впроваджена 
в реальний навчальний процес. Із цією ме-
тою після констатувального експерименту 
було утворено експериментальну (14 осіб) 
та контрольну (8 осіб) групи. До експери-
ментальної та контрольної груп увійшли 
студенти I курсу магістратури (5 рік навчан-
ня), що здобувають освіту за спеціалізаці-
єю «Міжнародна інформація».

У процесі експериментального дослі-
дження було обґрунтовано вибір груп сту-
дентів-учасників формувального етапу 
експерименту. Отриманий розподіл гене-
ральної вибірки дасть нам змогу визначити 
склад експериментальних та контрольних 
груп, щоб забезпечити достовірність та 
валідність експериментальної роботи. Роз-
поділ результатів навчання студентів кон-
трольної та експериментальної груп наве-
дено у таблиці 1.

Для перевірки однорідності контрольної 
та експериментальної груп доцільно вико-
ристати кореляційний аналіз за допомогою 
коефіцієнту парної кореляції Пірсона. 

Коефіцієнт парної кореляції Пірсона роз-
раховується за формулою 1:

                     𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 =
cov(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
𝜎𝜎𝑥𝑥𝜎𝜎𝑥𝑥

=
∑(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�)(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)

�∑(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�)2 �∑(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2

𝑡𝑡𝑝𝑝 = �𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥� ∙ �
𝑛𝑛 − 2

1 − 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥2
 

,  (1)

Отже, r
xy 

= 0,53.
Висуваємо гіпотези:
Н0: розбіжностей між вибірками не існує.
Н1: розбіжності між вибірками існують.

Таблиця 1
Розподіл результатів навчання контрольної та експериментальної групи

Рівень Високий Достатній Середній Низький
Оцінка ECTS A B C D E
Сума балів 90–100 82–89  74–81   64–73 60–63

Студентів

К
-с

ть

%

К
-с

ть

%

К
-с

ть

%

К
-с

ть

%

К
-с

ть

%

ЕГ 14 2 1 4,3    4 2 8,6 3 2 1,4    3 2  1,4 2 14,3
КГ 8 1 1 2,5 2 25 3 3 7,5    1 1  2,5 1 12,5
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Для перевірки рівня значущості коефі-
цієнта парної кореляції використовуємо 
t-статистику Стьюдента, що розраховуєть-
ся за формулою 2. 

                     𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 =
cov(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
𝜎𝜎𝑥𝑥𝜎𝜎𝑥𝑥

=
∑(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�)(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)

�∑(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�)2 �∑(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2

𝑡𝑡𝑝𝑝 = �𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥� ∙ �
𝑛𝑛 − 2

1 − 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥2
 .              (2)

Розрахуємо табличне значення коефіці-
єнту Стьюдента, яке ми отримуємо за до-
помогою функції tinv(α; N-2), де α – рівень 
значущості (α=р-1, тут р – рівень надійності 
0,95).

Отже, t
роз

 = 1,78, а t
табл

 = 2,3.
Оскільки t

роз
 < t

табл
, приймаємо Н0 гіпоте-

зу, тобто значних розбіжностей між вибір-
ками для рівня достовірності 0,05 (вірогід-
ність 95%) не існує. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, заключним етапом експеримен-

тального дослідження іншомовної підго-
товки майбутніх фахівців із міжнародної 
інформації став формувальний етап екс-
перименту. Нами проаналізовано шляхи 
підвищення рівня сформованості іншомов-
ної підготовки майбутніх фахівців із між-
народної інформації, розроблено варіа-
тивний курс «Практикум з іноземної мови  
для майбутніх фахівців із міжнародної ін-
формації, обґрунтовано основи цього кур-
су та вибір експериментальної і контроль-
ної груп.
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СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ КОЛОРИСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА РІШЕНЬ  
У СТВОРЕННІ СЕРІЇ ПЕЙЗАЖІВ ІЗ ЗДОБУВАЧАМИ  

ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Зуграва С.В., магістр 
художньо-графічного факультету

Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К.Д. Ушинського

У статті розглядається складові частини колористичних завдань та рішень у створенні серії пейзажів 
здобувачами ХГФ. Теоретично обґрунтовані  послідовність побудови пейзажу, закономірності ство-
рення загального колориту роботи, а також представлені основні закони поєднання кольору, колірної 
гармонії.

Ключові слова: пейзаж, композиція, колорит, колір, тон, світлотність, пленер, етюд.

В статье рассматриваются составляющие колористических задач и решений в создании серии пей-
зажей соискателями ХГФ. Теоретически обоснованы последовательность построения пейзажа, законо-
мерности создания общего колорита работы, а также представлены основные законы сочетания цвета, 
цветовой гармонии.

Ключевые слова: пейзаж, композиция, колорит, цвет, тон, светлотность, пленэр, этюд.

Zuhrava S.V. THE COMPONENTS OF COLOR CHALLENGES AND DECISIONS IN THE CREATION 
OF THE SERIES OF LANDSCAPES WITH APPLICANTS OF THE “ART AND GRAPHICS” FACULTY

The article contains the description of the components of color challenges and decisions in the creation 
of the series of landscapes by HGF applicants, the theoretically grounded sequences of the construction of 
the landscape, the patterns of creating the overall color of work. And also contains the basic laws of the 
combination of color, color harmony.

Key words: landscape, composition, color, colority, tone, lightness, open air work, etude.

Постановка проблеми. Формування 
колористичного бачення – одне з найваж-
ливіших завдань при навчання живопи-
су студентів ХГФ і є однією з актуальних 
проблем на сучасному етапі розвитку ви-

щої художньо-педагогічної освіти. Колорит 
бере головну участь у побудові художньо-
го образу та виступає найбільш виразним 
емоційним засобом у живописі при напи-
санні пейзажу.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Над вивченням колористичного аспек-
ту, гармонії кольору, просторової компози-
ції, сприйняттям кольору працює немало 
видатних людей: Н.Г. Пахомова-Власова, 
А.І. Лоза, А. Малік, А.І. Носенко, Д.І. Ве-
лічко, Ю.В. Гриценко, В.Л. Баришніков, 
Т.Л. Журікова, В. Бабскі, С.А. Гаврілячен-
ко, Б.М. Неменський, І.В. Тіхонов, У. Чанг, 
А. Бруни, Ф. Карлони, И. Карунакаран та 
ін. Однак ще не повною мірою висвітлено 
потенціал колористичного бачення та гар-
монії кольору.

Постановка завдання. Вивчення ко-
лориту здобувачами ХГФ для оволодіння 
живописною майстерністю  з допомогою 
колористичних завдань, а також виховання 
особливого бачення навколишнього світу, 
зв’язаного безпосередньо з кольоровим 
сприйняттям оточуючої дійсності, колір-
ними уявленнями й естетичним ставлен-
ням до зображуваного – головні завдання  
колористичного бачення. Здатність сприй-
мати колорит зображувального просто-
ру розглядається як сукупність процесів  
відчуття кольору, сприйняття кольору, під-
порядкування і взаємозв’язку кольору між 
собою.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У навчальній програмі вищого уч-
бового закладу  вже на I–II курсах ХГФ важ-
ливо передбачати вивчення різних станів 
природи за допомогою виконування етю-
дів на пленері. Це необхідно для стабіль-
ного зростання професійної майстерності.  
Особливо це вагомо на перших курсах,  
де студенти опановують основи образо- 
творчої грамоти.

Завдання з живопису в умовах пленеру 
спрямовані на розвиток у студентів таких 
здібностей, як:

- широка просторова орієнтація – здат-
ність сприймати натуру в великомасштаб-
ному тривимірному просторі, а її зобра-
ження – на двомірної площині;

- цілісне сприйняття натури з урахуван-
ням загального тонового і колірного ста-
ну освітленості; сприйняття зумовленого 
кольору, його теплих і холодних відтінків, 
які залежать від освітлення, середовища, 
просторового видалення; вміння цілісно 
сприймати об’єкти на пленері і знаходити 
в ньому великі колірні відносини;

- здатність застосовувати в етюдах ме-
тод роботи відносинами, вміти порівню-
вати кольори натури за колірним тоном, 
світлинами і насиченістю, витримувати то-
нальний і колірний масштаб;

- творча уява – здатність створюва-
ти виразні композиційно-колірні рішення 
в етюдах із натури.

Практика передачі різних станів приро-
ди за допомогою колористичної побудови 
в живописі приводить до передачі певного 
настрою. Намагаючись правдиво зобрази-
ти настрій природи, художник-початківець 
прагне передати образне уявлення, яке 
завдяки своєму емоціональному впливу 
на глядача має викликати у нього різні дум-
ки. Засвоюючи грамоту пленерного живо-
пису, треба зважати, що робота на природі 
має принципову відмінність від академіч-
них постановок у майстерні, адже останні 
завжди містять якусь умовність, викликану 
спеціальним підбором предметів. Умови 
роботи на природі мають низку особливос-
тей, що впливає на сам процес виконання 
етюду: розсіяне освітлення, безліч різних 
рефлексів і, зрештою, вплив самої приро-
ди [3, с. 89].

Перед тим, як почати писати пейзаж,тре-
ба зробити низку етюдів, його треба спо-
чатку «написати» в розумі – продумати в за-
гальних рисах його цілі і завдання, відібрати 
головне. У короткочасних етюдів більш 
виразно мають бути знайдені композиція, 
майбутнє колористичне рішення, наміче-
ні тонально-колірні відносини неба, землі, 
а також планів, великих об’єктів пейзажу.

У пленерному живописі дуже важливо 
вміти висловлювати настрій і стан освітле-
ності в природі. Вивчення тонально-колір-
них закономірностей, особливостей різних 
станів природи є однією з найважливіших 
задач у живописі пейзажу. І тому в порядку 
обов’язкових завдань навчальної програ-
ми з живопису передбачається виконання 
етюдів пейзажів у різні години дня і за різ-
ного стану погоди.

Така методика оволодіння пейзажним 
живописом допомагає зрозуміти, що собою 
являє загальний тонально-колірний стан 
натури і її настрій. Знання цих закономір-
ностей привчає користуватися різноманіт-
ною палітрою фарб, бачити, що не можна 
писати одними і тими самими кольорами, 
попереджає одноманітність і манірність.

Виконання етюдів за такою методикою 
може здійснюватися в такий спосіб. Знай-
шовши цікавий мотив і визначивши точку 
зору на натуру, треба зробити підготовчий 
рисунок, потім можна приступати до ро-
боти фарбами. Один етюд треба написати 
вранці, інший із цього ж мотиву за приго-
тованим малюнком опівдні, третій – увече-
рі. Також необхідно писати етюди в ясну і 
хмарну погоду, дощову або туманну, проти 
сонячного світла (на контражур) і при світлі.

Щоб передати в живописі загальний то-
новий і колірний стан, не варто використо-
вувати максимальні можливості палітри. 
Найсвітлішу і найінтенсивнішу за кольором 
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пляму в натурі не треба брати на площині 
аркуша паперу найяснішою і найяскраві-
шою фарбою. З метою досягнення пропо-
рційності тонових і колірних відносин не-
обхідно перш за все вирішити, в який гамі 
фарб треба будувати колірні відносини – 
в більш світлій або темнішій і в яких межах 
інтенсивності кольору. Не можна наносити 
колір на площину паперу довільно, брати 
предметні (локальні) кольори, не зрозу-
мівши щось спільне між ними, що робить 
їх родинними. Успіх у живописі етюду за-
безпечується тоді, коли вірно взяті тонові 
і колірні відносини (наприклад, землі, неба, 
води).

Бажано, щоб етюди писалися протягом 
одного короткого сеансу. Якщо ж етюд за-
лишився незакінченим, то треба прийти і 
продовжити його в такий самий період дня 
і при аналогічному стані погоди наступного 
дня. Кожен етюд має відрізнятися за своїм 
загальним тонально-колірним, колористич-
ним рішенням, настроєм і палітрою вико-
ристовуваних фарб.

При написанні серії пейзажів мають 
вирішуватись головні питання колориту – 
гармонічне з’єднання кольорів, передача 
освітлення та створення емоційного стану 
в роботі та ін.

Колорит дуже тісно пов’язаний із ко-
льором. Проте сукупність кольорів при на-
писанні пейзажу ще не визначає колорит. 
Колорит – це цілісна, закономірна, єдина 
система кольорів. Головна задача – зро-
зуміти, чим зумовлено кольорова єдність 
системи і в чому різниця кольору та ко-
лориту, взаємозв’язок світла та кольору  
у живописі.

Засобом зображення в живопису є ко-
лір. Колір відіграє найважливішу роль у по-
будові картини,  її композиції [1, с. 7].

Але як правильно з’єднати кольори, щоб 
вони «звучали» в єдиному ритмі? Проблема 
кольорової гармонії постає перед кожним 
художником-початківцем і виступає однією 
з колористичних задач при написанні серії 
осінніх пейзажів.

Отже, поняття «гармонія» знаходиться 
в центрі однієї з найбільших естетичних 
проблем. Неодмінною ознакою гармонії 
завжди вважалася наявність таких якостей, 
як пропорційність, рівновага, співзвуччя. 
Класичне розуміння гармонії знайшло своє 
вираження в словах Леонардо да Вінчі, який 
писав про якісь «гармонійної пропорції – як 
якщо б багато різних голосів з’єдналися 
разом в один і той самий час і в результаті 
цього вийшла б така гармонійна пропорція, 
яка настільки задовольняє почуття слуху, 
що слухачі застигнуть, трохи живі від захо-
плення » [2, с. 91].  

У загальному понятті гармонії можли-
во виділити такі її приватні підрозділи, як 
гармонія звуків, гармонія форм, гармонія 
кольору. Зазначені вище ознаки гармо-
нійності залишаються застосовними і для 
них, але разом із тим тут з’являються певні 
специфічні особливості, зумовлені особли-
востями формальної мови цього виду мис-
тецтва. Цей дуже суттєвий момент змушує 
нас вважати приватні гармонії належними 
не стільки до компетенції естетики, скільки 
до теорії цього виду мистецтва.

Терміном «колірна гармонія» часто ви-
значають просто приємне для очей, гарне 
поєднання кольорів, що припускає певну 
узгодженість їх між собою, певний порядок 
у них, певну відповідність і пропорційність. 
Для кожного видається безсумнівним, що 
колірна гармонія – невипадкове безлад-
не нагромадження забарвлених плям. Як 
і співзвуччя тонів і акордів у музиці, ліній 
і площин в архітектурі, вона має свої вну-
трішні закономірності і підпорядкована 
суворому розрахунку. Між окремими ко-
лірними плямами картини є тісний взаємо-
зв’язок: кожен окремий колір врівноважує 
або виявляє інший, а два кольори, взяті ра-
зом, впливають на третій. Зміна одного ко-
льору в роботі веде до порушення зв’язку 
з цим і руйнування гармонії. Таким чином, 
закономірність служить головною ознакою 
гармонії, і передбачається, що завдяки цій 
закономірності ми сприймаємо якесь упо-
рядковане поєднання кольорів як естетично 
позитивну сукупність, а будь-яку випадко-
ву комбінацію характеризуємо як негатив-
ну. З цієї причини і випливають всі спроби 
сформулювати закони колірної гармонії на 
основі чергування рівноваги, подібності, 
положення по колірному колу. Однак у цих 
спробах нерідко ігнорується той факт, що 
в дійсності колірні поєднання, побудовані 
за правилами, часто оцінювалися глядачем 
як недостатньо або взагалі не гармонійні, 
а випадкові з точки зору тієї чи іншої теорії 
комбінації, навпаки, визнавалися гармоній-
ними.

Комбінація кольорів сама по собі, що 
розглядається окремо, може бути і гар-
монійною, і негармонійною, але в загаль-
ній структурі художнього твору це може не 
помічатися. Крім того, деякі поєднання, які, 
будучи взятими в ізольованому вигляді, рі-
шуче оцінюються як негармонійні, у зв’язку 
з іншими елементами форми і відповідним 
образним змістом твору можуть видава-
тися нам цікавими і виразними. Найбільш 
негарний колір або поєднання кольорів 
у певному контексті інших образотворчих 
засобів можуть бути охарактеризовані як 
«гарні» і «приємні».
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Теорія колірної гармонії, зрештою, не 
може бути зведена лише до вирішення 
питання про те, який колір з яким гармо-
нує. Оскільки на естетичну оцінку вплива-
ють і форма колірної плями, і її фактура, 
і просторове положення, і змістовна об-
ґрунтованість, остільки, вочевидь, загаль-
ні принципи колірної гармонії не можуть 
бути визначені без урахування цих чинників 
[2, с. 92]. 

Поняття колірної гармонії має бути вилу-
чено з області суб’єктивних почуттів і пе-
ренесено в область об’єктивних закономір-
ностей.

Гармонія – це рівновага, симетрія сил. 
Фізик Румфорд першим опублікував у жур-
налі «Nicolson» гіпотезу про те, що кольори 
є гармонічними в тому разі, якщо їх суміш 
дає білий колір. Як фізик він виходив із ви-
вчення спектральних кольорів. У розділі, 
присвяченому фізику кольору, уже говори-
лося, що якщо вилучити будь-який спек-
тральний колір, припустимо, червоний, 
із колірного спектра, а інші пофарбовані 
світлові промені – жовтий, оранжевий, фіо-
летовий, синій і зелений – зібрати за допо-
могою лінзи разом, то сума цих залишкових 
кольорів буде зеленою, тобто ми отримає-
мо колір, додатковий до вилученого. За за-
конами фізики, колір, змішаний зі своїм до-
датковим кольором, утворює загальну суму 
всіх кольорів, тобто білий, а пігментна ж 
суміш дасть у цьому разі сіро-чорний колір.

Фізіологу Е. Герінгу належить таке заува-
ження: «Середньому або нейтральному сі-
рому кольору відповідає той стан оптичної 
субстанції, в якому дисиміляція – витрата 
сил, витрачених на сприйняття кольору, і 
асиміляція – їх відновлення – врівноважені. 
Це означає, що середній сірий колір ство-
рює в очах стан рівноваги».

Герінг довів, що оку і мозку потрібен се-
редній сірий, інакше, за його відсутності, 
вони втрачають спокій. Якщо ми бачимо 
білий квадрат на чорному тлі, а потім поди-
вимося в іншу сторону, то у вигляді залиш-
кового зображення побачимо чорний ква-
драт. Якщо ми будемо дивитися на чорний 
квадрат на білому тлі, то залишковим зо-
браженням виявиться білий. Ми спостері-
гаємо в очах прагнення до відновлення ста-
ну рівноваги. Але якщо ми будемо дивитися 
на середньо-сірий квадрат на середньо-сі-
рому тлі, то в очах не з’явиться жодного 
залишкового зображення, що відрізняється 
від середньо-сірого кольору. Це означає, 
що середньо-сірий колір відповідає стану 
рівноваги, необхідного нашому зору.

Й. Іттен – швейцарський експресіоніст, 
художник та педагог у книжці «Мистецтво 
кольору» пише висновок щодо гармонії ко-

льору так «Можна зробити загальний ви-
сновок, що всі пари додаткових кольорів, 
всі сполучення трьох кольорів у колірному 
колі, які пов’язані один з одним через рів-
нострій або трикутник, квадрати і прямо-
кутники, є гармонійними» [4, с. 75].

Знання про кольорову гармонію допома-
гають студентам зорієнтуватись при напи-
санні живописних пейзажів. Використову-
ючи колористичні особливості повітряного 
середовища та освітлення за умови вмі-
лого застосування колірних відносин, ви-
датні майстри переконливо передавали 
самі різні стани природи. Ми знаємо, які 
різні за колоритом роботи І. Левітана (на-
приклад «Літній вечір» і «Над вічним спо-
коєм»), В. Полєнова («Московський дво-
рик» і «Осінь на Оці»), К. Коровіна («Зима»  
та «Вечір»), В. Сєрова («Осінь. Домоткано-
во» і «Зарослий ставок»).

При написанні живописної роботи сту-
денти зазвичай мають вміти використову-
вати естетичні значення кольорів. Однак 
провідну роль у процесі живопису відіграє 
узгодження кольорів, засноване на осяг-
ненні закономірностей при спостереженні 
природи, що представляє більше можливо-
стей для її передачі живописними засоба-
ми в тому чи іншому колористичному ключі. 
Причому колористична єдність не означає, 
що колірні градації мають належати од-
ному кольоровому тону (наприклад, коли 
у вечірньому пейзажі будуть лише оран-
жево-червоні градації). Тут можуть бути і 
холодні кольори (зелені, сині). Однак при 
узгодженні з теплими загальний колірний 
лад буде справляти враження червонувато-
го за колоритом вечірнього пейзажу. Тільки 
досвід у живописі дасть змогу у цьому разі 
гармонійно узгодити кольори, наприклад, 
відтінки червоного і синього. Цього не мож-
на досягти знову таки за умови, якщо той 
чи інший колір фарби палітри художник пе-
ретворить на потрібний тон, заздалегідь 
визначивши його роль у мальовничому ви-
рішенні усього зображення.

У серії етюдів і начерків пейзажних мо-
тивів у кольорі треба прагнути до гармо-
нійного поєднання фарб і пластичної ви-
разності форм. Практикуючись у роботі 
на пленері, необхідно прагнути до вірності 
передачі певних станів у природі, прояв-
ляти в живописі своє ставлення до вибра-
ного мотиву.

Кожен твір пейзажного мистецтва має 
мати власний композиційно-мальовничий 
лад, колорит [3, с. 96].

На основі опрацювання  методик та за-
вдань колористичного бачення при ство-
ренні серії пейзажів на основі викладеного 
матеріалу було обрано комплекс практич-
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них вправ, які максимально повно впли-
вають на формування живописної майс-
терності здобувачів Художньо-графічного 
факультету.

Висновки з проведеного дослідження.  
Отже, методичні та теоретичні матеріали, 
виконання колористичних завдань та рішень 
допомагають здобувачам ХГФ досягти кра-
щої майстерності при виконанні серії живо-
писних пейзажів. Це, насамперед, робота 
над етюдами, яка вимагає безпосередніх 
спостережень, вивчення натури, колір-
них відносин, що характеризують природу 
в різні пори року, та різних станів природи. 
Підготовка майбутнього фахівця з обра-

зотворчого мистецтва вимагає відпрацю-
вання теоретичних та практичних завдань 
із живопису, відпрацювання необхідних на-
вичок володіння технік передачі кольору.
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ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ  
ХУДОЖНЬОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
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доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет  
імені К.Д. Ушинського»

У статті автор досліджує питання професійної спрямованості особистості майбутніх педагогів-ви-
хователів дітей дошкільного віку. Розкриваючи це поняття, автор доходить висновку про полиаспек-
тний і системоутворюючий характер цього феномена. Аналізуючи структуру професійно-педагогічної 
спрямованості майбутніх вихователів, автор акцентує власне на розгляді художньо-творчого аспекту. 
Виокремлено педагогічні умови формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх вихо-
вателів у художньо-творчої діяльності.

Ключові слова: спрямованість, професійна спрямованість, професійно-педагогічна спрямованість, 
художньо-творча діяльність.  

В статье автор исследует вопрос профессиональной направленности личности будущих педаго-
гов-воспитателей детей дошкольного возраста. Раскрывая это понятие, автор приходит к выводу о 
полиаспектном и системообразующем характере этого феномена. Анализируя структуру профессио-
нально-педагогической направленности будущих воспитателей, автор акцентирует внимание на рас-
смотрении художественно-творческого аспекта. Выделены педагогические условия формирования 
профессионально-педагогической направленности будущих воспитателей в художественно-творческой 
деятельности.

 Ключевые слова: направленность, профессиональная направленность, профессионально педагоги-
ческая направленность, художественно творческая деятельность. 

Ivershyn A.G. PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL DIRECTION OF ARTISTIC PREPARATION 
OF STUDENTS OF FUTURE READERS

In the article the author considers the issue of the professional direction of future educators of preschool 
children. Professional direction of personality is a complex concept, which consists of many aspects: needs, 
interests, motivations, goals, setting.

The author comes to the conclusion that the artistic aspect occupies an important place in the structure  
of the professional-pedagogical of future educators. The author considers the professional-pedagogical 
direction of future educators in artistic activity. The author emphasizes the pedagogical conditions for the 
formation of the professional and pedagogical orientation of future educators in artistic and creative activity.

The article describes the following conditions: conducting classes with students, based on the principles of 
artistic pedagogy, use of the method of drama, conducting master classes, scientific and practical conferences, 
seminars; the organization of art competitions of student's works; holding general exhibitions of creative works 
of students and teachers.

Key words: orientation, professional direction, professionally pedagogical direction, artistic creative  
activity.
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Постановка проблеми. Перетворення 
в суспільстві, які відбуваються останніми 
роками, вимагають змін у галузі підготов-
ки педагогічних кадрів у сфері вищої про-
фесійної освіти. Нині суспільству потрібен 
педагог-вихователь дітей дошкільного віку, 
здатний виконувати професійні функції на 
рівні сучасних вимог, бути компетентною, 
творчою особистістю, приймати самостій-
ні рішення, активно реагувати на зміну 
соціальних запитів, гнучко адаптуватися 
до умов, що змінюються.

Загальновизнаним є факт, що для під-
готовки фахівця необхідно озброїти його 
уміннями творчо мислити, бути компетент-
ним у своїй галузі, сформувати професійну 
спрямованість. 

Вихідні концептуальні положення щодо 
професійної підготовки майбутніх фахівців 
закладено у законах України «Про освіту» 
(1996), «Про вищу освіту» (2004), «Про до-
шкільну освіту» (2001; 2012 р.), у «Базово-
му компоненті дошкільної освіти» (2012), 
«Національній доктрині розвитку освіти  
в Україні на 2012–2020 роки». 

Зазначаємо, що за цими законодавчими 
і нормативними документами має змінити-
ся парадигма освіти, де мистецтво висту-
пає одним із найсуттєвішим чинників осо-
бистісного розвитку, передає досягнення 
культури новому поколінню та формує ці-
лісну, творчу особистість. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Розв’язання проблеми готовності 
майбутніх вихователів істотно залежить від 
їхньої професійної спрямованості. Аналіз 
наукових досліджень і публікацій вітчизня-
них і зарубіжних учених щодо фахової підго-
товки майбутніх вихователів (Л. Артемова, 
В. Базелюк, Г. Бєлєнька, А. Богуш, В. Бон-
дар, Н. Гавриш, О. Запорожець, Н. Куди-
кіна, Н. Лисенко, А. Люблінська, Т. Поні-
манська) засвідчує чималий інтерес до цієї 
проблеми. Питання формування педагогіч-
ної спрямованості студентів у системі ви-
щої освіти знайшла своє віддзеркалення 
в дослідженнях B. Абрамової, Л. Діхтярен-
ко, Б. Белова, Л. Міхаленко, І. Солодухина, 
Н. Шабанової. 

Проте вимушені констатувати, що нау-
кові дослідження, присвячені специфіці ху-
дожньої підготовки у процесі формування 
педагогічної спрямованості вихователів ді-
тей дошкільного віку, украй нечисленні. 

Постановка завдання. Завданням стат-
ті є висвітлити та теоретично обґрунтувати 
проблему професійно-педагогічної спрямо-
ваності художньої підготовки майбутніх ви-
хователів, розкрити процес її формування. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Вивчаючи поняття «спрямо-

ваність особистості», ми звернулися до 
праць Л. Божовіч, Б. Додонова, К. Круп-
нова, К. Платонова, С. Рубінштейна та ін-
ших. Так, Л. Божовіч «спрямованість осо-
бистості» розуміє як систему домінуючих 
мотивів, які визначають структуру особи-
стості. У контексті цього підходу особи-
стість організовує свою поведінку в умовах 
дії кількох мотивів, добирає цілі діяльності і 
за допомогою мотиваційної сфери регулює 
свою поведінку. Структуру спрямованості 
становлять три групи мотивів: гуманістичні, 
особистісні, ділові [10].

С. Рубінштейн розвинув думку про те, 
що «спрямованість особистості» включає 
два взаємопов’язаних компоненти: пред-
метний зміст (змістовний момент), що по-
значає певний предмет спрямованості і на-
пругу (динамічну тенденцію), яка визначає 
джерело спрямованості [11]. Б. Додонов 
під спрямованістю особистості розуміє си-
стему потреб [4]. К. Платонов розглядає це 
поняття як синтез потягів, бажань, інтере-
сів, схильностей, ідеалів, світогляду, пере-
конань [10].

В. Рогов розглядає спрямованість у ме-
жах ієрархічної структури. У його розумінні 
спрямованість – це установки, що перетво-
рились на властивості. На його думку, спря-
мованість може бути представлена такими 
ієрархічними формами, які є і мотивами 
діяльності: потяг, бажання, прагнення, ін-
терес, схильність, ідеал, світогляд, переко-
нання [11]. А. Крупнов, досліджуючи спря-
мованість у межах цілісно-функціонального 
походу, розуміє її як системоутворюючий 
чинник особистості [8].

Мотивом поведінки виступає інтерес, 
який діє через свою усвідомлену значу-
щість і емоційну привабливість. Інтерес – 
це зосередженість на певному предметі, 
що викликає прагнення ближче познайо-
митися з ним, вивчити, не випускати з поля 
зору. Інтерес до того або іншого предмета 
спонукає до відповідної діяльності і зумов-
лює вчинки і дії людини у певних обстави-
нах життя, оскільки в поведінці реалізують-
ся знання і досвід для вирішення життєво 
важливих завдань. 

Таким чином, спрямованість особистості 
може бути представлена як характеристика 
різних об’єктивних і суб’єктивних явищ че-
рез поняття «мотив», «інтереси», «стосунки».

Із проаналізованих раніше джерел  
[4; 8; 10–12] робимо висновки, що спря-
мованість також пов’язана з установкою 
особистості. Установки – це понад усе фік-
сована в неусвідомлюваному відношенні 
емоція до себе, до інших, до життя, домо-
гання, потреби, висновки з попереднього 
досвіду. За С. Рубінштейном, установка – 
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це зайнята людиною позиція, яка полягає 
в певному відношенні до мети і завдань  
діяльності і виражається у вибірковій готов-
ності, спрямованої на їх здійснення [11]. 

Д. Узнадзе вказує, що установка є ціліс-
ним динамічним станом суб’єкта, станом 
готовності до певної активності, станом, 
який зумовлюється двома чинниками: по-
требою суб’єкта і відповідною суб’єктив-
ною ситуацією [13].

У результаті аналізу цих визначень дійш-
ли висновку, що спрямованість особистості 
є системоутворюючою властивістю особи-
стості, що характеризує її індивідуальність, 
включає мотиви, потреби, інтереси, уста-
новки і переконання, які виступають рушій-
ними силами її розвитку.

Професійна спрямованість розглядаєть-
ся як властивість особистості, що характе-
ризує ставлення людини до обраної профе-
сії, що впливає на підготовку й успішність 
професійної діяльності. 

Вчені по-різному визначають зміст по-
няття «професійна спрямованість особисто-
сті». Так, Э. Зєєр професійну спрямованість 
вважає інтеграційною якістю, яка визначає 
успішність опанування індивіда професією 
і виступає «системоутворюючим» чинни-
ком особистості професіонала [7, с. 84]. 

Е. Никиреєв визначає професійну спря-
мованість як «відношення людини до кон-
кретної професії, як сукупність певних дій 
і необхідних для цього знань і навиків» [9]. 
А. Колдєнков розглядає професійну спря-
мованість як «динамічну властивість осо-
бистості, яка характеризує домінуюче, 
усвідомлюване ставлення даної людини до 
обраної професії» [13]. 

Аналізуючи структуру професійної спря-
мованості, ми з’ясували, що вона склада-
ється із сукупності компонентів: мотивацій-
них, ціннісних, комунікативних, когнітивних 
і емоційно-вольових. Таким чином, ми мо-
жемо констатувати, що професійна спря-
мованість пов’язана з орієнтацією на про-
фесію, сприяє особистісному розвитку при 
здійсненні професійної діяльності, розумі-
ється як інтегративна якість особистості; 
до її структури входять мотиви, цілі, потре-
би і установки; 

Зазначаємо, що професійна підготовка 
майбутнього вихователя набуває особливої 
актуальності як педагога, зусиллями яко-
го збагачується духовність і закладають-
ся основи художньої культури підростаю- 
чого покоління. Вирішення цих проблем 
пов’язане з дослідженням поняття «художня  
діяльність».

Спираючись на розроблену О. Леонтьє-
вим концепцію розвитку психіки, діяльність 
розглядаємо як форму активної цілеспря-

мованої взаємодії людини з навколиш-
нім світом, яка регулюється певними по-
требами. Усвідомленість діяльності щодо 
її суб’єкта передбачає самосвідомість, 
рефлексію, коли суб’єкт аналізує власні 
переживання, намагається з’ясувати ха-
рактер свого «Я». 

Аналізуючи специфіку художньої діяль-
ності, М. Каган доходить висновку, що у ній 
проявляються всі види людської діяльно-
сті – пізнавальна, ціннісно-орієнтаційна, пе-
ретворювальна, комунікативна. Крім того, 
«в мистецтві відбувається органічне злиття, 
повний збіг чотирьох основних видів діяль-
ності, внаслідок чого народжується п’ятий 
її вид, який є органічною цілісністю» [7]. 

Проблема художньої діяльності досить 
розроблена в творчій спадщині педаго-
гів-класиків (В. Сухомлінський, К. Ушин-
ський, Е. Фльорина, Н. Сакуліна, С. Шаць-
кий); у сучасних педагогів (В. Горшкова, 
А. Журкин, Д. Кабалевський, В. Квятков-
ський, Б. Ліхачев, А. Мелік-Пашаєв, Б. Не-
менський, Л. Печко) і психологів (Л. Вигот-
ський, Б. Теплов, М. Каган і ін.). Дослідники 
розуміють художню діяльність як таку, що 
розвиває естетичне сприйняття, сприяє 
освоєнню художньої дійсності, розвитку ху-
дожнього мислення, формує ціннісні орієн-
тації в галузі мистецтва, збагачує емоційну 
сферу, що виявляє і розвиває творчі здіб-
ності особистості.

Поняття «художня діяльність» традицій-
но пов’язується з поняттям «мистецтво», 
під яким розуміють художню творчість і її 
результати (художні цінності), а також ху-
дожнє сприйняття явищ дійсності і творів 
мистецтва (духовних цінностей). Художню 
діяльність розглядаємо як особливий вид 
людської активності, головним змістом якої 
є створення, зберігання, функціонування 
та передача духовних цінностей. Художня  
діяльність – це вид активності особистості, 
спрямований на художнє освоєння світу. 
Особливість художньої діяльності виража-
ється в образному освоєнні дійсності, єд-
ності пізнання, творчості, самовираження, 
самоактуалізації особистості [7]. 

У художній діяльності істотне значен-
ня мають естетичне сприйняття, уява, су-
дження, враження, поняття, мислення, що 
забезпечують художньо-образне відтво-
рення дійсності. До особливостей худож-
ньо-творчої діяльності належать цілісність 
сприйняття оточення, глибокі емоційні пе-
реживання, процес створення художнього 
образу і його практична реалізація у певно-
му матеріалі. 

У зв’язку з цим важливим є творчий по-
тенціал особистості, її креативність, дивер-
гентність мислення як частини загального 
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інтелекту; ініціативність, уміння стимулю-
вати творчість в інших. У процесі навчан-
ня деяким аспектам і способам креативної 
поведінки і самовираження, відбувається 
істотне зростання показників креативного 
мислення, а також з’являються і посилю-
ються такі якості особистості, як незалеж-
ність, відвертість новому досвіду, чутливість 
до проблем, висока потреба у творчос-
ті. Серед умов, що стимулюють розвиток 
творчого мислення, більшість психологів 
виділяють такі: ситуації незавершеності 
або парадоксу, створення і розробка при-
йомів, стратегій, для пошукової діяльності, 
формування відповідальності і незалежнос-
ті, увага творчих проявів суб’єкта, процесу 
самовираження. 

Також специфікою художньо-творчої 
діяльності є її зв’язок з емоціями. Емоції 
формуються у процесі людської діяльності; 
виникаючи у діяльності, емоції чи потреби, 
пережиті у вигляді емоцій, є разом з тим 
і спонукальними мотивами до діяльності. 
Як зазначає Б. Додонов, разом із функці-
єю оцінок, що має лише службову цінність, 
деякі емоції мають і іншу функцію: вони ви-
ступають як позитивні самостійні цінності. 
Те явище, яке отримало оцінку, тепер ви-
ступає як цінність для виконання діяльності 
[4]. Таким чином, усвідомлення предмету 
потреби лежить в основі бажання займати-
ся певною діяльністю, а структура емоцій-
них цінностей впливає на вибір тієї чи іншої 
діяльності. Художні потреби виступають як 
основа для формування художніх інтересів, 
вибіркового ставлення до дійсності, що ви-
являється в прагненні до пізнання певних 
об’єктів або явищ, опануванні конкретних 
видів діяльності [4]. 

Таким чином, ми дійшли висновку: в ос-
нові формування художньо-творчої спрямо-
ваності особистості вихователя є певна си-
стема потреб, бажань, інтересів, цінностей, 
установок, пов’язаних із художньою діяль-
ністю. У цій системі потреб спрямованість, 
трансформуючись із зовнішньозначимої 
мети у внутрішньо осмислену необхідність, 
реалізується за допомогою установки за-
йматися художньою діяльністю, з опорою 
на цінності художньо-творчої діяльності, ін-
тересу до неї з метою особистісного роз-
витку і самоудосконалення. 

Для вихователя у зв’язку з цим акту-
альним стає рівень художньої підготовки, 
який формує художній аспект професійно- 
педагогічної спрямованості майбутнього  
фахівця. 

Відповідно до вищевикладених поглядів, 
ми виділяємо у структурі професійно-педа-
гогічної спрямованості особистості вихова-
теля такі компоненти:

 – мотиваційний (потреби, інтереси, мо-
тиви, цілі, установки), що відображає став-
лення студента до професійно-педагогічної 
діяльності, його потреби, мотиви, цілі до 
постійного підвищення рівня своєї підго-
товки;

 – творчий компонент, якій розкриває 
творчий потенціал (когнітивні здібності: 
сприйняття, увага, пам’ять, художнє мис-
лення, уява);

 – емоційно-ціннісний (емоції, почуття, 
цінності);

 – особистісно-діяльнісний (самоорга-
нізація, самоактуалізація, компетентність, 
рефлексія), який включає вміння до осо-
бистісного розвитку, усвідомлення завдань 
щодо самоактуалізації, розвитку критич-
ного мислення, визначення особистісного 
художнього досвіду та шляхів його оптимі-
зацїї.

У процесі констатувального експери-
менту зафіксовано, що більшість студен-
тів майбутніх вихователів не усвідомлює 
важливості художньо-творчої підготовки 
для себе як для фахівців дошкільної осві-
ти, а також низький рівень сформованості 
внутрішньої мотивації до вивчення худож-
ніх дисциплін. 

Для опитування було обрано: «Тест- 
опитувальник самовідношения особисто-
сті» В. Століна, С. Пантелєєва. Для до-
слідження цінностей професійної сфе-
ри використовувалася методика «Ціннісні 
орієнтації» М. Рокича. Тести креативності 
розроблені Дж. Гилфордом і П. Торрен-
сом. Особистісна спрямованість вивчалася 
за допомогою опитувальника М. Кучера.  
Дослідження емоційної спрямованості ве-
лося з використанням опитувальника Б. До-
донова. Діагностика стійкості професійної 
спрямованості особистості здійснювалася 
за допомогою методики О. Лопухової; для 
дослідження рефлексії застосовувалися 
опитувальник A. Карпова, а також аналіз 
творчих робіт студентів. 

Проведене дослідження зафіксувало три 
рівні професійно-педагогічної спрямова-
ності особистості майбутнього виховате-
ля – високий, середній, низький. Низький 
характеризується слабкою усвідомленістю 
цілей і мотивів розвитку професійної спря-
мованості, слабким розумінням законів 
творчості, несформованістю умінь худож-
ньої діяльності, нерозумінням взаємозв’яз-
ків художньої і педагогічної діяльності.

Для середнього рівня характерна пошу-
кова спрямованість навчальної діяльності 
з усвідомлюваним прагненням особистіс-
ного розвитку свого творчого потенціалу, 
потребою у спілкуванні з мистецтвом, ро-
зумінням прийомів художньо-педагогічної 
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діяльності. Наявність у творчих роботах 
нестандартних рішень, оригінальності, но-
визни, прагнення до самовдосконалення 
у художніх техніках.

Основними характеристиками високого 
рівня є: усвідомленість цілей і мотивів роз-
витку професійної спрямованості; гнучкість, 
винахідливість, нестандартне мислення, 
творчий пошук, свобода творчої реалізації 
художнього задуму, продуктивність, опану-
вання методів педагогічного дослідження, 
формування творчого ставлення до практич-
ної фахової діяльності, бажання до самопі-
знання, самоаналізу, самовдосконалення. 

Нами зроблено припущення, що ефек-
тивність формування професійно-педаго-
гічної спрямованості майбутніх виховате-
лів у фаховій художньо-творчої підготовці 
буде забезпечена за умов усвідомлення 
професійних мотивів: включення студентів 
в активну професійно-орієнтовану діяль-
ність, якщо кожне заняття з образотвор-
чого мистецтва проводитиметься у поєд-
нанні ціннісно-орієнтаційної і пізнавальної 
діяльності; опанування художньо-творчих 
знань і умінь, необхідних у професійній 
діяльності, розвиток професійної само-
свідомості, прагнення до саморозвитку. 
Для цього використовувалися такі форми 
і методи: індивідуальні і групові консуль-
тації; проведення занять із малювання, 
живопису, ліплення, аплікації, конструю-
вання з урахуванням принципів педагогі-
ки співпраці; майстер-класи з організації 
художньо-мистецької практики, підвищен-
ня емоційної сприйнятливості, розвиток 
естетичних почуттів за допомогою ме-
тоду художньо-педагогічної драматургії. 
У позааудиторній, самостійній роботі це 
проведення екскурсій до художніх музеїв, 
на виставки, проведення творчих зустрі-
чей із художниками, майстер-класи тощо.

Для формування когнітивної компетент-
ності нами використовувалися інноваційні 
технології навчання, які дають змогу макси-
мально наблизити умови навчання до май-
бутньої професійно-педагогічної діяльно-
сті: встановлення міжпредметних зв’язків, 
занурення студентів у художньо-мистецьку 
і професійно-педагогічну діяльність; особи-
стісно-смислове включення студента в на-
вчальну діяльність. Характер діяльності був 
спрямований на розвиток у студентів до-
слідницьких, естетичних, художніх, артис-
тичних здібностей. Формування установки 
на художньо-пізнавальну діяльність як вну-
трішню готовність особистості до здійс-
нення професійної діяльності мало на меті: 
створення умов для постійного творчого 
пошуку; проведення науково-практичних 
конференцій, семінарів; організацію худож-
ніх конкурсів студентських робіт; проведен-
ня спільних виставок творчих робіт студен-
тів і викладачів. 

У процесі експериментальної перевір-
ки зазначено позитивну динаміку розвит-
ку професійно-педагогічної спрямованості 
майбутніх вихователів у художньо-творчій 
діяльності. Результати обстеження кон-
трольних та експериментальних груп пода-
но у таблиці 1. 

Результати експерименту підтвердили 
значне зростання показників рівнів розвит-
ку професійно-педагогічної спрямованості 
майбутніх вихователів у художньо-творчій 
діяльності. Так, в експериментальних гру-
пах високий рівень за мотиваційним крите-
ріем становив 41%, у контрольних – 19%, за 
творчим в експериментальних групах – 42%, 
у контрольних групах –28%; емоційно-цін-
нісний в експериментальних групах стано-
вить 53%, у контрольних групах – 21%, осо-
бистісно-діяльнісний в експериментальних 
групах – 38%, у контрольних групах – 19%.

Таблиця 1
Рівні професійно-педагогічної спрямованості майбутніх вихователів  

у художньо-творчій діяльності за результатами формувального експерименту
Констатувальний етап

Критерії
Експериментальна група Контрольна група

Високий 
рівень

Середній 
рівень

Низький 
рівень

Високий 
рівень

Середній 
рівень

Низький 
рівень

мотиваційний 10% 46% 44% 15% 55% 30%
творчий 15% 57% 28% 16% 49% 35%
емоційно-ціннісний 8% 54% 38% 10% 50% 40%
особистісно-діяльнісний 10% 45% 55% 12% 44% 54%

Контрольний етап
мотиваційний 41% 44% 15% 19% 58% 33%
творчий 42% 46% 12% 28% 42% 30%
емоційно-ціннісний 53% 35% 12% 17% 53% 30%
особистісно-діяльнісний 38% 46% 16% 19% 35% 56%
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В експериментальних групах зменши-
лася кількість студентів із низьким рівнем 
мотивації – із 44 до 15%; за особистіс-
но-діяльнісним критерієм – із 55 до 16%; 
за творчим – із 28 до 12%. Результати за 
емоційно-ціннісним критерієм становлять 
12% (було 38%). Особистісно-діяльніс-
ний на контрольному етапі становить 16% 
(був 55%). 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, аналіз результатів про-
веденої роботи засвідчив позитивні зміни 
професійно-педагогічної спрямованості 
майбутніх вихователів. Результатами були: 
ускладнення, збагачення художньої діяль-
ності студентів, зацікавленість у створенні 
виразних художніх образів, синтез педа-
гогічної і художньої діяльності, активізація 
художньої складової професійно-педаго-
гічної спрямованості майбутніх вихователів 
у художньо-творчій діяльності, потяг до са-
морозвитку у художньо-творчій сфері.
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ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 
 ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА ЕТАПІ АКТИВІЗАЦІЇ  

ПРОЦЕСУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ПОЛЬЩІ
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завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки
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У статті розглянуто головні ідеї основних міжнародних і європейських документів, які визначили 
стратегічні завдання розвитку освіти й професійної підготовки в країнах Європейського Союзу та мали 
вплив на формування освітньої політики Польщі вже на етапі активізації євроінтеграційного процесу. 
Для аналізу умовно виділено дві підгрупи документів. До першої віднесено документи, що визначали 
та мали вплив на формування загалом освітньої політики Європейського Союзу, а до другої – внутрішні 
документи Польщі та ратифіковані нею, які визначали стратегічну політику в галузі освіти й професій-
ної підготовки фахівців.

Ключові слова: освіта, освітня політика, професійна підготовка, євроінтеграція, Республіка 
Польща.

В статье рассмотрены главные идеи ключевых международных и европейских документов, которые 
определили стратегические задачи развития образования и профессиональной подготовки в странах 
Европейского Союза и имели влияние на формирование образовательной политики Польши уже на 
этапе активизации евроинтеграционного процесса. Для анализа условно выделены две подгруппы до-
кументов. К первой отнесены документы, которые определили и повлияли на формирование в целом 
образовательной политики Европейского Союз, а ко второй – внутренние документы Польши и рати-
фицированные ею, определявшие стратегическую политику в области образования и профессиональ-
ной подготовки специалистов.

Ключевые слова: образование, образовательная политика, профессиональная подготовка, евроин-
теграция, Республика Польша.

Kohut S.Ya. EUROPEAN UNION POLICIES IN EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING  
OF SPECIALISTS IN POLAND DURING THE PERIOD OF ACTIVIZING THE PROCESS OF EUROIN-
TEGRATION

The article explores main ideas of key international and European documents which formulated strategic 
tasks for developing the system of education and professional training in the European Union states and 
influenced formation of Polish educational policies already at the stage of activizing the Eurointegration 
process. The author conditionally defined two subgroups of documents for the analysis: 1) documents which 
determined and influenced formation of European Union educational policies in general, and 2) domestic 
documents and those ratified by Poland which were determining strategic policies in the area of education and 
professional training of specialists.

Key words: education, educational policies, professional training, Eurointegration, Republic of Poland.

Постановка проблеми. Освіта та про-
фесійна підготовка є одним зі стратегіч-
них напрямів співпраці країн – членів Єв-
ропейського Союзу (далі – ЄС) у розвитку 
суспільства й економіки. Польща як країна, 
що почала процес інтеграції до ЄС, працю-
ючи над власним законотворенням, повин-
на брати до уваги документи міжнародних 
спільнот та організацій, зокрема Організації 
Об’єднаних Націй, ЮНЕСКО, Міжнародної 
організація праці, Ради Європи, Європей-
ського Союзу, а також звіти Національного 
комітету прогнозування «Польща в ХХІ сто-
літті», напрацьовані Президією Польської 
академії наук у Варшаві.

До 1989 р. система освіти Польщі вико-
нувала ідеологічне замовлення, спрямова-
не на виховання людини, яка сповідувала 
б комуністичні цінності. Проте з розпадом 

комуністичної системи в Центрально-Схід-
ній Європі утворився певний вакуум. Щоб 
його заповнити, Польща та інші країни 
Центрально-Східної Європи ухвалили зно-
ву «повернутися в Європу», тобто інте-
груватися в Європейське співтовариство. 
Спочатку мало відбутися повернення до 
демократії, а згодом – до ринкової еконо-
міки [1, с. 195]. Для освіти Польщі постало 
завдання відійти від комуністичної ідеології 
та орієнтуватися на інші цінності, засновані 
на демократизмі, гуманізмі і взаємопова-
зі. Це було наслідком суттєвих змін у по-
літичному устрої держави, а також нових 
викликів польському суспільству наприкінці 
1980-х рр. [2, с. 8]. Серед цих викликів ви-
значали такі:

– цивілізаційний (зміна сучасного сві-
ту, глобалізація культури, освіти й науки, 
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взаємовплив культур, народів і систем 
цінностей, а також необхідність прийнят-
тя міжнародних норм, орієнтації на сучасні 
проблеми світу та їх розуміння);

– кризу в польській системі освіти (фі-
нансові проблеми, необхідність засто-
сування новітніх педагогічних досягнень 
у навчанні);

– євроінтеграцію, яка ставила перед кра-
їнами-кандидатами конкретні завдання, на-
самперед реформу професійних шкіл, охо-
плення 80% суспільства середньою освітою 
та збільшення до 30% кількості людей, які 
здобули вищу освіту (на ці показники Поль-
ща вийшла на початку 2000-х рр.) [3, с. 3].

З політико-економічної позиції процес 
інтеграції Польщі до Європейського Союзу 
умовно поділяють на чотири етапи:

1) 1989–1991 рр.: нижня межа – під-
писання Договору про торговельну та 
економічну співпрацю між Польщею і Єв-
ропейською економічною спільнотою, а 
верхня – підписання угод про асоційоване 
членство країни в Співтоваристві. Для цьо-
го етапу характерний початок діалогу та 
введення Польщі в простір економічної по-
літики Європейської економічної спільноти;

2) 1991–1998 рр.: у цей час сторони вже 
чітко визначають цілі й завдання на шляху 
до більш глибокої інтеграції;

3) 1998–2002 рр.: проводяться офіційні 
переговори щодо членства Польщі в ЄС;

4) 2002 р. – 1 травня 2004 р.: період ра-
тифікації досягнутих домовленостей, що 
завершується набуттям країною повно-
правного членства в ЄС [4, с. 53].

Ця періодизація слугуватиме в роботі 
часовою межею для послідовного аналізу 
політики в галузі освіти та професійної під-
готовки фахівців на етапі процесу інтеграції 
Польщі до Європейського Союзу.

Аналіз актуальних досліджень. Пи-
тання освіти й професійної підготовки фа-
хівців у контексті інтенсифікації процесу 
євроінтеграції Польщі вивчали провідні 
фахівці педагогіки праці, зокрема А. Бо-
гай, С. Квятковський, М. Шиманський, 
Ф. Шльосек та інші. Вагомими для цієї 
розвідки вважаємо дослідження в напрямі 
політики Європейського Союзу щодо осві-
ти й професійної підготовки також укра-
їнських учених, зокрема Л. Пуховської, 
Н. Антонюка, М. Микієвича, В. Кучера, 
О. Краєвської та інших.

Постановка завдання. Метою статті є 
теоретичний аналіз вибраних міжнародних 
і європейських документів, які визначили 
стратегічні завдання розвитку освіти й про-
фесійної підготовки в країнах ЄС та мали 
вплив на формування освітньої політики 
Польщі на етапі євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Варто зазначити, що освітня полі-
тика ЄС належить до базових горизонталь-
них політик ЄС та формується відповідно 
до регулятивного методу, про що свідчать 
давня історія й рівень залучення інституцій 
до особливостей формування та реалізації 
освітньої політики ЄС. Освітня політика ЄС 
формується відповідно до принципу субси-
діарності, який означає, що кожна країна 
ЄС несе цілковиту відповідальність за ор-
ганізацію своєї системи освіти, професій-
ної підготовки та зміст навчання. Роль ЄС 
полягає в сприянні розвитку якісної осві-
ти шляхом заохочення держав-членів до 
співпраці, а також у підтримці й доповненні 
їх діяльності за потреби. Тому відповідно до 
наведених положень ЄС має у своєму роз-
порядженні низку специфічних засобів за-
охочення співпраці в цій галузі та підтримки 
національних освітніх політик ЄС [5, с. 56].

Розглянемо головні ідеї основних між-
народних і європейських документів, які 
визначили стратегічні завдання розвитку 
освіти й професійної підготовки в країнах 
ЄС та вплинули на формування освітньої 
політики Польщі вже на етапі активізації єв-
роінтеграційного процесу.

Умовно виділяємо для аналізу дві підгру-
пи документів. До першої групи відносимо 
документи, що визначали та мали вплив 
на формування освітньої політики ЄС за-
галом, а до другої – внутрішні документи 
Польщі та ратифіковані нею, що визначали 
стратегічні напрями політики в галузі освіти 
й професійної підготовки фахівців.

Документи, що визначали освітню полі-
тику Європейського Союзу

У Договорі про створення Європейської 
економічної спільноти (European Economic 
Community, далі – ЄЕС), наступником якої 
вважають Європейський Союз, підписа-
ному в Римі 25 березня 1957 р., не було 
порушено питань освіти. У ньому визна-
чено лише засади спільного ринку. Однак  
у ст. ст. 118 і 128 Римського договору ок-
реслено дії, що стосувалися професійної 
підготовки фахівців та підвищення їх квалі-
фікації. Водночас було вирішено, що із цією 
метою влада європейської спільноти діяти-
ме в тісній співпраці з країнами-членами та 
з огляду на громадську думку. Планували 
також спільні консультації для обговорення 
внутрішніх проблем окремих країн у сфері 
професійної підготовки й підвищення квалі-
фікації, які цікавитимуть міжнародні органі-
зації. Вирішено, що загальні засади втілен-
ня в життя спільної політики країн – членів 
ЄЕС у галузі освіти та професійної підго-
товки будуть окреслюватися Європейською 
Радою. Варто зауважити, що зацікавлення 
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освітою було зумовлене економічними по-
требами, які є рушійною силою інтеграцій-
них процесів для багатьох інших сфер. Од-
нак Римський договір не розглядав освіту 
як такий пріоритетний напрям, якими були 
сільське господарство, фінанси чи мит-
на політика. Упродовж 1957–1992 рр. ЄЕС 
постійно намагалася врегулювати питання 
освітньої політики через низку правових ак-
тів і спільних дій [6, c. 238–242].

В освіті країн ЄС експерти знаходять чи-
мало суперечностей, що пов’язані з осо-
бливостями суспільного розвитку цьо-
го регіону, орієнтованого на формування 
відкритого суспільства, яке спрямовує 
свій розвиток на посилення інтеграційних 
процесів у всіх сферах суспільного життя,  
зокрема й освіті. Цими суперечностями є 
такі явища:

– глобальні потреби європейського су-
спільства в об’єднанні та локальні потреби 
кожної національної культури;

– необхідність оновлення якості освіти 
відповідно до потреб відкритого європей-
ського суспільства та традиційні підходи до 
цієї проблеми в системах освіти європей-
ських країн;

– значний потенціал освіти щодо форму-
вання готовності громадян Європи до між-
культурної взаємодії та часткове викори-
стання цього потенціалу в окремих країнах;

– зростаючі можливості міжкультурної 
взаємодії, зумовлені розвитком політики 
ЄС у галузі освіти та неготовністю фахівців 
(політиків освіти, адміністративного пер-
соналу, викладачів, учителів та інших) до її 
здійснення;

– посилення виховної функції сучас-
ної освіти й не досить адекватна діяль-
ність педагогів щодо підготовки в умовах 
національної системи освіти громадяни-
на Європи, який, зберігаючи свою націо-
нально-культурну ідентичність, водночас 
готовий до життя й діяльності у відкритому 
суспільстві на різних рівнях – локальному, 
регіональному, національному, загальноєв-
ропейському, світовому [7, c. 20].

Зазначимо, що в державах – членах ЄС 
системи й підходи до розуміння освіти та 
професійної підготовки фахівців дуже різні. 
Це зумовлено значною кількістю чинників, 
зокрема такими: традиціями країн-учас-
ниць, структурою системи освіти (зв’язки 
між загальним і професійним навчанням, 
початок спеціалізації (у якому віці, вузь-
ка), зв’язок навчання між рівнем середньої 
та вищої школи (дорожні карти, різнорід-
ність освітніх траєкторій), між навчанням 
молоді в межах формальної шкільної освіти 
та впродовж усього життя). Також майже 
кожна країна має інший віковий поріг, за 

досягнення якого учні завершують навчан-
ня в загальних школах та переходять на 
навчання до диференційованих середніх 
шкіл (наприклад, в Австрії та Німеччині – 
10 років, у Данії, Фінляндії, Швеції, Нор-
вегії – 16 років, в інших країнах – між 12 
та 15 роками) [8, с. 298–299]. Для форму-
вання єдиного освітнього простору та єв-
ропейського ринку праці вивчення систем 
освіти мало вагоме значення.

На підставі аналізу даних, опрацьованих 
Організацією економічного співробітництва 
та розвитку (Organisation for Economic Co-
operation and Development, далі – ОЕСР) 
[9], виокремлюють декілька моделей до-
ступу до освіти та професійної підготов-
ки (International Standard Classification of 
Education – Міжнародна стандартна кла-
сифікація освіти). Ці моделі відрізняються 
з огляду на наявний розподіл кількості уч-
нів, які здобувають базову середню освіту. 
Експерти виокремлюють такі з них: програ-
ми підготовки, що є основою для навчання 
у вищих академічних навчальних закладах 
(ISCED 3A); програми, що готують до про-
довження навчання у вищих професійних 
школах (ISCED 3B); програми, що готують 
до безпосереднього виходу на ринок праці 
завдяки здобуттю конкретних кваліфікацій 
(ISCED 3C – випускник такої програми не 
має можливості продовжити навчання на 
вищому рівні).

Польща разом із Фінляндією, Японією, 
Мексикою, Португалією, Словаччиною, 
Сполученими Штатами Америки, Швецією, 
Туреччиною, Угорщиною та Італією нале-
жить до групи країн, у яких понад 3/4 ви-
пускників середніх шкіл можуть вступити до 
вищого навчального закладу (університе-
ту). Цілком інша ситуація в Австралії, Іслан-
дії, Норвегії, Великобританії, Данії, де май-
же половина випускників середніх шкіл 
здобувають кваліфікації, що дають їм змогу 
після закінчення школи розпочати працю.

В основі першої моделі доступу до про-
фесійної підготовки лежить загальна се-
редня освіта та пізня професійна спеціалі-
зація згодом. Це, на переконання експертів, 
дає змогу уникнути помилкового вибору та 
дороговартісної перекваліфікації в подаль-
шому [10, с. 18].

В основі другої моделі лежить критерій 
розподілу кількості учнів між загальноосвіт-
німи школами та середніми професійними 
(профільними) навчальними закладами. 
Це дає можливість виокремити середню 
освіту як стандарт у країнах ОЕСР, зумов-
лений, з одного боку, зростаючими освітні-
ми й професійними прагненнями молодих 
людей та їхніх батьків, а з іншого – постійно 
зростаючими вимогами ринку праці. Зна-
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чна кількість учнів у середніх професійних 
школах навчаються в таких країнах, як Ав-
стрія, Чехія, Німеччина, Швейцарія, Словач-
чина, у яких функціонує так звана дуальна 
система навчання, тобто тісне поєднання 
навчання в загальноосвітній школі з нав-
чанням у професійній школі з розбудова-
ною професійною практикою на виробни-
цтві. Структурно дуальна система навчання 
утворена поєднанням двох навчально-ви-
робничих середовищ, які є самостійними 
в організаційному й правовому відношенні 
та діють згідно із чинним законодавством, 
маючи спільну мету – підготовку молоді до 
професійної діяльності.

Зазначимо, що країни, у яких функціо-
нують профільні програми професійного 
навчання в тісному зв’язку з практикою 
на підприємствах, мають низький відсо-
ток безробіття серед молоді. Однак у цих 
моделях простежується рання та виразна 
селекція учнів. У країнах, які мають трива-
лу традицію дуальної системи (наприклад, 
в Австрії, Німеччині та Швейцарії), багато 
учнів охоплені програмою 3B, тобто ви-
пускники готові до продовження навчання 
у вищих професійних (неакадемічних) шко-
лах із метою здобуття вищого рівня квалі-
фікації. У зазначених країнах системи осві-
ти забезпечують наступність між окремими 
сходинками освітніх програм, а також мож-
ливість «горизонтального переходу» між 
програмами [10, с. 19].

Немає однієї моделі ефективного про-
фесійного навчання. Тому й прийняття кон-
кретних системних рішень для країн – учас-
ниць ЄС вимагає цілісного підходу, оцінки 
потреб ринку праці (динаміки змін, попиту 
на кваліфікації), традицій країн, зв’язків і 
наступності між окремими етапами шкіль-
ної освіти, рівня освіченості суспільства, 
способів фінансування.

17 січня 1990 р. голова комісії ЄЕС Жак 
Делор (J. Delors) запропонував країнам 
Центральної та Східної Європи укласти зі 
Співтовариствами договори про асоціації, 
які давали б змогу створити інституційні 
межі для справжнього діалогу, спільних дій 
у галузі політики й економіки, розширення 
технічної, культурної, наукової, торговель-
ної та фінансової співпраці. Це стало по-
штовхом до започаткування переговорів, 
що привели 1 грудня 1991 р. до підписан-
ня Європейського договору між Польщею і 
ЄЕС. Договір створив міжнародно-правову 
базу для подальшої політичної й економіч-
ної інтеграції країни до ЄС. Ця подія запо-
чаткувала політичний діалог між Польщею 
та Співтовариством, а також створила умо-
ви поступової лібералізації торгівлі. У до-
говорі подано низку статей, що стосуються 

проблем співпраці в галузі політики, науки 
й культури, а також необхідності пристосу-
вання правової системи асоційованої краї-
ни до норм ЄС [4, c. 50].

1992 р. вважають переломним у фор-
муванні європейської освітньої політики, 
коли в Маастрихтському договорі (Договір 
про утворення ЄС) освітній сектор на зако-
нодавчому рівні було введено до спільної 
стратегії, спрямованої на підготовку молоді 
до дорослого життя в країнах ЄС. Затвер-
джена стратегія в галузі освіти характери-
зується відмовою від уніфікації освітньої 
політики кожної з країн-членів. Згідно із за-
конодавством ЄС організація та зміст осві-
ти є власною прерогативою країн-членів. 
Відповідно до «принципу доповнюваності» 
ЄС може лише підтримувати й доповнюва-
ти діяльність країн-членів в окремих галузях 
освіти для підсилення «духу європейства». 
До таких сфер, згідно із законодавством, 
віднесено також освіту [5, с. 57]. Зокрема, 
розділ 3 (ст. ст. 149 і 150) договору, що був 
парафований 1997 р., присвячено розвитку 
якісної освіти та професійній підготовці й пе-
репідготовці. Так, у ст. 150 зазначено спіль-
ні напрями діяльності Спільноти ЄС [11]:

– сприяти адаптації до індустріальних 
змін засобами професійної підготовки та 
перепідготовки, удосконалювати рівень по-
чаткової й базової професійної підготовки 
задля полегшення професійної інтеграції 
та реінтеграції на ринок праці;

– сприяти доступу до професійного  
навчання, заохочуючи викладачів/тренерів 
і  студентів/слухачів до мобільності;

– сприяти співпраці для навчання між 
освітніми інституціями та закладами праці;

– розвивати обмін інформацією й досві-
дом із питань систем освіти, що поширені 
в країнах ЄС.

У 1993 р. Європейська комісія розроби-
ла документ «Зелена книга. Про європей-
ський вимір освіти», у якому зазначено, 
що основними напрямами для формуван-
ня єдиної європейської освітньої політики 
мають стати впровадження європейського 
виміру в змісті середньої освіти, удоско-
налення професійної підготовки вчителів, 
активізація мовної політики в Європі, роз-
виток дистанційного навчання, створення 
інноваційних європейських шкіл мульти-
культурного середовища [12].

Згодом, у 1997 р., Європейська комісія 
підготувала документ «Біла книга навчання 
і вдосконалення. Навчання та учіння: назу-
стріч суспільству, що навчається», у яко-
му були зазначені три чинники соціальних 
та освітніх змін:

а) розвиток інформаційного суспільства: 
інформаційні технології переходять у пло-
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щину масового застосування як у виробни-
цтві, так і в освіті;

б) глобалізаційні процеси: глобалізація 
економіки була виражена у вільному пере-
міщенні капіталу, товарів і послуг;

в) науково-технічне перетворення циві-
лізації: твориться нова модель отримання 
знання та винаходів на підставі поєднання 
високих технологій і креативності. Питан-
ня щодо цілей та завдань освіти, напрямів 
майбутнього розвитку виходять за межі 
звиклого середовища, суспільства, країни 
[13, с. 21–25].

Для реалізації моделі суспільства, що 
навчається впродовж життя, «Біла книга» 
пропонує два шляхи досягнення – кон-
центрацію на загальній культурі й розвит-
ку придатності для працевлаштування та 
концентрацію на розвитку здібностей для 
економічної діяльності [13, с. 26–41]. Реа-
лізація таких пропозицій можлива на осно-
ві розроблення країнами – учасницями ЄС 
відповідної освітньої політики щодо функ-
ціонування системи освіти, зокрема вищої, 
на засадах ідей безперервного навчання.

З прийняттям Радою ЄС Лісабонської 
стратегії в березні 2000 р., реалізація якої 
була розрахована на десятиріччя, пробле-
матика професійної освіти й навчання ак-
тивізувалася та набула вагомого значен-
ня в діяльності ЄС. Метою стратегії було 
створення у світі конкурентоспроможної 
та динамічної економіки, що базується на 
знаннях і здатна до стійкого економічного 
зростання за збільшення кількості й поліп-
шення якості робочих місць, а також забез-
печення більшої соціальної згуртованості. 
Досягнення цієї мети передбачало загаль-
ну стратегію, спрямовану насамперед на 
перехід до економіки й суспільства, що ба-
зуються на знаннях, за допомогою поліп-
шення політики інформатизації та політи-
ки в галузі досліджень і розробок, а також 
шляхом активізації процесу структурних 
реформ у напрямі конкурентоспроможності 
та інновацій [14, с. 471]. Реалізація Ліса-
бонської стратегії відбувалася за такими 
кроками:

– прийняття плану дій щодо розвитку 
мобільності й умінь (Ніцца, грудень 2000 р.) 
та Рекомендації Європейського парламен-
ту і Ради (червень 2001 р.);

– затвердження доповіді «Конкретні 
завдання для систем професійної освіти і 
навчання майбутнього» (березень 2001 р.), 
проведення конференції в Брюгге (жовтень 
2001 р.), спрямованої на ініціацію процесу 
співробітництва у сфері професійної освіти 
й підготовки тощо [7, с. 22].

Згодом, у листопаді 2002 р., Європей-
ська комісія та міністри освіти країн ЄС на 

засіданні в Копенгагені ухвалили декла-
рацію, що визначала напрями розвитку 
систем професійної підготовки й навчан-
ня та міжнародного співробітництва в цій 
галузі, які прийнято переглядати кожні два 
роки (так званий копенгагенський процес).  
Декларація націлювала Європейську Спіль-
ноту на вирішення таких завдань:

– створення єдиного європейського 
простору в галузі освіти й професійної під-
готовки, забезпечення прозорості кваліфі-
кацій;

– вирішення проблеми визнання компе-
тенцій і кваліфікацій;

– збільшення підтримки розвитку ком-
петентностей і кваліфікацій на секторному 
рівні;

– розроблення спільних принципів ви-
знання неформального, інформального 
(спонтанного) навчання;

– сприяння співробітництву щодо оцін-
ки якості з акцентом на обміні моделями та 
методами, а також загальними критеріями 
й принципами оцінювання якості професій-
ної освіти та навчання;

– надання уваги навчальним потребам 
викладачів і майстрів у межах усіх форм 
професійної освіти й навчання.

Ключове поняття Копенгагенського 
процесу – забезпечення якості профе-
сійної освіти й навчання (англ. vocational 
education and training, пол. kształcenie i 
szkolenie zawodowe). Більш конкретно це 
завдання було сформульоване як «розви-
ток співробітництва у сфері забезпечення 
якості з  наголосом на обміні моделями й 
методами, а також виробленні загальних 
критеріїв та принципів якості для професій-
ної освіти й навчання» [7, с. 22].

Пріоритетними завданнями для спіль-
них дій країни ЄС визначили прозорість і 
визнання кваліфікацій, здобутих за кордо-
ном; створення умов для мобільності, яку 
розглядали як спосіб нівелювання бар’єрів, 
що ускладнював переміщення трудових 
ресурсів, полегшення міжнародного обмі-
ну в процесі освіти й навчання; поширен-
ня професійної інформації, консультування 
задля планування професійної кар’єри на 
європейському ринку праці до 2010 р.

Вагомість положень Копенгагенського 
процесу для професійної освіти експер-
ти визначають як аналогічну тим, що були 
започатковані Болонським процесом для 
вищої освіти. Йшлося про визнання тер-
мінів навчання, вартості курсів (аналогічно 
до системи кредитів у вищій освіті), здо-
бутих кваліфікацій, свідоцтв і дипломів, що 
не лише могло слугувати освітньому обміну 
завдяки продовженню навчання на іншому 
рівні або здобуттю професійної підготовки 
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в іншій країні, а й полегшувало безпере-
шкодний рух робочої сили між країнами ЄС 
(як складник творення європейського рин-
ку праці) [10, с. 19].

У грудні 2004 р. на конференції в Маа-
стрихті відповідальні за професійну освіту 
та навчання представники країн ЄС прийня-
ли комюніке, яке визначало подальші кроки 
реалізації Лісабонської стратегії та впрова-
дження постанов Копенгагенської деклара-
ції. У документі зазначено позитивні кроки 
Копенгагенського процесу щодо вагомо-
сті й підвищення ролі питань професійної 
освіти та навчання на європейському рівні. 
Водночас уперше деталізовано пріоритети 
до дій у напрямі освіти й професійної підго-
товки на національних рівнях, зокрема:

– застосування спільних інструментів для 
реформування й розвитку систем і практик 
освіти та професійної підготовки;

– збільшення державного та приватного 
інвестування в освіту, професійну підготов-
ку й навчання;

– пошук отримання грантів із європей-
ських фондів (наприклад, Європейського 
соціального фонду, Європейського фонду 
регіонального розвитку) для розвитку осві-
ти та професійної підготовки;

– розвиток систем освіти й професійної 
підготовки для вирішення потреб найменш 
захищених категорій населення;

– розроблення методики прозорих під-
ходів до організації навчання задля мож-
ливості мобільності між різними рівнями 
й контекстами освіти;

– підвищення якості освіти та професій-
ної підготовки в співпраці з іншими зацікав-
леними сторонами;

– розвиток середовища, що спонукає 
до навчання та освіти у навчальних закла-
дах і в закладах праці;

– сприяння постійному розвитку ком-
петенцій працівників освіти й професійної 
підготовки [15].

У 2006 р. в наступному документі про 
оцінку Копенгагенського процесу та пе-
регляд пріоритетів Лісабонської стратегії 
зазначено значний поступ у розробленні 
й запровадженні інструментів і механізмів 
для професійної освіти та навчання в єв-
ропейському просторі. Зокрема, прийнято 
EUROPASS як прозору форму представ-
лення професійних навичок, компетентно-
стей і кваліфікацій, зрозумілу в країнах ЄС, 
а також почалася інтенсивна робота над 
розробленням Європейської рамки квалі-
фікацій (EFQ), Європейської системи тран-
сферу кредитів у ділянці професійної освіти 
й навчання (ECVET), Європейської рам-
ки гарантування якості професійної осві-
ти (EQAVET). Вказано на інтенсивність дії 

в таких пріоритетних напрямах: піднесен-
ня іміджу, статусу, привабливості і якості 
професійної освіти й навчання; створення, 
тестування та впровадження спільних євро-
пейських інструментів професійної освіти й 
навчання з доступом від 2010 р.; прийняття 
системного підходу до взаємного навчання 
та співпраці, зокрема, шляхом використан-
ня послідовних і порівняльних даних та ін-
дикаторів; залучення до Копенгагенського 
процесу всіх зацікавлених сторін [16].

Документи Польщі, які визначали стра-
тегію розвитку освіти й професійної підго-
товки

Польща як країна, що ступила на шлях 
інтегрування до ЄС, мала подвійне завдан-
ня: з одного боку, системою освіти й про-
фесійної підготовки відповідати на виклики 
внутрішньої системи зайнятості та ринку 
праці, що зазнавали суттєвих змін під тис-
ком соціальної-економічної кризи, а з ін-
шого – здійснити глибинний аналіз власної 
системи освіти та професійної підготовки 
задля пошуку шляхів гармонізації з голов-
ними тенденціями розвитку освіти й науки 
в європейському просторі.

Кожний із цих викликів вимагав карди-
нальних змін у тогочасній системі освіти та 
професійній підготовці. Реалізовані зміни 
відбулися в два часові проміжки. Перший 
(1989–1999 рр.) характеризується розро-
бленням нової національної освітньої про-
грами, децентралізацією системи освіти 
(передача інститутів освіти під повноважен-
ня ґмін), становленням нових типів шкіл, 
а також змінами в екзаменаційній системі. 
Другий період (1999–2004 рр.) – змісто-
вий, що пов’язаний переважно зі змінами 
в змісті освіти [17, с. 10].

У час діяльності уряду за прем’єра Таде-
уша Мазовецького (1989–1990 рр.) у Поль-
щі змін зазнали майже всі сфери суспіль-
но-економічного життя, зокрема й освіта. 
Було визнано потребу в поступовому пе-
реході від централізації до децентралізації 
в управлінні освітою, від бюрократично-
го авторитаризму до усуспільнення шко-
ли, від політичного й ідеологічного моніз-
му до плюралізму, від підпорядкування 
шкільної справи економічним чинникам 
до значного послаблення ролі цих чинни-
ків (завдяки цьому відбувається зростання 
індивідуальних цінностей інституціоналізо-
ваного навчання). Визнано, що пріоритети 
освіти та вищої освіти повинні стосуватися 
таких питань:

– демонополізації шкільної справи, зо-
крема, завдяки створенню можливості для 
діяльності приватних навчальних закладів;

– адаптації освіти до потреб демокра-
тичного, ринкового суспільства та міжна-
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родного співробітництва через заміщення 
доктрини «інформаційного» навчання док-
триною навчання «партнерського й активі-
зуючого»;

– побудови сучасної системи навчання 
та професійного вдосконалення вчителів 
[18, с. 121–122].

Важливим політичним документом ЄС, 
що ратифікований Польщею, є Хартія про 
основні соціальні права працівників, при-
йнята в Страсбурзі 1989 р. Цим докумен-
том визначено основні права працівників і 
регулювання важливих питань щодо зайня-
тості, винагороди та охорони праці й жит-
тя. Зокрема, у його п. 15 зазначено, що 
кожен працівник ЄС повинен мати можли-
вість доступу до професійного навчання та 
користування таким навчанням упродовж 
усього періоду своєї трудової діяльності. 
В умовах, що регулюють доступ до такого 
навчання, не може існувати жодної дис-
кримінації на підставі громадянства. Ком-
петентні державні органи, підприємства та 
два соціальні партнери (кожний у межах 
своєї сфери компетенції) мають запрова-
дити безперервні й постійні системи нав-
чання, які дають можливість кожній осо-
бі пройти повторне навчання, особливо 
за допомогою надання відпустки для нав-
чання, з метою поліпшення її професійних 
навичок або набуття нових, зокрема, щодо 
розвитку технологій.

Цей документ також захищає дітей і 
підлітків шляхом визначення вікового об-
меження початку трудової діяльності, що 
не перевищує вік закінчення обов’язково-
го навчання, або ж вік не може бути мен-
шим за 15 років (п. 20). Натомість молодим 
працівникам потрібно забезпечити умо-
ви підготовки до праці (через професійне 
навчання) і доступу до професійної зайня-
тості. У п. 23 вказано, що після завершення 
обов’язкової освіти молоді люди повинні 
мати право отримати початкове професій-
не навчання достатньої тривалості з метою 
дати їм змогу адаптуватися до вимог їхньо-
го майбутнього трудового життя; для моло-
дих працівників таке навчання має прово-
дитися в робочий час [19].

У 1997 р. уряд Польщі ввів у дію поло-
ження Конвенції Міжнародної організації 
праці № 142 про професійну орієнтацію 
та професійну підготовку в галузі розвитку 
людських ресурсів, що була ухвалена ще 
1975 р. та ратифікована Польщею в 1979 р. 
Країни, які ратифікували її, були зобов’яза-
ні поступово розширювати, адаптувати та 
гармонізувати різні системи професійного 
навчання для задоволення потреб непо-
внолітніх і дорослих упродовж цілого життя 
в усіх галузях економіки, в усіх сферах еко-

номічної діяльності та на всіх рівнях профе-
сійних кваліфікацій і посад [20].

Важливим міжнародним документом, 
який у 1997 р. було ратифіковано урядом 
Польщі, є Європейська соціальна хартія 
(прийнята 1961 р. та переглянута 1996 р.) 
[21]. Це основоположний міжнародно-пра-
вовий акт, на основі якого заснована й діє 
Європейська регіональна система захисту 
соціальних та економічних прав людини 
й основних свобод. Зокрема, у ньому вре-
гульовано питання про право на працю, 
справедливі умови праці, безпечні й здоро-
ві умови праці, захист від бідності та соці-
ального виключення тощо. Звернемо увагу 
на те, що в ст. ст. 9 і 10 є заклик до профе-
сійної орієнтації та професійної підготов-
ки. Зокрема, у ст. 9 «Право на професійну 
орієнтацію» зазначено, що з метою забез-
печення ефективного здійснення права на 
професійну орієнтацію сторони зобов’язу-
ються в разі необхідності створити служ-
бу або сприяти діяльності служби, яка до-
помагатиме всім особам, охоплюючи осіб 
з інвалідністю, у вирішенні проблем, пов’я-
заних із вибором професії та набуттям про-
фесійних навичок, з належним урахуванням 
здібностей кожної особи й потреби в них 
на ринку праці. Така допомога повинна 
надаватися безкоштовно як підліткам, зо-
крема школярам, так i повнолітнім особам. 
Стаття 10 «Право на професійну підготов-
ку» зобов’язує сторін до такого:

1) у разі необхідності, консультуючись 
з організаціями роботодавців і працівни-
ків, започаткувати професійно-технічну під-
готовку або сприяти професійно-технічній 
підготовці всіх осіб, зокрема інвалідів, а та-
кож створити умови для доступу до вищої 
технічної й університетської освіти винят-
ково на основі особистих здібностей;

2) започаткувати систему виробничо-
го навчання та інші регулярні програми 
професійної підготовки підлітків (хлопців і  
дівчат) з їхніх різних професій або сприяти 
функціонуванню такої системи;

– започаткувати або заохочувати (у разі 
необхідності) належні й легкодоступні про-
грами професійної підготовки повнолітніх 
працівників, спеціальні програми перепід-
готовки повнолітніх працівників, необхід-
ність у яких виникає внаслідок технологіч-
ного прогресу або нових тенденцій у сфері 
зайнятості;

3) започаткувати або заохочувати в разі 
необхідності спеціальні програми перепід-
готовки та реінтеграції осіб, які є безробіт-
ними протягом тривалого часу;

4) заохочувати повне використання іс-
нуючих програм шляхом вжиття таких за-
ходів:
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– зменшення чи скасування будь-яких 
внесків або зборів;

– надання у відповідних випадках фінан-
сової допомоги;

– зарахування до нормованих робо-
чих годин часу, витраченого працівником 
на додаткову професійну підготовку на ви-
могу його роботодавця без відриву від ви-
робництва;

– забезпечення шляхом адекватного 
контролю (після консультацій з організація-
ми роботодавців i працівників) ефективнос-
ті виробничого навчання та інших програм 
професійної підготовки молодих працівни-
ків, а також загалом належного захисту мо-
лодих працівників [22].

Як зазначає Ф. Шльосек, трансформа-
ції, започатковані в 1989 р., мали характер 
не просто соціально-економічних, а пе-
реважно цивілізаційних і культурних змін, 
які фактично починають руйнувати систе-
му навчальних пріоритетів, сформованих 
упродовж століть. Традиційні відносини, 
тісно пов’язані з гуманістичною моделлю 
поведінки, замінюються іншими ставлен-
нями та поведінкою, що характерні для 
соціально-економічної моделі людського 
розвитку й поведінки. Порівняно повільно, 
проте систематично зростає кількість лю-
дей (і не лише молоді), які усвідомлюють, 
що без добре організованої системи під-
готовки фахівців немає сильної національ-
ної економіки. Отже, дедалі актуальнішим 
стає питання про необхідність модернізації 
польської системи освіти та професійної 
підготовки, яка була б спрямована на по-
треби ринку праці [23, с. 37].

Висновки з проведеного досліджен-
ня. На підставі аналізу вибраних докумен-
тів, що презентують політику Європейсько-
го Союзу в галузі освіти та професійної 
підготовки на етапі активізації співробітни-
цтва Польщі з ЄС (1990-ті рр. – 2004 р.), 
можемо зробити певні висновки.

Питання освіти й професійної підготов-
ки набуває вагомого дискурсу в законо-
давчих документах Європейського Союзу  
в 1980–1990-х рр., що пов’язано зі зростан-
ням кількості знань, швидким доступом до 
інформації, мобільністю трудових ресурсів 
і формуванням європейського ринку праці; 
до того часу пріоритетними були політичні 
та економічні питання співпраці.

Освіта й професійна підготовка в краї-
нах Європейського Союзу презентовані 
різними моделями підготовки, такими як 
програми підготовки, що є основою для 
навчання у вищих академічних навчальних 
закладах; програми, що готують до про-
довження навчання у вищих професійних 
школах; програми, що готують до безпо-

середнього виходу на ринок праці завдяки 
здобуттю конкретних кваліфікацій. Акцен-
тується на дотриманні гнучкості в побудові 
програм професійної підготовки з огляду на 
потреби економіки країн, а також на спри-
янні формуванню спільного ринку праці та 
спільному ринку надання освітніх послуг.

Для освіти й професійної підготовки 
фахівців Польщі вагомими стали ратифі-
ковані міжнародні документи, які зобов’я-
зували країну дотримуватися соціальних 
та економічних прав людини, зокрема 
права на професійну орієнтацію та права 
на професійну підготовку й навчання, ва-
гомих питань щодо зайнятості, винагороди 
й охорони праці впродовж усього періоду 
власної трудової активності. Дотримання 
зазначених прав сприяло гнучкому вико-
ристанню (відповідно до потреб економіки) 
людського капіталу, мінімізації явища соці-
ального виключення, створенню умов для 
рівності освітніх шансів громадян країн.

На подальше вивчення заслуговують 
особливості професійної підготовки фа-
хівців Республіки Польща періоду інтенси-
фікації процесів євроінтеграції з огляду як 
на позитивні складники цього процесу, так 
і на можливі труднощі й ризики в проце-
сі створення якісних програм професійної 
підготовки майбутніх фахівців, готових пра-
цювати на європейському ринку праці.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК ОСОБИСТІСНОЇ ЯКОСТІ

Кудрявцева Г.І., аспірант 
кафедри педагогіки та психології 

Харківський національний університет внутрішніх справ,
старший слідчий слідчого відділення 

Сумський відділ поліції
Головного управління Національної поліції України в Сумській області 

У статті порушено проблему формування професійної відповідальності майбутніх офіцерів полі-
ції. Проаналізовано історичний аспект дослідження «відповідальності» як наукової категорії. Розгля-
нуто зміст та особливості трактування поняття «відповідальність» у контексті професії поліцейського. 
Виокремлено зовнішню і внутрішню сторони відповідальності, які властиві професійній відповідаль-
ності. Виділено види відповідальності поліцейського: особистісну, соціальну, професійну; надано їх 
характеристику. Визначено сутність поняття «професійна відповідальність» офіцера поліції як особи-
стісної якості фахівця.

Ключові слова: відповідальність, професійна відповідальність, професійні обов’язки, офіцери  
поліції.

В статье затронута проблема формирования профессиональной ответственности будущих офице-
ров полиции. Проанализирован исторический аспект исследования «ответственности» как научной 
категории. Рассмотрены содержание и особенности трактовки понятия «ответственность» в контек-
сте профессии полицейского. Выделены внешняя и внутренняя стороны ответственности, которые 
свойственны профессиональной ответственности. Установлены виды ответственности полицейского: 
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личностная, социальная, профессиональная; дана их характеристика. Определена сущность понятия 
«профессиональная ответственность» офицера полиции як личностного качества специалиста.

Ключевые слова: ответственность, профессиональная ответственность, профессиональные обя-
занности, офицеры полиции.

Kudriavtseva H.I. PECULIARITIES OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY OF NATIONAL POLICE 
OFFICIALS AS A PERSONALITY TRAIT

The article deals with the issue of formation of the professional responsibility of future police officers. 
There has been analyzed the historical aspect of the study of ‘responsibility’ as a scientific category. There have 
been reviewed the content and peculiarities of interpretation of the concept of ‘responsibility’ in the context 
of the profession of a police officer. There have been outlined the external and internal sides of responsibility 
that are peculiar to the professional responsibility. There have been determined the types of responsibility of a 
police officer: personal, social, and professional. There has been defined the essence of the concept of ‘profes-
sional responsibility’ of a police officer.

Key words: responsibility, professional responsibility, professional duties, police officers.

Постановка проблеми. Сучасний етап 
розвитку суспільства характеризуєть-
ся глобальними інтеграційними змінами 
в економічній, соціокультурній, інформа-
ційній взаємодії, що відіграє значну роль 
у реформуванні освітньої галузі. Відомча 
система підготовки кадрів для поліції не 
є винятком і вдосконалюється в межах ві-
тчизняної освіти на тлі активного рефор-
мування самого Міністерства внутрішніх 
справ. На сучасному етапі розвитку про-
фесійної освіти у сфері підготовки майбут-
ніх офіцерів Національної поліції особливе 
місце посідає проблема формування їхньої 
професійної відповідальності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз даних соціологічних досліджень 
свідчить про недостатній рівень професій-
ної відповідальності багатьох працівників 
правоохоронних органів. Наслідком цього є 
низький рівень довіри громадян України як 
до інститутів державної вади загалом, так 
і до колишньої міліції (органів внутрішніх 
справ) зокрема, що і стало передумовою 
створення Національної поліції. 

Дослідження проблеми відповідальності 
пов’язане з аналізом широкого кола науко-
вих проблем. Вагомий внесок у створення 
методологічних засад наукової розробки 
питання щодо формування відповідально-
сті зробили дослідження В. Андрущенка, 
І. Беха, І. Бойченка, Т. Веретенко, Л. Губер-
ського, Н. Огренич, В. Савченко, Т. Ящука 
й інших. 

Аналіз сучасної педагогічної літератури, 
дисертаційних досліджень свідчить про по-
силену увагу науковців до проблеми фор-
мування професійних якостей майбутніх 
правоохоронців та особового складу інших 
силових структур. Зокрема, окремі аспек-
ти формування професійної відповідально-
сті працівників силових структур вивчали 
Я. Зорія, А. Комишан, Т. Ісаєнко, І. Новак, 
В. Рижиков, Ю. Сердюк, Д. Тауман, О. То-
гочинський, М. Шик, В. Ягупов та інші. Але 

в зазначених роботах проблема формуван-
ня професійної відповідальності розгляда-
ється не окремо, а в контексті формуван-
ня всього комплексу професійних якостей  
фахівців.

Різні аспекти проблеми вдосконален-
ня підготовки майбутніх правоохорон-
ців до професійної діяльності розгляда-
ли В. Aвдeєв, В. Aндpocюк, М. Aнуфpiєв, 
В. Вдoвюк, O. В’юшин, O. Бaндуpка, 
A. Бacoв, O. Бeзcмepтний, В. Вeнeдик-
тoв, Ю. Дубкo, В. Дяченко, Я. Кoндpaтьєв, 
Л. Кpивopучкo, А. Кучерявий, А. Лігоцький, 
В. Лукaшeвич, В. Мapiщук, Н. Мaтюxiнa, 
О. Столяренко, О. Федоренко, Г. Юxнoвeць, 
Г. Яворська та інші.

Правові аспекти професійної відпо-
відальності досліджували такі вчені, як 
А. Адаєв, А. Андрунік, О. Бандурка, Н. Бон-
даренко, Л. Луцька, В. Марков, О. Си-
нявська, Г. Яхнін. Психолого-педагогічні 
особливості професійної відповідально-
сті працівників силових структур вивчали 
Я. Зорія, А. Комишан, Т. Ісаєнко, І. Новак, 
В. Рижиков, Д. Тауман, О. Тогочинський, 
М. Шик, В. Ягупов.

Вирішення проблеми формування про-
фесійної відповідальності курсантів, як 
майбутніх офіцерів Національної поліції 
в процесі фахової підготовки дасть змо-
гу подолати суперечності між сучасними 
вимогами держави до особистості пра-
цівників Національної поліції та загальним 
станом сформованості в них професійної 
відповідальності; необхідністю формування 
професійної відповідальності курсантів як 
майбутніх офіцерів поліції й недостатньою 
розробленістю змісту, форм і методів та-
кої діяльності, недостатнім рівнем сфор-
мованості професійної відповідальності 
в курсантів як майбутніх офіцерів поліції 
та вимогами відповідних нормативних до-
кументів МВС України.

Проведений огляд наукових досліджень 
дає змогу стверджувати, що, незважаючи 
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на наявність значного наукового матеріалу 
в цій галузі, проблема формування профе-
сійної відповідальності майбутніх офіцерів 
поліції в процесі фахової підготовки зали-
шається недостатньо дослідженою. На су-
часному етапі залишається невизначеною 
структура професійної відповідальності 
офіцера національної поліції, недостат-
ньою мірою окреслені шляхи формування 
професійної відповідальності фахівця, що 
враховують як змістову, так і процесуальну 
сторони його професійної діяльності.

Постановка завдання. Мета статті – 
розглянути особливості професійної відпо-
відальності офіцерів поліції та визначити її 
сутність.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Служба в правоохоронних органах 
є відповідальною справою в суспільстві, 
яка вимагає не лише контролю за дотри-
манням правопорядку, а й чесності, спра-
ведливості, надійності, відповідально-
го ставлення до виконання професійних 
обов’язків працівниками поліції. Варто за-
значити, що поліцейський повинен бути 
взірцем правової культури й відповідально 
ставитися до служіння суспільству «шля-
хом забезпечення охорони прав та свобод 
людини, протидії злочинності, підтримання 
публічної безпеки і порядку ...» [4]. Отже, 
однією з професійно важливих і провідних 
психологічних характеристик поліцейсько-
го є відповідальність. 

Згідно з результатами досліджень нау-
ковців (В. Канке, Б. Назаров, О. Плахотний 
та інші), термін «відповідальність» уперше 
розглядався в юриспруденції в другій по-
ловині ХV ст. й інтерпретувався як обов’я-
зок. Поняття «відповідальність» як психо-
логічну категорію досліджував англійський 
філософ А. Бен у книзі «Емоції і воля» 
(1865), який розглядав її в розумінні об-
винувачення, засудження та покарання. 
Інший англійський філософ XIX століття – 
Д. Міль – детермінував її як «підзвітність» 
певній соціальній ролі, вираження свободи 
й необхідності. 

Великий тлумачний словник української 
мови трактує термін «відповідальність» як 
покладений на когось або взятий на себе 
обов’язок за певну ділянку роботи, справу, 
за чиїсь дії, вчинки, слова [1, с. 84]. 

Академічний тлумачний словник укра-
їнської мови роз’яснює поняття «відпо-
відальність» як покладений на когось або 
взятий на себе обов’язок за певну ділянку 
роботи, справу, за чиїсь дії, вчинки, слова 
[6, с. 134]. Філософський енциклопедич-
ний словник указує на той факт, що термін 
«відповідальність» характеризує міру від-
повідності поведінки особи наявним вимо-

гам, чинним суспільним нормам, правилам 
співжиття, правовим законам [7, с. 93].

Аналіз різних наукових досліджень дає 
змогу зазначити, що термін «відповідаль-
ність» учені трактують по-різному. Існують 
такі тлумачення поняття «відповідальність»: 
об’єктивно необхідні міжособистісні, ко-
лективні й суспільні відносини, урахуван-
ня історично конкретного характеру їх-
ніх взаємних обов’язків, які реалізуються 
у свідомій вольовій поведінці та діяльно-
сті (Н. Мінкіна); це якість, яка пов’язана зі 
здатністю людини відповідати за власні дії, 
вчинки з усвідомленням наслідків власних 
дій і вчинків (К. Муздибаєв, В. Семенов); 
передбачає визнання людиною єдиної ак-
тивної причетності до соціального і при-
родного світу, що є не стільки результатом 
оцінювання особистості оточуючими, скіль-
ки її власним переконанням, моральним 
принципом, підсумком самоусвідомлення 
(І. Бех); є смисловим утворенням особи-
стості, своєрідним загальним принципом 
співвіднесення (саморегулювання) у ме-
жах цілісної мотиваційно-смислової сфе-
ри мотивів, цілей і засобів життєдіяльності  
(М. Савчин); є не лише усвідомленням ін-
дивідом усіх наслідків уже зробленого, а 
й відповідальність за все втрачене, тоб-
то «здатність людини детермінувати події, 
учинки на момент їх здійснення й у процесі 
виконання аж до радикальної зміни всього 
життя» (С. Рубінштейн); це здатність осо-
бистості самостійно формулювати обов’яз-
ки, виконувати їх, здійснювати самооцінку 
й самоконтроль (В. Сухомлинський); пе-
редбачає свободу прийняття рішень, вибо-
ру цілей і способів, методів і стилів їх до-
сягнення (В. Татенко). 

Отже, аналіз наведених тлумачень по-
няття «відповідальність» охоплює три ас-
пекти: 1) об’єктивний, що існує незалежно 
від конкретного суб’єкта й може бути по-
кладений на будь-яку людину; 2) суб’єктив-
ний, що залежить від суб’єкта, який може 
приймати рішення, й або брати на себе зо-
бов’язання, або їх не брати; 3) емоційний: 
сумніви, переживання, почуття відповідаль-
ності, обов’язку, совісті, провини за харак-
тер і результат своєї діяльності й можливі 
наслідки взятих зобов’язань чи прийнятих 
рішень. 

У контексті дослідження саме формуван-
ня професійної відповідальності майбутніх 
офіцерів поліції в умовах закладу вищої 
освіти відіграє особливу роль у процесі 
розвитку цього переходу від зовнішнього 
аспекту відповідальності до внутрішнього – 
особисто усвідомленої відповідальності. 
Отже, загальний аналіз наукових джерел 
демонструє, що, незважаючи на певні роз-



146 Педагогічні науки

Випуск LXXХIIІ. Том 1. 2018

біжності в наукових підходах до визначен-
ня сутності поняття «відповідальність», їх 
об’єднує загальний компонент – усвідом-
лення результату своїх дій і їх наслідки. 

У наукових працях багато уваги при-
діляють соціальній, юридичній, мораль-
ній, педагогічній відповідальності. Однак 
психологічні особливості відповідальності  
як провідної професійно важливої харак-
теристики поліцейського науковці не роз-
глядали. 

Потрібно зазначити, що відповідальність 
у ролі соціально-психологічної категорії 
розглядають із двох сторін. У соціальній 
психології розрізняють зовнішні форми са-
морегуляції, які забезпечують покладан-
ня відповідальності (підзвітність, караність 
тощо), і внутрішні (почуття відповідальності 
й обов’язку, відповідальне ставлення тощо). 
З одного боку, відповідальність може мати 
зовнішній характер у вигляді санкцій (керів-
ництва, соціуму, суспільства тощо) за дії, 
учинки, діяльність (бездіяльність) поліцей-
ського, що накладається груповими, кор-
поративними, службовими, професійними 
обов’язками. Незалежно від займаної по-
сади працівник Національної поліції несе 
відповідальність за власні дії (бездіяль-
ність), накази й розпорядження, які надає. 

Тобто в разі вчинення протиправних  
діянь поліцейський несе «кримінальну, ад-
міністративну, цивільно-правову та дисци-
плінарну відповідальність», що передбачено 
п. 1 ст. 19 Закону України «Про Національ-
ну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VІІІ. 

З іншого боку, відповідальність можна 
визначити як внутрішню категорію, тоб-
то професійно важливу моральну харак-
теристику особистості поліцейського, що 
детермінована самостійно прийнятим рі-
шенням щодо особистого, соціального 
та професійного боргу, обов’язку. Отже, 
відповідальність може мати видиму (зов-
нішню) та невидиму (внутрішню) сфери 
прояву, де 1) зовнішня визначає те, як по-
зиціонує себе поліцейський перед інши-
ми людьми, колегами, суспільством зага-
лом, і реалізовується завдяки підзвітності 
особи, застосуванню заохочень і санкцій 
за результати його соціальної взаємодії, 
діяльності; 2) внутрішня визначає внутрішні 
переконання, переживання, оцінки стосов-
но власних дій, діяльності (бездіяльності), 
учинків і відбувається завдяки особистісно-
му самоконтролю, почуттю обов’язку, бор-
гу, а також рівню сумління [2]. 

Внутрішніми регуляторами діяльності 
й поведінки поліцейського є соціальні та 
професійні вимоги, моральні приписи й го-
товність свідомо нести відповідальність за 
власні дії, учинки, вибір, діяльність (без-

діяльність) і за їх результати й наслідки. 
Здатність поліцейського усвідомлювати, 
оцінювати та нести відповідальність за 
власні дії, учинки, діяльність (бездіяльність) 
є інтегральним психологічним утворенням.

З одного боку, воно має виявлятися 
в особистісному почутті «відповідально-
сті» поліцейського за когось або щось, 
а з іншого – у відповідальному ставленні 
до власних обов’язків і зобов’язань, а та-
кож у професійно важливій моральній яко-
сті «відповідальності». Не варто плутати 
терміни «почуття відповідальності», «відпо-
відальне ставлення» і таку професійно важ-
ливу якість поліцейського, як «відповідаль-
ність». 

Отже, ми вважаємо, що «почуття відпо-
відальності» поліцейського – це емоцій-
ний процес, який відображає суб’єктивне 
оцінне ставлення до власних дій, учинків, 
діяльності (бездіяльності) та їх результатів 
і наслідків. Почуття відповідальності – це 
відчуття категорії «Я повинен» і «Я можу» 
виконати свої зобов’язання в комплексі 
з внутрішнім обов’язком відповісти за на-
слідки власних дій, учинків, діяльності (без-
діяльності). 

Відповідальне ставлення поліцейського 
до виконання професійної діяльності поля-
гає в тому, що він має певний набір осо-
бистісних соціально-діяльнісних установок, 
спрямованих на досягнення певної право-
охоронної мети або розв’язання певного 
професійного завдання. Це складна інте-
граційна характеристика поліцейського, яка 
виражає здатність особистості до контро-
лю, саморегуляції своєї самостійної про-
фесійної діяльності й поведінки, сумлінного 
виконання норм, професійних обов’язків і 
зобов’язань. 

Сутність відповідального ставлення по-
ліцейських до професійної діяльності ви-
являється через усвідомлення соціальної 
значущості й важливості власної професії; 
наявність стійких професійних інтересів; 
любов до власної професії; почуття гор-
дості й глибокої поваги до правоохоронної 
діяльності; здатність до емоційно-вольової 
саморегуляції; усвідомлене прагнення осо-
бистості до ефективного здійснення про-
фесійних функцій. 

Також можна виділити види відповідаль-
ності поліцейського: 1) особистісна – здат-
ність здійснювати оцінювання та само-
контроль власних дій, учинків, діяльності 
(бездіяльності), усвідомлювати й відповіда-
ти за їх результати та наслідки; 2) соціаль-
на – здатність старанно і своєчасно вико-
нувати обов’язки, зобов’язання й обіцянки, 
усвідомлюючи наслідки власних дій, учинків, 
діяльності (бездіяльності) для інших і відпо-
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відати за них; 3) професійна – здатність ста-
ранно, своєчасно та правомірно досягати 
мети правоохоронної діяльності, передба-
чити й усвідомлювати результати та наслід-
ки власних дій, учинків, діяльності (безді-
яльності), а також відповідати за них [3].

Професійна відповідальність майбутньо-
го офіцера Національної поліції пов’язана 
з наявністю соціальних цінностей і спе-
цифічних професійних норм і правил, що 
детерміновані умовами професійної діяль-
ності. Поліцейський є представником ви-
конавчої влади, тому суспільство висуває 
до нього особливі вимоги в усіх сферах 
його життєдіяльності (особистій, соціальній 
і професійній).

М. Семененко виділяє основні показники 
професійної відповідальності: ступінь об-
ґрунтованості прийнятого рішення у сфері 
професійної діяльності; емоційна стабіль-
ність і наполегливість щодо його реалізації; 
сумлінність у виконанні своїх функціональ-
них обов’язків; готовність відповідати за 
результати й наслідки своєї діяльності [5].

Отже, людину можна вважати відпові-
дальною, якщо вона сумлінно ставиться 
до власних зобов’язань, обов’язків та обі-
цянок, а також несе відповідальність за те, 
що відбувається за її безпосереднього чи 
опосередкованого втручання в минулому, 
зараз чи буде відбуватись надалі. 

Відповідальність має певні рівні сфор-
мованості, а саме: низький рівень (безвід-
повідальна, ненадійна особа); середній рі-
вень (особа, яка виявляє відповідальність 
залежно від ситуації, умов життєдіяльності 
й певних чинників); високий рівень (відпові-
дальна, надійна особа в усіх сферах життє-
діяльності, яка може нести відповідальність 
не лише за наслідки власних дій, учинків, 
діяльності (бездіяльності), а й інших) [3].

Отже, працівник Національної поліції 
несе повну відповідальність за результа-
ти й наслідки власних бажань, дій, учинків, 
діяльності (бездіяльності), незалежно від 
умов їх протікання.  

Підсумовуючи усе вищевказане, необхід-
но наголосити на необхідності підвищення 
якості професійно психологічного відбору 
до лав правоохоронних органів України. Ми 
вважаємо, що обов’язково необхідно здійс-
нювати діагностику розвитку професійної, 
соціальної та особистісної відповідальності 
кандидата на службу до органів Національ-
ної поліції. Суб’єкти, які здійснюють про-
фесійно-психологічний відбір кандидата на 
службу, повинні поглиблено, різнобічно й 
ретельно вивчати здатність кандидата бути 
відповідальним. Вони мають застосовувати 
не лише психодіагностичні, а й методи спе-
ціальних доручень і спостереження. 

Отже, професійна відповідальність є 
професійною важливою характеристикою 
фахівця будь-якої професії, яка пов’язана 
із взаємодією з іншими людьми, зокрема 
й офіцера поліції. Варто наголосити, що 
професійна відповідальність офіцерів ор-
ганів національної поліції передбачає стяг-
нення дисциплінарного характеру в разі 
неправомірного виконання професійних 
обов’язків.  

Професійна відповідальність формуєть-
ся в процесі фахової освіти як результат 
зовнішніх вимог до майбутнього офіце-
ра органів Національної поліції. Розумін-
ня професійної відповідальності офіцерів 
Національної поліції пов’язане з готовні-
стю курсантів вищих навчальних закла-
дів усвідомлювати необхідність виконан-
ня вимог професійних норм і відповідати  
за свої дії.

Отже, професійну відповідальність офі-
цера Національної поліції ми визначаємо 
як інтегративну якість особистості, яка є 
результатом відображення ставлення до 
поставлених обов’язків і пов’язана з чітко 
закріпленими нормами професійної діяль-
ності, що забезпечує її ефективне вико-
нання й виявляється в здатності приймати 
обґрунтовані рішення у сфері своєї профе-
сійної діяльності, проявляти наполегливість 
і сумлінність у їх реалізації та готовності 
відповідати за їх результати й наслідки.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Формування професійної відповідаль-
ності майбутніх офіцерів Національної по-
ліції доцільно розпочинати на етапі відбору 
на службу й цілеспрямовано продовжувати 
під час їхньої професійної підготовки, зо-
крема під час навчання в закладах вищої 
освіти зі специфічними умова навчання. 
Із цією метою необхідно розробити і ство-
рити певні педагогічні умови, спрямовані 
на формування професійної відповідально-
сті як особистісної якості фахівця.

Перспективними напрямами подальших 
наукових пошуків є виокремлення й обґрун-
тування відповідних педагогічних умов і їх 
подальше запровадження в освітній процес 
закладу вищої освіти МВС України.
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ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ 
В ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ

Любарець В.В., к. пед. н., доцент,
доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій 

соціокультурної діяльності
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

У статті порушено проблему практичної реалізації ідеї створення електронних підручників в інфор-
маційно-освітньому середовищі вищого навчального закладу. Означено пріоритети створення електро-
нних підручників на платформі Універсального освітнього простору ACCENT. Визначено перспективи 
подальшого дослідження: наукове обґрунтування психолого-педагогічних засад формування структури 
електронних підручників і їх використання в освітньому процесі ВНЗ.

Ключові слова: інформаційно-освітнє середовище (ІОС), електронні освітні ресурси (ЕОР), елек-
тронний підручник (ЕП), вищий навчальний заклад (ВНЗ).

В статье затронута проблема практической реализации идеи создания электронных учебников в ин-
формационно-образовательной среде вуза. Обозначено приоритеты создания электронных учебников 
на платформе Универсального образовательного пространства ACCENT. Определены перспективы 
дальнейшего исследования: научное обоснование психолого-педагогических основ формирования 
структуры электронных учебников и их использования в образовательном процессе вуза.

Ключевые слова: информационно-образовательная среда (ИОС), электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР), электронный учебник (ЭУ), высшее учебное заведение (вуз).

Liubarets V.V. PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF CREATION OF ELECTRONIC 
TEXTBOOK IN THE INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE HIGHER EDU-
CATIONAL INSTITUTION

The article addresses the problem of practical implementation of the idea of creating electronic textbooks 
in the information and educational environment of the higher educational institution. The priorities of the 
creation of electronic textbooks on the platform of the ACCENT Universal Education Space are identified.  
The prospects for further research: the scientific substantiation of psychological and pedagogical principles of 
the formation of the structure of electronic textbooks and their use in the educational process of higher educa-
tional institutions are determined.

Key words: information and educational environment (IЕЕ), electronic educational resources (EЕR), elec-
tronic textbook (EТ), higher educational institution (University).

Постановка проблеми. Випереджаль-
ний розвиток освіти в Україні, спрямова-
ної на максимальне забезпечення освітніх 
потреб особистості, відповідності рівня 
і якості підготовки студент вимогам сучас-
ного суспільства, вбачається можливим 
за умови найбільшої відповідності компо-
нентів системи освіти соціальним, науко-
вим і технологічним цілям, умовам розвит-
ку суспільства й потребам системи освіти 
загалом. 

Останніми роками в усіх країнах світу 
класичні форми організації навчання та за-
соби, які використовуються, переживають 
кризу – формується потреба в їх неперерв-
ному оновленні та оновленні їх сутності. 
Адже якість освіти й навчання загалом і зо-
крема покращується за умови використан-
ня високоякісних методичних і навчальних 
матеріалів. 

Одним із найбільш перспективних шляхів 
розвитку сучасної освіти є використання по-
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ряд із традиційними засобами електронних 
освітніх ресурсів (далі – ЕОР) – посібників, 
підручників, довідників тощо. Актуальність 
розв’язання анонсованої проблеми пов’я-
зана з вимогами Кабінету Міністрів Украї-
ни щодо розвитку освіти. Передбачається 
впровадження інформаційних технологій 
(далі – ІТ) у навчальний процес освітніх за-
кладів шляхом оснащення комп’ютерними 
комплексами та розроблення електронних 
освітніх засобів. Їх функціонування безпо-
середньо пов’язане з розробленням і фор-
мування електронних бібліотек, що, у свою 
чергу, потребує зробити важливий крок до 
вирішення проблеми створення електро-
нних підручників (далі – ЕП).

Нова освітня парадигма формує глибинні 
й об’єктивні процеси формування єдиного 
відкритого інформаційно-освітнього про-
стору, тому сучасна освіта зорієнтована на 
використання різноманітних, у тому числі 
й інноваційних, засобів організації навчаль-
ного процесу – ЕОР. Ключовими чинниками 
виливу цього процесу стали низький рівень 
адаптивності системи освіти в умовах ін-
форматизації суспільства; розрив між зміс-
том навчально-методичного забезпечення 
та рівнем розвитку науки й техніки; тери-
торіальна обмеженість – неспроможність 
забезпечення професійною освітою всіх 
претендентів окремого регіону; розрив між 
змістом традиційних засобів навчання та 
інноваційністю тощо.

Аналіз основних досліджень і публіка-
цій. Особливості використання в різних ас-
пектах електронних підручників досліджува-
ли В. Биков, В. Заболотний, О. Шестопал, 
М. Шишкіна, М. Шут. Проблемою створен-
ня електронних підручників і програмних 
засобів займалися А. Гуржій, М. Жалдак, 
Л. Карташова, Є. Коваль, В. Лапінський, 
В. Мадзігон.

Постановка завдання. Метою статті є 
практична реалізація ідеї створення елек-
тронних підручників в інформаційно-освіт-
ньому середовищі вищих навчальних за-
кладів (далі – ВНЗ).

Актуальність дослідження зумовлюється 
соціальною та освітньою значущістю про-
блеми створення ЕП у ВНЗ для індивідуа-
лізації освітнього процесу, реалізація якого 
можлива за застосовування діючої моделі 
електронної освітньої платформи в Укра-
їні – Універсального освітнього простору 
ACCENT (ACCENT). 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. ЕОР, відповідно до Положення 
про електронні освітні ресурси, є «складо-
вою частиною навчально-виховного проце-
су, має навчально-методичне призначен-
ня та використовується для забезпечення 

навчальної діяльності вихованців, учнів, 
студентів і вважається одним з головних 
елементів інформаційно-освітнього сере-
довища. Метою створення ЕОР є модерні-
зація освіти, змістове наповнення освітньо-
го простору, забезпечення рівного доступу 
учасників навчально-виховного процесу до 
якісних навчальних та методичних матері-
алів незалежно від місця їх проживання та 
форми навчання, створених на основі ін-
формаційно-комунікаційних технологій» [3].

У кінці 1990-х років за ініціативою Мас-
сачусетського технологічного інституту 
(Massachusetts Institute on Technology) від-
чули динаміку активного піднесення та ви-
користання Open Educational Resources – 
відкритих освітніх ресурсів (далі – ВОР) 
[4], що, у свою чергу, привернуло увагу до 
доступності освітнього професійного се-
редовища. Так, у 2000–2001 роках Масса-
чусетський технологічний інститут показав 
результат, видавши Open Course Ware. 

ЮНЕСКО, усвідомивши важливість цьо-
го підходу, запропонувало дефініцію: «Від-
критими освітніми ресурсами, як правило, 
називаються цифрові освітні ресурси (кур-
си, підручники, відео, завдання тощо), які 
абсолютно безкоштовно є загальнодоступ-
ними для всіх суб’єктів освітнього процесу. 
Ці ресурси можна використовувати згідно 
з потребами суб’єктів освітнього процесу, 
їх наповнення може змінюватися, доповню-
ватись, бути осучасненим або адаптивним 
до вимог та умов освітнього середовища» 
[5]. Із тих пір ЮНЕСКО активно поширює 
ВОР по всьому світу на основі власної плат-
форми UNESCO Open Educational Resource 
Platform (www.oerplatform.org).

У 2007 році Інститут відкритого су-
спільства та Фонд Шаттлворт зібралися 
в Кейптауні як зацікавлені в розвитку від-
критих освітніх ресурсів з метою започат-
кування цього руху. Нарешті вийшла у світ 
у Кейптауні Декларація відкритої освіти, 
що приблизно можна порівняти з Берлін-
ською декларацією про відкритий доступ. 
ЮНЕСКО закликає своїх держав-членів до 
активної участі в проекті ЕОР [5]. Дебати 
навколо ЕОР набирають обертів у Німеч-
чині, як це показано на конференції, що 
відбулася в Берліні у вересні 2013 року під 
егідою ЮНЕСКО. Велика потенційна сила 
закладена в ЕОР, проте якщо цей напрям 
зміцнюється в Німеччині, то в плані дина-
мічного розвитку освіти такі тенденції мо-
жуть означати остаточний відступ від тра-
диційних структур виробництва і продажу 
підручників.

Останніми роками розробниками ІТ про-
понується широкий спектр інструмента-
рію, призначеного для створення відкритих 
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ЕОР, яке у своїй більшості є пріоритетним. 
Розповсюдження мобільних телефонів, 
смартфонів, комп’ютерів планшетів надає 
широке поле використовування будь-якого 
електронного контенту, а саме ЕП, в будь-
яких місцях без обмеження в часі.

Створення й упровадження конкурентних 
ЕП нового покоління сприяє поліпшенню та 
допомозі результативному донесенню ос-
вітнього продукту до студента, зорієнтує на 
можливість використання в їх розробленні 
Web-технологій. 

Такий вибір можна пояснити наявністю 
особливих задумів Web-технологій: роз-
поділу контенту на окремі сторінки (поіме-
новані як окремі розділи); гіпертекстового 
зв’язку сторінок і розділів ЕОР через кон-
текстні гіперпосилання; багатократного ре-
дагування контенту за допомогою вбудова-
ного редактора; використання вбудованої 
мови розмітки, яка дає змогу розмічати 
в тексті структурні елементи й гіперпоси-
лання; форматування й оформлення окре-
мих елементів контенту з урахуванням змін 
(версій) сторінок; зіставлення редакційних 
версій контенту та поновлення попередніх 
варіантів; включання мультимедіа тощо. 

Варто зазначити, що не існує єдиного 
програмного забезпечення для створення 
ЕП. Нині розробка ЕП ведеться за допомо-
гою стандартних програмних додатків і/або 
безпосередньо мов програмування й різ-
номанітних HTML-редакторів, призначених 
для створення систем дистанційного нав-
чання та Web-сайтів. Останнім часом дина-
мічні технологічні трансформації справдили 
зміну парадигми ставлення споживачів ос-
вітнього середовища до ЕП. 

А саме on-line доступ до електронних 
навчальних матеріалів для студентів стає 
простішим, ніж використання традиційних 
друкованих (паперових) підручників. Сту-
денти мають можливість отримувати до-
ступ до електронних підручників і PDF-вер-
сій, on-line уроків і відеолекцій. 

Досвід американських навчальних за-
кладів демонструє, що в цій країні все 
більше авторів комерційних видань попу-
ляризують уживання їхніх підручників без 
ліцензії. Компанії-розробники підручників 
заохочують освітні заклади до використан-
ня ЕП з додатками, що мають бути виконані 
на WEB-сайті видавництва. Тому, якщо сту-
дент придбав підручник для користування, 
він повинен увести код реєстрації на сай-
ті, що знаходиться в підручнику. Студент 
може отримати дозвіл на використання 
книги, якщо оплатив видавництву й отри-
мав доступ до WEB-сайту.

Найновіший тренд в ЕП – це «відкриті» 
підручники – безкоштовні, які пропонують-

ся для читання on-line. Згідно з PIRG, певна 
кількість підручників уже розроблена, вони 
використовуються в таких школах, як Мас-
сачусетський технологічний інститут і Гар-
вард, і є на 80% більш економними, ніж 
традиційні підручники.

У зв’язку з безперечною актуальністю 
створення ІОС з нетрадиційними освітні-
ми системами й технологіями спільнотою 
науковців України на чолі з професором  
Л. Карташовою пропонується діюча модель 
електронної освітньої платформи – потуж-
ного, динамічного, відкритого, гнучкого ін-
новаційного е-механізму для підвищення 
якості освіти в Україні – Універсальний освіт-
ній простір ACCENT (ACCENT) [2, с. 59–60]. 

Цей простір спрямований на досягнення 
навчальних цілей усіх суб’єктів навчально- 
виховного процесу; створення електронної 
бібліотеки з відкритими кодами доступу 
відкритих ЕОР; формування особистого 
поля розвитку педагога у форматі електро-
нного навчального кабінету (е-НК) з інстру-
ментальним наповненням, який зрозумілий 
на підсвідомому рівні; формування мережі 
електронних середовищ (е-середовищ), 
об’єднаних в інтегровану інформаційну 
систему; створення інформаційного поля 
розвитку та співпраці між освітою і її коор-
динаторами; започаткування єдиного елек-
тронного центру моніторингу й аналітики 
навчально-виховного процесу. 

Функції цього ІОС: інтеграція електронних 
освітніх ресурсів, їх розподіл за рівнями 
освіти та компонування в окремі електронні 
вузли – віртуальні середовища; підтримка 
організації різних форм освітнього проце-
су; забезпечення й супровід дистанційної 
освіти; якісний доступ суб’єктів освітнього 
процесу до навчально-методичних матері-
алів; взаємообмін професійно-освітньою 
та науковою інформацією; безперервне 
наповнення середовища електронних ре-
сурсів освітнього призначення; створення 
умов мотивації до самоосвіти; підвищен-
ня рівня мобільності учасників освітнього 
середовища й конкурентоспроможності 
на ринку праці.

АCCENT відрізняється від більшості сис-
тем управління навчанням тим, що забезпе-
чує функціонування як єдиної інтегрованої 
системи: репозиторію електронних освітніх 
ресурсів (ЕОР) – Web-бібліотеки – у формі 
підручників, посібників, словників, довід-
ників, презентацій, методичних розробок 
для підтримки уроків і позакласних заходів 
тощо; е-середовища навчального закладу, 
яке забезпечує підтримку основних функ-
цій управління навчально-виховним про-
цесом за умов різних організаційних форм 
його проведення: класно-урочної, дистан-
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ційної, груп-проектної діяльності; мережі 
е-НК; мережі е-середовищ навчальних за-
кладів; електронних засобів для створен-
ня й підтримки соціальної мережі освітян, 
призначеної для їхнього спілкування й ор-
ганізації роботи над груповими проектами 
[1, с. 85–86].

Особливістю цього ресурсу є викори-
стання повністю вітчизняного програмного 
продукту, який не вимагає для свого ви-
користання жодних специфічних ресурсів, 
які належать нерезидентам України (на які 
можуть поширюватися будь-які права, що 
обмежують або зможуть у майбутньому об-
межувати їх використання). 

Користувачеві надаються засоби ство-
рення ЕОР і їх бібліотека (репозиторій), 
до наповнення якої залучаються викладачі 
ВНЗ і вчителі всієї України, тобто контентом 
бібліотеки стають як сертифіковані (грифо-
вані в установленому порядку й розміщені 
з дотриманням авторських прав) матеріали 
освітнього призначення (підручники, посіб-
ники, навчальні моделі й середовища нав-
чання), так й авторські розробки, оцінені та 
рекомендовані до локального використан-
ня експертним середовищем, яке створю-
ється засобами ACCENT.

Ієрархічна структура як самої системи, 
так і хмарних сховищ даних (центрального 
як сховища корпоративної хмари системи 
й локального як сховища корпоративної 
хмари навчального закладу) повністю за-
безпечує її функціонування на рівні навчаль-
ного закладу навіть за відмови центрально-
го сервера або відсутності зв’язку з ним.

ЕОР пропонуються для вільного й від-
критого використання педагогами та сту-
дентами в навчанні, самостійній роботі, 
під час проходження виробничої практики 
та проведення досліджень.

Науковцями Універсального освітньо-
го простору ACCENT здійснено ретельний 
аналіз і відбір інструментарію, призначе-
ного для розроблення й підтримки функ-
ціонування інноваційних (електронних) під-
ручників. З’ясовано, що нині розроблено й 
запропоновано до використання значний 
обсяг відповідних платформ і систем. У ре-
зультаті перевагу надано таким:

 – системі управління навчанням Moodle, 
яка серед інших вирізнялась для користу-
вачів та адміністрації безкоштовністю; від-
критістю (Open Source) та зорієнтованістю 
на організацію традиційних дистанційних 
курсів, підтримку очного навчання й органі-
зацію взаємодії між викладачем та учнями;

 – системі керування вмістом для публіка-
ції інформації в Internet Joomla! (Джу́мла), 
що вирізнялась для користувачів та адміні-
страції такими якостями: універсальністю, 

відкритістю, стабільністю системи, без-
пекою, адаптацією під пошукові системи, 
власною системою редагування текстів, 
зручністю, зрозумілістю й особливостями 
(гнучкі інструменти управління обліковими 
записами; інтерфейс для управління медіа-
файлами; підтримка створення багатомов-
них варіантів сторінок; система управління 
рекламними кампаніями; адресна книга 
користувачів, голосування, вбудований по-
шук, функції категоризації посилань та об-
ліку кликів тощо).

У процесі створення ЕП для ВНЗ врахо-
вано дотримання відповідності високому 
науково-методичному рівню, наявності не-
обхідного довідкового апарату; доступність 
форми викладення навчального матеріалу, 
який має бути пов’язаний із практичними 
завданнями, дотримання тісних міжпред-
метних зв’язків. Структура ЕП включає зміст 
(перелік розділів); вступ (або передмову); 
основний текст; блок питань чи тестів для 
самоконтролю; обов’язкові та додаткові 
задачi, приклaди; довiдково-iнформацiйнi 
данi для розв’язання задач (таблицi, схeми 
тoщo); апарат для орiєнтацiї в матерiалах 
книги (предметний, iменний покажчики) 
(http://www.profua.info/). 

Розроблені ЕП реалізують дидактичні 
можливості ІТ, які дають змогу в процесi 
освiтньої дiяльностi реалiзувати такі фор-
ми інформаційної взаємодії: взаємодію від-
далених учасників процесу навчання мiж 
собою (виклaдaчa – студeнтa, студeнтa – 
студeнтa, студeнтa – групи); взаємодiю 
учaсникiв освітнього процесу (викладача, 
студента, керівника виробництва) з відда-
леними джерелами інформації, наприклад, 
під час здійснення пошуку та системати-
зації інформації, переміщення (навігації) 
гіпертекстовими ресурсами глобальної ме-
режі. Соціальний ефект використання ЕП 
в системі ВНЗ: підвищення якості навчання 
та ефективності професійної освяти.

У розробленні контенту ІОС вишу від-
штовхуватися необхідно від дидактичних 
і пізнавальних цілей і завдань, від якості 
й повноти підготовлених дидактичних ма-
теріалів для електронних навчальних посіб-
ників, так як засоби інформаційних техно-
логій – лише засіб реалізації дидактичних 
завдань. 

ЕП повинен містити матеріал для само-
стійного навчання, також блок практичних 
робіт і тестових завдань для модульного 
контролю знань. Завдання ЕП забезпечу-
вати більш деталізовану структуризацію 
змісту; інтерактивність (зручність навіга-
ції) – можливість трансформації матеріалів 
залежно від індивідуальності дій студента, 
а також можливість зміни траєкторії ос-
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вітньої діяльності; гіпертекстову структуру 
теоретичного матеріалу в понятійній части-
ні курсу (посилання на визначення), а та-
кож у логiчнiй побудові викладу (система-
тичність, взаємовідношення фрагментів); 
застосовування потужних ілюстративних 
матеріалів – креслень і зображень, аніма-
ції та інших мультимедійних додатків; ви-
користання багатоманітних завдань для 
закріплення знань, самоконтролю, контр-
олю й оцінювання отриманих знань, убу-
дованих в ЕП (тести, ситуацiйнi, творчi 
вправи, iндивiдуальнi та групові завдан-
ня тощо); наявність системи перехресних 
посилань (гіперпосилань) на лiтературнi й 
наукові джерела, електронні бібліотеки та 
інші освiтнi й наукові ресурси (депозитарії), 
розміщені в мережі Iнтернет. 

ЕП повинен включати комплекс різно-
манітних освітніх ресурсів (навчальних, 
навчально-методичних і допоміжних ін-
формаційно-довідкових матеріалів, пред-
ставлених у різних формах), має бути 
зорієнтований передусім на самостійне 
вивчення та відрізнятися особливим спо-
собом подачі матеріалу (діалогова інтерак-
тивна форма з достатньою кiлькiстю питань 
і завдань для самоконтролю розуміння ма-
теріалу й рефлексії). 

За авторською технологією ТОВ «ACCENT» 
розробляє ЕП з різних дисциплін для ВНЗ, 
які зберігаються у Web-бібліотеці [6].  
На рис. 1 показано зразок обкладинки під-
ручника з короткою анотацією. 

Кожен окремий електронний ресурс, 
відповідно до чинної навчальної програми, 
розробляється один раз. Надалі за потре-
би й необхідності його контент може бути 
збережений у кількох версіях та оновлений, 
наприклад, відповідно до змін у навчальній 
програмі, що потребує надзвичайно низь-
ких матеріальних затрат. 

Підручники, розроблені за пропонова-
ною технологією:

– доступні на різних операційних систе-
мах і їх різних версіях для всіх і кожного;

– інтуїтивно зрозумілі; 
– адаптивні до технічного та програм-

ного забезпечення різних версій пристрою 
користувача (комп’ютер, планшет, ноутбук 
тощо) будь-якої конфігурації, нeзалeжно 
від марки та моделі;

– динамічні – можуть підлягати адміні-
стративному коригуванню;

– привабливі, так як мають однотипний, 
простий, зрозумілий інтерфейс – це дає 
можливість користувачам із різним рівнем 
підготовленості до використання інформа-
ційних технологій;

– не потребують проходження спеціаль-
них курсів навчання користувача; 

– відкриті й особистісно спрямовані за 
своїм дидактичним та організаційним на-
повненням; 

– містять упроваджені інформаційні тех-
нології (відео, аудіо, мультимедіа, презен-
тації тощо).

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Освіта України потребує «живих» ЕП, 
найбільш гострою є потреба в таких ресур-
сах у ВНЗ. Очевидні переваги створення 
ЕП на платформі Універсального освітнього 
простору ACCENT: 

- відповідно до потреби (зміна навчаль-
ної програми тощо) контент підручника змі-
нюється, однак можна зберігати всі версії 
одного підручника;

- можна розробити диференційований 
або інтегрований підручник (із профільним 
спрямування, інклюзивне навчання тощо).

- розроблені ЕП є мультимедійними, 
містять «живі» складники: відео, аудіо, пре-
зентації, анімацію, зображення, кросворд, 
глосарій тощо; 

Гoтeльний бiзнес: теорiя та прaктика (2012)

Мaрта Мaльська, Iгор Пaндяк

Вищa освітa

У пiдручнику системaтизованo виклaд органiзаційних, 
управлiнських тa технологiчних засaд вивчeння гoтельної 
сфeри як навчaльної дисциплiни тeоретикo-методолoгіч-
ного та приклaдного спрямувaння. Послідовнo розкритo 
питaння eволюції сфeри гостинностi, проаналiзовано про-
блeму типологiї та класифікацiї гoтельних пiдприємств, 
органiзації та управлiння, технoлогiї oбслуговування, 
архiтектурно-плaнувальні осoбливості спoруд гoтельних 
пiдприємств. Пiдручник прoпонується для студeнтiв ВНЗ, 
якi гoтуються прaцювати у сферi туpизму, виклaдaчiв ви-
щих навчaльних зaкладів, працiвникiв готельнoї тa турис-
тичнoї сфeри, усiх, хтo цiкавиться рoзвитком сфeри гoс-
тинності.

Рис. 1. Приклад ЕП «Готельний бізнес: 
 теорія та практика» [6]
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- зміст ЕП є динамічним, може містити 
гіперпосилання та перехресні посилання;

- ЕП піддається редагуванню й може 
бути збережений у кількох версіях (залеж-
но від призначення, навчальної програми 
тощо); 

- контент ЕП є функціонально простим 
для розроблення інтегрованих занять тощо.

Отже, одним із найбільш перспектив-
них шляхів модернізації вищої професійної 
освіти є використання поряд із традиційни-
ми засобами підручників нового формату 
(електронного підручника), який відповідає 
вимогам інформатизації суспільства, осві-
ти, навчальних закладів.

Якісно підготовлений дидактичний мате-
ріал для ЕП повинен викликати в студентів 
відповідний інтерес, мотивацію до само-
стійної навчально-пізнавальної діяльності, 
формувати потребу в оволодінні знаннями, 
активізувати їхню психічну діяльність: поси-
лювати концентрацію й інтенсивність ува-
ги, загострювати чутливість і спостереж-
ливість, забезпечувати легкість протікання 
розумових процесів для сприйняття змісту 
навчальної дисципліни

У подальшому назріла проблема роз-
роблення науково обґрунтованих пси-

холого-педагогічних засад формування 
структури електронних підручників і їх ви-
користання в освітньому середовищі.
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РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ  
«ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА»

Мельниченко Н.П., к. т. н., доцент, 
доцент кафедри прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін 

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

У статті порушено проблему активізації навчального процесу під час вивчення дисципліни «Інже-
нерна графіка». Мета статті – запросити до дискусії щодо активізації навчального процесу в період 
перебудови сучасної освіти.

Для досягнення поставленої мети використовувалися методи аналізу теорії та практики відомих 
теоретичних досягнень із цього питання. Виконано аналіз результатів анкетування студентів перших 
і других курсів. Проаналізовано, як впливає рівень шкільної підготовки з дисципліни «Креслення» на 
подальшу якість навчання у вищому навчальному закладі. Наукова новизна роботи полягає в дослі-
дженні взаємозв’язку дисциплін, які викладаються у школі, з дисциплінами, які будують фундамент 
інженерної підготовки сучасних фахівців, і їх впливу на якість освіти на прикладі дисциплін «Нарисна 
геометрія» й «Інженерна графіка».

Проаналізовано, як саме можна активізувати навчальний процес у період скорочення аудиторного 
часу навчального процесу. Запропоновано змінити методику проведення аудиторних занять за допомо-
гою інтерактивних методів навчання. 

Ключові слова: інтерактивні методи навчання, інженерна графіка, просторове мислення, навчаль-
ний процес, наука, реформа.

В статье поднята проблема активизации учебного процесса при изучении дисциплины «Инженер-
ная графика». Цель статьи – пригласить к дискуссии по поводу активизации учебного процесса в пе-
риод перестройки современного образования.
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Для достижения поставленной цели использовались методы анализа теории и практики известных 
теоретических достижений по данному вопросу. Выполнен анализ результатов анкетирования студен-
тов первых и вторых курсов. Проанализировано, как влияет уровень школьной подготовки по дисци-
плине «Черчение» на дальнейшее качество обучения в высшем учебном заведении. Научная новизна 
работы заключается в исследовании взаимосвязи дисциплин, преподаваемых в школе, с дисциплинами, 
которые строят фундамент инженерной подготовки современных специалистов, и их влияния на каче-
ство образования на примере дисциплин «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика».

Проанализировано, каким образом можно активизировать учебный процесс в период сокращения 
аудиторного времени учебного процесса. Предложено изменить методику проведения аудиторных за-
нятий с помощью интерактивных методов обучения.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, инженерная графика, пространственное 
мышление, учебный процесс, наука, реформа.

Melnychenko N.P. ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN THE STUDY OF DISCIPLINE “ENGI-
NEERING GRAPFICS”

The article is devoted to the problem of activating the educational process during the study of the discipline 
“Engineering Graphics”. The purpose of the article is to discuss the revitalization of the educational process 
in modernizing modern education.

To achieve this goal methods of analyzing the theory and practice of known theoretical achievements on 
this issue were used. The results of the survey of students of the first and second year are analyzed.

The article analyzes how the level of preparation at school affects the quality of knowledge in a higher 
educational institution.

The scientific novelty of the work consists in studying the relationship between the teaching disciplines 
being taught at the school and the disciplines underlying the training of modern specialists and their impact 
on the quality of educatin on the example of the disciplines “Design of geometry and engineering graphics”. 

It is analyzed how it is possible to activate the educational process in the period of reduction of time in the 
educational process. It is proposed to change the methodology of conducting classroom classes with the help 
of interactive teaching methods.

Key words: interactive teaching methods, engineering graphics, spatial thinking, educational process, sci-
ence, reform.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку суспільства важливого зна-
чення набуває відповідність змісту освіти 
вимогам часу, тим змінам, що відбувають-
ся в економічному та культурному житті 
країни. 

Щоб дипломи громадян України відпо-
відали загальноєвропейським стандартам 
і мали вагу в Європі, необхідно вже сьо-
годні зробити низку вирішальних кроків, 
серед них – провести докорінну реформу 
середньої освіти; здійснити важливу робо-
ту зі створення та наближення навчальних 
планів і робочих програм усіх ключових для 
конкретної спеціалізації дисциплін відпо-
відно до вимог провідних університетів. 
Адже освіта формує особистість у всій її 
багатовимірності, а не просто дає знання і 
професію [1].

Сьогодні перед нашою вищою школою 
постали нові проблеми. У нових умовах ми 
повинні вчити студентів вирішувати при-
кладні задачі, базуючись на знаннях із за-
гальноінженерних і фундаментальних дис-
циплін.

Науковцями і практиками визнано, що 
набуття знань, формування вмінь і нави-
чок, розвиток особистісних якостей, на-
буття певних компетентностей особистості 
є найефективнішими, якщо в освітньому 
процесі використовують інтерактивні фор-

ми й методи. За допомогою інтерактивних 
технологій у закладах вищої світи студенти 
отримують досвід, як аналізувати навчаль-
ну інформацію, творчо підходити до засво-
єння навчального матеріалу, й так зробити 
засвоєння знань доступнішими. Вони мо-
жуть навчитися формулювати власну дум-
ку, правильно її висловлювати, доводити 
власну позицію, аргументувати й дискуту-
вати. Під час дискусій та обговорення про-
блеми студенти повинні навчитися слуха-
ти іншу людину, поважати альтернативну 
думку, а також моделювати різні соціальні 
ситуації, збагачувати власний соціальний 
досвід і навички проектної діяльності, са-
мостійної роботи, виконання творчих робіт 
через включення в різні життєві ситуації, 
їх моделювання. Важливе значення також 
має отримання досвіду будувати конструк-
тивні стосунки в групі, уникати конфліктів, 
розв’язувати їх, шукати компроміси, праг-
нути діалогу та консенсусу [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Відомі дослідження, проведені Націо-
нальним тренінговим центром (США, штат 
Меріленд) у 1980-х роках, показують нам, 
що інтерактивне навчання уможливлює 
різке збільшення відсотка засвоєння ма-
теріалу, бо впливає не лише на свідомість 
учня, а й на його почуття, волю. Найменших 
результатів можна досягти за умов пасив-
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ного (лекція – 5%, читання – 10%, зорове 
і слухове сприймання – 20%, демонстра-
ція – 30%), а найбільших – інтерактивного 
(групова дискусія – 50%, практичні впра-
ви – 75%, навчання інших або негайне за-
стосування знань – 90%) навчання. Це се-
редньостатистичні дані, тому в конкретних 
випадках результати можуть різнитися, але 
в середньому таку закономірність може 
простежити кожен педагог. Бразильський 
педагог Пауло Фрейре [2] вважає, що до-
цільно замінити традиційну «накопичуваль-
ну» освіту на освіту «проблемно-визна-
чальну». У книзі «Педагогіка пригноблених» 
П. Фрейре назвав «банківською освітою», 
коли студенти розцінюють як «банк», а ви-
кладачів – як вкладників, які сподіваються 
отримати дивіденди в майбутньому. При 
«банківській освіті» студенти є пасивними 
отримувачами певного обсягу знань, які 
вони доволі часто вважають не своїми, не 
інтерпретують їх, не розуміють значення й, 
найголовніше, забувають більшу частину 
після отримання оцінки. За умов проблем-
но-визначальної освіти студенти займають-
ся реальними проблемами, запозиченими 
із життя. Навчання, вважає педагог, відбу-
ватиметься набагато успішніше, якщо учні 
самостійно формулюватимуть завдання й, 
виходячи з власного життєвого досвіду,  
виконуватимуть їх.

Для вирішення величезної кількості за-
вдань з тих, що ставить перед нами наша 
цивілізація, необхідний особливий вид ро-
зумової діяльності – просторове мислен-
ня. За допомогою просторового мислення 
можна проводити маніпуляції з просторо-
вими структурами – справжніми або уяв-
ними, аналізувати просторові властивості 
й відносини, трансформувати вихідні струк-
тури і створювати нові.

Тобто просторове мислення – це такий 
вид розумової діяльності, який забезпечує 
створення просторових образів та оперу-
вання ними в процесі вирішення практичних 
і теоретичних завдань. Основне призначен-
ня курсу «Нарисна геометрія» у вищому тех-
нічному навчальному закладі – це не тільки 
розвинути просторове мислення в студен-
тів, а й сформувати системно-просторове 
мислення в студентів, яке й послугує на-
дійною базою для вивчення всіх наступних 
дисциплін за програмами спеціалітету або 
бакалаврату. Разом із тим варто зазначити 
таке. У психології сприйняття давно вже ві-
домо, що спочатку зачатками просторово-
го мислення володіє всього кілька відсотків 
населення [1].

Цілеспрямований відбір за ознакою на-
явності просторового мислення в абітурі-
єнтів основних технічних спеціальностей і 

напрямів не ведеться. Отже, у більшій ча-
стині студентів просто відсутнє те, що пе-
редбачається розвивати. Спроба ж розви-
нути просторове мислення «на порожньому 
місці» в купі з відсутністю чіткого уявлення 
про те, навіщо це все потрібно, і призво-
дить до такого стану, коли нарисна геоме-
трія потрапляє в розряд «важких» курсів.  
У зв’язку з цим така дисципліна, як нарисна 
геометрія, вважається непростим предме-
том для вивчення не тільки для студентів 
технічних спеціальностей, а й інших, нехай 
і побічно, з ними.

Загалом спроба розвинути просторове 
мислення в усіх студентів ні до чого не при-
зводить. Для успішного вирішення цього 
завдання необхідно вже в школі знайомити 
учнів з певним колом елементарних відо-
мостей, що становлять геометричну основу 
знань.

Випускник школи повинен бути готовий 
до сприйняття нарисної геометрії, але все 
одно на стартовому етапі навчання нарисної 
геометрії необхідно проводити такі роботи 
з узагальнення та «вирівнювання» знань про 
геометричні тіла й фігури; навчання аналізу 
геометричної форми об’єкта як основи ро-
зуміння його конструкції та вміння читати 
креслення [6]. Студент-першокурсник, що 
приступає до систематичного вивчення на-
рисної геометрії, потребує розвитку його 
просторових уявлень, просторової уяви й 
особливо системно-просторового мислен-
ня. У цей час у першокурсників виникають 
певні труднощі, що зумовлені зміною фор-
ми навчання. Навчання у вищих закладах 
має більш самостійну форму, ніж у серед-
ній школі. Студенти під час навчання ма-
ють робити набагато більше, ніж просто 
слухати й фіксувати готові думки виклада-
ча. Вони повинні продумувати інформацію, 
самостійно визначати та обговорювати 
проблеми, знаходити шляхи їх розв’язан-
ня, спостерігати і планувати. Вони повин-
ні мати змогу застосовувати нові знання й 
навички на практиці, створювати зворотні 
зв’язки. На допомогу студенту мають при-
йти інтерактивні методи навчання. Інтерак-
тивне навчання допомагає створити умови 
навчання, за яких кожен студент відчуває 
свої успішність і спроможність. Сутність ін-
терактивного навчання полягає в тому, що 
навчальний процес відбувається за умови 
активної взаємодії всього колективу [6]. 
Відбувається колективне, групове індиві-
дуальне навчання, коли всі члени колек-
тиву – рівноправні суб’єкти навчання. Це 
особливо важливо для адаптації до тру-
дової діяльності майбутніх фахівців. Варто 
відзначити, що інтерактивне заняття харак-
теризується тим, що заздалегідь передба-



156 Педагогічні науки

Випуск LXXХIIІ. Том 1. 2018

чається виділення не менше ніж двох ролей 
і враховується взаємодія учасників ділових 
ігор у процес імітації колективної трудової 
діяльності [3, с. 10].

Термін «просторова уява» позначає 
людську здатність чітко уявляти тривимір-
ні об’єкти в деталях і колірному виконан-
ні. Просторове мислення – це специфічний 
вид розумової діяльності, яка має місце 
у вирішенні завдань, що вимагають орієн-
тації в практичному й теоретичному про-
сторі (як видимому, так й уявному) [5].

У своїх найбільш розвинених формах це 
мислення є зразками, в яких фіксуються 
просторові властивості та відносини. Опе-
руючи вихідними образами, створеними на 
різній наочній основі, мислення забезпечує 
їх видозміну, трансформацію і створен-
ня нових образів, відмінних від вихідних. 
Системне мислення – це вибудовування 
об’єктів і їх взаємовідносин у мережеву (ок-
ремий випадок – ієрархічну) модель, а далі 
вже переміщення фокусу уваги за рівнями і 
зв’язками цієї моделі.

Постановка завдання. Основу кур-
су «Інженерна графіка» становить нарис-
на геометрія. Нарисна геометрія – одна 
з основних загальнотехнічних дисциплін, 
що становлять основу інженерної осві-
ти. Французький учений Гаспар Монж  
(1746–1818), якого по праву вважають за-
сновником нарисної геометрії, визначив 
цілі й завдання цієї науки. Ця наука має дві 
головні мети. Перша – точне зображення 
на кресленику, що має тільки два виміри, 
об’єктів тривимірних, які можуть бути точно 
задані. Із цього погляду це мова, необхідна 
інженеру, який створює який-небудь про-
ект, а також усім тим, хто повинен керувати 
його здійсненням, і, нарешті, майстрам, які 
мають самі виготовляти різні частини. Друга 
мета нарисної геометрії – виводити з точ-
ного опису поверхонь усе те, що немину-
че випливає з їх форми і взаємного розта-
шування. У цьому сенсі – це засіб шукати 
істину; вона дає нескінченні приклади пе-
реходу від невідомого до відомого; оскіль-
ки вона завжди має справу з предметами, 
яким властива найбільша ясність, необхідно 
ввести її в план народної освіти. Вона при-
датна не тільки для того, щоб розвивати ін-
телектуальні здібності молоді й тим самим 
сприятиме вдосконаленню роду людського, 
але вона необхідна для робітників, мета 
яких надавати тілу певні форми; і саме тому, 
що методи цього мистецтва до сих пір були 
мало поширені або навіть зовсім не кори-
стувалися увагою, розвиток промисловос-
ті йшов так повільно. Крім цього, нарисна 
геометрія розвиває здатність абстрактно 
мислити, розвиває просторові уявлення – 

якості, вкрай необхідні для інженерної прак-
тики, для вирішення прикладних завдань. 
Будучи теоретичною основою інженерної 
графіки, нарисна геометрія має на меті: 

– ознайомити тих, хто вивчає її, з ме-
тодами побудови зображень просторових 
форм на площині, тобто навчити складати 
кресленики; 

– розвинути здатність уявного відтво-
рення просторового вигляду зображеного 
на кресленику предмета, тобто навчити чи-
тати кресленик;

– дати знання й необхідні навички для 
графічного вирішення завдань, пов’язаних 
із просторовими формами, тобто навчити 
графічно вирішувати завдання з нарисної 
геометрії.

Основу нарисної геометрії повинна на-
дати шкільна освіта на уроках креслення.

Із самого початку вивчення креслення 
потрібно вчити школярів бачити в предме-
тах, що їх оточують, форму геометричного 
тіла, вчити впізнавати геометричні фор-
ми в тих предметах, які їм потрапляють 
на очі мало не щодня. Ця здатність бачи-
ти геометрію навколо себе є найціннішою 
властивістю, яка призводить до утворення 
абстрактних понять геометричних фігур, 
таких як прямокутник, коло, призма, ци-
ліндр тощо.

Основна мета вивчення дисципліни 
«Інженерна графіка» – набувати форми 
предмета, а також розвивати просторове 
мислення, розвивати творчі здібності, фор-
мувати геометричні уявлення [4]. 

На жаль, в одних школах уроки креслен-
ня проводяться формально, а в деяких від-
сутні зовсім. Це призводить до складності 
сприйняття матеріалу на заняттях у вищо-
му навчальному закладі, де останнім часом 
відбувається скорочення аудиторного часу 
вивчення. Тому виникає потреба в пошуках 
нових форм навчання, за яких за той самий 
час можна досягти більшого результату.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У ДВНЗ «Криворізький національ-
ний університет» проведено анкетуван-
ня 300 студентів. Результати анкетування 
показали, що сутність обраної професії 
розуміють 76,1%, не розуміють – 8,9%, 
не визначилися або не відповіли на це за-
питання – 16,2% (40 осіб опитаної сукуп-
ності). Більшість студентів свідомо вибра-
ла майбутню професію. Частка студентів, 
які вступили до університету за власним 
бажанням, становить 65,2%, за рекомен-
дацією друзів і батьків – 15,4%, решта – 
19,4% – не відповіли на це запитання.

Цікаво, що більше ніж половина (51,8%) 
сукупності опитаних студентів уважають, 
що їхня шкільна підготовка недостатня для 
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розуміння й освоєння загальноінженерних 
дисциплін, 16,6% не дали відповіді, тільки 
31,6% вважають, що їхня шкільна підготов-
ка достатня для подальшого вивчення за-
значених дисциплін. Випускники загально-
освітніх шкіл становлять 51,4% студентів, 
ліцеїв, коледжів і технікумів – 30%, не від-
повіли на запитання – 18,6%.

Предмет «Креслення» у школах вивча-
ли 32,1%, в тому числі як окремий пред-
мет – 14,2%, факультативно – 4,5%; 33,2% 
вивчали в професійних коледжах і техні-
кумах, а 34,7% не дали відповіді. Близько 
51,8% студентів назвали складними для 
розуміння навчальні дисципліни – нарисну 
геометрію та інженерну графіку, 12,6% – 
вищу математику, 5,7% – хімію, 4,5% – 
фізику. Не дали відповіді на це питання 
25,4% опитаних.

Із дисциплін, що викладаються у ВНЗ, 
сприймають найкраще інженерну графіку 
11,7% опитаних, вищу математику – 9,3%, 
фізику – 5,7% студентів, ніякі дисциплі-
ни – 11,7%, не дали відповіді – 61,6%. Ще 
одне анкетування проведено в кінці се-
местру. Результати показали збільшення 
студентів, які найкраще сприймають інже-
нерну графіку, вдвічі. Це свідчить про те, 
що складність у сприйнятті матеріалу ви-
кликана відсутністю початкових знань, що 
мала забезпечити школа.

Останні цифри дають змогу стверджу-
вати, що успішність студентів залежить 
від рівня шкільної підготовки. Це підтвер-
джується великою кількістю незадовільних 
оцінок, отриманих студентами за результа-
тами екзаменів і заліків з нарисної геоме-
трії й технічного креслення, як у минулі, так  
і в останні роки особливо.

Аналіз отриманих результатів допомагає 
зрозуміти причину труднощів, що виника-
ють у першокурсників, і побачити пробле-
ми, на які необхідно звернути увагу. Серед 
цих проблем особливе місце посідають пи-
тання організації самостійної роботи сту-
дентів, отримання навичок роботи з довід-
ковою літературою, уміння висловлювати 
свою думку та аналізувати висловлювання 
оточуючих. Допомогти у вирішенні таких 
проблем мають нові методи навчання, які 
будуть спонукати шукати розв’язування по-
ставленої задачі в літературних джерелах, 
у співбесіді з оточенням студентів і під час 
консультацій із викладачем. 

Інженерна графіка вкладається, як пра-
вило, на першому курсі. Тому використання 
активних та інтерактивних методів навчан-
ня створить фундамент для засвоєння про-
фесійних знань на старших курсах.

Висновки з проведеного дослідження. 
У зв’язку зі зростанням складності й масш-

табів завдань, які поставлені суспільством, 
виникає потреба розвитку людини творчої, 
передбачливої, здатної протистояти обста-
винам і швидко й ефективно розв’язувати 
виробничі та особисті проблеми.

Необхідність використання в сучасній 
освіті такої дисципліні, як «Інженерна графі-
ка», не визиває сумніву. Але в період реор-
ганізації освіти для вивчення цієї дисциплі-
на необґрунтовано зменшена кількість часу. 

Особливість дисципліни «Інженерна 
графіка» полягає в тому, що її освоєння 
потребує певної послідовності й часу на 
осмислення. На жаль, згідно з рекоменда-
ціями Міністерства освіти і науки України 
про скорочення кількості дисциплін, які ви-
вчаються протягом семестру, деякі кафе-
дри звели вивчення курсу в один семестр. 
Дисципліна, яка має навчити складання 
алгоритму, навчити логічно та послідовно 
виконувати інженерну роботу, сама стала 
непослідовною. 

Для вдосконалення навчального проце-
су й надання досвіду ведення дискусії до-
цільно було б використовувати в навчанні 
дискусійні заняття з постановкою пробле-
ми та її обговорення. Такий спосіб навчан-
ня добре зарекомендував себе у провідних 
вищих навчальних закладах світу. Викори-
стання заняття з постановкою проблеми 
вчить майбутнього фахівця обґрунтовувати 
свою думку, приймати рішення, працювати 
з довідковою літературою, що дасть змогу 
спростити адаптацію молодого фахівця на 
початку своєї професійної діяльності. Тому 
сьогодні всі зусилля викладачів мають бути 
спрямовані на розроблення нових завдань, 
що допоможуть підготувати випускників но-
вої формації, які мають гарну кваліфікаційну 
підготовку, здатні самостійно розв’язувати 
виробничі завдання й самостійно приймати 
рішення.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЕСТОНІЇ  
В ПРОЦЕСІ ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Носкова М.В., к. пед. н.,
доцент кафедри педагогіки та соціального управління

Національний університет «Львівська політехніка»

У статті здійснено хронологічний аналіз діяльності естонського фонду «Стрибок тигра» – органі-
зації, що поєднала фінансові можливості держави, бізнесу та приватних осіб, у реалізації суспільних 
потреб цифрового реформування держави. Реформа, зокрема, реалізована завдяки освітнім проектам і 
програмам з питань інформатизації освітніх закладів і професійного розвитку педагогів шкіл у галузі 
інформаційних технологій, що об’єднані однією назвою «Стрибок тигра». Виокремлено ключові цілі 
навчальних програм професійного розвитку педагогів за програмами «Стрибок тигра», які вдалось до-
сягнути, окрім формування інформаційної грамотності вчителя. Наголошено на змінах у системі осві-
ти, які стали можливими завдяки реалізації освітніх програм «Стрибок тигра».

Ключові слова: комп’ютеризація, інформатизація, професійний розвиток учителів Естонії, освітні 
програми та проекти «Стрибок тигра» (Tiigrihüppe). 

В статье представлен хронологический анализ деятельности эстонского фонда «Прыжок тигра» – 
организации, которая объединила финансовые возможности государства с финансами частного бизне-
са и частных особ с целью реализации цифрового реформирования государства. Реформа, в частности, 
достигнута благодаря успешной реализации образовательных проектов и программ по информатиза-
ции и профессиональному развитию педагогов школ в сфере информационных технологий, которые 
проводились фондом и были объединены единым названием «Прыжок тигра». Выделены ключевые 
цели учебных программ профессионального развития учителей по программ «Прыжок тигра», которые 
удалось достичь, кроме формирования информационной грамотности учителя. Акцентировано на 
изменениях в системе образования, которые стали возможны благодаря реализации образовательных 
программ «Прыжок тигра». 

Ключевые слова: компьютеризация, информатизация, профессиональное развитие учителей Эсто-
нии, образовательные проекты и программы «Прыжок тигра» (Tiigrihüppe). 

Noskova M.V. ORGANIZATION OF DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCE OF ESTONIAN 
TEACHERS IN THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT

The article presents a chronological analysis of the activities of the Estonian Foundation “Tiger’s Leap” 
as an organization which combines the state's financial capabilities, business and individuals in realizing the 
public needs of the digital reform of the state. The reform, in particular, was realized through educational 
projects and programs on informatization of educational institutions and professional development of teach-
ers of schools in the field of information technologies, which were united under the name “Tiger’s Leap”.  
Were identified the main key goals of the educational programs for professional development of teachers under 
the programs “Tiger’s Leap”, which were achieved, in addition to forming the teacher's information literacy. 
Emphasized about the changes in the system of education, which became possible due to the implementation 
of educational programs “Tiger’s Leap”. 

Key words: computerization, informatization, professional development of teachers of Estonia, educational 
programs and projects “Tiger’s Leap” (Tiigrihüppe).

Постановка проблеми. Стан інфор-
матизації країни в наш час є показником 
її успішності на світовому ринку серед ін-

ших країн і визначає шанси країни на по-
дальший швидкий розвиток і конкуренто-
спроможність у майбутньому. Незважаючи 
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на те що Закон України «Про Національну 
програму інформатизації України» прийня-
тий ще в 1998 році, ми досі не здійснили 
настільки серйозного прориву в цій сфері, 
щоб можна було стверджувати про досяг-
нення «межі неповернення» й остаточний 
практичний вибір цифрового майбутньо-
го. Процес інформатизації українського 
суспільства тривалістю у 20 років швидше 
продемонстрував суттєві проблеми, ніж ва-
гомі досягнення в цій сфері особливо в по-
рівнянні з іншими державами колишнього 
Радянського Союзу, які розпочали анало-
гічний процес одночасно або майже од-
ночасно з Україною, однак досягли значно 
більших успіхів і результатів.

Проблема формування та розвитку ін-
формаційної грамотності, компетентності й 
культури в педагогів України є однією з ак-
туальних і таких, що активно дискутується 
у вітчизняних наукових колах останніми де-
сятиліттями. Варто зазначити, що її акту-
альність залишається високою й тепер пе-
редусім через досі не вирішені питання як 
на рівні вітчизняного законодавства у сфері 
освіти – створення підзаконних актів і нор-
мативних документів, що регламентують 
механізми реалізації задекларованих у від-
повідних Законах України положень і норм, 
пов’язаних із питаннями розвитку інформа-
ційних процесів в освіті, так і на рівні нау-
кового обґрунтування термінів і трактувань 
базових понять інформаційної грамотності, 
компетентності й культури педагога.

Проблема професійного розвитку педа-
гогів тривалий час залишається актуальною 
та активно дискутується в наукових колах. 
Особливо гостро проблема формування ін-
формаційної грамотності й компетентності 
педагогів у процесі їхнього професійного 
розвитку в розвинутих країнах постала ще 
наприкінці ХХ століття, коли комп’ютер по-
чав активно використовуватись у навчаль-
ному процесі шкіл та університетів. У ві-
тчизняній науці проблема також активно 
обговорювалась, а її практичне вирішення 
стало можливим лише на початку ХХІ сто-
ліття, коли провідні комп’ютерні фірми Intel 
і Microsoft у 2003 та 2006 роках, відповідно, 
підписали угоди з Міністерством освіти і на-
уки України про спільні дії щодо формуван-
ня комп’ютерної грамотності в українських 
педагогів і розпочалась активна реалізація 
спільних освітніх проектів «Intel. Навчання 
для майбутнього» та «Microsoft. Партнер-
ство в навчанні». Саме завдяки цим освіт-
нім проектам у вітчизняних школах почали 
масово й активно впроваджувати інфор-
маційній технології як освітню інновацію, 
розширились інструментальні можливості 
вчителя, уроки стали більш цікавими та різ-

номанітними. Згодом наприкінці 2000-х ро-
ків на початку 2010-х років в Україні ініці-
ювали й розпочали реалізацію Державної 
програми «100%» і національний проект 
«Відкритий світ», що покликані остаточно 
завершити процес забезпечення освітніх 
закладів комп’ютерною технікою та підклю-
чення до Інтернету, а також формування 
інформаційної грамотності педагогів при-
наймні закладів загальної середньої осві-
ти. Однак через певні фінансові й політичні 
проблеми в Україні не вдалось повною мі-
рою використати можливості міжнародних 
компаній і внутрішній потенціал і досягти 
100% інформаційної грамотності педагогів 
шкіл, а також забезпечити освітні заклади 
необхідною технікою та інтернет-зв’язком. 
Проблема професійного розвитку педаго-
га з інформаційних технологій залишаєть-
ся надалі однією з найгостріших і найакту-
альніших, потребує нагального вирішення, 
особливо зважаючи на впроваджувані ре-
форми та запуск Нової української школи.

З огляду на зазначене, цікавим і корис-
ним для нас є вивчення досвіду європей-
ських країн, які змогли вирішити цю про-
блему та позитивні практики яких можуть 
бути адаптовані й використані у вітчизняно-
му освітньому просторі. Найбільш успішний 
досвід у питанні інформатизації серед кра-
їн Європи зараз має Естонія, яка вирішу-
вати проблему формування інформаційної 
грамотності педагогів і масового оснащен-
ня естонських шкіл комп’ютерною технікою 
розпочала практично одночасно з Украї-
ною, ще в 90-х роках ХХ століття, й обра-
ла для цього відмінний від України спосіб.  
В Естонії був створений фонд «Стрибок ти-
гра», одним із першочергових завдань яко-
го й стала інформатизація країни й освітньої 
галузі зокрема. Власне, організаційні ас-
пекти діяльності фонду під час формування 
інформаційної компетентності естонських 
педагогів у процесі їхнього професійного 
розвитку стали предметом дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Формування інформаційної грамотно-
сті педагога в процесі його професійного 
розвитку в інформаційному контексті до-
сліджували вітчизняні та зарубіжні науков-
ці. Найбільш визнаними в питаннях інфор-
маційних перетворень освітньої системи 
та педагогів зокрема в зарубіжній науці 
вважають праці Т. Гаскея, А. Гледхорна, 
Дж. Дьюї, К. Робінсона, М. Фуллана, В. 
Хабермана та ін. У вітчизняній науці про-
блему інформаційної грамотності, компе-
тентності педагогів, їхнього професійного 
розвитку досліджували В. Биков, С. Литви-
нова, Н. Морзе, О. Пометун, Л. Пуховська, 
О. Спірін. Питання професійного розвитку 
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педагогів у світлі інформаційних процесів 
у порівняльній педагогіці вивчали Н. Бі-
дюк, Н. Мукан, О. Овчарук, Н. Сороко та ін. 
Досвід упровадження інформаційних тех-
нологій в освітні процеси Естонії в Україні 
представлений ще мало, вітчизняні науко-
ві публікації в царині порівняльної педаго-
гіки, що аналізують процес упровадження 
інформаційних технологій у школах та уні-
верситетах Естонії, здебільшого належать 
Н. Сороко [3]. Однак у відкритому доступі є 
публікації естонських науковців і практиків, 
таких як М. Курвітс, Ю. Курвітс, М. Лаан-
пере, Т. Лей, К. Пата, Х. Пилдоя та ін., які 
докладно аналізують процес і результати 
інформатизації естонської освіти. 

Після Революції Гідності в Україні ак-
тивно реалізується освітня реформа, яка 
покликана оновити вітчизняну освітню си-
стему, зокрема загальну середню освіту, 
відповідно до потреб цифрового суспіль-
ства та європейських стандартів. Зважаючи 
на необхідність швидких змін, варто проа-
налізувати досвід Естонії, яка за останні 20 
років змогла не лише реалізувати основні 
вимоги інформатизації освіти, а й стати лі-
дером у питаннях е-освіти серед країн Єв-
ропейського Союзу.

Постановка завдання. Мета статті – 
аналіз реалізації програми «Стрибок ти-
гра» в загальноосвітніх школах Естонії та її 
впливу на професійних розвиток педагогів 
країни з акцентом на окремі практики, що 
є, на думку автора, позитивним прикладом 
для їх адаптації й упровадження в освітню 
систему України.

Методи дослідження. У процесі на-
писання статті використовувались мето-
ди теоретичного аналізу та узагальнен-
ня одержаних результатів, що дало змогу 
виокремити характерні особливості й пози-
тивні практики естонського досвіду процесу 
інформатизації закладів загальної серед-
ньої освіти в результаті реалізації освітніх 
проектів і програм «Стрибок тигра». Також 
здійснено аналіз публікації в засобах масо-
вої інформації Естонії для виявлення став-
лення населення до проваджуваних змін 
тощо. Узагальнені результати проведеного 
дослідження подано нижче.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Однією із суттєвих причин галь-
мування інформаційних процесів у країнах, 
що розвиваються, ЮНЕСКО визначило не-
достатній рівень базових цифрових знань і 
вмінь у більшості населення. Цифрова гра-
мотність пересічного громадянина країни 
досягається лише за умови власного заці-
кавлення кожного громадянина в одержан-
ні таких знань, і це пов’язується передусім 
із певними преференціями їх використання 

в майбутньому (краща робота, підвищення 
зарплатні, вища конкурентоспроможність 
тощо), або за умови формування цифрової 
грамотності з раннього віку (зі школи) як 
певної соціальної потреби. Обидві умови 
потребують постійної системної підтрим-
ки держави та великих капіталовкладень. 
Найкращі результати досягаються, зви-
чайно, за умови створення державою умов 
для формування цифрових навичок у школі 
й заохочення дорослого населення до ово-
лодіння відповідними навичками самостій-
но або за допомогою державних і комер-
ційних програм, однак потребують суттєвих 
матеріальних, інтелектуальних зусиль дер-
жави та бізнесу в поєднані з детально про-
думаною соціальною політикою, що мають 
на меті зробити цифрові навички нормою 
для всіх прошарків суспільства. 

Прикладом такої спільної діяльності дер-
жави та бізнесу може стати Естонія, яка 
впродовж 20 років змогла стати цифровим 
дивом Європи, опинившись у верхніх ряд-
ках європейських рейтингів з питань інфор-
матизації суспільства, ставши першою єв-
ропейською е-країною.

Як зазначає Марі Роонемаа в статті 
у «Кур’єрі ЮНЕСКО» [1], грандіозне пере-
творення маленької Естонії в електронну 
країну розпочалось у 1996 році з появою 
фонду Tiigrihüppe («Стрибок тигра»), який 
за дорученням і підтримки уряду почав ін-
вестиції в нові технології. Один із першо-
чергових і пріоритетних напрямів діяльності 
фонду реалізовано в однойменному про-
екті, який був покликаний забезпечити всі 
освітні заклади комп’ютерною технікою й 
доступом до Інтернету. До організаторів та 
активних учасників усіх заходів, що органі-
зовував і реалізовував фонд, було залучено 
державні кошти, кошти приватного бізнесу, 
приватні внески, а також фінанси від участі 
в освітніх проектах Європейського банку.

Одночасно з процесами комп’ютериза-
ції освітніх закладів розпочалась докорінна 
зміна освітніх програм для учнів і підви-
щення кваліфікації педагогів. За задумом 
і поставленими завданнями фонд брав на 
себе відповідальність за «створення архівів 
наукових і навчальних електронних ресур-
сів і включення їх до Європейського елек-
тронного архіву; ініціювання навчальних 
проектів і підтримку шкіл за допомогою Ін-
тернет; розроблення інноваційних навчаль-
них комп’ютерно орієнтованих середовищ; 
ініціювання та підтримку віртуальних мереж 
учителів; створення дистанційної системи 
навчання вчителів за допомогою ІКТ для 
підвищення їхньої кваліфікації без відри-
ву від навчальних програм; організацію й 
підтримку загальнонаціональної програми 
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навчання вчителів використання ІКТ в про-
фесійній діяльності; створення електронних 
педагогічних програмних засобів; ство-
рення навчальних посібників і методичних 
рекомендацій щодо використання ІКТ для 
вчителів» [2, с. 247].

Процес упровадження таких змін потре-
бував значних капіталовкладень, які не-
можливо було брати лише з державного 
бюджету країни, що не володіла корисни-
ми копалинами й лише кілька років тому 
одержала незалежність. Необхідна була 
підтримка зовнішніх інвестицій і приватно-
го капіталу. На початку 1996 року в Естонії 
створено Національний комітет із комп’ю-
теризації системи освіти й майже одно-
часно утворено фонд «Стрибок тигра», що 
об’єднав зусилля держави, місцевого при-
ватного бізнесу, а також ресурси окремих 
програм Єврокомісії. Так, зокрема, до ді-
яльності фонду було залучено 37 організа-
цій і приватних осіб. Бюджет освітніх про-
ектів і програм фонду в 1997 році становив 
35,5 млн естонських крон, що відповідало 
2,5 млн доларів США, а в 1998 році був 
збільшений до 50 млн естонських крон. 
Ефективність союзу державних організа-
цій і бізнесу було відчутно вже впродовж 
наступного року, адже на кінець 1997 року 
150 шкіл було забезпечено якісним інтер-
нет-зв’язком, що становило 20,3% від за-
гальної кількості шкіл у країні (739) [4]. 
Держава, незважаючи на складні економіч-
ні умови та кризи, завжди знаходила ре-
сурси для реалізації програми й дотриман-
ня взятих на себе зобов’язань.

Процес комп’ютеризації шкіл в Естонії 
відбувався паралельно з реалізацією про-
грами з формування комп’ютерної грамот-
ності в учителів усіх предметів. Зокрема, 
вона стосувалась не лише педагогів, які 
вже працювали в школах, а й студентів 
педагогічних вишів, для яких інформати-
ка стала обов’язковим предметом, а дис-
ципліни з методики викладання предметів 
включали в себе обов’язковий практичний 
модуль (розділ), присвячений використан-
ню ІТ, що сприяло формуванню в студентів 
відповідних професійних навичок і вмінь. 

Для вчителів загальноосвітніх шкіл була 
задіяна інша система формування комп’ю-
терної грамотності педагогів. Зокрема, на 
базі Талліннського і Тартуського універси-
тетів розроблено програми курсів підви-
щення кваліфікації, які за своєю сутністю 
були інтенсивними та практико орієнтова-
ними, не лише давали основи роботи за 
комп’ютером і користування Інтернетом, 
а й відкривали доступ до найновіших про-
фесійних ресурсів, тим самим заохочуючи 
педагогів до використання цифрового кон-

тенту. Зважаючи на те що на той час рівень 
володіння англійською мовою більшості 
педагогів був досить низький, університе-
ти взяли на себе функцію перекладу кра-
щих західних публікацій естонською мо-
вою. Створення професійного цифрового 
контенту національною мовою в комплексі 
дало змогу реалізувати відразу кілька стра-
тегічних цілей: 

1) надати педагогам країни сучасну 
та актуальну інформацію про нові форми 
й методи викладання, зокрема з викорис-
танням інформаційних технологій, рідною 
мовою; 

2) забезпечити швидкий доступ до цих 
ресурсів завдяки використанню Інтернету й 
тим самим забезпечити системне викори-
стання вчителями набутих навичок і вмінь; 

3) сприяти створенню професійного ін-
формаційного середовища педагогів Есто-
нії та згуртувати педагогічну громадськість 
навколо ідей реформування національної 
системи освіти; 

4) створити умови для формування в пе-
дагогів постійної потребу в професійному 
розвитку, зокрема, у сфері інформаційних 
технологій. 

Ефективність такої роботи можна спо-
стерігати й зараз, адже курси для вчителів 
в університетах оновлюються відповідно 
до потреб і проводяться постійно дотепер. 
Однак в Естонії вже давно скасована звич-
на для нас система підвищення кваліфікації 
як обов’язкова система професійного роз-
витку. Нині відповідальність за професій-
ний розвиток цілком покладена на самого 
вчителя, який повинен самостійно дбати 
про свою відповідність професійним стан-
дартам і вимогам, що записані в контракті.

У школах Естонії наприкінці 1990-х ро-
ків було впроваджено нову посаду – за-
ступник директора з інфотехнологій, або 
інфотехнолог, в обов’язки якого, зокрема, 
входить допомога колегам в оволодінні та 
використанні різноманітних інтернет-серві-
сів і програм, організація різноманітних за-
ходів, покликаних розвивати інформаційній 
навички педагогів, сприяти залученню до 
процесу активного впровадження кращих 
практик використання інформаційних тех-
нологій у роботі педагога. Також як заступ-
ник директора інфотехнолог зобов’язаний 
моніторити процес ефективності викори-
стання інформаційних технологій у закладі 
освіти, здійснювати певну корекцію цього 
процесу тощо. Він також відповідає й за 
процеси професійного розвитку педагогів 
усієї школи. Упровадження посади інфотех-
нолога суттєво спростило й конкретизува-
ло організацію та забезпечення інформати-
заційних процесів в освітніх закладах, тим 
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самим створивши інформатизаційні цен-
три, уособлені в конкретній людині, у кож-
ній школі.

У 2002 році започаткована програма 
Е-Школа, до якої натепер підключено всі 
навчальні заклади країни. Програма забез-
печує електронний зв’язок у тріаді «бать-
ки-учень-учитель» на горизонтальному 
рівні та «школа-державні служби» на вер-
тикальному рівні. Так забезпечено підклю-
чення кожної школи й кожного учня та вчи-
теля до державної інформаційної системи, 
що значно спрощує безліч процесів, пов’я-
заних із життєдіяльністю освітнього закла-
ду, починаючи від замовлення продуктів 
для їдальні та оплати комунальних послуг і 
завершуючи обліком успішності й видачею 
атестату. 

У 2008 році фонд «Стрибок тигра» роз-
почав ще одну програму, орієнтовану 
на педагогів і покликану забезпечити кож-
ного педагога школи ноутбуком, тим самим 
спростити йому доступ до інформаційних 
ресурсів і дати можливість до творчого їх 
застосування безпосередньо в освітньому 
процесі. Ця програма тривала впродовж 
майже 6 років, переважно вирішила потре-
бу в забезпеченні робочого місця вчителя 
комп’ютерною технікою та спонукала педа-
гогів у подальшому активно використову-
вати її в роботі.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Комплексна освітня програма забезпе-
чення комп’ютерною технікою шкіл Естонії 
та підвищення кваліфікації працюючих у них 
учителів з питань комп’ютерної грамотності 
«Стрибок тигра» тривала понад 15 років. 
Станом на 2010 рік усі школи Естонії пов-
ністю забезпечені відповідною технікою та 
зв’язком, а до 2013 року завершився про-
цес навчання педагогів комп’ютерної гра-
мотності. Однак розвиток технологій значно 
випереджає будь-які реформи, і зараз в Ес-
тонії активно обговорюється можливість но-
вої освітньої програми «Стрибок тигра-2», 
ключовою метою якої буде масове впрова-
дження в освітній процес мобільних засо-
бів і використання мережевих сервісів [5]. 

Зараз Естонія посідає перше місце серед 
країн Європи щодо впровадження е-техно-
логій. Можна стверджувати, що вона реа-
лізувала амбітний план інформатизації ос-
вітньої системи країни, а освітні програми і 
проекти фонду «Стрибок тигра» забезпечи-
ли якісну підготовку вчителів до ефектив-

ного впровадження ІТ в навчання. Навчан-
ня за оновленими програмами вже давно 
дає позитивний результат. Естонські учні 
впродовж останнього десятиліття впевнено 
очолюють рейтинги в програмах PISA. Од-
нак, на думку урядовців, педагогів і батьків, 
є ще багато питань, які потребують нагаль-
ного вирішення. Зокрема, зараз гостро по-
стала проблема застарівання комп’ютерної 
техніки та потреба в оновленні її й заміні 
новими сучасними мобільними гаджетами. 
Це, у свою чергу, створює потребу в онов-
ленні навчальних програм, оновленні вимог 
до професійного розвитку вчителів, а отже, 
і програм щодо їх підготовки та підвищення 
їхньої кваліфікації.

Діяльність фонду «Стрибок тигра», ство-
реного в Естонії за підтримки уряду для 
реалізації потреб комп’ютеризації шкіл, і 
реалізація однойменних освітніх проектів 
і програм не лише забезпечили естонські 
школи власне технікою, а й сприяли актив-
ному процесу професійного розвитку пе-
дагогів у галузі інформаційних технологій, 
формуванню сучасного інформаційного се-
редовища освітнього закладу, впроваджен-
ню нової посади інфотехнолога. Злагодже-
на системна робота державних установ, 
фонду та освітніх закладів щодо професій-
ного розвитку педагогів забезпечила мож-
ливість якісної реалізації нових навчальних 
програм і досягнення високих освітніх ре-
зультатів учнями естонських шкіл.
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Харківський національний автомобільно-дорожній університет

У статті висвітлено особливості мовної підготовки іноземних студентів –майбутніх інженерів – з 
урахуванням когнітивних стилів студентів і викладачів-філологів. Конкретизовано поняття «когнітив-
ний стиль», визначено причини незбігу когнітивних стилів іноземних студентів ЗВО технічного профі-
лю та викладачів-філологів. Здійснено спробу довести, що мовна підготовка іноземних студентів ЗВО 
технічного профілю повинна здійснюватися на основі врахування когнітивних стилів фахівців гума-
нітарного профілю (викладачів, які здійснюють мовну підготовку іноземних студентів) та іноземних 
студентів – майбутніх фахівців технічного профілю, її успішність має забезпечуватися домінуванням 
дедуктивного методу навчання.

Ключові слова: мовна підготовка іноземних студентів, іноземні студенти ЗВО технічного про-
філю, когнітивні стилі, когнітивний дисонанс.

В статье освещены особенности языковой подготовки иностранных студентов – будущих инжене-
ров – с учетом когнитивных стилей студентов и преподавателей-филологов. Конкретизирован термин 
«когнитивный стиль», определены причины несовпадения когнитивных стилей иностранных студен-
тов ЗВО технического профиля и преподавателей-филологов. Осуществлена попытка доказать, что 
языковая подготовка иностранных студентов ЗВО технического профиля должна осуществляться на 
основе учета когнитивных стилей специалистов гуманитарного профиля и иностранных студентов – 
будущих специалистов технического профиля, ее успешность может быть осуществлена доминирова-
нием дедуктивного метода обучения. 

Ключевые слова: языковая подготовка иностранных студентов, иностранные студенты ЗВО тех-
нического профиля, когнитивные стили, когнитивный диссонанс.

Prykhodko A.M. FEATURES OF LANGUAGE PREPARATION FOR FOREIGN STUDENTS OF PRO-
FESSIONAL PROFESSIONAL EDUCATION WITH REGARDING COGNITIVE STYLES OF STUDENTS 
AND TEACHERS-PHILHOLOGY

This article highlights the peculiarities of the language training of foreign students-future engineers-taking 
into account the cognitive styles of students and professors-philologists.

The concept of “cognitive style” is specified, the reasons of non-matching cognitive styles of foreign stu-
dents of technical sciences professors and professors-philologists are determined. An attempt has been made 
to prove that the language training of foreign students in the technical profile be based on the cognitive styles 
of the humanities specialists (teachers providing language training for foreign students) and foreign students –
future specialists of the technical profile, whose success should be ensured by the domination of the deductive 
method of training.

Key words: language training for foreign students, foreign students with technical background, cognitive 
styles, cognitive dissonance. 

Постановка проблеми. Мета мов-
ної підготовки іноземних громадян, згідно 
з концепцією мовної підготовки іноземців 
у ЗВО України на основі основних положень 
Державної концепції мовної освіти й міжна-
родних рівнів володіння іноземною мовою, 
полягає в «забезпеченні їхніх комунікатив-
них потреб у різних сферах спілкування: 
науковій (для отримання конкурентоспро-
можної підготовки за обраним фахом), 
суспільно-політичній і соціально-культурній 
(для належної адаптації та повноцінного 
орієнтування в новому соціально-культур-
ному середовищі, особистісного культур-
ного розвитку), побутовій (для задоволен-

ня потреб повсякденного життя), а також 
у вихованні гармонійної особистості, що 
здатна до міжкультурного діалогу» [10]. 
Отже, констатуємо, що важливою умовою 
успішної професійної підготовки іноземних 
студентів у вищих технічних навчальних за-
кладах є задоволення їхніх комунікативних 
потреб у науковій сфері спілкування, що 
забезпечується більшою мірою на заняттях 
із мовної підготовки.

Загальновідомо, що підвищенню якості 
навчання іноземних студентів сприяє вра-
хування в процесі навчання їхніх індивіду-
ально-психологічних особливостей. Нині 
в процесі мовної підготовки на знайшло 
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належне відображення врахування когні-
тивно-стильових особливостей пізнаваль-
ної сфери іноземних студентів – майбут-
ніх фахівців технічного профілю. Основна 
увага дослідників традиційно приділяється 
питанням впливу на процес навчання іно-
земних студентів культурних, емоційних, 
мотиваційних, адаптаційних та інших пси-
хологічних факторів. Проте ігнорування 
впливу когнітивних стилів іноземних сту-
дентів негативно впливає на якість мовної 
та фахової підготовки іноземних студентів. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Концептуальні основи розроблен-
ня проблеми когнітивних стилів пов’язані 
з  працями таких дослідників: Р. Гарднера, 
Д. Гуднау, Д. Кагана, Р. Кетелла, Г. Кла-
уса, Г. Кляйна, У. Найсера, Г. Олпорта, 
П. Олтмена, Г. Уіткіна й ін. Теоретичне та 
практичне вивчення когнітивних стилів пе-
ребуває на межі психології пізнання й пси-
хології особистості. У проблемі когнітивних 
стилів на перший план виступають людсь-
ка індивідуальність та існування властивих 
усім людям індивідуальних форм розуміння 
дійсності [1]. 

Отже, насмілимося стверджувати, що 
підвищенню успішності навчання інозем-
них студентів сприятиме реалізація певних 
психологічних умов, серед яких найбільш 
вагомим виявляється врахування когнітив-
них стилів усіх суб’єктів мовної та фахової 
підготовки іноземних студентів.

Постановка завдання. Мета статті – 
визначити особливості мовної підготовки 
іноземних студентів ЗВО технічного про-
філю з урахуванням когнітивних стилів сту-
дентів – майбутніх інженерів – і виклада-
чів-філологів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Психологами встановлено, що 
ліва півкуля здатна переробляти мовну 
(вербальну) інформацію, а права – образну 
(невербальну). Частина людей мають пере-
важно розвинуту ліву півкулю, інші – праву, 
а в деяких (амбідекстери) – обидві півкулі 
працюють гармонійно. Уважаємо, що саме 
ці психологічні особливості мають бути 
враховані педагогами в процесі презентації 
навчального матеріалу майбутнім фахівцям 
як гуманітарного, так і технічного профілю.

Останнім часом науковці використо-
вують термін «інженерне мислення». Під 
інженерним мисленням розуміють «спе-
ціальне, професійне мислення, що фор-
мується і проявляється під час розробки, 
створення та експлуатації нової техніки, 
впровадження прогресивних технологій 
та організації виробництва» [6]. Погоджу-
ємося з позицією Г. Михненко, що «якщо 
фахівці гуманітарного профілю майстерно 

володіють мовою, проявляють бажання до-
сліджувати слова, то спеціалісти технічної 
галузі частіше звертаються до предмет-
ного та конкретного світу речей. Студенти 
технічних спеціальностей повинні, в першу 
чергу, володіти високорозвиненим логіч-
ним та абстрактним мисленням, здатністю 
міркувати раціонально, довільно керувати 
власними мислительними процесами, тоб-
то швидко й активно зосереджуватися на 
об’єкті, повністю відволікаючись від іншо-
го, а також оцінювати предмети та поняття 
у їхніх взаємовідносинах та взаємозв’язках. 
Швидкий перехід від вербально-абстрак-
тного до наочно-дієвого плану діяльності, і 
навпаки, оцінюється як критерій рівня роз-
виненості інженерно-технічного мислення» 
[6]. Проте мислення сучасного інженера у 
зв’язку розвитком інформаційних, глоба-
лізаційних та інтеграційних процесів сут-
тєво ускладнюється у 21 столітті, оскільки 
воно включає суміжні типи мислення: ло-
гічне, образно-інтуїтивне, практичне, на-
укове, естетичне, економічне, екологічне, 
ергономічне, управлінське та комунікатив-
не. Отже, у діяльності сучасного інженера 
мають поєднуватися полярні стилі мислен-
ня – рівноправ’я логічного й образно-інту-
їтивного мислення, рівноправ’я правої та 
лівої півкуль мозку (амбівалентність або 
амбідекстрія) [6]. Проте кожній особистості 
притаманний власний когнітивний стиль, 
що й визначає особливості її пізнавальних 
процесів.

Насамперед визначимося з поняттям 
«когнітивний стиль». Поняття «когнітивний 
стиль» набуло широкого розповсюдження 
в сучасній американській психології. Осно-
вою таких досліджень є взаємозв’язок про-
блем «особистість – пізнавальні процеси». 
Когнітивний стиль інтерпретується як набір 
переважаючих способів вибору операціо-
нального складу процесів перероблення і 
структурування інформації, що визначає 
не стільки рівень, скільки спосіб, мане-
ру виконання діяльності [12]. Когнітивний 
стиль є стабільною системою установок, 
які характеризують індивідуальну стратегію 
розв’язування пізнавальних завдань (що і 
як необхідно робити, аби знати). Водночас 
указаний термін розглядається як механізм, 
що здійснює регуляцію діяльності на різних 
її рівнях і характеризується стійкістю а часі 
(А. Асмолов, Г. Куценко). Когнітивний стиль 
є аналітичним компонентом більш широко-
го утворення – особистісного стилю, який 
також включає індивідуальні особливості 
взаємодії людини із соціальним оточенням, 
самооцінку, переважаючі способи контро-
лю й регуляції афективної сфери (О. Соко-
лова).
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Дослідниця М. Холодна когнітивний 
стиль визначає як відносно стійкі особли-
вості пізнавальної діяльності, що визнача-
ються своєрідністю способів отримання й 
перероблення інформації, використання 
суб’єктами пізнавальних стратегій [11]. 
Спираючись на дослідження Р. Гарднера 
(1962), Г. Уіткана (1967), К. Кінсела (1995), 
Б.Л. Лівера (2000), М. Холодної (2003) та 
І. Жирнової та ін., когнітивний стиль ми 
визначаємо як стійкі характеристики піз-
навальної діяльності особистості (інте-
лектуальної активності), що визначають-
ся способами отримання й перероблення 
інформації – когнітивними стратегіями як 
формами пізнавальних процесів. 

Дослідниками виділяється близько півто-
ра десятка різних когнітивних стилів, які від-
різняються за способами діагностики, тео-
ретичною інтерпретацією, широтою впливу 
на поведінку людини. Серед них – поле-
залежність-поленезалежність, імпульсив-
ність-рефлексивність, ригідність-гнучкість 
пізнавального контролю, вузькість-широ-
та діапазону еквівалентності, широта ка-
тегорії, толерантність до нереалістичного 
досвіду, когнітивна простота – когнітивна 
складність, вузькість-широта сканування, 
конкретна-абстрактна концептуалізація  
(М. Холодна) [11].

Цікавою в контексті нашого досліджен-
ня є розвідка І. Авдєєвої, яка вказує на такі 
причини невдач під час вивчення мови кра-
їни навчання в групах інженерів-іноземців 
інженерного профілю: незнання виклада-
чами-філологами предметної, професійної 
галузі своїх учнів; незбіг когнітивних сти-
лів викладача-філолога та студентів вищих 
технічних навчальних закладів [2]. 

Погоджуємося з позицією І. Жирнової, 
що необхідною умовою успішності навчан-
ня іноземних студентів є врахування їхніх 
когнітивних стилів [5].

Незбіг когнітивних стилів викладача-фі-
лолога і студентів вищих технічних на-
вчальних закладів пояснюємо тим, що ви-
кладач-філолог володіє синтетичними, або 
індуктивними, способами оброблення ін-
формації, використовуючи правопівкульні 
стратегії, а учні-іноземці інженерного про-
філю – аналітичними, або дедуктивними 
(лівопівкульні стратегії). Звичайно, у кожній 
навчальній групі є студенти з різним набо-
ром когнітивних стилів, проте, як свідчить 
практика, домінують індивіди аналітичного 
типу. Отже, відбувається когнітивний дис-
онанс (англ. cognitive dissonance), який, за 
визначенням психологічного словника, роз-
глядаємо як відчуття дискомфорту, що ви-
никає внаслідок дій, які суперечать власним 
переконанням (атитюдам) [9]. Когнітивним 

дисонансом уважаємо стан, що характе-
ризується зіткненням у свідомості людини 
суперечливих знань, переконань, поведін-
кових установок щодо деякого об’єкта або 
явища. Згідно з теорією когнітивного дисо-
нансу Леона Фестингера (1957), такий стан 
не влаштовує людину й породжує несвідо-
ме бажання зробити систему своїх знань 
і переконань узгодженою, послідовною та 
несуперечливою.

Нам імпонує позиція І. Авдєєвої [2, с. 5],  
що саме подолання когнітивного дисо-
нансу має бути одним із першочергових 
завдань для викладачів мовної підготов-
ки, оскільки система навчання у вищому 
технічному навчальному закладі спрямо-
вана на виховання в студентів інженерно-
го менталітету – класичної формальної, 
або Аристотелевої логіки, детермінуючим 
фактором якої вважається лівопівкульна 
латералізація (домінування півкуль голов-
ного мозку). Так, відомо, що ліва півкуля 
головного мозку відповідає за здатність до 
мовного спілкування та оперування цифра-
ми й математичними формулами в межах 
формальної логіки. Автор наголошує саме 
на необхідності використання «застаріло-
го» дедуктивного методу викладання мови 
іноземним студентам інженерного профілю 
як самостійному контингенту під час нав-
чання інженерної комунікації [2]. Ми пого-
джуємося з позицією дослідниці, що ви-
кладачеві мовної підготовки у своїй роботі 
з іноземними студентами вищого технічно-
го навчального закладу варто переорієн-
тувати свою методику викладання з огля-
ду на специфіку інженерного менталітету, 
а саме застосовувати дедуктивний метод 
навчання іноземної мови, який, за Е. Азімо-
вим та А. Щукіним, полягає в повідомленні 
іноземному студентові правила або вис-
новку, які потім ілюструються прикладами 
вживання в мові [8]. Проте потрібно врахо-
вувати й те, що для представників східних 
культур, зокрема китайців, більшою мірою 
характерний архаїчний, «правопівкульний» 
холістичний когнітивний стиль із просторо-
во-образним типом мислення та ієрогліфіч-
ним письмом [3].

Зазначимо, що вказаний метод нав-
чання іноземної мови стосується не тіль-
ки іноземних студентів, а й усіх студентів 
вищих технічних навчальних закладів, про-
те викладачам мовної підготовки, окрім 
урахування національно-культурних осо-
бливостей іноземного контингенту, варто 
пам’ятати й про цю особливість навчання 
майбутніх фахівців технічного профілю.

Нагадаємо, що дедуктивний (лат. 
deductio – виведення) метод полягає в по-
слідовному розгортанні повідомлення й 
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руху тексту від загального до часткового. 
Це метод пошуку того, як спочатку вислов-
леному узагальненню знайти конкретні 
підтвердження. Прикладами застосування 
цього методу можуть бути всі визначення 
термінів у науковому стилі мовлення. За-
гальне положення одразу визначає напрям 
пошуку саме певних фактів та ілюстрацій, 
організовує слухачів бачити ці факти й ду-
мати над ними так, як хоче автор.

Індуктивний метод (лат. inductio – збу-
дження) є оберненим до дедуктивного.  
Він полягає в переорієнтації ходу думки 
у зворотному напрямі – від конкретного до 
загального. В античній риториці цей метод 
називався передбаченням основ (petitito 
principii). Промова починалася з частково-
го факту, і слухачі мали бути заінтригова-
ні: куди «хилить» промовець, до чого веде. 
Проте виклад методом індукції вимагав 
репрезентативності факту, тобто впевне-
ності в тому, наскільки конкретний випа-
док є представницьким, переконливим, 
щоб із нього робити загальний висновок, і 
як часто він повторюється. Отже, індуктив-
ний метод потребує, щоб одиничне було 
таким, яке б увійшло чи перейшло в за-
гальне. 

Зрозуміло, що застосовувати потрібно 
обидва методи, оскільки вони взаємодіють, 
ніби перевіряючи один одного, і так утри-
мують нас від помилок у пізнанні дійсно-
сті. Для майбутнього фахівця гуманітарно-
го профілю індуктивний метод спілкування 
завжди є легшим, тому що він ґрунтується 
на конкретно-чуттєвій основі. Проте дедук-
тивний метод доцільніше використовувати 
в навчальному процесі ЗВО технічного про-
філю.

Когнітивні стилі викладача мовної підго-
товки й іноземних студентів вищих техніч-
них навчальних закладів подано на рис. 1.

Психологічні умови навчання іноземних 
студентів з урахуванням когнітивних стилів 
досить ґрунтовно висвітлено в дисерта-
ції І. Жирнової. Когнітивні стилі іноземних 
студентів, на думку дослідниці, є фактора-
ми, що регулюють процес їхньої взаємо-
дії з освітнім середовищем. Домінуючими 
когнітивними стилями, що впливають на 
успішність навчання іноземних студентів, 
автором визначено такі: полезалежність/
поленезалежність (за типом сприйняття: 
орієнтація на зовнішні джерела інформації, 
ігнорування деталей об’єкту), імпульсив-
ність/рефлексивність (за типом реагуван-

Рис. 1. Когнітивні стилі викладача мовної підготовки й іноземних студентів 
вищих технічних навчальних закладів
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ня), випадковість/послідовність, індуктив-
ність/дедуктивність (за типом мислення), 
загострення/згладжування тощо [6].

Науковець стверджує, що особливос-
ті когнітивних стилів навчальної діяльності 
іноземних студентів пов’язані з модальні-
стю, абстрактністю або конкретністю ви-
користання засобів навчання, індуктивніс-
тю або дедуктивністю способів мислення, 
глобальністю або детальністю мислення, 
імпульсивністю або рефлексивністю за-
своєння інформації. Психолог у досліджен-
ні також дійшов висновку, що підвищенню 
успішності навчання іноземних студентів 
сприятиме створення психолого-педаго-
гічних умов, спрямованих на врахування 
індивідуально-психологічних особливостей 
іноземних студентів, створення диферен-
ційованого освітнього середовища з ураху-
ванням когнітивно-стильових особливостей 
пізнавальної діяльності іноземних студентів 
у єдності індивідуальних пізнавальних стра-
тегій, адаптаційно-розвивавальних тех-
нологій та етнокультурних особливостей 
навчання, забезпечення психолого-педа-
гогічного супроводу процесу навчання іно-
земних студентів. 

І. Жирнова пропонує всім суб’єктам, які 
залучені до фахової підготовки іноземних 
студентів ЗВО технічного профілю, такі на-
прями діяльності: психологічну діагностику, 
що спрямована на виявлення когнітивних 
стилів іноземних студентів (наприклад, ме-
тодика «Вільне сортування об’єктів» Р. Гард-
нера в модифікації В. Колги, спрямована на 
виявлення когнітивних пріоритетів у межах 
когнітивного стилю синтетичність/аналітич-
ність, або відомі методики виявлення когні-
тивних стилів студентів у процесі вивчення 
іноземної мови: «Опитувальник стилів нав-
чання» (E&L Learning Style Questionnaire) 
М. Ерман та Б.Л. Лівер, розроблений на 
основі Моделі когнітивних стилів Ерман- 
Лівер, та «Анкета стилів навчання» (Learning 
Style Survey) Е. Коена, Р. Оксфорд і Дж. Чи); 
аналітичну психологічну діяльність, орієнто-
вану на врахування потреб та особливостей 
кожного конкретного студента; консульта-
ційну діяльність, спрямовану на усвідом-
лення кожним студентом факторів (у кон-
кретному випадку – когнітивних стилів), що 
впливають на його навчально-пізнавальну 
діяльність; корекційно-розвивальну діяль-
ність, що включає в собі різні форми робо-
ти зі студентами [6]. 

Зазначимо, що «Анкета стилів навчання» 
в більшості зарубіжних країн є обов’язковим 
компонентом мовної підготовки студентів, 
які виїжджають навчатися за кордоном.

Аналітична психолого-педагогічна діяль-
ність усіх суб’єктів, котрі здійснюють фа-

хову підготовку іноземних студентів у ЗВО 
технічного профілю, слідом за І. Жирновою 
має бути орієнтована на врахування потреб 
та особливостей конкретних студентів у 
процесі розроблення й адаптації навчаль-
но-методичних матеріалів, вибору методів, 
засобів і форм навчання (методичні семі-
нари, вебінари, методичні вказівки тощо). 
У цьому процесі вагому роль віддаємо ви-
кладачеві-мовнику, який у ЗВО технічно-
го профілю, як відомо, є тьютором, коор-
динатором і фасилітатором на всіх етапах 
навчання іноземного студента. Корекцій-
но-розвивальна діяльність, уважаємо, має 
бути спрямованою на взаємодію викладача 
мовної підготовки та іноземного студен-
та, що виявляється у свідомому зверненні 
суб’єктів указаного процесу до адекватних 
технічному профілю когнітивних стилів.

Спостереження за навчально-професій-
ною діяльністю іноземних студентів, а також 
дані діагностичного тесту Айзенка дають 
нам підстави стверджувати, що за типом 
реагування «імпульсивність/рефлексив-
ність» іноземні студенти з Китаю, В’єтна-
му та Монголії більш схильні до рефлексії, 
рішення приймають на основі ретельного 
обдумування ситуації, вони намагаються не 
припускатися помилок, для чого збирають 
більше інформації перед тим, як дати від-
повідь, проте успішно застосовують засво-
єні в процесі навчання стратегії діяльності 
в нових умовах. Студенти з арабських кра-
їн Азії, Африки, студенти з країн ближнього 
зарубіжжя, навпаки, імпульсивні, бажають 
домогтися стрімкого успіху, від чого більш 
схильні швидко реагувати на проблемну 
ситуацію, проте гіпотези висуваються й 
приймаються ними без ретельного обдуму-
вання, тому почасти виявляються хибними. 
Уважаємо, що ці психологічні особливості 
іноземних студентів повинні також урахову-
вати викладачі, які здійснюють мовну й фа-
хову підготовку, під час навчально-про-
фесійної комунікації. Отже, формувати 
навчальні групи іноземних студентів на за-
няттях із мовної підготовки також краще на 
основі подібності їхніх когнітивних стилів. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, мовна підготовка іноземних сту-
дентів ЗВО технічного профілю має свої 
особливості й повинна здійснюватися на 
основі врахування когнітивних стилів фа-
хівців гуманітарного профілю (викладачів, 
які здійснюють мовну підготовку іноземних 
студентів) та іноземних студентів – майбут-
ніх фахівців технічного профілю, її успіш-
ність має забезпечуватися домінуванням 
дедуктивного методу навчання.

Перспективою подальших розвідок уба-
чаємо ґрунтовне дослідження впливу мен-
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тальних та індивідуально-психологічних 
особливостей іноземних студентів різних 
національних груп на їхню пізнавальну  
й комунікативну діяльність. 
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У статті обґрунтовується доцільність використання навчального експерименту для формування 
наукових понять у іноземних студентів у процесі вивчення природничих дисциплін на підготовчому 
факультеті. Показано, що навчальний експеримент, який реалізується у формі сумісної діяльності, по-
зитивно впливає на професійні комунікаційні здібності студентів-іноземців і сприяє оволодінню науко-
вою лексикою в умовах вивчення російської мови як іноземної. Також показано, що сумісна діяльність 
студентів у ході виконання лабораторних робіт усуває психологічні бар’єри під час вивчення природ-
ничих дисциплін нерідною мовою.

Ключові слова: іноземні студенти, навчальний експеримент, наукові поняття, природничі дисци-
пліни, комунікативні компетенції.
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В статье обосновывается целесообразность использования учебного эксперимента для формиро-
вания научных понятий у иностранных студентов в процессе изучения естественных дисциплин на 
подготовительном факультете. Показано, что учебный эксперимент, который реализуется в форме со-
вместной деятельности, положительно влияет на профессиональные коммуникационные способности 
студентов-иностранцев и способствует овладению научной лексикой в условиях изучения русского 
языка как иностранного. Также показано, что совместная деятельность студентов в ходе выполнения 
лабораторных работ устраняет психологические барьеры при изучении естественных дисциплин на 
неродном языке.
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Svystunov O.Yu., Shmonina T.A. EDUCATIONAL EXPERIMENT AS A MEANS OF FORMATION 
OF SCIENTIFIC CONCEPTS AND COMMUNICATIVE COMPETENCES OF FOREIGN STUDENTS  
IN THE PROCESS OF STUDYING NATURAL SCIENCES AT THE PREPARATORY FACULTY

The article substantiates the advisability of using of educational experiment for the formation scientific 
concepts for foreign students in the process of studying natural disciplines on the preparatory department.  
The article shows that the educational experiment, which is realized in the form of team work positive in-
fluences on the professional communicative abilities of foreign students and promotes mastery of scientific 
vocabulary in the process of learning Russian language as foreign. Team students’ work in the completing of 
laboratory works eliminates psychological barriers during studying natural disciplines by non-native language.

Key words: foreign students, educational experiment, scientific concepts, natural disciplines, communica-
tive competences.

Постановка проблеми. Аналіз нових 
програм і відповідних їм навчальних по-
сібників, що з’явилися в ході реформуван-
ня середньої й вищої школи, показує, що 
вони не тільки містять оновлений навчаль-
ний матеріал, але й (що особливо важливо) 
включають у себе наукові знання більш ви-
сокого рівня узагальнення й орієнтують на 
розвиток не тільки інтелекту студента, але 
і його особистості. Це вимагає від студен-
тів розуміння загальних принципів, що ле-
жать в основі законів природи, більш гли-
бокого аналізу фактів і явищ, усвідомлення 
внутрішніх зв’язків і відносин між ними.  
У зв’язку із цим студент повинен оволоді-
ти універсальними знаннями, які дозволили 
б йому постійно опановувати інші знання. 
Такими універсальними знаннями є пере-
дусім загальні принципи й закономірності, 
поняття високого ступеня узагальнення,  
а також методи знаходження й вибору спо-
собу вирішення проблем.

Щодо процесу навчання природничих 
наук, то до універсальних знань насампе-
ред слід віднести систему наукових понять, 
які, по суті, становлять основний зміст дис-
циплін природничо-наукового циклу. Таке 
тлумачення змісту предмета відображає 
одне з важливих завдань сучасної осві-
ти – сформувати в студентів наукову кар-
тину навколишнього світу за допомогою 
основних понять, які лежать в основі будь-
якої природничої науки. Наукові поняття є 
основою основ, фундаментом академічної 
освіти. Тільки оволодівши цією мовою на-
уки, учні зможуть успішно осягати сутність 
законів і теорій. Тільки в цьому разі можна 
розраховувати на становлення й розвиток 
мислення, яке притаманне майбутньому 

фахівцю-професіоналу. Само собою зро-
зуміло, що наукові знання не обмежують-
ся одними поняттями. У цьому ряду, крім 
понять, безумовно, знаходяться й факти,  
і явища, і закони, і теорії, і методи науки.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема формування наукових по-
нять у процесі навчання – одна із централь-
них у дослідженнях у галузі дидактики, 
педагогічної психології, приватних мето-
дик. Вона гідно представлена у відповід-
них монографіях, навчальних і методичних 
посібниках, у періодичній науково-мето-
дичній літературі (А.І. Бугайов, В.В. Да-
видов, П.Я. Гальперін, С.У. Гончаренко, 
Е.В. Коршак, А.І. Ляшенко, Н.А. Менчін-
ська, О.М. Кабанова-Меллер, Н.Ф. Тали-
зіна, А.В. Усова й інші). Знання сучасного 
стану теорії й практики формування понять 
і умов успішного їх засвоєння учнями вкрай 
важливе для вчителів-практиків, студентів 
педагогічних спеціальностей, авторів під-
ручників і методичних посібників.

Нині немає єдиного універсального спо-
собу формування наукових понять. Під по-
няттям будемо розуміти систему суджень 
про основні ознаки досліджуваного пред-
мета чи явища, доведену до вербально-
го визначення. У процесі навчання вико-
ристовуються різні методичні прийоми для 
формування понять, які відрізняються за 
змістом, обсягом, специфікою, ступенем 
складності й т. п. Вибір методики зумовле-
ний численними педагогічними факторами. 
В одних випадках рекомендується почина-
ти вивчення поняття з предметних дій, в ін-
ших – із чуттєвого сприйняття, ще в інших – 
із визначення. Але при всій різноманітності 
наявних способів вони мають одну загальну 
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особливість: прямий або опосередкований 
зв’язок із результатами чуттєво-конкрет-
ного сприйняття (А.І. Бугайов, А.В. Усова). 
У зв’язку зі сказаним вище найбільш пер-
спективним і ефективним засобом форму-
вання понять вважається навчальний екс-
перимент, який за своєю суттю є основним 
джерелом інформації, що сприймається 
чуттєво. Це однаково справедливо для всіх 
предметів природничо-наукового циклу 
(фізики, хімії, біології).

Так, у дослідженнях із методики викла-
дання фізики показано, що основними 
джерелами наочних образів у навчанні фі-
зики є спеціально розроблені для цієї мети 
засоби наочності, серед яких особливе, 
а може, і найважливіше місце відводить-
ся навчальному фізичному експерименту. 
Розглядаючи проблему використання на-
вчального експерименту з метою форму-
вання фізичних понять, дослідники йдуть 
шляхом з’ясування ролі того чи іншого 
виду експерименту (демонстраційний, ла-
бораторний, домашній тощо) у зазначено-
му процесі. Однак такий шлях видається 
малоперспективним, оскільки він орієнто-
ваний на вивчення впливу експерименту, 
розділеного за організаційною ознакою, на 
процес формування поняття. Звісно, більш 
продуктивним є вивчення ролі, значення та 
місця видів експерименту, визначених за 
методологічного ознакою. Такими видами 
експерименту є натурний, модельний і уяв-
ний експерименти.

Природно припускати, що кожен із трьох 
зазначених видів експерименту, безумов-
но, породжує в студентів пізнавальні об-
рази. Однак ці образи будуть мати різний 
ступінь узагальненості й будуть по-різному 
впливати на процес формування понять і на 
їх статус. Коли йдеться про статус понять, 
насамперед мається на увазі, що будуть 
виникати поняття теоретичні чи емпіричні.

Постановка завдання. Оскільки під час 
навчання іноземних студентів на підготов-
чому факультеті викладачеві доводить-
ся спиратися в більшості випадків на вже 
сформовану в якійсь мірі систему науко-
вих понять, що є характерною для тієї чи 
іншої дисципліни, то ключовим моментом 
є трансформація й створення нових вер-
бальних форм, властивих цим поняттям, 
нерідною для студентів мовою. Тому од-
ним з основних завдань підготовчого курсу 
навчання іноземних студентів дисциплінам 
природничо-наукового циклу є формування 
в них навичок наукового стилю мовлення, 
який передбачає насамперед оволодіння 
лексичним апаратом дисципліни, що вивча-
ється. Отже, пошук засобів, які ефективно 
впливають на процес оволодіння студента-

ми науковою лексикою в умовах вивчення 
російської мови як іноземної, є актуальним 
методичним завданням.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Формування поняття – складний 
процес, пов’язаний з активною розумовою 
діяльністю, із виконанням таких розумових 
операцій, як аналіз і синтез, порівняння 
й зіставлення, абстрагування й узагаль-
нення. Для здійснення пошуку найбільш 
оптимальних засобів такої «трансформа-
ції» проаналізуємо формування наукового 
поняття – ключового складника будь-якої 
лексичної одиниці.

Під формуванням поняття мається на 
увазі етап, який завершується утворенням 
поняття. Це етап, який починається з по-
чаткового сприйняття об’єкта, поняття про 
який формується, і завершується утворен-
ням абстрактного поняття. Момент утво-
рення поняття характеризується виявлен-
ням основних істотних ознак поняття, які 
становлять ядро поняття. Надалі відбува-
ється розвиток поняття, що включає вияв-
лення нових ознак, властивостей, зв’язків і 
відносин цього поняття з іншими, включен-
ня поняття в теоретичну систему понять. 
Таким чином, процес формування науко-
вого поняття у свідомості студента можна 
уявити як послідовне розкриття якісних і 
кількісних властивостей предметів і явищ, 
доведене до його вербального формулю-
вання.

Як відомо, джерелом понять є матеріаль-
ний світ. Поняття – це уявні відображення 
речей. Самі абстрактні поняття виникають 
у результаті впливу матеріальних предметів 
на наші органи чуття й пов’язані хоча б по-
бічно з відчуттями. Усі відомі людям зако-
номірності розвитку природи, суспільства 
й мислення були відкриті на основі безпо-
середніх відчуттів, що виникають у процесі 
практичного впливу людей на об’єкти на-
вколишнього світу. Тому незважаючи на те, 
що сьогодні є безліч способів формування 
понять, усі вони так чи інакше спираються 
на чуттєво-конкретне сприйняття людини 
[1, с. 297].

Щодо процесу навчання природничим 
дисциплінам, то основним джерелом чут-
тєвої інформації завжди був і залишається 
навчальний експеримент. Саме його за-
стосування в навчальному процесі робить 
можливим створення тих наочних образів, 
які так необхідні студентам для формуван-
ня відповідних понять. Мислення в образах 
входить в усі без винятку види людської 
діяльності, якими б абстрактними й розви-
неними вони не були. Однак зміст уявних 
образів, умови їх формування в процесі нав-
чання істотно змінюються, оскільки образи 
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в мисленні функціонують не самі по собі, а 
в складній структурі розумової діяльності. 
У дослідженнях із педагогічної психології 
та часткових методик однозначно показа-
но, що наукові поняття стають «надбанням» 
студентів тільки тоді, коли їх формування 
спирається на наочні образи. Яким би не 
був зміст поняття, його засвоєння вимагає 
створення образів, адекватних за змістом. 
У ході процесів абстрагування, узагальнен-
ня та систематизації образної інформації, 
в які студенти неминуче втягуються під час 
навчальної діяльності, разом з абстрактним 
поняттям виникає також і його словесне 
визначення. При цьому у свідомості вини-
кає відповідність між науковими поняття-
ми й тими образами, які стали поштовхом  
до їх утворення.

У реальному процесі мислення одно-
часно присутні як понятійні, так і образні 
компоненти, які представляють єдину ло-
гіку розумового процесу. Використання 
понять, логічних конструкцій характерне 
для словесно-логічного мислення. Цей вид 
розумової діяльності функціонує на базі 
лінгвістичних засобів і нерозривно пов’я-
заний із мовою спілкування студентів-іно-
земців. У той же час подібний компонент 
мислення має дуже опосередкований сто-
сунок до особливостей тієї мови, якою ве-
деться виклад навчального матеріалу. Тому 
очевидно, що саме образ є тією «пере-
мичкою», яка повинна відігравати ключову 
роль у «трансформації» абстрактних понять 
з однієї мови на іншу.

Практика викладання фізики на факуль-
теті підготовки іноземних громадян у Хар-
ківському національному автодорожньому 
університеті показала, що для створення 
комфортних умов такої трансформації по-
нять в іноземних студентів за допомогою 
образів краще використовувати натурний 
експеримент. Саме його використання доз-
волило створити максимально сприятливі 
умови для продуктивної роботи студентів 
не тільки в аудиторний час, але й під час 
самостійного проведення ними навчальних 
експериментів. У ході навчання студентам 
була запропонована серія експериментів із 
різних розділів фізики. При цьому процес 
залучення студентів до навчального експе-
риментування виявився несподівано яскра-
вим мотиваційним фактором для обгово-
рення цих дослідів із їхнього боку. Деяким 
студентам буквально «не вистачало» слів 
для пояснення результатів експериментів. 
Бажання швидше знайти потрібне слово 
спонукало студентів буквально наввипе-
редки «ритися» в словниках.

Таким чином, за допомогою навчального 
експерименту у свідомості студентів були 

відтворені ті наочні образи, які раніше ви-
користовувалися для формування відповід-
них понять на їхній рідній мові, що стало 
наслідком переходу від однієї вербаль-
ної форми абстрактного поняття до іншої 
вербальної форми того самого поняття.  
Така ж реакція спостерігається в студентів 
під час демонстрації експериментів із хімії 
та біології.

Відносно формування комунікативних 
компетенцій треба зауважити, що соціаль-
на педагогіка виділяє в міжособистісному 
спілкуванні три сторони: комунікативну, ін-
терактивну й перцептивну [2, с. 131]. Ко-
мунікативна сторона спілкування безпосе-
редньо пов’язана з процесом формування 
комунікативних компетенцій учнів, з обмі-
ном інформацією, збагаченням один одного 
за рахунок накопиченого кожним індивідом 
запасу знань. Інтерактивна сторона спілку-
вання служить для практичної взаємодії уч-
нів між собою в процесі сумісної діяльності. 
Тут проявляється їхня здатність співпрацю-
вати, допомагати один одному, координу-
вати свої дії, погоджувати їх. Перцептивна 
сторона спілкування характеризує процес 
сприйняття індивідів один одним, їх інди-
відуальних властивостей і якостей. Аналіз 
комунікативної й інтерактивної сторін мі-
жособистісного спілкування з погляду осо-
бливостей викладання природничих дисци-
плін іноземним студентам на підготовчому 
факультеті дозволив припустити, що вміла 
організація сумісної діяльності студентів 
у ході вирішення практичних завдань так 
само вплине й на розвиток їх комуніка-
тивних компетенцій. Накопичений досвід 
роботи з іноземними студентами показує, 
що саме така діяльність може бути відтво-
рена під час проведення лабораторних ро-
біт, оскільки процес пізнання навколишньої 
дійсності – це колективний процес, що ви-
магає активної взаємодії. Цей погляд так 
само підкріплюється результатами дослі-
джень, проведених у соціальній психології 
та педагогіці.

Із поширенням інформаційно-комуніка-
тивних технологій у процесі навчання з’яв-
ляються віртуальні лабораторні й різнома-
нітні експериментальні роботи, які успішно 
замінюють реальні лабораторні роботи 
в разі їх небезпечності чи якщо їх проведен-
ня потребує дорогого устаткування. У ході 
дослідження студентам на підготовчому 
факультеті було запропоновано викона-
ти низку лабораторних робіт, адаптованих 
для виконання способом сумісної діяль-
ності. Розглянемо хід однієї з віртуальних 
робіт із фізики «Визначення швидкості тіла 
при рівномірному прямолінійному русі». 
Для цього всім студентам пропонується 
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для перегляду відеосюжет з автомобілями, 
що рухаються по шосе. Під час постанов-
ки завдання в потоці машин виділяється 
одна, швидкість якої необхідно визначити 
всій групі студентів. У розпорядженні кож-
ного студента є програмні інструменти для 
вимірювання часу й відстані, пройденого 
машиною. Усі результати, які отримують 
студенти в ході такого віртуального екс-
перименту, фіксуються на мультимедійно-
му екрані або на аудиторній дошці у ви-
гляді точок на координатній площині S (t)  
із подальшою побудовою графіка залеж-
ності пройденого шляху від часу й визна-
ченням швидкості тіла. У ході роботи кожен 
з учасників групи виконує 2–3 вимірюван-
ня. У групі з 10 чоловік кількість вимірювань 
виявляється достатньою для об’єктивного 
аналізу досягнутого результату. При цьому 
в студентів з’являється можливість само-
стійно критично оцінити, які з отриманих 
експериментальних даних є достовірними, 
а які слід поставити під сумнів. Побудова-
ний таким чином графік є продуктом суміс-
ної діяльності студентів. Як показує досвід, 
в аналізі цих результатів беруть активну 
участь практично всі студенти навчальної 
групи [3, с. 224].

Ще одним прикладом організації спіль-
ної діяльності, що має на меті створити 
умови для активного діалогу учасників гру-
пи, може служити виконання лабораторної 
роботи «Вимірювання щільності речови-
ни». Згідно з висунутими вище вимогами, 
під час планування структури такого занят-
тя викладачем заздалегідь повинна бути 
визначена загальна для всіх мета, проду-
мана форма обміну інформацією в групі. 
Під час постановки навчального завдання 
кожному зі студентів пропонується за до-
помогою ваг і мірного циліндра з водою 
виміряти щільність різних тіл з однакової 
речовини. У цьому експерименті вико-
ристовуються шматочки пластиліну різно-
го розміру й форми.

У ході експерименту кожен зі студен-
тів визначає масу й об’єм свого шматоч-
ка пластиліну. Експериментальні відомості 
заносяться в єдину таблицю з подаль-
шим обробленням на комп’ютері. Надалі  
ці відомості представляються графічно 
у вигляді набору точок на координатній 
площині V (m). На осі абсцис відклада-
ються значення об’єму, а на осі ординат – 
маси тіла. Після спільного обговорення 
студентами достовірності результатів ви-
мірювань точки апроксимуються в пряму 
лінію, яка виходить із початку координат. 
Щільність пластиліну студенти знаходять 
як тангенс кута нахилу отриманого графіка 
до осі абсцис.

Треба відзначити, що вагомим аргу-
ментом на користь подібної організації 
лабораторних занять у групах студен-
тів-іноземців є таке. Цілком очевидно, що 
за відсутності сумісної діяльності кожен 
зі студентів повинен самостійно вивчити 
опис роботи, виконати необхідні вимірю-
вання, після чого представити результати 
у вигляді таблиці, графіка з їх подальшим 
аналізом. Однак унаслідок недосконалості 
понятійного апарату й недостатнього во-
лодіння термінологією іноземний студент 
часто не встигає виконати вимірювання 
в необхідному обсязі, а отже, представити 
результати в табличному чи графічному ви-
гляді, необхідному для аналізу отриманих 
даних. Ця проблема повністю вирішується, 
якщо група студентів виконує лабораторну 
роботу сумісно. Виконавши всього кілька 
вимірів, кожен студент вносить вклад у ви-
рішення загального завдання. При цьому 
створюються умови, сприятливі для виник-
нення діалогу під час обговорення резуль-
татів групової роботи.

Ще одним прикладом реалізації суміс-
ної діяльності в процесі вивчення природ-
ничих наук на підготовчому факультеті є 
віртуальна лабораторна робота з біології 
за темою «Скелет людини», яка проводить-
ся з використанням інтерактивної дошки.  
Ця робота дає можливість складати скелет 
людини у віртуальному просторі, не торка-
ючись кісток, що формує поступовий пере-
хід від релігійного до наукового ставлення 
до організму людини. Тож у процесі такої 
роботи студенти не тільки вивчають анато-
мію людини, але й морально готуються до 
реальних практичних і лабораторних занять 
у вищих медичних закладах. Наочність, яс-
ність, емоційний вплив, новизна й нестан-
дартність у навчальному процесі, якими 
характеризуються такі заняття, є основни-
ми інструментами підвищення мотивації 
й формування комунікативних компетенцій 
іноземних студентів.

Аналіз таких занять та інтерактивних 
завдань до них виявив, що використання 
інтерактивної дошки дозволяє залучити 
всіх студентів у процес пізнання на мак-
симальному для кожного рівні успішності, 
стимулювати розвиток розумової й творчої 
активності, інтенсифікувати процес нав-
чання, сприяти захопленню дисципліною, 
створенню найкращих умов для оволодіння 
іноземними студентами матеріалом із при-
родничих дисциплін.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, пропонована форма сумісно-
го виконання лабораторних робіт, особли-
во в умовах раннього введення дисципліни 
в навчальний процес, усуває психологічні 
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бар’єри, що перешкоджають спілкуванню 
членів групи, формує сприятливу атмосфе-
ру для ведення наукового діалогу між сту-
дентами й створює необхідні передумови 
для успішного формування комунікативних 
компетенцій у іноземних студентів.

У зв’язку зі сказаним вище можна зроби-
ти висновок, що під час навчання природ-
ничим дисциплінам навчальний експери-
мент повинен стати тією основою, яка буде 
сприяти подоланню труднощів оволодіння 
науковою лексикою іноземними студента-
ми, усією сукупністю понять, які формують 
основу наукового лексичного апарату.
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СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Струк А.В., к. пед. н.,
викладач кафедри фахових методик і технологій початкової освіти

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»

У статті розглянуто сутність професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів, обґрун-
товується думка про те, що процес удосконалення підготовки майбутніх учителів може бути ефектив-
ним, якщо в процесі їхнього навчання застосувати активні методи, що сприятимуть формуванню їхніх 
професійних знань, умінь, навичок і будуть спрямовувати майбутніх фахівців на творчу самореаліза-
цію в майбутній професійній діяльності. 

Здійснений аналіз наукової літератури дозволив виявити різні підходи до визначення понять «підго-
товка», «професійна підготовка», «напрями підготовки», з’ясувати зміст професійної освіти майбутніх 
учителів початкових класів.

Розв’язуючи різні педагогічні задачі, майбутній педагог має виявити готовність прийняти рішення 
в інтересах дитини, бути відкритим до інновацій, спиратись на силу, а не на слабкість дитини. У при-
йнятті цінностей особистісно орієнтованого навчання пріоритетні саме особистісні якості педагога, 
а потім – його методична підготовка. Серед особистих якостей базисними компонентами є такі: здат-
ність учителя до самореалізації, володіння етикою взаєморозуміння й довіри, висока емоційна стабіль-
ність, продуктивна поведінка в мінливих ситуаціях шкільного життя.

Важливо також, що кожний ступінь освіти має завершений характер, але не замкнений, бо саме це 
дасть майбутньому вчителю початкових класів, з одного боку, нові набуті якості, які виражатимуться у 
відносній цілісності й доцільності для практичної діяльності отриманої системи знань і вмінь, а з ін-
шого – це буде можливістю та гарантією здобуття більш високого професійно-освітнього рівня згідно 
з нахилами, здібностями й суспільними потребами.

Ключові слова: сутність підготовки, підготовка, професійна підготовка, майбутні вчителі, 
початкові класи.

В статье рассмотрена сущность профессиональной подготовки будущих учителей начальных клас-
сов, обосновывается мысль о том, что процесс совершенствования подготовки будущих учителей мо-
жет быть эффективным, если в процессе их обучения применить активные методы, способствующие 
формированию их профессиональных знаний, умений, навыков, которые будут направлять будущих 
специалистов на творческую самореализацию в будущей профессиональной деятельности.

Проведенный анализ научной литературы позволил выявить различные подходы к определению по-
нятий «подготовка», «профессиональная подготовка», «направления подготовки», выяснить содержа-
ние профессионального образования будущих учителей начальных классов.

Решая различные педагогические задачи, будущий педагог должен показать готовность принять ре-
шение в интересах ребенка, быть открытым к инновациям, опираться на силу, а не слабость ребенка. 
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В принятии ценностей личностно ориентированного обучения приоритетными являются именно лич-
ностные качества педагога, а затем – его методическая подготовка. Среди личных качеств базисными 
компонентами являются такие: способность учителя к самореализации, владение этикой взаимопони-
мания и доверия, высокая эмоциональная стабильность, производительное поведение в меняющихся 
ситуациях школьной жизни.

Важно также, что каждая ступень образования имеет завершенный характер, но не замкнутый, по-
тому что именно это даст человеку, с одной стороны, новое приобретенное качество, выраженное в от-
носительной целостности и целесообразности для практической деятельности полученной системы 
знаний и умений, а с другой – является возможностью и гарантией получения более высокого профес-
сионально-образовательного уровня в соответствии с наклонностями, способностями и общественны-
ми потребностями.

Ключевые слова: сущность подготовки, подготовка, профессиональная подготовка, будущие учи-
теля, начальные классы.

Struk A.V. THE ESSENCE OF PROFESSIONAL PREPARATION FOR FUTURE TEACHERS OF THE 
INITIAL CLASSES

The article examines the essence of the professional training of future primary school teachers, and suggests 
that the process of improving the training of future teachers can be effective if in the process of their training 
apply active methods that will contribute to the formation of their professional knowledge, skills, skills and 
will direct future specialists. To creative self-realization in the future professional activity.

The analysis of scientific literature made it possible to reveal different approaches to the definition of the 
concepts of “training”, “vocational training”, “directions of training” to find out the content of vocational ed-
ucation of future teachers of elementary school.

By solving various pedagogical tasks, the future teacher should be willing to take a decision in the interests 
of the child, be open to innovation, and rely on strength, not the weakness of the child. In adopting the values 
of person-oriented learning, the personal qualities of the teacher, and then his methodical training, are the pri-
ority ones. Among the personal qualities of the basic components are: the teachers ability to self-realization, 
possession of the ethics of mutual understanding and trust, high emotional stability, productive behavior in the 
changing situations of school life.

It is also important that every degree of education is final but not closed, because it will give one person a 
new acquired quality that is expressed in the relative integrity and expediency of the practical activity of the 
acquired knowledge and skills system, and on the other is an opportunity and a guarantee getting higher pro-
fessional-educational level in accordance with inclination, abilities and social needs.

Key words: essence of preparation, preparation, professional training, future teachers, elementary classes.

Постановка проблеми. У глобально-
му індустріальному суспільстві, яке орієн-
тується на знання й послуги, застаріння 
одних професій і поява нових стає при-
родним процесом. Це означає, що більшу 
частину професійних знань фахівець по-
винен отримати після закінчення вузу, а 
отже, у самій системі вищої освіти мають 
бути закладені механізми для накопичен-
ня студентом певних знань для подальшо-
го життя. Успішне їх вирішення залежить 
від усвідомлення державними органами та 
громадськістю ролі вищої освіти та педа-
гогіки вищої школи в розвитку сучасного 
суспільства.

Удосконалення національної системи 
освіти в Україні передбачає новий підхід 
до педагогічної підготовки майбутніх учи-
телів початкової школи, здатних до ствер-
дження цінностей людського життя, вихо-
вання й навчання, педагогічної діяльності 
загалом. 

Майбутні педагогічні працівники мають 
стати рушійною силою створення якісно 
нової національної системи освіти. У зв’яз-
ку із цим головна увага має бути зосере-
джена на «підготовці нового покоління пе-

дагогічних працівників, підвищенні його 
професійної кваліфікації та соціального 
статусу педагога, що відповідає його ролі 
в суспільстві».

Одним із головних критеріїв, які повинні 
відповідати за рівень майбутнього педаго-
гічного працівника, є такі: учитель початко-
вої ланки освіти повинен мати базовий рі-
вень знань і вмінь із соціалізації молодшого 
школяра, методики, психології та педагогі-
ки, необхідний для реалізації навчально-ви-
ховної діяльності; володіти відповідними 
знаннями про вікові особливості соціалі-
зації учня, оскільки саме специфіка озна-
ченого процесу висуває високі вимоги до 
рівня його теоретичних знань і практичної 
підготовленості.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. У сучасних психолого-педагогічних 
дослідженнях приділяється увага проблемі 
професійної педагогічної підготовки й фор-
мування особистості сучасного вчителя. 
Досліджують цю проблему такі відомі на-
уковці, як І. Богданова, І. Гавриш, М. Д’я-
ченко, Л. Кандибович, Н. Кузьміна, Н. Кічук, 
Л. Кондрашова, О. Пєхота, В. Семиченко, 
Г. Троцко, Р. Хмелюк, В.Чайка й ін.
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Постановка завдання. Мета статті – 
аналіз стану професійної підготовки май-
бутніх учителів початкової школи.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Професія вчителя початкової шко-
ли є унікальною в педагогічному середови-
щі. Від рівня фахової підготовки вчителя, 
його високого професіоналізму, умінь про-
дукувати індивідуальний стиль педагогічної 
діяльності, готовності творчо працювати, 
самовдосконалюватися, упроваджувати 
нові підходи до організації й здійснення на-
вчального процесу в молодших класах за-
лежить ефективність навчально-виховного 
процесу в початковій школі. Серед завдань 
вищої професійної школи пріоритетне міс-
це посідає підвищення якості професійної 
підготовки майбутніх учителів.

Жодний найталановитіший учитель не 
встигає за науково-технічним прогресом. 
Тому головним питанням під час підготов-
ки майбутніх учителів початкової школи 
є опанування ними умінь і навичок само-
розвитку особистості, що значною мірою 
вирішується шляхом упровадження інте-
рактивних технологій, організації інно-
ваційного процесу навчання у вищих на-
вчальних закладах.

Таким чином, одним із пріоритетних на-
прямів у педагогічній підготовці майбут-
ніх учителів ми вважаємо вдосконалення 
їх готовності як до професійної діяльності 
в цілому, так і до впровадження особистіс-
но орієнтованих технологій для формуван-
ня пізнавального інтересу молодших шко-
лярів.

Дослідженню питань сутності професій-
ної підготовки майбутніх педагогів приділя-
ли увагу такі вчені: О. Абдуліна, І. Богдано-
ва, А. Богуш, О. Дубасенюк, В. Журавльов, 
Е. Карпова, З. Курлянд, А. Линенко, Т. Оси-
пова, О. Савченко, В. Сухомлинський, 
Р. Хмелюк, Л. Хомич, О. Цокур. 

У зв’язку з постійними змінами в нашо-
му суспільстві постало нагальне питання 
про якісну підготовку майбутніх учителів, 
про розвиток у них різних умінь і навичок. 
Тому набуває значної ваги дослідження з 
проблеми професійної підготовки майбут-
ніх педагогів. 

За педагогічним словником, «підготов-
ка» – це формування та збагачення на-
станов, знань, умінь, які необхідні людині 
для адекватного виконання специфічних 
завдань [5]. Також зазначається, що цей 
термін походить від слова «підготувати», 
сутнісними значеннями якого є «результат 
навчання – як процесу надання необхідних 
знань для чогось» і «сукупність попередніх 
дій, які полегшують реалізацію якихось по-
дальших дій чи процесів».

Зауважимо, що науковці також по-різ-
ному підходять до трактування поняття 
«підготовка» й «професійна підготовка».  
Учені розглядають це поняття як систему 
навчання, яка має на меті прискорене ово-
лодіння тими, хто навчається, навичками, 
які необхідні для виконання певної роботи, 
групи робіт.

На думку О. Савченко, підготовка май-
бутнього вчителя потребує посилення куль-
туротворчих складників у моделі педагога, 
зокрема діяльнісних і особистісно-характе-
рологічних. За цих умов засвоєння психо-
логічних, педагогічних і предметних знань 
стає передусім засобом збагачення й роз-
витку особистості педагога, який має бути 
«людиною культури», що визначає самоцін-
ність кожної дитини [7]. Крім того, О. Сав-
ченко наголошує на необхідності врахуван-
ня тих змін, що відбуваються в суспільстві 
й пов’язані з науково-технічним прогресом, 
посиленням інтеграційних процесів, інфор-
матизації й комп’ютеризації [6].

На думку вчених, поняття «професійна 
підготовка» – це прискорене набуття тими, 
хто навчається, навичок, необхідних для 
певного виду праці.

У Законі України про вищу освіту зазна-
чено, що професійна підготовка – це здо-
буття кваліфікації за відповідним напрямом 
підготовки чи спеціальністю [1, с. 2]. 

Одне з найбільш повних визначень по-
няття професійної підготовки наводить Т. 
Танько: професійна підготовка – це систе-
ма організаційних і педагогічних заходів, які 
забезпечують формування в особистості 
професійної спрямованості, системи знань, 
навичок, умінь і професійної готовності, що 
визначається як суб’єктивний стан особи-
стості, яка вважає себе здатною й підго-
товленою до виконання певної професійної 
діяльності та прагне її виконати [8].

Згідно з визначенням О. Павлик, профе-
сійна підготовка майбутнього вчителя – це 
цілісний процес засвоєння та закріплен-
ня загальнопедагогічних і спеціалізованих 
знань, умінь і навичок, результатом якого 
вважається вироблення в майбутніх учите-
лів готовності до професійної діяльності [3].

Найбільш повне визначення цього по-
няття запропонувала у своєму дослідженні 
Л. Хоружа, яка розглядає професійну під-
готовку майбутнього вчителя в широкому 
значенні – як сукупність теоретичних знань, 
практичних умінь, досвіду й особистісних 
якостей учителя, діалектичний перебіг яких 
забезпечує ефективність і результативність 
педагогічної дії [9, с. 18].

Подальше опрацювання наукових основ 
професійна підготовка вчителя одержала 
в працях І. Зязюна та С. Шацького.
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І. Зязюн стверджує, що сучасний педа-
гог повинен уміти взаємодіяти з учнями та-
ким чином, щоб одразу бути й помічником 
у роботі учня, і одним із джерел інформа-
ції. На думку автора, професійна підготовка 
вчителя початкових класів вимагає від ньо-
го як від режисера створити сприятливу 
атмосферу для самостійного навчального 
пізнання учнів, але не бути головним у гру-
пі учнів [2, с. 56]. С. Шацький погоджується 
з І. Зязюном і вважає головною організа-
цію діяльності саме майбутнього вчителя, 
оскільки згодом він зможе так само пово-
дитися з учнем, тому що «від учня він буде 
отримувати матеріал, який уже є в запасі 
його особистого досвіду, буде його в по-
дальшому використовувати».

На основі аналізу праць учених можна ви-
значити складники змісту професійної під-
готовки. Складниками професійної підго-
товки майбутніх учителів початкової школи 
є такі: професійно корисні види діяльності; 
формування якостей майбутнього вчите-
ля; оволодіння необхідними особистісними 
професійними якостями; озброєння сту-
дентів професійними знаннями, уміннями й 
навичками. З огляду на це в процесі ана-
лізу наукових праць з’ясовано, що під час 
здійснення професійної підготовки велико-
го значення набуває своєчасність надання 
майбутньому вчителю початкової школи 
повної й точної інформації про особливості 
молодшого школяра як соціального суб’єк-
та й перспективи його розвитку для пла-
нування й реалізації навчально-виховного 
процесу в школі. 

Отже, аналіз психолого-педагогічної лі-
тератури й практичної діяльності дає змогу 
стверджувати, що нині проблема сутності 
професійної підготовки майбутніх учите-
лів початкових класів є досить актуальною, 
пріоритетною та багатоаспектною. Наведе-
ний огляд основних напрямів розроблення 
науково-теоретичних і науково-методичних 
засад відображає основні інтереси вчених 
щодо оптимізації процесу підготовки май-
бутніх учителів до професійної діяльності. 
У результаті нами розкриті зміни у про-
фесійній підготовці майбутніх учителів по-
чаткових класів, які зумовлені реаліями 
сьогодення. Отже, залишається відкритим 
питання про сутність професійної підготов-
ки майбутнього вчителя початкових класів і 
способи її відображення в змісті підготовки 
у вищій школі.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Зміни в парадигмі вищої освіти зумо-

вили потребу вищої педагогічної школи 
кардинально змінити підготовку вчителя, 
урахувавши, по-перше, зміну споживача 
продукції – учителя нової формації; фор-
мування його освітньої траєкторії впро-
довж усього життя; універсалізацію освіти; 
зміну освітніх установ, характер цих змін 
(реформування, модернізацію, інновації 
аж до персоналізації освіти); підвищення 
конкурентоспроможності на ринку послуг 
освітніх закладів, їх рейтингу, можливість 
впливати на освітню політику. По-друге, 
необхідно працювати над тим, щоб випус-
кники вищого педагогічного навчального 
закладу забезпечували якість освіти, про-
дуктивну працю й були готовими до змін 
у майбутньому. По-третє, потрібно вибу-
дувати дієву модель майбутнього фахівця 
з урахуванням змін на ринку праці й у сфе-
рах виробництва й послуг.

Вирішення цих питань визначає пер-
спективи й напрями подальших досліджень 
щодо професійної підготовки майбутнього 
вчителя початкових класів.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
ДО РОБОТИ З БАГАТОДІТНИМИ РОДИНАМИ В АСПЕКТІ  

ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
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доцент кафедри психології та соціальної роботи

Одеський національний політехнічний університет

У статті розглянуто проблематику багатодітних сімей в Україні, висвітлено сутність найпоширені-
ших методів соціальної роботи з багатодітними сім’ями, спрямованих на розвиток професійної мобіль-
ності як комплексної характеристики фахівця із соціальної роботи. Представлений зарубіжний огляд 
особливостей сімейної політики в деяких країнах Європейського Союзу (Німеччина, Франція та Поль-
ща), що дозволяє зробити висновки стосовно соціального захисту багатодітних сімей у контексті зна-
чення їх досвіду для України й удосконалення підготовки конкурентоздатних соціальних працівників.

Ключові слова: багатодітні сім’ї, професійна мобільність, підготовка майбутніх соціальних пра-
цівників, методи соціальної роботи з багатодітними родинами, особливості сімейної політики в кра-
їнах ЄС.

В статье рассмотрена проблематика многодетных семей в Украине, раскрыта сущность популярных 
методов социальной работы с многодетными семьями, направленных на развитие профессиональной 
мобильности как комплексной характеристики социального работника. Представлен зарубежный об-
зор особенностей семейной политики в некоторых странах Европейского Союза (Германия, Франция и 
Польша), что позволяет сделать выводы касаемо социальной защиты многодетных семей в контексте 
значения их опыта для Украины и усовершенствования подготовки конкурентоспособных социальных 
работников.

Ключевые слова: многодетные семьи, профессиональная мобильность, подготовка будущих 
социальных работников, методы социальной работы с многодетными семьями, особенности семей-
ной политики в странах ЕС.

Todortseva Yu.V. PREPARATION OF FUTURE SOCIAL WORKERS TO THE WORK WITH MULTI-
CHILD FAMILIES IN AN ASPECT OF PROFESSIONAL MOBILITY

The range of problems of multi-child families is considered in the article, reflected the essence of the 
most popular methods of social work with having many children families sent to development of professional 
mobility as a complex description of the social work specialist. There is also introduced foreign review of 
features in family policy some countries of European Union (in particular Germany, France and Poland) that 
allows to draw conclusion in relation to social defence of multi-child families in the context of their significant 
experience for Ukraine and improvement of preparation competitive social workers.

Key words: multi-child families, professional mobility, preparation of future social workers, methods  
of social work with having many children families, features of family policy in some EU countries.

Постановка проблеми. Трансформація 
соціально-економічних умов життя призве-
ла до глибокої диференціації українсько-
го суспільства, збіднення певної частини 
населення. Загострення соціально-еконо-
мічних проблем важко відбилося на стані 
практично всіх типів сімей, але насампе-
ред на багатодітних сім’ях. Криза спричи-
нила втрату життєвих сенсів, руйнування 
системи цінностей, які задають орієнтири 
розвитку особистості й суспільства. Бага-
тодітна сім’я як цілісність фактично ще не 
стала об’єктом узагальнюючого наукового 
осмислення, об’єктом системних дослі-
джень у сучасній педагогіці. 

Багатодітна сім’я – це мінісоціум зі свої-
ми внутрішніми законами: дитина в ній по-
стає як у ролі старшого, так і в ролі мо-
лодшого, вона повинна налагоджувати 
стосунки з кожним членом сім’ї, спілкува-

тися з дітьми як своєї, так і протилежної 
статі, учитися поступатися та наполягати 
на своєму, проявляти гнучкість і велико-
душність, доброту та милосердя, турботу, 
піклування про менших братиків і сестри-
чок. У таких сім’ях формуються сприятливі 
умови для виховання, оскільки діти ростуть 
у великому родинному колективі та, як пра-
вило, із раннього віку привчаються викону-
вати певні обов’язки та допомагати один 
одному [2].

Зараз в Україні налічується близько 
13,5 млн сімей, серед яких 396,2 тисячі ро-
дин є багатодітними. Із них мають трьох ді-
тей 298,4 тис. сімей, чотирьох – 63,9 тис. сі-
мей, п’ятьох і більше – 33,9 тис. сімей. 
Понад 1,7 тис. сімей мають десять і більше 
дітей. В Одесі проживає 4456 багатодітних 
сімей, у цих сім’ях виховується 14 467 ді-
тей. 
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З огляду на вищезазначене, особливої 
уваги вимагає проблема вдосконалення 
професійної підготовки майбутніх соці-
альних працівників, які можуть гнучко та 
швидко перебудовувати зміст власної ді-
яльності, ефективно реагувати на мінливі 
соціально-економічні тенденції, приймати 
та реалізовувати нестандартні професійні 
рішення, тобто бути професійно мобіль-
ними фахівцями в умовах сучасного рин-
ку праці [1]. Таким чином, ураховуючи, що 
сім’я – один із найдавніших інститутів соці-
алізації нових поколінь, який виконує функ-
цію забезпечення безпеки та захищеності 
будь-якої людини, але в сучасних умовах 
переживає серйозні проблеми (дезоргані-
зація факторів сімейних зв’язків, нестабіль-
ність подружніх відносин, зростання кілько-
сті розлучень, зміна положення подружжя 
в системі суспільної праці, серйозні еконо-
мічні ускладнення, зміна емоційно-психо-
логічних проявів, батьківської функції й ін.), 
можна з абсолютною впевненістю вважати, 
що роль соціального працівника в збере-
женні й посиленні соціального потенціалу 
цього феномена суспільства зростає.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Значний внесок у дослідження ак-
туальних аспектів соціально-педагогічних 
проблем багатодітних сімей зробили такі 
вчені: О. Антонова-Турченко, О. Балакірєва, 
Л. Волинець, О. Грішнова, Н. Дудар, І. Ку-
рило, Е. Лібанова, О. Макарова, М. Москов-
ка, О. Палій, С. Пирожков, В. Піскунов, 
Г. Святненко, В. Стешенко, А. Толстоухова, 
Л. Чуйко, К. Якуба, М. Якубова, О. Яремен-
ко й інші. Питанням професійної мобіль-
ності майбутніх соціальних працівників і 
специфіці її формування присвячені праці 
О. Безпалько, Т. Гордєєвої, Л. Горюнової, 
Д. Іванової, А. Капської, Л. Сушенцевої й ін. 

Постановка завдання. Мета статті – 
виявити особливості підготовки майбутніх 
соціальних працівників до роботи з багато-
дітними родинами в аспекті їхньої профе-
сійної мобільності. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Тривожною тенденцією останньо-
го десятиліття є те, що в Україні 40% сімей 
із двома дітьми живуть за межею бідності, 
а з трьома й більше дітьми живуть за ме-
жею бідності близько 64% сімей. Варто 
зазначити, що багатодітні родини станов-
лять лише невисокий відсоток від загальної 
кількості сімей, що мешкають на території 
України. При цьому значна кількість дітей, 
які жебракують і потрапляють до спеціаль-
них дитячих закладів, є саме з багатодіт-
них сімей, більшість із яких недостатньо 
реалізує свої виховні функції щодо дітей. 
Багатодітні сім’ї всіх типів мають загальну 

соціальну проблему, специфічно пов’язану 
з багатодітністю: діти з таких сімей порівня-
но з однолітками з переважаючих малодіт-
них сімей частіше демонструють занижену 
самооцінку, їм притаманні неадекватні уяв-
лення про власну значущість, що може не-
гативно позначитися на всій їх подальшій 
долі. Крім того, малі інтервали в народжен-
ні дітей, характерні для багатодітних сімей, 
призводять до постійної наявності вели-
кої кількості малолітніх братів і сестер, що 
тягне за собою зниження соціального віку 
старших. Це об’єктивна закономірність, 
простежена в різних типах багатодітних сі-
мей, яка не залежить від майнового й ос-
вітнього статусу батьків [5].

Рис. Проблеми багатодітних сімей

Серед проблем багатодітних сімей най-
вищий відсоток (33%), згідно з представ-
леною вище гістограмою, мають психоло-
го-педагогічні проблеми, що може свідчити 
про велику завантаженість батьків, які не 
можуть приділити дітям багато часу. На дру-
гому місці знаходиться проблема обов’яз-
ків (28%), яка показує, що відповідальність 
у батьків багатодітних сімей набагато вище, 
ніж у традиційній сім’ї. Проблема відпочин-
ку дітей у багатодітній родині знаходиться 
на середньому рівні (22%) відносно інших 
показників. Отже, діти в багатодітній родині 
зазвичай мають можливість відпочити зав-
дяки пільгам (поїздка до літнього табору чи 
санаторію). Проблема освіти в багатодітній 
родині становить 17%, і ми можемо припу-
стити, що більшість багатодітних сімей ма-
ють змогу віддати своїх дітей до навчаль-
ного закладу. На тому ж рівні, що й освіта, 
знаходяться показники працевлаштування 
батьків багатодітних сімей. Як правило, 
у такій родині мати не працює тривалий 
час, оскільки діти потребують багато часу 
на догляд та виховання.

Наступний показник – це матеріальні про-
блеми багатодітних сімей (11%). Ми звикли 
вважати, що багатодітна сім’я є найменш 
забезпеченою, але виходячи з показників, 
наведених вище, у багатодітних сімей ма-
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теріальні проблеми – не на першому місці. 
Можна припустити, що в таких сімей мате-
ріальний аспект – не найважливіша цінність 
у житті. Житлові проблеми багатодітних ро-
дин становлять 6%, найменший відсоток 
(5,5%) – це ті багатодітні родини, у яких 
немає проблем, і зрозуміло, що родину за-
довольняє її становище. 

Коло проблем, з якими стикаються бага-
тодітні сім’ї, досить широке й різноманітне. 
Для того, щоб надати їм реальну допомогу, 
соціальний працівник повинен, по-перше, 
виявити ці сім’ї та їхні проблеми, по-друге, 
визначити черговість їх вирішення згідно 
зі ступенем актуальності для кожної кон-
кретної сім’ї (табл. 1). 

Як бачимо з таблиці, усі методи соціаль-
ної роботи з багатодітними родинами на-
цілені на те, щоб навчити батьків орієнту-
ватися на стан дитини в процесі побудови 
взаємостосунків, співпереживати та нада-

вати емоційну підтримку дітям. Крім того, 
застосування цих методів спрямоване на 
реалізацію професійної підготовленості 
для життя в динамічному середовищі, що 
тісно пов’язано з розвитком професійної 
мобільності як комплексної характеристики 
фахівця із соціальної роботи. 

Ще одним важливим кроком у процесі 
підготовки майбутніх соціальних працівни-
ків до роботи з багатодітними родинами 
в аспекті їхньої професійної мобільності є 
ознайомлення студентів з особливостями 
сімейної політики в деяких країнах Євро-
пейського Союзу (насамперед у Німеччині, 
Франції та Польщі), а також соціальним за-
хистом багатодітних сімей у контексті зна-
чення їх досвіду для України.

Вельми цікавим є досвід державної по-
літики з підтримки багатодітних сімей у Ні-
меччині. Із січня 1996 р. у Німеччині була 
введена нова система, відповідно до якої 

Таблиця 1
Методи соціальної роботи з багатодітними родинами 

Назва методу Сутність методу

1. Психодрама 

Вид групової психотерапії, де використовується рольова гра, під час якої 
створюються необхідні умови для спонтанного вираження кожним членом 
сім’ї почуттів, які пов’язані з важливими для них проблемами.
Сімейна психотерапія спрямована на корекцію міжособистісних відносин 
між членами багатодітної сім’ї. У процесі сімейної психотерапії робота 
фахівця й клієнтів насамперед спрямована на пошук і усунення причин 
емоційних розбіжностей у багатодітній родині.

2. Спостереження У роботі з багатодітною сім’єю використовується для збору інформації 
про поведінку сім’ї та її членів.

3. Метод  
вербалізації  
емоційних станів

Соціальний працівник просить розповісти про особисті, сімейні проблеми. 
Головне, щоб в обговоренні проблем брали участь всі члени багатодітної 
сім’ї. Під час роботи з родиною необхідно стежити за тим, щоб усі чле-
ни сім’ї могли вербалізувати свої внутрішні емоційні стани. Спілкування 
когось одного з них із соціальним працівником може зруйнувати баланс 
сім’ї.

4. Відтворення  
взаємних ролей

Ця техніка покликана допомогти клієнту освоїти дії, необхідні для нала-
годження відносин. Суть її полягає в намірі клієнта програти роль його 
партнера по взаємодії. У процесі програвання клієнтами цих ролей кон-
сультант коментує їхні дії.

5. Сімейне  
обговорення

Завданням цього методу є обговорення членами родини найгостріших 
проблем сімейного життя й можливих шляхів їх вирішення. Ця методика 
корисна на початку роботи із сім’єю й може стосуватися способів вирі-
шення сімейних конфліктів, планування й організації різних аспектів життя 
сім’ї.

6. Побудова 
генограми сім’ї

Генограма – це схема сімейної історії, яка створюється за певними 
правилами й відображає відносини в поколіннях прародичів, батьків і в 
самій родині. Процес побудови генограми має кілька значних переваг у 
вирішенні завдань сімейної психопрофілактики: він досить захоплюючий 
і задовольняє одну з глибинних потреб людей у пізнанні свого коріння; у 
ході цієї методики члени сім’ї втягуються в єдину діяльність.

7. Методика  
«сімейного догово-
ру»

Суть її полягає в такому:
– усе починається із суб’єктивного виявлення претензій членів сім’ї один 
до одного;
– далі відбувається заміна подібних звинувачень викладом конкретних 
неправильних дій;
– складається мінімальний взаємоприйнятний список обов’язків для всіх 
членів багатодітної сім’ї на певний термін;
– через деякий час сім’я разом із соціальним педагогом проводить аналіз 
виконаної угоди й у разі потреби складає аналогічну угоду.
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допомога багатодітним сім’ям надається 
у формі додаткової податкової знижки. Так, 
у процесі розрахунку прибуткового податку 
від суми оподаткування віднімається пев-
на сума допомоги на дітей. Крім того, за 
народження кожної дитини матір додатко-
во отримує податковий бонус. Сім’ям, що 
мають дітей, надається допомога на про-
фесійне навчання, а також податкові піль-
ги на індивідуальне будівництво. Так звана 
дитяча допомога в Німеччині надається до 
18 років включно, також для дітей із бага-
тодітних сімей, котрі отримують вищу осві-
ту, збільшений віковий рівень отримання 
пільг до 25 років (в Україні – до 23 років). 
У рамках соціальної допомоги багатодіт-
ним сім’ям у Німеччині надається допомога 
на засоби існування (на гуртожиток, пред-
мети гігієни, опалювання й на особисті по-
треби), а також допомога в особливих жит-
тєвих обставинах (вагітність, пологи або 
призначений лікарями відпочинок для ма-
тері та дитини). Дуже важливим є те, що 
в Німеччині, як і в багатьох країнах ЄС (Фін-
ляндія, Швеція, Нідерланди), для багатодіт-
них батьків створюються сприятливі умови 
в трудових правовідносинах. Крім цього, 
у країнах ЄС активно залучаються до робо-
ти в соціальній сфері національні та міжна-
родні громадські організації, які виконують 
великий обсяг роботи. Ще один цікавий 
факт, притаманний Німеччині: згідно з да-
ними статистичної служби, кожна четверта 
сім’я в Німеччині – іммігрантська, як пра-
вило, це багатодітні сім’ї. У німців усього 
лише 9% сімей є багатодітними, а в інозем-
ців Німеччини – 16%. Загалом же німці до 
багатодітності ставляться з прагматизмом і 
віддають належне ідеї взяти на себе відпо-
відальність за таку кількість дітей, яку змо-
же утримати одна сімейна пара [3, c. 106]. 

Вважається, що найкраще в Європі пі-
клуються про багатодітні сім’ї у Франції. 
У цій країні, що має найвищу народжува-
ність у континентальній Європі, є держав-
на програма «Велика сім’я», адресована 
багатодітним сім’ям. Ця програма існує 
з 1921 р. і в рамках загальної державної 
політики зі стимулювання народжуваності 
пропонує багатодітним сім’ям субсидуван-
ня та пільги. Народження кожної наступної 
дитини зменшує базу оподаткування так, 
що сім’ї з чотирма дітьми практично вза-
галі не платять податків. Поширюється ця 
пільга на всіх громадян, незалежно від їх-
нього достатку. Доцільно підкреслити, що 
Франція є однією з тих небагатьох країн, 
які мають чітко виражену політику підтрим-
ки багатодітності. Це виявляється в системі 
щомісячних виплат, які здійснюються тіль-
ки після народження другої дитини, що є 

унікальним випадком для Європи. Виплати 
й далі збільшуються за прогресивною шка-
лою. Обсяг виплат на третю дитину біль-
ший за обсяг виплат на другу в 2,3 рази, а 
обсяг виплат на четверту – у 3,6 рази, тоб-
то французька державна система підтрим-
ки багатодітних сімей ще досконаліша, ніж 
німецька. У її основі є той самий фінан-
совий інструмент – податкові знижки. Од-
нак із народженням більшої кількості дітей 
у Франції можна взагалі не платити подат-
ки. Крім цього, питання догляду за дітьми 
дошкільного віку перебуває під контролем 
держави: за бажанням батьків за замовле-
ні послуги вихователя заплатить держава. 
У Франції відпустка по материнству триває 
16 тижнів при народженні першої й другої 
дитини, 26 тижнів – при народженні тре-
тьої, 34 тижні – при народженні близнят. 
Відпустка оплачується на рівні заробітної 
плати. Прагнення забезпечити найкращі 
умови для поєднання материнства та про-
фесійної діяльності жінок перебуває в цен-
трі всієї соціальної політики французької 
держави. Це пов’язано з тим, що серед 
жінок дітородного віку частка працюючих 
становить 80%, а 60% усіх дітей молодше 
6 років перебуває в сім’ях, де працюють 
і батько, і мати. Сучасна французька мо-
дель виховання дітей у працюючих роди-
нах відрізняється великою різноманітністю 
й доступністю. Центральну роль у ній віді-
грає принцип свободи вибору. Працюючим 
батькам пропонується самим обрати спосіб 
догляду за дітьми, який найбільш відпові-
дає потребам цієї сім’ї. Мати може тимча-
сово відмовитися від продовження роботи 
після закінчення відпустки по вагітності та 
пологах, звернутися до послуг дитячих за-
кладів (ясел і дитячих садків) або фахівців 
із догляду за дітьми, що приходять додому 
й оплачуються державою. Це дає батькам 
змогу працювати на підприємствах, в орга-
нізаціях тощо протягом повного робочого 
дня. Тому досвід державної політики Фран-
ції щодо підтримки багатодітних сімей у ча-
стині догляду за дітьми дошкільного віку 
може бути пріоритетним для України се-
ред багатьох програм, що існують у Європі 
та світі [3, c. 107].

У Польщі донедавна право на спеціальну 
допомогу мали всі багатодітні сім’ї, у яких 
було троє чи більше дітей. Зараз введений 
спеціальний критерій: допомогу з багато-
дітності можна отримати лише тоді, коли 
дохід на кожного члена сім’ї становить 
у перерахунку менше 125 доларів США на 
місяць. Якщо ж у родині є дитина-інвалід 
і один із батьків не працює, а зайнятий 
лише доглядом за цією дитиною, то допо-
мога збільшується вдвічі. Такі польські сім’ї 



Збірник наукових праць 181

можна порівняти з нашими багатодітними 
сім’ями, котрі водночас мають ще й ста-
тус малозабезпечених. Тоді призначається 
додаткова державна допомога. Важливу 
роль у країні відіграє Ліга Польських Родин. 
Саме вона як представник громадськості 
закликає всіх поляків до побудови солідар-
ної держави. Сімейна політика – це най-
важливіший елемент стабільного розвитку 
держави й найкраща інвестиція. Упродовж 
1990–1997 рр. у Польщі дії держави сто-
совно сім’ї були скеровані насамперед на 
сім’ї, які перебували в складній матеріаль-
ній ситуації. Основна форма допомоги – 
фінансова допомога. У цей період сімейна 
політика зводилася до пошуку заощаджень 
у державному бюджеті для того, щоб зре-
агувати на найгостріші потреби сімей. По-
літики в різних напрацюваннях, рапортах і 
розрахунках підкреслювали необхідність 
розроблення цілісної концепції сімейної 
політики, яка б відповідала умовам ринко-
вої економіки держави. Наголошувалося, 
що у формуванні та реалізації сімейної по-
літики повинні бути послідовні й комплексні 
дії. Ще в період Польської Народної Рес-
публіки, а також після 1990 р. питаннями 
сім’ї в основному займалося Міністерство 
праці й соціальної політики, Міністерство 
здоров’я та Міністерство освіти. На почат-
ку трансформації устрою ситуація зміню-
ється. Робота над розробленням урядової 
програми сімейної політики велася під наг-
лядом Уповноваженого Уряду щодо справ 
Сім’ї та Жінок. Починаючи з 2007 р. поляки 
змогли відчути покращення ситуації в поль-
ських сім’ях, збільшення народжуваності та 
кращі умови виховання дітей. Отже, поля-
ки як у питаннях розвитку економіки, так і 
в питаннях соціальної роботи реалізували 
довгострокову програму, результатом якої 
стало покращення народжуваності в поль-
ських сім’ях і покращення виховання дітей 
дошкільного віку (зокрема і з багатодітних 
сімей). Очевидно, що поляки всіляко нама-
гаються продовжувати лінію в сповідуванні 
сімейних цінностей, як це робиться в усіх 
без винятку країнах ЄС [3, c. 109].

Як бачимо, реальні виклики сімейної 
політики в країнах Європейського Союзу 
різняться один від одного, але принципи 
солідарності притаманні кожній країні, яка 
опікується долею власного народу. Укра-
їнцям залишається переймати позитивний 
досвід розвинутих країн і гостро реагувати 
на демографічні виклики. Проаналізувавши 
основні соціальні системи деяких країн Єв-
ропейського Союзу, зазначимо, що в Україні 
доцільно було б запровадити такі соціальні 

допомоги для покращення народжуваності 
та підтримки багатодітних сімей: із народ-
женням кожної наступної дитини зменшен-
ня податків для сімей у відсотковому плані; 
прийняття державної програми виховання 
дітей дошкільного віку, а також державної 
допомоги по догляду за дітьми за умови 
використання послуг вихователів; оптимі-
зація системи державного управління щодо 
соціальної допомоги багатодітним сім’ям. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Професійна мобільність соціального 
працівника на етапі університетської під-
готовки формується за допомогою актуа-
лізації наявних потенціалів закладу освіти й 
модернізації самої системи підготовки для 
забезпечення цілісного впливу на особи-
стість майбутнього соціального працівника 
в процесі реалізації трьох взаємопов’яза-
них складників: навчальна діяльність, прак-
тична підготовка й волонтерська та поза-
навчальна діяльність. Після ознайомлення 
з різноманітним колом проблем багато-
дітних сімей майбутні соціальні працівни-
ки визначаються з методами соціальної 
роботи з багатодітними родинами. На ос-
нові вивчення зарубіжного досвіду систем 
соціального захисту багатодітних сімей на 
прикладі країн ЄС (Німеччини, Франції та 
Польщі) здійснюється оперування студен-
тами правовою та нормативною базою 
тощо, націлене на зміни в професійному 
полі та життєвому середовищі. Соціальна 
робота в багатодітній сім’ї повинна бути 
спрямована на вирішення повсякденних сі-
мейних проблем, на зміцнення й розвиток 
позитивних сімейних відносин, відновлення 
внутрішніх ресурсів, а в результаті – на ста-
білізацію досягнутих позитивних результа-
тів у соціально-економічному становищі та-
ких сімей. 
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ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМІСТОВОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ 
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старший викладач кафедри алгебри та геометрії

Житомирський державний університет імені Івана Франка
 
Доведено, що готовність майбутніх учителів до гуманітаризації математичної освіти учнів є кін-

цевим результатом здійснення гуманітаризації їх підготовки у вищому закладі освіти педагогічного 
спрямування. Обґрунтовано доцільність вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів до гума-
нітаризації через гуманітарну орієнтацію навчально-виховного процесу в педагогічному закладі осві-
ти. Досліджено чинники, що впливають на сформованість змістової готовності майбутніх учителів  
і на можливості її формування. Визначено критерій і показники сформованості змістового компонента 
готовності. Проаналізовано систему гуманітаризованих знань, засвоєння яких є необхідною умовою 
для реалізації в майбутньому власної гуманітарно орієнтованої діяльності.

Ключові слова: професійна підготовка, готовність, гуманітаризація математичної освіти, когні-
тивний критерій, показники когнітивного критерію, система гуманітаризованих знань, загальнопро-
фесійні знання, спеціально-професійні знання, гуманітарно-технологічні знання.

Доказано, что готовность будущих учителей к гуманитаризации математического образования уча-
щихся является конечным результатом осуществления гуманитаризации их подготовки в высшем учеб-
ном заведении педагогического направления. Обоснована целесообразность изучения проблемы подго-
товки будущих учителей к гуманитаризации через гуманитарную ориентацию учебно-воспитательного 
процесса в педагогическом учебном заведении. Исследованы факторы, влияющие на сформирован-
ность содержательной готовности будущих учителей и возможности ее формирования. Определен кри-
терий и показатели сформированности содержательного компонента готовности. Проанализирована 
система гуманитаризованных знаний, усвоение которых является необходимым условием для реализа-
ции в будущем собственной гуманитарно ориентированной деятельности.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, готовность, гуманитаризация математического 
образования, когнитивный критерий, показатели когнитивного критерия, система гуманитаризован-
ных знаний, общепрофессиональные знания, специально-профессиональные знания, гуманитарно-тех-
нологические знания.

Tolstova O.V. TO THE PECULIARITIES OF THE CONTENT COMPONENT OF THE READINESS OF 
FUTURE TEACHERS FOR THE HUMATITARIZATION OF THE MATHEMATICAL EDUCATION OF 
STUDENTS IN THE BASIC SCHOOL

It is proved that the readiness of future teachers for the humanitarization of the mathematical education 
of students is the final result of the implementation of the humanitarization of their preparation in the higher 
educational institution of the pedagogical direction. The expediency of studying the problem of preparing future 
teachers for humanitarization through the humanitarian orientation of the educational process in a pedagogical 
educational institution is substantiated. Factors influencing the formation of the content preparedness of future 
teachers and the possibility of its formation are investigated. The criterion and indicators for the formation 
of the content component of readiness are determined. The system of humanitarized knowledge is analyzed, 
the assimilation of which is a necessary condition for the future realization of our own humanitarian-oriented 
activities.

Key words: vocational training, readiness, humanization of mathematical education, cognitive criterion, 
indicators of cognitive criterion, system of humanized knowledge, general professional knowledge, spe-
cial-professional knowledge, humanitarian and technological knowledge.

Постановка проблеми. Реформуван-
ня системи освіти на основі філософії лю-
диноцентризму як стратегії національної 
освіти на тлі зростання ролі природни-
чо-наукових і технічних знань у системі за-
гальнолюдських цінностей визначено Націо-
нальною стратегією розвитку освіти в Україні  
на 2012–2021 роки – одним із ключових 
напрямів державної освітньої політики. 
У зв’язку із цим особливого значення на-

буває проблема гуманітаризації, що спря-
мована на подолання технократичного сти-
лю мислення та забезпечення цілісного 
світосприйняття. Гуманітаризація матема-
тичної освіти учнів основної школи як про-
цес усвідомлення й використання гумані-
тарного потенціалу математики, суспільно 
значущих цінностей математичних знань 
зумовлює потребу покращення якості про-
фесійно-педагогічної підготовки студентів 
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педагогічних навчальних закладів у визна-
ченому напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Аналіз сучасних навчальних планів 
вищих навчальних закладів освіти педаго-
гічного спрямування дозволяє стверджува-
ти, що в практичній діяльності професійна 
підготовка включає в себе цикли дисци-
плін загальної та професійної підготовки, а 
педагогічна спрямованість є їх внутрішнім 
наповненням і важливим складником. У ви-
щому навчальному закладі гуманітаризацію 
математичної освіти пропонують здійсню-
вати за допомогою використання матеріа-
лів з історії науки (В. Бевз [1], Н. Бурова, 
А. Дорофєєва [4]), матеріалів філософсько-
го й світоглядного, культурологічного та 
міждисциплінарного характеру (К. Сафонов 
[10], В. Горова, С. Уляєв), що розглядають 
гуманітаризацію як ідею всебічного та гар-
монійного розвитку людини, розвивають 
уміння використовувати математичні знан-
ня як у професійній, так і в позапрофесійній 
діяльності [10]. На думку вчених, ефектив-
ним є також включення майбутнього вчите-
ля в математичне моделювання суспільних 
процесів, що сприяє встановленню зв’язків 
математики з навколишнім середовищем 
і допомагає відшукати її гуманітарний по-
тенціал із позиції прикладного та практич-
ного значення [9].

Незважаючи на інтерес, який виявля-
ли науковці до різних аспектів гуманіта-
ризації та можливостей її використання в 
навчально-виховному процесі, проблема 
формування готовності майбутніх учителів 
математики до здійснення гуманітариза-
ції освіти з учнями залишається недостат-
ньо вивченою. Обмежене використання 
ідей гуманітаризації в сучасній педагогіч-
ній практиці, на нашу думку, пояснюється 
труднощами теоретичного та практичного 
характеру, серед яких основними вважає-
мо такі: недостатня емоційна насиченість 
і загальнокультурну зорієнтованість на-
вчального матеріалу; слабка спрямованість 
навчальних дисциплін на формування за-
гальноінтелектуальних, навчально-інфор-
маційних, комунікативних, навчально-до-
слідних умінь і навичок; десоціологізація 
професійного знання, а отже, знелюднення 
предмета професійної діяльності майбут-
нього фахівця; формалізація та жорстка де-
термінізація навчального процесу; низькій 
рівень сформованості досвіду практичного 
застосування набутих знань у професійній 
діяльності, що пояснюється насамперед 
недостатньою підготовленістю педагогів до 
роботи в новій гуманітарній парадигмі; пе-
реважне використання стандартних форм і 
методів пізнавальної діяльності.

Така організація навчального процесу, 
на наш погляд, не створює сприятливого 
середовища для розвитку здібностей, не 
забезпечує достатню самореалізацію осо-
бистісного потенціалу студентів й не сти-
мулює до пошуку шляхів гуманітаризації 
шкільної освіти в майбутній професійній 
діяльності. Проблема підготовки майбутніх 
учителів до гуманітаризації повинна розгля-
датися через гуманітаризацію їх підготов-
ки, тобто гуманітарну орієнтацію навчаль-
но-виховного процесу в педагогічному 
закладі освіти. Такий підхід, на нашу думку, 
є найбільш ефективним, оскільки дає мож-
ливість забезпечити комплексність, повно-
ту й цілісність знань. 

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає у визначенні критеріїв і показників 
змістового компонента готовності май-
бутніх учителів до гуманітаризації мате-
матичної освіти учнів основної школи та 
можливостей його формування в навчаль-
но-виховному процесі ВЗО.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз науково-педагогічної літе-
ратури дозволяє стверджувати, що поняття 
готовності та підготовки є тісно пов’язани-
ми між собою. Так, готовність майбутнього 
вчителя до професійної діяльності є резуль-
татом здійснення його професійно-педаго-
гічної підготовки, а підготовка – процесом, 
що передбачає формування в студента 
готовності до виконання роботи з визна-
ченої професії (Т. Дригач, О. Дубасенюк 
[5], Н. Кузьміна й ін.). Відповідно до цього 
підготовку майбутніх учителів до гуманіта-
ризації математичної освіти учнів будемо 
розглядати як цілеспрямований і спеціаль-
но організований процес якісного засвоєн-
ня спеціальних знань, практичних умінь, на-
вичок і домінантних якостей студентів, що 
забезпечують накопичення й збагачення 
суб’єктного досвіду на засадах гуманітари-
зації, сприяють підвищенню ефективності 
педагогічної діяльності. Виходячи із цьо-
го, готовність майбутнього вчителя до гу-
манітаризації математичної освіти учнів є 
складною структурою, що включає сфор-
мованість окреслених вище компонентів і 
емоційно-ціннісного ставлення до зазначе-
ної діяльності.

Проведений компонентно-структурний 
аналіз поняття «готовність», що стосувався 
реалізації гуманітарного аспекту шкільної 
математики [12, с. 103–104], дав можли-
вість визначити структуру готовності май-
бутніх учителів математики. Так, поряд 
із мотиваційним, особистісним і процесу-
альним важливо відзначити змістовий ас-
пект, що включає систему знань, які необ-
хідні майбутньому вчителю математики для 
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ефективного виконання його майбутньої 
професійної діяльності на засадах гумані-
таризації. Знання є не просто інформацією, 
яка пасивно зберігається в пам’яті, а засо-
бом вираження в знаковій формі об’єктив-
них властивостей і зв’язків світу, природ-
ного й людського (результат відображення 
навколишньої дійсності) [1, с. 10; 8, с. 113]. 

Психолого-педагогічні дослідження на-
уковців (Ю. Бойчук, О. Дубасенюк [5], 
В. Сластьонін та ін.) свідчать про важ-
ливу роль загальнопрофесійних знань 
у підготовці майбутнього вчителя, що ма-
ють специфічну форму єдності суспільно- 
гуманітарних наук, забезпечують загаль-
ну й психолого-педагогічну підготовку, 
а також загальнокультурний розвиток (за-
гальну ерудованість). Їх зорієнтованість на 
людину (у її цілісності) сприяє усвідомлен-
ню значення загальнолюдських цінностей, 
духовних потреб і інтересів, забезпечує 
сформованість гуманітарно орієнтованого 
світогляду та загальну готовність студентів 
до професійної діяльності [12, с. 111]. 

Спеціально-професійні знання, що да-
ють уявлення про особливості науко-
во-технічного прогресу та зв’язки людини 
з навколишнім світом, забезпечують при-
родничо-математичну підготовку (елемен-
тарна математика, лінійна алгебра, алге-
бра й теорія чисел, математичний аналіз, 
теорія ймовірностей і математична статис-
тика, аналітична геометрія, диференціаль-
на геометрія й топологія, основи геометрії, 
загальна фізика й астрономія, інформа-
тика, нові інформаційні технології й ін.). 
До цієї групи належать також знання ме-
тодики навчання математики, які сприяють 
ефективній організації гуманітаризованої 
навчально-виховної діяльності [12, с. 111].

Гуманітарно-технологічні знання забез-
печують усвідомлення способів гуманітари-
зації й технологізації природничо-матема-
тичних дисциплін і є основою теоретичної 
й практичної підготовленості майбутнього 
вчителя до гуманітаризації математичної 
освіти учнів [12, с. 111–112]. Наявність 
у цій групі рефлексивних знань зумовлює 
формування ціннісно-мотиваційного й осо-
бистісного ставлення студентів до їх от-
римання, що відображається в прагненні 
до аналізу навчальної інформації та вико-
ристання отриманого досвіду в майбутній 
професійній діяльності. Важливого зна-
чення для нашого дослідження набуває їх 
інтеграція, оскільки сформованість знань 
тільки однієї групи призводить, як показує 
практика, до обмеженості та малопродук-
тивності зазначеної діяльності. Усвідомлен-
ня ролі та завдань гуманітарно орієнтова-
ної діяльності стає важливим регулятором 

активності особистості, сприяє засвоєн-
ню системи гуманітарних (особистісних) 
знань, які присвоюються кожним суб’єктом 
навчально-пізнавальної діяльності, пере-
творюючись, на основі власного досвіду, 
на особистісно значущі [2; 7, с. 13].

За таких умов процес якісного засвоєння 
системи гуманітаризованих знань повинен 
ґрунтуватися на способах дій, що забез-
печують уяву елемента навчального мате-
ріалу (створення цілісних образів і думок 
на основі нових фактів і власного досвіду, 
що забезпечує формування гуманітарного 
(емоційно-образного) стилю мислення); 
розуміння (установлення взаємозв’язків 
між елементами навчально-пізнавальної ін-
формації в цілісну структуру (картину світу), 
у центрі якої знаходиться людина); засво-
єння (свідоме й міцне оволодіння знаннями 
та перетворення їх в особистісно значущі 
цінності математичної освіти) [3, с. 134;  
6, с. 23; 8, с. 31]. 

Такий підхід передбачає змістову готов-
ність майбутнього вчителя до збагачення 
змісту математичної освіти учнів основної 
школи знаннями світоглядного (природни-
чо-наукового) і соціокультурного характеру 
та відображується в раціональному вико-
ристанні специфічних методів, прийомів і 
локальних технологій.

Сформованість змістової готовності 
майбутніх учителів досягається, на нашу 
думку, завдяки гуманітарній орієнтації на-
вчально-виховного процесу в педагогічно-
му закладі освіти, що вимагає розроблення 
методичної системи професійної підготов-
ки на основі використання міжпредмет-
ної функції математики (В. Келбаніані) і 
її естетичного потенціалу (О. Чиранова); 
установлення зв’язків зі шкільним курсом 
математики під час вивчення всіх фахо-
вих математичних дисциплін (Н. Віленкін, 
І. Яглом) і створення концепції гуманітар-
но орієнтованого викладання математич-
них дисциплін (А. Назієв); предметності та 
професійної спрямованості підготовки вчи-
теля математики в умовах гуманітаризації 
освіти, що передбачає підсилення гумані-
тарного компонента природничо-матема-
тичних дисциплін (А. Горчакова, Т. Дригач, 
О. Мордкович); утілення технологій гума-
нітаризації в шкільну математичну освіту, 
що передбачає пошук та ініціацію вчителем 
органічних взаємозв’язків гуманітарних 
дисциплін і математики (З. Кондрашова) 
[12, с. 80–81].

Доцільним вважаємо використання ав-
торської технології, яка охоплює основний 
цикл навчання (бакалаврат) і забезпечує 
включення кожного студента в гуманіта-
ризований навчально-виховний процес.  
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Її особливістю є поширення загальнокуль-
турної домінанти на зміст і способи гума-
нітарно орієнтованої діяльності студентів 
(загальна, спеціальна, широка гуманіта-
ризація). Технологія передбачає впрова-
дження факультативного курсу «Технологія 
гуманітаризації навчально-виховного про-
цесу», спрямованого на охоплення всіх 
сфер навчально-виховної роботи студен-
тів фізико-математичного факультету (на-
вчально-пізнавальної, предметно-пере-
творювальної й виховної) і забезпечення 
творчого використання ідей гуманітаризації 
в різноманітних видах діяльності універси-
тету (психолого-педагогічна практика, нау-
ково-дослідна й виховна діяльність на фа-
культеті), тобто внутрішня гуманітаризація. 
Важливою при цьому стає також співпраця 
студентів і викладачів з учителями шкіл і 
працівниками бібліотек (зовнішня гуманіта-
ризація), оскільки такі види роботи, як май-
стер-класи, відеолекторії, медіаігри, спри-
ятимуть якісному засвоєнню студентами 
системи гуманітаризованих знань. 

Використання комплексу методичного 
забезпечення технології, що поряд із ро-
бочою програмою факультативу включає 
методичний посібник «Локальні технології 
гуманітаризації математичної освіти учнів 
основної школи» [11], комплект навчаль-
но-гуманітарних карток і електронні колек-

ції гуманітарно орієнтованих матеріалів, 
допоможе майбутнім педагогам усвідоми-
ти сутність технологізованої підготовки та 
підвищити рівень змістової готовності сту-
дентів до її здійснення з учнями основної 
школи в майбутній професійній діяльності.

Необхідність зіставлення результату під-
готовки з метою ставить проблему визна-
чення критеріїв (від грец. kriterium – засіб 
переконання, мірило) і показників готовно-
сті (дрібних одиниць виміру критеріїв) до за-
значеного виду діяльності [12, с. 116–117].  
Зокрема, когнітивний критерій, разом 
із його показниками, стає оптимальною 
точкою відліку для визначення сформова-
ності окресленого компонента готовності 
студентів до здійснення означеного виду 
діяльності. Обґрунтуємо свій вибір. 

Когнітивний критерій характеризує сту-
пінь оволодіння майбутніми вчителями ма-
тематики комплексом гуманітаризованих 
знань, необхідних для ефективної майбут-
ньої професійно-педагогічної діяльності.

Загальнопрофесійні знання відповіда-
ють за сформованість ціннісно-мотивацій-
ного компонента, усвідомлення значення 
загальнолюдських цінностей, духовних по-
треб та інтересів у сучасному світі, спри-
яють оволодінню студентами єдиною сис-
темою уявлень, що є наскрізними для всіх 
наук. Низький рівень їх сформованості 

Таблиця 1
Показники когнітивного критерію
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я – загальнокультурні (основи суспільно-гуманітарних наук, які сприяють загальнокуль-

турному розвитку та гуманітарному стилю мислення); 
– із галузі педагогіки й історії педагогіки (історії становлення та розвитку технологій 
навчально-виховного процесу, що мають гуманістичний характер; нормативно-право-
вих документів, що стосуються питання гуманізації та гуманітаризації освіти в Україні 
тощо);
– із галузі психології (загальної, вікової, соціальної, що розкривають особливості міжо-
собистісної взаємодії, механізми мислення, діяльності й спілкування тощо)
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уявлення про зв’язки людини з навколишнім світом, особливості науково-технічного 
прогресу та забезпечують природничо-математичну підготовку);

– методичні (форми, методи, засоби викладання математики в основній школі)
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– знання історичного підґрунтя розвитку ідей гуманітаризації навчально-виховного про-
цесу та сучасного досвіду їх використання (пізнавальні);
– знання теоретичних основ концепції гуманітаризації освіти (пізнавальні);
– знання психолого-педагогічних основ гуманітаризації освіти (концепції функціональ-
ної асиметрії півкуль головного мозку, холізму тощо) (пізнавальні);
– знання основних механізмів реалізації гуманітаризованої взаємодії в навчально-ви-
ховній діяльності (діяльнісні);
– знання сучасних принципів, методів, локальних технологій і алгоритмів змістового 
збагачення математичних знань загальнокультурним складником (діяльнісні);
– знання якостей, необхідних для здійснення гуманітарно орієнтованої діяльності з ма-
тематики; знання, отримані під час власної участі в діяльності в школі (досвід) (рефлек-
сивні)
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призводить до однобічності особистості, 
що обмежуватиме можливість ефективної 
підготовки студентів до гуманітаризації ма-
тематичної освіти. Спеціально-професійні  
та гуманітарно-технологічні знання спрямо-
вані на усвідомлення сутності процесу гу-
манітаризації математичної освіти та його 
активної реалізації на основі розроблення 
технологізованої системи. 

Показники когнітивного критерію перед-
бачають комплексне використання майбут-
нім учителем математики системи знань, 
що має забезпечувати високий рівень гу-
манітаризації математичної освіти учнів 
у школі (таблиця 1).

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, дослідження змістового 
компонента готовності майбутніх учите-
лів до гуманітаризації математичної освіти 
учнів показало, що його критерієм є три 
групи гуманітаризованих знань, що фор-
муються за рахунок специфічної органі-
зації їх навчально-виховного середовища 
у ВЗО. Такий підхід надає можливості для 
стимулювання творчості та пізнавальної 
активності суб’єктів навчально-виховно-
го процесу та гарантує досягнення висо-
кого рівня засвоєння студентами системи 
гуманітаризованих знань, необхідних їм  
під час успішної реалізації в майбутньому 
власної гуманітарно орієнтованої діяльно-
сті з математики.

Проблема формування змістової готов-
ності студентів до гуманітаризації матема-
тичної освіти учнів основної школи не ви-
черпується цією роботою. 

До подальших напрямів наукових напра-
цювань належить удосконалення відповід-
ного методичного забезпечення (методичні 
посібники, рекомендації), а також продов-
ження пошукової діяльності в напрямі кон-
струювання, систематизації й апробації 
нових локальних технологій гуманітаризації 
математичної освіти учнів основної школи 
з використанням ІКТ. 
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Стаття присвячена аналізу особливостей навчального процесу та педагогічних підходів до підго-
товки товарознавців-експертів у вищій школі з урахуванням сучасних тенденцій щодо реформування 
вітчизняної системи освіти та необхідності забезпечення конкурентоспроможності фахівців на ринку 
праці. Висвітлено роль вищої освіти в підготовці фахівців товарознавчого профілю й охарактеризовано 
педагогічні підходи до викладання у вищій школі. Виділено найбільш важливі складники професійної 
компетенції, принципи практичної підготовки, організаційно-педагогічні умови й основні проблеми 
підготовки товарознавців-експертів у вищих навчальних закладах. Сформульовано перелік обов’язко-
вих елементів, на яких повинна базуватися підготовка висококваліфікованих товарознавців-експертів  
у вищих навчальних закладах.

Ключові слова: товарознавець, експерт, освіта, підготовка, компетенції.

Статья посвящена анализу особенностей учебного процесса и педагогических подходов к подготов-
ке товароведов-экспертов в высшей школе с учетом современных тенденций реформирования отече-
ственной системы образования и необходимости обеспечения конкурентоспособности специалистов 
на рынке труда. Освещена роль высшего образования в подготовке специалистов товароведческого 
профиля и охарактеризованы педагогические подходы к преподаванию в высшей школе. Выделены 
наиболее важные составляющие профессиональной компетенции, принципы практической подготов-
ки, организационно-педагогические условия и основные проблемы подготовки товароведов-экспертов 
в высших учебных заведениях. Сформулирован перечень обязательных элементов, на которых должна 
базироваться подготовка высококвалифицированных товароведов-экспертов в высших учебных заве-
дениях.

Ключевые слова: товаровед, эксперт, образование, подготовка, компетенции.

Chorna T.M., Avramenko N.L., Sahaidak I.S. MODERN PRACTICES IN THE EDUCATIONAL PRO-
CESS OF COMMODITY EXPERTS IN HIGHER EDUCATION SCHOOLS

The article presents the results of the analysis of the peculiarities of the educational process and peda-
gogical approaches to the training of commodity experts in the high school, taking into account the current 
trends regarding the reform of the domestic education system and the need to ensure the competitiveness of 
specialists on the labor market. The role of higher education in the training of specialists in the commodity 
profile is described and characterized pedagogical approaches to teaching in high school. Highlighted the most 
important components of the professional competencies, principles of practical training, organizational and 
pedagogical conditions and basic problems of preparation commodity experts in higher education institutions. 
On the basis of research results, a list of mandatory elements, on which the training of highly skilled commod-
ity experts in higher education institutions should be based. 

Key words: commodity expert, expert, education, training, competencies.

Постановка проблеми. Бурхливий 
розвиток міжнародної торгівлі, активіза-
ція експортно-імпортних операцій, поява 
на споживчому ринку значної кількості 
фальсифікованої, контрафактної продук-
ції, необхідність захисту інтересів власних 
виробників і споживачів зумовлюють ак-
туальність підготовки вищими навчальни-

ми закладами фахівців за спеціалізацією 
«Товарознавство та експертиза в митній 
справі». Проте складний характер проце-
сів, що відбуваються наразі в економіці, 
споживчій кооперації, експертній діяль-
ності, вимагає відповідних змін у системі 
освіти, пов’язаних із необхідністю вдоско-
налення професійної підготовки фахівців 
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для економічної сфери, зокрема товаро- 
знавців-експертів. 

Нині з огляду на реформування освіти 
на міжнародному рівні змінюється пара-
дигма професійної підготовки товарознав-
ців-експертів в Україні, оскільки недостат-
нім є просте накопичення знань, бо вони 
втрачають свою значущість, якщо не мають 
прикладного характеру. Освіта все більше 
спрямовується на набуття вмінь і навичок 
за профілем діяльності, завдяки яким фахі-
вець здатен виконувати практичні завдання 
під час професійної діяльності. У підготов-
ці фахівців в Україні все чіткіше виокрем-
люються ключові компетентності, зокрема 
соціальна, комунікативна, когнітивна, ін-
формаційна, спеціальна (або професій-
на). Серед них особливе місце належить 
професійній компетентності спроможно-
сті застосовувати свої знання й уміння. Не 
менш важливими є методична (здатність 
до сприйняття й інтерпретації інформації, 
системного мислення) і соціальна компе-
тентності (здатність до спілкування, контак-
тність, уміння досягати поставлених цілей, 
готовність брати на себе відповідальність, 
здатність до навчання тощо). Отже, това-
рознавці-експерти, які забезпечують фор-
мування внутрішнього ринку товарів вітчиз-
няного й іноземного походження, мають 
володіти компетентністю як такою та роз-
вивати ключові компетентності щодо вико-
нання основних завдань професійної діяль-
ності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Актуальність питань щодо професійної 
підготовки товарознавців-експертів під-
тверджується працями низки вітчизняних 
науковців, зокрема Н. Сорокіної, Н. Моро-
зової, Л. Каташової, А. Абрамової, Л. Бай-
дакової й ін. Проте потребують подальшого 
вивчення й аналізу особливості формуван-
ня професійної компетентності майбутніх 
фахівців товарознавчого профілю. 

Постановка завдання. Таким чином, 
метою роботи є аналіз особливостей на-
вчального процесу та підходів до підготов-
ки товарознавців-експертів у вищій школі 
з урахуванням сучасних тенденцій щодо 
реформування вітчизняної системи освіти 
та необхідності забезпечення конкуренто-
спроможності фахівців на ринку праці.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасний євроінтеграційний стан 
освітнього простору України висуває до пе-
дагогів все більше високих вимог щодо 
якості підготовки майбутніх фахівців. Якість 
освіти має передбачати не лише фор-
мування професійних компетентностей,  
а й конкурентоспроможність фахівця на 
ринку праці в майбутньому [10]. 

Характерною особливістю професійної 
діяльності товарознавця-експерта є засто-
сування знань, умінь і навичок у різних га-
лузях. Так, фахівець повинен уміти прово-
дити експертизу товарів, визначати основні 
фактори, що впливають на їхню якість, віль-
но орієнтуватися в сучасному асортименті 
товарів. Також товарознавці повинні мати 
навички укладання ділових контрактів, 
вільно орієнтуватися в суміжних галузях 
діяльності, бути відповідальними, конку-
рентоздатними на ринку праці, здатними 
ефективно виконувати роботу за фахом на 
рівні світових стандартів, бути готовими до 
постійного професійного росту, соціальної 
та професійної мобільності [8]. Отже, у су-
часних умовах основною ідеєю навчально-
го процесу є підготовка нового покоління 
фахівців, здатних адаптуватися в сучасних 
умовах праці, легко перемикатися на різні 
види діяльності, мати здібності, характерні 
для широкого кола професій.

Важливе місце у формуванні та відтво-
ренні людського капіталу належить сфе-
рі вищої освіти. Саме у вищих навчальних 
закладах відбувається формування знань, 
навиків, досвіду, таланту, здоров’я, які 
в подальшому людина використовує в про-
цесі праці [3]. Освіта є одним із важливих 
чинників, що безпосередньо впливають на 
різні аспекти національної безпеки України 
на всіх рівнях: суспільства, держави, осо-
бистості. Освіта є основою інтелектуально-
го, духовного, соціального й економічного 
розвитку соціуму й держави. Головною ме-
тою освіти є гармонійний усебічний роз-
виток людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства, формування грома-
дянина з високими моральними принци-
пами та ціннісними орієнтаціями, здатного 
до свідомого суспільного вибору. Освіта є 
провідним чинником збагачення інтелекту-
ального, творчого, культурного потенціалу 
народу, підвищення його освітнього рів-
ня, забезпечення економіки держави ви-
сококваліфікованими фахівцями. Рівень і 
якість освіти визначають знання, світогляд 
і громадянські принципи, з якими входить 
до сучасного інформаційного суспільства 
молоде покоління [11]. 

Роль і значення вищої освіти в процесі 
підготовки товарознавців-експертів визна-
чаються такими її функціями: аксіологіч-
ною, психологічною, комунікативною, піз-
навальною, організаційною та креативною 
[12].

Суть аксіологічної функції полягає у 
формуванні в майбутніх фахівців світо-
глядних, політичних, правових, мораль-
них та інших цінностей, мотивів поведінки, 
особистісних і професійних якостей, які 
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розкривають характер особистості та зна-
чення її громадянської позиції, поглядів, 
переконань у повсякденному житті й про-
фесійній діяльності, що відіграє важливу 
роль під час формування в студентської 
молоді правильних соціальних і життєвих 
орієнтирів, спроможності регулювати по-
ведінку та діяльність у певних життєвих си-
туаціях. Таким чином, вища школа формує 
систему цінностей, від яких значною мі-
рою залежить об’єктивність і незалежність 
товарознавця-експерта під час проведен-
ня досліджень різних груп товарів, аналізу 
результатів дослідження та формулювання 
експертного висновку. 

Психологічна функція освіти реалізуєть-
ся через формування психологічної готов-
ності до безпечної діяльності в умовах су-
часного мінливого середовища. 

Сутність комунікативної функції освіти 
полягає в забезпеченні взаємозв’язку між 
учасниками навчального процесу – викла-
дачами та студентами – із метою обміну 
думками, поглядами, світоглядними та цін-
нісними позиціями тощо. Тісна співпраця, 
колективна взаємодія, робота в команді, 
отримання спільного результату й само-
ствердження як повноправного учасни-
ка спільного проекту сприяє підвищенню 
ефективності соціально-психологічної 
адаптації молоді. 

Пізнавальна функція проявляється в за-
безпеченні майбутніх фахівців необхідними 
знаннями, у розвитку їх навчальних зді-
бностей, умінь і навичок, у створенні умов 
для отримання актуальної інформації про 
різноманітні явища й процеси, що відбува-
ються в середовищі життя й діяльності. 

Організаційна функція полягає в ор-
ганізації різних видів і напрямків роботи 
студентської молоді, пов’язаних із вико-
ристанням, збереженням і примноженням 
отриманих знань під час повсякденного 
життя, навчання, професійної діяльності. 
Активна участь студентів у процесі органі-
зації та проведення різноманітних комуні-
кативних заходів (круглих столів, семінарів, 
ділових ігор) сприяє цільовому формуван-
ню компетенцій у сфері товарознавства й 
експертизи, підвищенню активності моло-
ді, розвитку організаційних здібностей. 

Важливу роль під час підготовки това-
рознавців-експертів відіграє також кре-
ативна функція освіти, що полягає в за-
лученні студентів до науково-дослідної, 
пошукової, творчої діяльності. За рахунок 
формування та систематизації первинних 
навичок науково-дослідної роботи, а також 
умінь щодо застосування на практиці ре-
зультатів власних досліджень і досягнень 
науково-технічного прогресу, у майбутніх 

фахівців формуються основні загально-
культурні та професійні компетенції.

Для вітчизняної вищої школи традицій-
ним підходом до викладання є об’єктно-о-
рієнтований підхід (коли для вивчення про-
понуються здебільшого об’єкти та явища 
навколишнього світу, а не проблеми). Але 
варто наголосити, що такий підхід недо-
статньо ефективний, оскільки не сприяє 
системному вирішенню проблем, що вини-
кають у різних сферах життя й діяльності 
людини [5]. 

Формування в студентів не лише вмін-
ня розв’язувати професійно орієнтовані 
завдання, а й готовності до прийняття від-
повідальних рішень, здатності до творчого 
рівня власної професійної діяльності забез-
печується застосуванням суб’єктно-діяль-
нісного підходу [5]. Зазначений підхід доз-
воляє перетворити студента з об’єкта на 
суб’єкта навчання, створити максимально 
сприятливі умови для розвитку й розкриття 
його здібностей, орієнтує не тільки на за-
своєння знань, але й на способи цього за-
своєння, мислення й діяльності, на розви-
ток пізнавальних сил і творчого потенціалу 
студента. Проте, зважаючи на загальні тен-
денції щодо скорочення обсягу аудиторних 
занять і збільшення часу, що відводиться 
на самостійну роботу студента, цей підхід 
на практиці досить складно реалізувати.

Активному ситуаційно-проблемному 
підходу, заснованому на навчанні шляхом 
вирішення конкретних завдань, створен-
ні навчальних ситуацій на основі фактів із 
реального життя, відведене окреме місце 
в педагогічній практиці. Перевагами такого 
підходу є не тільки отримання знань і фор-
мування практичних навичок, але й розвиток 
системи цінностей студентів, професійних 
позицій, життєвих установок, своєрідного 
професійного світовідчуття. Такий підхід 
дозволяє застосувати теоретичні знання 
для вирішення практичних завдань, спри-
яє розвитку в студентів самостійного мис-
лення, уміння вислуховувати й ураховувати 
альтернативну точку зору, аргументовано 
висловлювати свою, працювати в команді, 
знаходити найбільш раціональне рішення 
конкретної проблеми [5].

Ураховуючи світові тенденції, вища шко-
ла України послідовно переходить на ви-
користання стандартів вищої освіти «тре-
тього покоління», в основу розроблення 
яких покладений компетентнісний підхід як 
один із нових концептуальних орієнтирів, 
напрямів розвитку змісту освіти в Украї-
ні та розвинених країнах світу. Створення 
нових вітчизняних стандартів вищої освіти 
на основі компетентнісного підходу й освіт-
ніх програм, які базуються на відображен-
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ні якісних результатів освітнього процесу 
шляхом визначення компетенцій, на думку 
вчених, дозволить забезпечити їх порівнян-
ня з європейськими освітніми системами; 
зміцнення позицій вищої освіти України 
в загальноєвропейському освітньому та 
дослідницькому просторі; орієнтацію вищої 
освіти на запити економіки й ринків пра-
ці, а також підвищити адаптованість ви-
пускників ВНЗ до життєдіяльності [2]. Осо-
бливістю зазначеного підходу є створення 
нової моделі освіти, яка, ґрунтуючись на 
результатах навчання, забезпечує регулю-
вання саморозвитку студентів, викладачів, 
системи вищої освіти в цілому [6]. Можна 
стверджувати, що компетентнісний підхід 
узагальнює найкращі риси перерахованих 
вище педагогічних підходів і характеризу-
ється чітко визначеною спрямованістю на 
досягнення високих результатів освітньої 
діяльності в кожній конкретній галузі знань.

У літературних джерелах [7] представле-
на оптимальна модель професійної компе-
тентності фахівців товарознавчого профі-
лю. Серед основних елементів професійної 
компетентності товарознавця-експерта ви-
діляють такі: знання чинного законодавства 
та нормативної документації, товарознав-
ства, експертизи, митної справи, систем-
ного аналізу, комерційної діяльності, 
стандартизації, метрології й управління 
якістю товарів, правознавства, інформа-
ційної діяльності, психолого-педагогічних 
дисциплін, технології виробництва, без-
пеки життєдіяльності, діловодства; умін-
ня здійснювати товарознавчу експертизу, 
стандартизацію та сертифікацію товарів, 
митно-брокерську діяльність, організову-
вати експертизу в митній справі, здійсню-
вати інформаційну діяльність, здійснювати 
аналітичну діяльність, організаційні вміння, 
комунікативні вміння. Зазначену модель 
професійної компетентності фахівців із то-
варознавства й експертизи в митній спра-
ві науковці пропонують розглядати як базу 
для створення педагогічної технології її фа-
хового вдосконалення. 

Професійна компетентність формуєть-
ся й базується на досягненнях попередніх 
періодів розвитку особистості, тісно пов’я-
зана з її соціальними взаємодіями й осо-
бистісними особливостями. Водночас 
професійна компетентність можлива лише 
за наявності відповідних знань, навичок, 
умінь, сформованості внутрішнього світу 
особистості (потреб, установок, професій-
ної орієнтації та мотивів діяльності, вимог 
до себе, до своїх професійних якостей, 
результатів власної діяльності). Доведено, 
що професійна компетентність студентів 
торговельно-економічного профілю є яви-

щем багатовимірним, яке представлене 
в сукупності чотирьох компонентів: світо-
глядно-мотиваційного, теоретико-когнітив-
ного, практично-діяльнісного й функціо-
нально-творчого [9]. 

Вивчення досвіду роботи товарознав-
ців-експертів дало змогу встановити ос-
новні проблеми їх підготовки у вищій шко-
лі: слабо сформований інтерес до професії  
та наявність певних труднощів у процесі 
проведення випробувань товарів на сучас-
них приладах, у встановленні фальсифікації 
й ідентифікації товарів [1].

Найбільш ефективним підходом до про-
цесу підготовки товарознавців-експертів, 
на нашу думку, є компетентнісний підхід, 
оскільки він забезпечує не лише засво-
єння студентами теоретичних знань, але 
й сприяє розвитку аналітичного, систем-
ного мислення, креативності, здатності 
працювати в команді та швидко орієнту-
ватися в мінливих умовах сучасного життя 
й діяльності, формує вміння висловлюва-
ти власну позицію, приймати раціональні 
управлінські рішення, визначає професійні 
інтереси тощо. 

Серед складових частин професійної 
компетенції фахівця торговельно-економіч-
ного профілю варто виділити такі: 1) спеці-
альна компетенція, яка полягає в підготов-
леності особи до самостійного виконання 
професійних завдань, здатності критично 
оцінювати результати власної праці; 2) со-
ціальна компетенція, що полягає в здатно-
сті до колективної діяльності та співпраці, 
відповідальності за результати своєї праці, 
навколишнє середовище й інші цінності; 
3) індивідуальна компетенція, яка проявля-
ється в готовності до постійного підвищен-
ня кваліфікації, здатності до самомотивації, 
саморозвитку в професійній сфері.

Важливою особливістю підготовки то-
варознавців-експертів є поєднання трьох 
елементів, пов’язаних із поняттям «товар»: 
1) технічний складник, що передбачає на-
буття спеціалістами навичок роботи із су-
часним лабораторним, вимірювальним і 
діагностичним обладнанням; математичне 
моделювання процесів товарообігу; знан-
ня сучасного асортименту товарів; матері-
алознавство сировини та матеріалів тощо; 
2) економічний складник, що передбачає 
формування в товарознавця економічного 
мислення, набуття вмінь щодо визначення 
раціональних шляхів реалізації продукції, 
зменшення витрат у процесі товарообігу, 
установлення ціни товарів з урахуванням 
технічних і економічних факторів; 3) юри-
дичний складник, що передбачає набуття 
фахівцями необхідних знань у сфері торгі-
вельного, митного права, здатність вільно 
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орієнтуватися в сучасному законодавстві, 
пов’язаному з торговим оборотом.

Практична підготовка фахівців торго-
вельно-економічного профілю повинна ба-
зуватися на таких принципах. 1. Принцип 
цілеспрямованості практичної підготовки, 
який розкривається через систематичний 
характер і чітке підпорядкування процесів 
оволодіння спеціальністю загальному на-
вчальному плану. 2. Принцип неперерв-
ності й поєднання теоретичного навчання 
з інтенсивним набуттям практичних умінь і 
навичок передбачає поєднання в навчаль-
них планах різних видів діяльності (як те-
оретичного навчання, так і практичної під-
готовки студентів). 3. Принцип інтеграції 
інтелектуальних і матеріальних ресурсів, що 
реалізується через тісний взаємозв’язок 
навчання з виробництвом шляхом викори-
стання матеріальних ресурсів виробництва 
(бази, обладнання, нових технологій тощо), 
а також за рахунок залучення до проведен-
ня занять висококваліфікованих спеціаліс-
тів підприємств. 4. Принцип активізації са-
мостійної творчої роботи учнів в оволодінні 
вміннями та навичками зі спеціальності. 

Варто зазначити, що наразі вдоскона-
лення процесу формування професійного 
інтересу в майбутніх товарознавців-екс-
пертів вимагає дотримання таких органі-
заційно-педагогічних умов [8]: актуаліза-
ція професійної спрямованості; поетапне 
включення студентів у професійну діяль-
ність; організація заходів професійно-орі-
єнтованого характеру (екскурсії, зустрічі з 
практичними працівниками, бесіди й ін.); 
удосконалення інформаційно-предметного 
забезпечення педагогічного процесу (акту-
алізація нормативної документації, сучасні 
лабораторні прилади й обладнання, зраз-
ки товарів); реалізація активних методів 
навчання (проблемні лекції, дискусії, ділові 
ігри й ін.); удосконалення програм навчаль-
ної та виробничої практик.

Підготовка фахівців за спеціалізацією 
«Товарознавство й експертиза в митній 
справі» в Національному університеті дер-
жавної фіскальної служби України здійсню-
ється кафедрою товарознавства та техно-
генно-екологічної безпеки.

Процес формування професійних ком-
петентностей під час підготовки товароз-
навців-експертів базується на типових 
функціях практичної діяльності фахівців 
з експертизи в митній справі (наприклад, 
ідентифікація сировини, матеріалів і това-
рів, експертиза товарів, митний контроль і 
митне оформлення товарів і транспортних 
засобів, що переміщуються через митний 
кордон України, здійснення технологічних 
процесів митної справи тощо), що визначені 

стандартами вищої освіти України, і здійс-
нюється з урахуванням таких елементів.

1. Під час підготовки товарознавців-екс-
пертів доцільно збільшувати кількість прак-
тичних і лабораторних занять, на яких сту-
денти можуть працювати безпосередньо 
з товарами-зразками, ознайомлюючись з 
їх споживацькими властивостями. При цьо-
му особливу увагу слід звертати на новин-
ки, що випускаються промисловістю. Такі 
заняття варто проводити не лише в на-
вчальних лабораторіях, а й на виробни-
чих і торговельних підприємствах. Із цією 
метою кафедрою здійснюється укладення 
договорів про співпрацю з Департаментом 
податкових і митних експертиз Державної 
фіскальної служби України, а також із низ-
кою суб’єктів економічної діяльності.

2. Важливу роль у підготовці фахівців 
відіграє кваліметрична підготовка, форму-
вання комплексу знань і вмінь щодо оцін-
ки якості різних груп товарів. Тому для до-
сягнення високих результатів у підготовці 
кваліфікованих фахівців доцільно в якості 
баз виробничої практики обирати про-
мислові підприємства, у лабораторіях яких 
студенти мали б можливість ознайомитися  
з особливостями професійної діяльності 
експертів, дегустаторів і т. д. Під час нав-
чання необхідно більш широко практикува-
ти лабораторні заняття, дослідження, де-
густації різних груп товарів із залученням 
до їх проведення представників органів 
стандартизації й управління якістю, спеці-
алістів виробничих підприємств.

3. Необхідно приділяти увагу інтенсифі-
кації навчального процесу за допомогою 
методів інноваційного навчання, зокрема 
за рахунок проведення навчальних занять 
із застосуванням комп’ютерної техніки й ін-
формаційних технологій. Так, робота з ін-
формаційно-аналітичними базами даних 
про товари дозволяє студентам краще орі-
єнтуватися в сучасному асортименті вітчиз-
няних та імпортних товарів, вивчати харак-
теристику окремих видів, їх особливості; 
дасть змогу визначати напрямки форму-
вання асортименту товарів з урахуванням 
останніх досягнень науки й техніки. Засто-
сування в навчальному процесі ситуаційних 
завдань, для розв’язання яких необхідні 
вміння й навички щодо роботи з норматив-
ною документацією, знання показників яко-
сті та методів проведення експертизи това-
рів, формулювання об’єктивного висновку 
про рівень якості досліджуваного товару 
тощо сприяє формуванню в студентів прак-
тичних навиків у складанні акта експертиз, 
сертифіката відповідності й інших докумен-
тів, що заповнюються під час проведення 
експертизи товарів.
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Крім того, доцільним також є використан-
ня комп’ютеризованих тестових завдань 
під час контролю знань студентів; запро-
вадження в якості самостійного завдання 
розроблення презентаційних програм за 
обраною темою, які б відображали всі фак-
тори, що впливають на формування якісних 
показників певних груп товарів (проекту-
вання, виробництво, сировина, якість під-
готовки виробничого персоналу, зберіган-
ня, упакування й ін.); упровадження в якості 
навчальних засобів електронних ресурсів, 
які дають змогу відображати всі етапи ви-
готовлення товарів і прослідкувати дію фак-
торів, що впливають на якість товару [8].

4. Із метою реалізації компетентнісно-
го підходу у вищій освіті доцільним є за-
стосування в навчальному процесі методів 
активного навчання, під якими розуміють 
способи організації педагогічного процесу 
у ВНЗ, що максимально активізують діяль-
ність і студентів, і викладачів, стимулюють 
їх до виявлення активності й самостійності, 
потреб самореалізації та саморозвитку [4]. 
Зазначені методи ґрунтуються на підтри-
манні діалогу як між викладачем і студен-
тами, так і між самими студентами; на роз-
витку комунікативних здібностей у процесі 
діалогу; на вмінні колективно вирішувати 
поставлені завдання; на розвитку мови сту-
дентів тощо. Серед переваг методів актив-
ного навчання варто відзначити такі: при-
скорення процесу соціально-психологічної 
адаптації студентів; сприяння розвитку як 
професійних, так і особистісних знань і 
вмінь; виховання в усіх учасників навчаль-
ного процесу (і викладачів, і студентів) та-
ких якостей, як інноваційність, нетрадицій-
ність, альтернативність, неординарність; 
формування логічного мислення; підви-
щення активності, креативності; подолання 
скутості й нерішучості; формування навиків 
професійного спілкування [4]. 

Практична реалізація зазначеного вище 
педагогічного підходу здійснюється ви-
кладачами кафедри шляхом застосування 
методів активного навчання, зокрема про-
блемних лекцій, дискусій, ділових ігор, ана-
лізу конкретних професійних ситуацій, до-
слідницької діяльності й низки інших.

5. Під час навчального процесу поряд із 
застосуванням інноваційних педагогічних 
підходів слід використовувати також і тра-
диційні засоби й способи передачі інфор-
мації (дидактичні матеріали, які є важливим 
різновидом візуально-вербальних засобів, 
що застосовуються самостійно чи спіль-
но з іншими дидактичними пізнавальни-
ми ресурсами). Характерною особливістю 
дидактичних матеріалів для забезпечення 
товарознавчих дисциплін є суттєва част-

ка нормативно-технічних документів, що 
забезпечують правове регулювання тор-
говельної, зокрема й товарознавчої діяль-
ності (інструкції, стандарти, технічні умови 
й т. д.). 

6. Важливу роль у процесі формуван-
ня професійних компетенцій товарознав-
ців-експертів відіграє залучення студентів 
до науково-дослідної роботи. Із метою акти-
візації пізнавальної діяльності молоді на ка-
федрі діє науковий клуб «ЕКО» та науковий 
гурток «Innovation». Залучення студентів до 
наукової діяльності дозволяє забезпечити 
максимально повне засвоєння програмно-
го навчального матеріалу та поглиблення 
знань із дисциплін, що вивчаються, а та-
кож ознайомити молодь із науково-пізна-
вальною методологією, розвинути наукове 
мислення й аналітичні здібності, розшири-
ти світогляд і ерудицію. Участь у науковому 
клубі та науковому гуртку передбачає такі 
форми діяльності студентів: підготовка ма-
теріалів і виступ із доповідями на наукових 
комунікативних заходах в університеті, ін-
ших навчальних закладах і установах Украї-
ни та за її межами; організація разом із на-
уковим товариством студентів (курсантів) 
конференцій, наукових семінарів і олімпіад 
із дисциплін кафедри; проведення дискусій 
із наукових проблем, круглих столів, діло-
вих ігор; організація зустрічей із науковця-
ми; співробітництво з органами державно-
го управління, місцевого самоврядування 
у сфері наукових інтересів членів клубу 
та гуртка. Залучення студентської молоді 
до науково-дослідницької діяльності спри-
яє отриманню навиків роботи з великими 
масивами інформації, а також умінь адек-
ватно сприймати події й реагувати на ситу-
ацію, зберігати увагу й спостережливість, 
знаходити власні помилки та шляхи їх коре-
гування, розвитку аналітичних здібностей.

Варто зазначити, що під час проведення 
на кафедрі конференцій, семінарів, круглих 
столів, зустрічей із представниками нау-
кових установ і промислових підприємств 
студенти залучаються не лише як безпосе-
редні учасники з представленням резуль-
татів власних наукових досліджень, але й 
беруть активну участь у процесі організації 
та проведення зазначених комунікативних 
заходів. Це сприяє цільовому формуванню 
компетенцій фахівця, підвищенню актив-
ності, розвитку організаційних здібностей. 

Окрім перерахованого вище, слід зау-
важити, що специфіка навчальних дисци-
плін товарознавчого циклу вимагає й від 
викладачів виконання низки важливих за-
вдань, зокрема освоєння нових технологій, 
вивчення зв’язку між способами подан-
ня інформації та процесом засвоєння на-
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вчального матеріалу, розроблення ігрових 
елементів навчального процесу, набуття 
навичок графічного подання інформації та 
поєднання його з друкованим матеріалом, 
урахування можливих труднощів студентів 
у вивченні матеріалу під час розроблення 
контрольних завдань, консультацій, актив-
ного впровадження інформаційних техно-
логій у навчальний процес.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, наразі освіта є одним 
із найважливіших факторів розвитку люд-
ської цивілізації. Необхідною запорукою 
прогресивного розвитку суспільства є 
розвиток вищої освіти, підвищення її яко-
сті та ролі, оскільки інформація та знання 
є важливим джерелом зростання націо-
нального добробуту та забезпечення на-
ціональної безпеки. Сучасні тенденції ви-
щої освіти України вимагають перегляду 
підходів, змісту та технологій підготовки 
фахівців для різних сфер діяльності. На-
разі в практиці підготовки фахівців това-
рознавчого профілю у вищих навчальних 
закладах перспективним є застосування 
компетентнісного підходу, який дозволяє 
готувати фахівців, здатних до швидкого 
реагування на мінливі зовнішні чинники, 
спроможних приймати самостійні компе-
тентні рішення, свідомо обирати адекватні 
способи й методи діяльності із широкого 
спектра альтернатив. Під час підготовки 
товарознавців-експертів у вищих навчаль-
них закладах повинні бути максимально 
повно реалізовані всі функції освіти. Комп-
лексна реалізація аксіологічної, психоло-
гічної, комунікативної, пізнавальної, орга-
нізаційної та креативної функції дозволить 
забезпечити активізацію мислення всіх 
учасників педагогічного процесу, розвива-
ти партнерські стосунки, підвищувати ре-
зультативність професійного навчання не 
лише шляхом збільшення обсягів навчаль-
ної інформації, але й за рахунок глибини 
й швидкості її перероблення, забезпечити 
високі результати виховання й навчання 
майбутніх фахівців. Застосування мето-
дів активного навчання стимулює активну, 
креативну діяльність студентів, дозволяє 
виявити найбільш обдарованих, створює 
умови для творчого зростання й загалом 
є ефективним засобом якісної підготовки 
фахівців високої кваліфікації. 

Таким чином, запровадження в педаго-
гічній практиці нових форм навчання й ін-
тенсифікація наявних методів забезпечить 
якісну підготовку майбутніх товарознав-
ців-експертів, сприятиме їх професійному 
росту та забезпеченню конкурентоспро-
можності на ринку праці.
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СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

УДК 376.091.212.5-056.263-053.6-042.65:331.48

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  
ЖЕСТОМОВНИМИ ГЛУХИМИ ОСОБАМИ

Адамюк Н.Б., к. пед. н.,
старший науковий співробітник відділу навчання жестової мови

Інститут спеціальної педагогіки 
Національної академії педагогічних наук України

У статті конкретизовано умови проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості осві-
ти глухими випускниками спеціальних шкіл та розкрито причини знижених результатів тестування.  
Подано таблиці з детальними поясненнями щодо навчання глухих студентів у вищих навчальних закла-
дах України. Представлено пропозиції для спеціальних шкіл для дітей глухих та зі зниженим слухом і 
вищих навчальних закладів, які полегшують отримання вищої освіти жестомовними глухими особами 
в Україні.

Ключові слова: вибір життєвого шляху, випускники спеціальних шкіл, ВНЗ, глуха особа, глухий сту-
дент, ЗНО, інклюзивне навчання, освітній перекладач жестової мови, спеціальна група, Українське 
товариство глухих.

В статье конкретизированы условия прохождения внешнего независимого оценивания качества об-
разования глухими выпускниками специальных школ и раскрыты причины сниженных результатов 
тестирования. Представлены таблицы с подробными объяснениями по обучению глухих студентов  
в высших учебных заведениях Украины. Представлены предложения для специальных школ для детей 
глухих и со сниженным слухом и высших учебных заведений, которые облегчают получение высшего 
образования жестоязычными глухими лицами в Украине.

Ключевые слова: выбор жизненного пути, выпускники специальных школ, высшее учебное заведе-
ние, глухая личность, глухой студент, внешнее независимое оценивание, инклюзивное обучение, образо-
вательный переводчик жестового языка, специальная группа, Украинское общество глухих.

Adamiuk N.B. ISSUES OF HIGHER EDUCATION OF SIGNING DEAF IN UKRAINE
The article briefly disclosed content of the legislative documents of Ukraine on the list of conditions for 

people with educational needs in places where external independent assessment of the quality of education is 
processed; about the list of diseases that make free from testing; on the list of higher educational institutions, 
which allocate a quota for the creation of special groups of deaf students. Tables are presented with detailed 
explanations of the training of deaf students in higher educational institutions of Ukraine. Attention is focused 
on the number of educational sign language interpreters for the provision of sign training for deaf students in 
various institutions of higher education. Proposals are presented for special schools for deaf, hearing-impaired 
children and higher education institutions, which facilitate to pursue higher education by signing deaf persons 
in Ukraine. 

Key words: choice of life path, graduates of special schools, higher education institution, deaf person, deaf 
student, external independent assessment, inclusive education, educational sign language interpreter, special 
group, Ukrainian society of the deaf.

Постановка проблеми. У науковій, 
освітній літературі часто зустрічаються 
терміни «глухі особи», « слабкочуючі діти», 
«особи зі зниженим слухом», «особи з ва-
дами слуху», «особи з порушеннями слуху» 
тощо. Деякі з них, такі як «особи з вадами 
слуху», є некоректними щодо глухих осіб. 
Більшість термінів штучно розподіляє глу-
хих осіб на основі медичних показників, і 
цей розподіл береться до уваги в освітній 
сфері, коли натомість, на нашу думку, прі-
оритетним має бути соціальний показник.

За визначенням Всесвітньої федерації 
глухих (ВФГ), до категорії глухих осіб нале-

жать: власне глухі особи, котрі мають повну 
або суттєву втрату слуху (I, II, III і IV групи 
втрати слуху); особи зі зниженим слухом  
(I, II, III і IV ступеня втрати слуху); пізноо-
глухлі особи, тобто ті, хто повністю чи сут-
тєво втратили слух у період вже сформо-
ваного словесного мовлення (зазвичай 
у шкільний період); сліпоглухі особи.

Усіх вищеперерахованих осіб об’єднує 
належність до спільноти глухих, життєді-
яльність у ній та застосування візуальної 
мови – жестової. Отже, «глуха особа» – це 
представник лінгвістичної спільноти, який 
володіє нормами жестової мови (далі – 
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ЖМ), активно використовує цю мову (яка є 
для нього рідною) у різних побутових, со-
ціокультурних, професійних сферах спілку-
вання.

Постановка завдання. У поданій стат-
ті вводиться новий для суспільства Укра-
їни термін «жестомовна глуха особа», що 
передбачає наявність іншої групи осіб, яка 
користується ЖМ. Мова про так званих «ко-
дівців» (CODA), які мають нормальний слух, 
втім, є вихідцями із глухих родин та для 
більшості яких рідною мовою є власне ЖМ 
(на її основі формується мислення, нею 
вони активно спілкуються з глухими особа-
ми у різних сферах діяльності). Побіжно за-
значимо, що всі питання, пов’язані з CODA 
(вони, безперечно, існують), в Україні ніко-
ли і ніким не досліджувалися. Таким чином, 
поняття «жестомовна особа» передбачає 
дві категорії осіб: жестомовну глуху особу і 
жестомовну особу, яка чує. 

Також термін «жестомовна глуха особа» 
передбачає наявність глухої особи, яка не 
користується ЖМ, бо для неї єдиним засо-
бом спілкування є словесна мова.

Отже, конкретизуємо, що об’єктом цієї 
статті є жестомовна глуха особа (далі – 
глуха особа). 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Соціокультурний підхід щодо 
глухої особи як індивідуума висвітлено 
в нормативно-правовій базі міжнародно-
го й українського законодавства, а саме 
в положеннях Конвенції ООН «Про права 
інвалідів» (2006), (ст. 24. «Освіта»), «Про 
права дитини» (1991), Резолюції 48/96 Ге-
неральної Асамблеї ООН «Стандартні пра-
вила забезпечення рівних можливостей 
для інвалідів» (1993), Резолюції ООН «Де-
кларація про права інвалідів» (1975), Ре-
золюції Європарламенту про жестові мови 
(1988), Концепції жестової мови в Україні 
(2009), Концепції білінгвального навчання 
осіб з порушеннями слуху (2011) [4; 5] та 
ін. У згаданих нормативно-правових актах 
зазначаються основні принципи освітньої 
політики, зокрема, відсутність дискримі-
нації за будь-якими ознаками, сприяння 
рівноправності, забезпечення використан-
ня ЖМ як засобу навчання, заохочення й 
збереження самобутньої культури глухих, 
принцип доступності інформації та ін.

Зокрема, правові основи державного за-
хисту і підтримки мови, якою користуються 
глухі особи, детально висвітлено в законах 
України «Про основи соціального захисту ін-
валідів в Україні» (ст. 23), «Про освіту» (ст. 7).

Варто згадати про внесок наукових спів-
робітників Інституту спеціальної педагогіки 
НАПН України у поступальні кроки України 
як держави стосовно вивчення, розвиток, 

збереження, популяризації, навчання та 
захист ЖМ у таких важливих документах: 
навчальні програми «УЖМ» для спеціаль-
них загальноосвітніх шкіл для дітей глухих 
та слабкочуючих (2009); Державний стан-
дарт початкової освіти (де ЖМ вивчається 
як перша і друга мова) (2013); ЗУ «Про вне-
сення змін до деяких законів України про 
освіту щодо організації інклюзивного нав-
чання» (2014); ЗУ «Про освіту» (2017); 
проект ЗУ «Про українську жестову мову» 
(2017).

Завданням цієї статті є: розкрити питан-
ня вибору життєвого шляху випускниками 
спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей 
глухих та слабкочуючих; висвітлити умови 
проходження та результати складання ЗНО 
зазначеними випускниками шкільних закла-
дів; висвітлити навчання глухих студентів 
у вищих навчальних закладах та проаналі-
зувати їхнє працевлаштування після отри-
мання ними вищої освіти; звернути увагу 
на питання щодо освітніх перекладачів ЖМ.

Насамперед, зазначимо, що подана 
нижче інформація має повне документаль-
не підтвердження лише в Центральному 
правлінні Українського товариства глухих 
(УТОГ), оскільки до Статутних завдань Това-
риства входить і освітня сфера глухих осіб. 

Починаючи з 2006 р. обласні організа-
ції УТОГ разом із навчальними закладами 
для дітей глухих та слабкочуючих подають 
звітну інформацію щодо професійної орієн-
тації учнів випускних класів, які отримують 
базову чи повну середню освіту. Ця інфор-
мація, яка базується на заповненні учнями 
відповідної анкети, має назву «Орієнтов-
ний вибір життєвого шляху випускниками 
спеціальних шкіл для дітей з порушення-
ми слуху» і подається станом на 1 берез-
ня поточного року. Подальша інформація 
«Фактичний вибір життєвого шляху випус-
книками спеціальних шкіл для дітей з пору-
шеннями слуху» заповнюється обласними 
організаціями УТОГ і подається станом на 
1 вересня поточного року. На основі кож-
ної інформації ЦП УТОГ складається повна 
інформація щодо загальної кількості учнів 
випускних класів по Україні: кількість учнів 
із базовою та повною середньою освітою, 
кількість учнів допоміжних класів, якщо такі 
були в поточному році, кількість бажаючих 
працевлаштуватися / фактично працевла-
штовано, зокрема, на підприємства УТОГ 
і державні, комунальні, приватні підпри-
ємства, кількість глухих осіб, які вирішили 
продовжити навчання / фактично вступи-
ли у такі навчальні заклади, як школа (для 
отримання повної середньої освіти), ПТУ, 
коледжі, університети, кількість осіб, які не 
визначилися щодо власної профорієнтації.
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На основі порівняння двох узагальне-
них статистичних таблиць (орієнтовного 
та фактичного вибору) можна дійти певних 
висновків щодо вибору життєвого шляху 
глухими випускниками спеціальних шкіл. 
Для прикладу нами взято інформацію ста-
ном на 01.03. та 01.09.2012 р., з якої стає 
відомо, що в 2011/1012 н. р. в Україні було 
623 учні випускних класів, із них випус-
кників із базовою середньою освітою було 
413 учнів, із повною середньою – 218 учнів, 
у допоміжних класах навчалося 14 учнів. 
Продовжити навчання в 11 класі виявило 
бажання 222 учня, втім, фактично продов-
жило 242 учня; на навчання до ПТУ прагну-
ло 165 випускників, втім, фактично вступи-
ло до ПТУ – 190 осіб; навчатися в коледжах 
планувало 69 осіб, проте фактично вступи-
ло 74 випускника; аналогічно в університети 
«записувалося» 33 особи, а зарахованими 
стали 34 глухих. Осіб, які не могли визна-
читися, стало більше на 8 глухих (73 особи 
попри 65 осіб). Працевлаштуватися плану-
вало 69 осіб, проте фактично оформилися 
на роботу 10 осіб.

На основі порівняння інформації про 
фактичний вибір життєвого шляху глухими 
учнями трьох навчальних років: 2008/2009, 
2011/2012 та 2015/2016 (Табл. 1) можемо 
констатувати щорічне зниження чисельно-
сті глухих випускників, унаслідок чого стала 
меншою кількість вступників до ВНЗ.

Кількість вступників до ПТУ 2011/2012 н. р.  
і осіб, які виявили бажання отримати пов-
ну середню освіту в шкільних закладах 
(190 попри 131 за 2008/2009 н. р.), по-
яснюється введенням обов’язкового зо-
внішнього незалежного оцінювання якості 
освіти (ЗНО) для категорії осіб із 2009 р., 
результати якого були невтішними. Отже, 
збільшилася кількість випускників, які ви-
явили бажання піти на навчання в ПТУ, ми-
наючи ЗНО.

До уведення в дію ЗНО випускники спе-
ціальних шкіл складали внутрішні іспити 

у ВНЗ або разом із чуючими вступника-
ми, або окремо від них за умови цільового 
виділення квоти на клопотання ЦП УТОГ. 
Втім, за умови виділення квоти університе-
там відповідно до наказу МОН № 504 від 
04.07.2006 р. «Про затвердження Переліку 
вищих навчальних закладів для організації 
прийому на навчання осіб з обмеженими 
фізичними можливостями (вадами слуху)» 
глухих абітурієнтів перед внутрішніми іспи-
тами чекала попередня співбесіда безпо-
середньо в ЦП УТОГ, де вони проходили 
перевірку на вибір навчального закладу, 
освітній рівень, відповідність власних діло-
вих якостей до обраної спеціалізації тощо. 
Після уведення ЗНО у 2009 р. така форма 
перевірки глухих абітурієнтів стала зайвою. 
Можемо констатувати: «плюс» співбесіди 
полягав у тому, що працівники ЦП УТОГ 
безпосередньо знайомилися з молоддю, 
а зникнення співбесіди виявило відповід-
ний «мінус»: відсутність інформації щодо 
абітурієнта, а отже, втрата потенційного 
майбутнього фахівця.

Відповідно до аналізу проходжен-
ня глухими особами ЗНО у 2009 р. [1–2], 
підкреслимо, що тоді виявило бажання 
пройти тестування 149 осіб, із них випус-
кники спецшкіл для дітей із порушення-
ми слуху 2008/2009 н. р. (85 осіб), випус-
кники ВНЗ України I–II рівнів акредитації 
2008/2009 н. р. (36 осіб), випускники спе-
ціальних шкіл, ПТУ, коледжів, які закінчили 
відповідне навчання до 2008 р. (28 осіб). 
Фактично ЗНО пройшла 121 особа (78, 18 
і 25 осіб відповідно). Втім, тих, хто подо-
лав «прохідний поріг» (124 бали), виявило-
ся значно менше: 38 осіб, або 31% (24, 2 
і 12 осіб відповідно) від загальної кількості 
тих, хто зареєструвався на ЗНО.

У подальші роки бажаючих скласти оцін-
ку своїм знанням шляхом ЗНО стає мен-
ше: якщо у 2009 р. таких було 149 осіб, 
то у 2010 р. – 97 осіб, у 2011 – 77 осіб, 
у 2012 – 107 осіб, у 2013 – 71 особа, 

Таблиця 1
Фактичний вибір життєвого шляху випускниками спеціальних шкіл  

2008/2009, 2011/2012 та 2015/2016 н.р.
2008/2009 2011/2012 2015/2016

Загальна кількість учнів 681 623 515
Базова середня освіта 472 413 298
Повна середня освіта 209 218 217
Допоміжний клас - 14 -
11 клас 227 242 209
ПТУ 131 190 130
Коледж 92 74 53
Університет 41 34 30
невизначеність 75 73 56
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у 2014 – 79 осіб, у 2015 – 95 осіб (у т.ч. 
7 глухих осіб із загальноосвітніх, тобто ма-
сових шкіл), у 2016 – біля 50 осіб, у 2017 – 
теж орієнтовно 50 осіб. Неточні останні 
дані пояснюються уведенням Закону Украї-
ни про конфіденційність, на який стали по-
силатися в основному батьки глухих дітей, 
які чують.

Після аналізу цифр, причин, умов тощо 
напрошуються висновки щодо проходжен-
ня ЗНО особами з інвалідністю зі слуху: не-
впинне зменшення кількості глухих учасни-
ків ЗНО; відмова від подальшого складання 
тестів з інших навчальних предметів після 
провального складання першого («Україн-
ська мова і література»); низький резуль-
тат із предмета «Українська мова і літера-
тура»; недостатні умови для глухих під час 
проходження ЗНО; подолання «прохідного 
порогу» не є гарантом подачі документів 
до ВНЗ; кращі результати ЗНО є у вихідців 
із родин глухих.

Що стосується умов проходження ЗНО 
глухими особами, зазначимо, що відпо-
відно до наказу Міністерства освіти і нау-
ки України, Міністерства охорони здоров’я 
України від 29.08.2016 р. № 1027/900  
«Перелік особливих (спеціальних) умов, що 
створюються для осіб з особливими освіт-
німи потребами в пунктах проведення зо-
внішнього незалежного оцінювання» особи 
з освітніми проблемами мають право на: 
перекладача ЖМ, який здійснює жестовий 
супровід роз’яснення про правила скла-
дання ЗНО; додатковий час (до 30 хвилин) 
для виконання сертифікаційної роботи; ви-
конання сертифікаційної роботи за одним 
із перших столів аудиторії; використання 
слухового апарата, імплантат; на отриман-
ня в письмовій (друкованій) формі озву-
чених текстів до завдань сертифікаційної 
роботи, що спрямовані на перевірку сфор-
мованості вмінь і навичок, необхідних для 
розуміння мови на слух (аудіювання).

Перекладачем ЖМ виступає або пере-
кладач ЖМ обласної чи територіальної ор-
ганізації УТОГ, або ж педагог місцевої спе-
ціальної школи для згаданої категорії дітей, 
який володіє ЖМ. Питанням оформлення 
пропуску для перекладача ЖМ на певний 
день тестування офіційно вирішує орга-
нізація УТОГ. Утім, практика попередніх 
років проходження глухими особами ЗНО 
свідчить про недостатність самої присутно-
сті перекладача ЖМ. Отже, ЦП УТОГ було 
сформоване на ім’я Центру оцінювання 
якості освіти клопотання про покращення 
умов проходження тестування глухими осо-
бами, а саме:

 – разом із перекладачем ЖМ, який 
здійснює жестовий супровід роз’яснен-

ня проходження ЗНО, присутнім є поміч-
ник із числа глухих від УТОГ, до функцій 
якого входили б: доступний переклад пе-
рекладача ЖМ (тобто глуха особа висту-
пає як глухий перекладач, що поширено 
у  розвинених країнах світу) та роз’яснення 
суті завдань, виконання яких залишається 
за атестованими;

 – у всіх спецшколах перед початком 
вступної кампанії в обов’язковому поряд-
ку демонструється візуальна відеоінфор-
мація про правила проходження ЗНО, яка 
супроводжується субтитрами, та переклад 
на ЖМ;

 – для осіб з інвалідністю зі слуху уво-
диться практика пробного тестування 
з усіх навчальних предметів на безоплат-
ній основі;

 – оскільки від ЗНО звільняються особи, 
які мають статус «дитина з інвалідністю», 
враховується той чинник, що цей статус 
втрачають особи з порушеннями слуху 
після закінчення ними шкільного навчан-
ня (відомо, що школу глухі та слабкочуючі 
закінчують після 18 років), і таким чином 
виправляється соціальна несправедли-
вість. 

Згідно зі спільним наказом Міністерства 
освіти і науки України та Міністерства охо-
рони здоров’я України від 29.08.2016 р. 
№ 1027/900 «Деякі питання участі в зовніш-
ньому незалежному оцінюванні та вступних 
іспитах осіб, які мають певні захворювання 
та/або патологічні стани, інвалідність» діа-
гноз «двобічна глухота з вестибулярними 
розладами» (шифр Н90-Н91) може бути 
перешкодою для проходження ЗНО. Втім, 
наявна численна кількість слабкочуючих 
осіб, які мають діагноз «двобічний неврит 
слухових нервів, туговухість 3–4 степені», 
мають суттєві порушення усного мовлення 
і звертаються до жестового мовлення та 
послуг перекладача ЖМ, що свідчить про 
фактичну інвалідність.

У світлі сучасних інноваційних освітніх 
реформ, що стосуються і осіб із порушен-
нями слуху навчальні заклади, в яких освіту 
отримує зазначена категорія осіб, мають 
увести в шкільну практику тестування як 
форми перевірки знань у спеціальних шко-
лах для глухих та слабкочуючих.

Переходячи до подальшого висвітлення 
завдання статті, зазначимо, що найстарі-
шими навчальними закладами вищої освіти 
України є:

1. Київський державний коледж легкої 
промисловості, в якому з 1958 р. відкрива-
ються спеціальні групи для глухих студен-
тів. Починаючи з 1963 р. (з цього року наяв-
ні документи) коледж підготував 964 глухих 
фахівця;
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2. Херсонський державний медичний 
коледж, який відкриває спеціальні гру-
пи для глухих осіб із 1978 р. і станом на 
01.08.2017 р. підготував 762 фахівця із зуб-
ного протезування. 

Упродовж останніх 20 років популярними 
стають Національний педагогічний універ-
ситет ім. М.П. Драгоманова, Національний 
технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут», Національна мета-
лургійна академія.

Звісно, що випускники спеціальних шкіл 
для дітей з порушеннями слуху також всту-
пали до інших ВНЗ. Втім, потреба у ство-
ренні спеціальних компактних груп зумови-
ла ЦП УТОГ порушити питання перед МОН 
України. На виконання п. 4 Указу Президен-
та України від 1 червня 2005 р. № 900/2005 
«Про першочергові заходи щодо створен-
ня сприятливих умов життєдіяльності осіб 
з обмеженими фізичними можливостя-
ми» та згідно з Програмою професійної 
підготовки інвалідів зі слуху і зору у ВНЗ  
I–IV рівнів акредитації, затвердженою спіль-
ним наказом МОН № 764 від 17.11.2003 р. 
та АПН України № 55 від 17.11.2003 р., 
вийшов наказ МОН № 504 від 04.07.2006 р. 
«Про затвердження Переліку вищих на-
вчальних закладів для організації прийому 
на навчання осіб з обмеженими фізичними 
можливостями (вадами слуху)». Відповідно 
до цього Наказу МОН, визначено перелік 
ВНЗ, яким виділялася квота МОН України, 
а саме: Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут», 
Національний педагогічний університет ім. 
М.П. Драгоманова, Національна металур-
гійна академія (м. Дніпро), Київський націо-
нальний університет технології та дизайну, 
Донецький технікум промислової автома-
тики, Житомирський технологічний коледж, 
Київський державний технікум легкої про-

мисловості, Дніпровський державний ко-
ледж технологій і дизайну.

На основі даних зафіксовано, що в за-
значених ВНЗ відповідно до Переліку 
МОН України в 2006/2007 н. р. навчали-
ся 272 особи, у 2007/2008 – 303 особи, 
у 2008/2009 – 331 особа, у 2009/2010 – 
377 осіб, у 2010/2011 – 371 особа, 
у 2011/2012 – 370 осіб, у 2012/2013 – 
375 осіб, у 2013/2014 – 342 особи, 
у 2014/2015 – 315 осіб, у 2015/2016 – 
298 осіб, у 2016/2017 – 296 осіб. Таким чи-
ном, маємо підтвердження того, що наказ 
МОН України сприяв створенню повноцін-
них груп глухих студентів, але з уведенням 
ЗНО для глухих кількість останніх стала 
знижуватися до порогу 2006/2007 р., тобто 
року, коли згаданий наказ МОН набув чин-
ності.

Як було зазначено, студенти навчалися 
також в інших закладах вищої освіти, які не 
увійшли у вищезгаданий Перелік. Із нижче-
поданої таблиці відомо, що загальна кіль-
кість глухих студентів 2006/2007 н. р. стано-
вила 764 особи, в т.ч. 272 глухих навчалися 
у тих закладах, які увійшли до Переліку.  
Всі 764 особи навчалися у 39 університе-
тах, 17 коледжах та 24 ПТУ. 

Акцентуємо на тому, що після 
2011/2012 н. р. падає загальна кількість 
глухих студентів ВНЗ I–IV рівнів акредитації, 
що пов’язано із ЗНО. Що стосується кіль-
кості університетів, коледжів та ПТУ, пере-
конуємося у тому, що кількість їх щороку 
прогресує, що має пояснення. По-перше, 
створюються спецгрупи у ВНЗ, які не увійш-
ли до Переліку, на основі клопотання міс-
цевої організації УТОГ, яка вирішує питання 
жестового супроводу навчального процесу. 
По-друге, глухі особи навчаються у ВНЗ 
або поодинці, або малими групами – без 
заздалегідь виділеної для них квоти, за сві-

Таблиця 2
Кількість глухих студентів ВНЗ I–IV рівнів акредитації

Навчальний  
рік

Кількість  
студентів  

за Переліком

Загальна  
кількість  
студентів

Кількість  
університетів

Кількість 
коледжів

Кількість 
ПТУ

2006/2007 272 764 39 17 24
2007/2008 303 839 32 18 25
2008/2009 331 771 26 17 25
2009/2010 377 711 38 20 25
2010/2011 371 732 56 22 37
2011/2012 370 815 52 20 40
2012/2013 375 690 53 26 65
2013/2014 342 662 50 27 54
2014/2015 315 671 49 33 44
2015/2016 298 610 42 26 38
2016/2017 296 643 41 31 41
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домо обраним фахом, опанування якого не 
передбачено у ВНЗ, що увійшли до Перелі-
ку. Друге пояснення демонструє занурення 
глухих осіб в інклюзивну освіту [1].

На основі табл. 3 із даними станом на кі-
нець 2016 р. спостерігаємо в кожній облас-
ті кількість університетів, в яких навчалася 
група глухих осіб (графа спеціальна група), 
або поодинокі особи з порушеннями слу-
ху (графа інклюзивна освіта). Наприклад, 
у Вінницькій обл. був лише 1 університет, 
який відсутній у Переліку МОН України, що 
передбачав виділення певної квоти дер-
жавних місць, та в якому навчалася 1 спец-
група, жестовий супровід занять для якої 
надавав 1 освітній перекладач ЖМ. У Київ-
ській обл. було зафіксовано 10 університе-
тів, де навчалися глухі, в т.ч. 2 університети, 
які числяться у Переліку. Із 8 університетів 
лише в одному були спецгрупи, а у решті 
ВНЗ глухі особи навчалися за інклюзивною 
формою навчання без освітніх переклада-
чів ЖМ. Що стосується останніх, то майже 
половина з них була у штатному розписі 
організацій УТОГ, а інша – у штатному роз-
писі Відкритого міжнародного університе-
ту розвитку людини «Україна». На прикладі 

Івано-Франківської, Тернопільської та Хер-
сонської обл. спостерігаємо відсутність уні-
верситетів, в яких би навчалися особи з ін-
валідністю зі слуху.

Отже, загалом по Україні налічувався 
41 університет, у т.ч. 3 університети за 
Переліком ВНЗ, в яких навчаються глухі 
особи. Із решти 38 університетів у 5 діяли 
спецгрупи з освітніми перекладачами ЖМ 
та у 33 університетах особи з порушеннями 
слуху навчалися або поодинці, або у кіль-
кості до 5 осіб без освітнього перекладача 
ЖМ. Загалом у 8 університетах (у т.ч. 3 за 
згаданим Переліком) жестовий супровід за-
нять надавали 19 освітніх перекладачів ЖМ.

Табл. 4 розкриває кількісну картину ко-
леджів, в яких вищу освіту здобувають глухі 
особи. Зазначимо, що особи з порушен-
нями слуху стали навчатися за кордоном 
(Польща) в одній спеціальній групі та одна 
особа в медичному коледжі за інклюзив-
ною формою навчання.

Як свідчить ця таблиця, у таких областях, 
як Волинська, Кіровоградська, Тернопіль-
ська, Черкаська і Чернігівська, не зафіксо-
вано жодного коледжу, де б освіту здобу-
вала глуха особа. 

Таблиця 3
Кількість університетів, де навчаються глухі студенти

станом на 31.12.2016 р.

Область Загальна 
кількість

Кількість за 
Переліком

Кількість поза Переліком
Кількість  

перекладачівСпеціальна 
група

Інклюзивна 
освіта

Вінницька 1 1 1
Волинська 2 2 -
Дніпропетровська 1 1 5
Житомирська 2 2 -
Закарпатська 1 1 -
Запорізька 3 3 -
Ів.-Франківська - -
Київська 10 2 1 7 8
Кіровоградська 1 1 -
Львівська 2 1 1 1
Миколаївська 3 1 2 1
Одеська 1 1 -
Полтавська 2 1 1 2
Рівненська 1 1 -
Сумська - -
Тернопільська - -
Харківська 4 4 -
Херсонська - -
Хмельницька 5 1 4 1
Черкаська -
Чернівецька 1 1 -
Чернігівська 2 2 -
Загалом 41 3 5 33 19
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Таблиця 4
Кількість коледжів, де навчаються глухі студенти

станом на 31.12.2016 р.

Область Загальна 
кількість

Кількість за 
Переліком

Кількість поза Переліком
Кількість  

перекладачівСпеціальна 
група

Інклюзивна 
освіта

Зарубіжжя 2  1 1  
Вінницька 1   1  -
Волинська -     -
Дніпропетровська 1 1   3 
Житомирська 1 1   1 
Закарпатська 2   2  -
Запорізька 1   1  -
Ів.-Франківська 2  1 1  -
Київська 3 1 2  7 
Кіровоградська -     -
Львівська 1   1  -
Миколаївська 1   1 - 
Одеська 1   1  -
Полтавська 1  1   -
Рівненська 1  1  1-
Сумська -    - 
Тернопільська 1  1  - 
Харківська 3   3 - 
Херсонська 1  1   9
Хмельницька 4   4 - 
Черкаська -     -
Чернівецька 4  1 3  1
Чернігівська -     -
Загалом 31 3 13 15  22

Загалом по Україні налічувався 31 ко-
ледж, у т.ч. 3 коледжі за Переліком ВНЗ, 
в яких навчаються глухі особи. Із решти 
28 коледжів у 13 діяли спецгрупи з освіт-
німи перекладачами ЖМ та у 15 коледжах 
особи з порушеннями слуху навчалися або 
поодинці без освітнього перекладача ЖМ. 
Загалом у 16 (в т.ч. 3 за згаданим Пере-
ліком) жестовий супровід занять надавали 
22 освітніх перекладача ЖМ.

Що стосується професійно-технічних 
училищ, варто зазначити, що основна ча-
стина осіб із порушеннями слуху вступала 
після отримання повної середньої осві-
ти. За табл. 5 спостерігаємо, що профе-
сійно-технічну освіту глухі особи могли 
здобувати в кожній області України, крім 
Рівненської та Черкаської. Також у Закар-
патській, Івано-Франківській, Кіровоград-
ській, Одеській, Сумській, Тернопільській 
Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській 
областях не створювалися спецгрупи для 
глухих осіб, натомість у тих областях на-
вчалися зазначені особи за інклюзивною 
формою навчання і, отже, не отримували 
послуг освітніх перекладачів ЖМ. Як видно 

із зазначеної таблиці, загалом по Україні 
налічувалося 41 ПТУ, серед них у 16 за-
кладах професійної освіти були створені 
спецгрупи, а в 25 ПТУ, відповідно, профе-
сійно-технічну освіту здобували шляхом ін-
клюзії. В 16 ПТУ жестовий супровід занять 
надавав 21 освітній перекладач ЖМ.

Аналіз інформації, яка надавалася що-
річно обласними організаціями УТОГ, які, 
своєю чергою, отримували безпосеред-
ньо зі спеціальних навчальних закладів 
для дітей із порушеннями слуху, свідчить 
про обмеження доступу жестомовних глу-
хих до отримання вищої освіти [1]. Се-
ред причин виділяємо дві групи: соціальні  
та освітні.

До 1 групи – соціальні причини – нале-
жать такі чинники, як недостатня профорі-
єнтаційна робота у шкільних закладах та 
відсутність професійної психологічної до-
помоги глухій молоді. У молоді спостеріга-
ються занижена планка самооцінки, труд-
нощі в спілкуванні, нечіткі життєві плани, 
орієнтація тільки на «доступні» спеціаль-
ності, невпевненість в отриманні роботи за 
фахом після здобуття вищої освіти.
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До 2 групи – освітні причини – належать 
такі чинники, як низький рівень шкільної 
підготовки глухих осіб, слабкий або нульо-
вий рівень знання і володіння педагогами 
ЖМ, відсутність освітніх перекладачів ЖМ 
у шкільних закладах та замала кількість їх 
у ВНЗ, відсутність системного вивчення 
предмету «УЖМ» у школі.

Зазначимо, що для отримання якіс-
ної вищої освіти глухими особами мають 
бути створені відповідні умови, зокрема: 
у будь-якому ВНЗ у штатному розписі 
має бути посада освітнього перекладача 
ЖМ, який би надавав жестовий супро-
від занять глухим особам, які навчаються 
в спецгрупі або за інклюзивною формою 
навчання; всі глухі студенти з порушення-
ми слуху мають знати та вільно володіти 
УЖМ, якщо вони потребують послуг ос-
вітнього перекладача ЖМ; для спецгруп 
навчальні аудиторії мали бути оснаще-
ні відповідною сучасною сурдотехнічною 
апаратурою, в т.ч. мультимедійною сис-
темою; враховуючи наявність студентів 
із порушеннями слуху, викладачі мають 
забезпечувати перших підготовленим на-
вчальним матеріалом (кращий варіант: ві-
зуально-електронний); викладачі ВНЗ по-

винні мати базовий рівень знань та вмінь 
роботи з глухими студентами.

Нами у статті було передбачено надання 
короткої інформації стосовно спеціальнос-
тей, які отримує глухий громадянин України. 
В університетах вищу освіту особи з пору-
шеннями слуху отримують за такими напря-
мами підготовки: комп’ютерна інженерія; 
економічна кібернетика; швейні вироби; 
економіка підприємства; корекційна педа-
гогіка. Тобто глухі фахівці мають працювати 
програмістами, економістами, інженерами 
текстильної промисловості та педагогами 
спеціальних шкіл для глухих та слабкочу-
ючих дітей. У коледжах освітньо-кваліфіко-
ваний рівень «молодший спеціаліст» глухі 
особи отримують за такими напрямами: 
швейне виробництво; виготовлення ви-
робів зі шкіри; обслуговування та ремонт 
обладнання підприємств текстильної та 
легкої промисловості; стоматологія орто-
педична; клінічна лабораторна діагностика; 
сестринська справа; бухгалтерський облік; 
технологія обробки деревини; будівництво 
та експлуатація будівельних споруд. Тобто 
глухі фахівці можуть працювати в текстиль-
ній та дерево-обробній промисловості, ме-
дичній сфері та на будівництві. В ПТУ особи 

Таблиця 5
Кількість ПТУ, де навчаються глухі особи

станом на 31.12.2016 р.

Область Загальна 
кількість

Спеціальна 
група

Інклюзивна
 освіта

Кількість 
перекладачів

Вінницька 2 1 1  1
Волинська 1 1   -
Дніпропетровська 1 1   -
Житомирська 1 1  2 
Закарпатська 2  2  -
Запорізька 1 1   3
Ів.-Франківська 3  3  -
Київська 3 3  3 
Кіровоградська 2  2  -
Львівська 3 1 2 1 
Миколаївська 2 2   2
Одеська 2  2  -
Полтавська 1 1  3 
Рівненська -    -
Сумська 2  2 - 
Тернопільська 3  3 - 
Харківська 4 3 1  7
Херсонська 1  1  
Хмельницька 3  3 - 
Черкаська -    -
Чернівецька 3 1 2  1
Чернігівська 1  1  -
Загалом 41 16 25  21
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з інвалідністю зі слуху навчаються на такі 
спеціальності: маляр-штукатур; вітражник; 
плиточник-лицювальник; столяр будівель-
ний; монтажник гіпсокартонних конструк-
цій; флорист; робітник зеленого госпо-
дарства; оператор комп’ютерного набору; 
кухар-кондитер, кухар морського судна; 
швачка-кравець-закрійник; взуттьовик (ін-
дивідуальне пошиття, ортопедичне взуття); 
слюсар-складальник двигунів; різьбар по 
дереву і бересті. Тобто глухі особи отриму-
ють спеціальності для роботи на будівни-
цтві, у текстильній промисловості, у сфері 
харчування, зеленому господарстві. Від-
критим залишається питання щодо пра-
цевлаштування готових глухих фахівців за 
відповідним фахом. Відсутня інформація 
щодо програмістів, фахівців будівельного 
профілю. Натомість відомо, що набуті знан-
ня особи з порушеннями слуху застосову-
ють приватно. Виняток становить працев-
лаштування глухих педагогів: у більшості 
спецшкіл глухі фахівці працюють як вихо-
вателі, вчителі-предметники, вчителі УЖМ 
та керівники гуртків.

Переходячи до питання щодо освітніх 
перекладачів ЖМ, констатуємо, що ста-
ном на кінець 2016 р. у 83 ВНЗ, де навча-
лися глухі студенти, жестовий супровід 
останнім надавали 62 освітніх переклада-
ча ЖМ:

 – в університетах – 19 перекладачів ЖМ 
на 41 заклад (3 спецгрупи у ВНЗ, що вхо-
дять до згаданого Переліку, 5 спецгруп 
в інших ВНЗ та у 33 ВНЗ, де навчалися осо-
би за інклюзивною формою навчання);

 – у коледжах – 22 перекладача ЖМ на 
31 заклад (3 спецгрупи у ВНЗ, що входять 
до згаданого Переліку, 13 спецгруп в інших 
ВНЗ та у 15 закладах, де навчалися особи 
за інклюзивною формою навчання);

 – у ПТУ – 21 перекладач ЖМ на 41 за-
клад (16 спецгруп і 25 у ПТУ за інклюзив-
ною формою навчання).

Що стосується спецшкіл для дітей із по-
рушеннями слуху, то у штатному розписі 
останніх відсутня посада перекладача ЖМ 
при тому, що у школах 17 педагогів ма-
ють посвідчення перекладача ЖМ, видані 
на різних курсах (в основному на базі НВЦ 
УТОГ). Працюють педагоги з посвідченням 
перекладача ЖМ у 11 спецшколах (Кис-
ляцька, Хустська, Кам’янська. Київські шко-
ли № 6, № 9: Миколаївська, Полтавська, 
Сумська, Херсонська. Хмельницька. Черні-
гівська).

Таким чином, ми фіксуємо відсутність 
освітніх перекладачів у шкільних закладах, 
у ВНЗ, де глухі студенти навчаються за ін-
клюзивною формою, та недостатню кіль-
кість освітніх перекладачів ЖМ у спецгру-
пах, які є у ВНЗ. Також констатацією факту 
є відсутність відповідної підготовки освітніх 
перекладачів ЖМ та їхня атестація. Відпо-
відно, відсутнє також міжатестаційне нав-
чання (курси, семінари).

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Підсумовуючи вищевикладене, зазна-
чимо пропозиції, які зробили б більшим 
доступ глухих до отримання вищої освіти.

У спеціальних шкільних закладах для 
дітей із порушеннями слуху педагоги зо-
бов’язані володіти УЖМ на доступному рів-
ні, також мають знайомити глухих школярів 
із професіями, якими останні можуть ово-
лодіти; психологи мають проводити профо-
рієнтаційну роботу з кожним учнем на ви-
значення його нахилу до групи професій і 
відповідний розвиток учня в цьому напрямі, 
вести та активно застосовувати тестування 
як форму перевірки знань; застосувати ін-
новаційне білінгвальне навчання.

У ВНЗ педагоги мають проводити моні-
торинг стосовно спеціальностей для глухих 
осіб, за якими працевлаштування є реаль-
ним, збільшити чисельність освітніх пере-
кладачів ЖМ, проводити відповідну підго-
товку та атестацію освітніх перекладачів 
ЖМ, які працюють із глухими студентами, 
проводити навчання викладачів стосовно 
роботи із глухими студентами.
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА  
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докторант кафедри соціальної педагогіки 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,
доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії 

Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті представлено аналіз поглядів зарубіжних та вітчизняних науковців щодо розуміння сут-
ності понять «громада», «територіальна громада» в контексті політико-правового, соціологічного та 
соціально-педагогічного підходів. Розкрито зміст, характерні ознаки та особливості функціонування 
територіальної громади. Подано авторське тлумачення поняття «територіальна громада міста» з точки 
зору методології соціальної педагогіки як складної самокерованої соціальної системи спільнот. Визна-
чено основних суб’єктів соціально-педагогічної превенції соціального сирітства в умовах територіаль-
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В статье представлен анализ взглядов зарубежных и отечественных исследователей о сущности 
понятий «община», «территориальная община» в контексте политико-правового, социологического 
и социально-педагогического подходов. Раскрыты содержание, характерные признаки и особенности 
функционирования территориальной общины. Представлена авторская трактовка понятия «террито-
риальная община города» с точки зрения методологии социальной педагогики как сложной самоуправ-
ляемой социальной системы местного сообщества. Определены основные субъекты социально-педаго-
гической превенции социального сиротства в условиях территориальной общины города.
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In the article are presented views of domesticand foreign researchers concerning such concepts as “com-
munity”, “territorial community” in terms of political-legal, sociological and social-pedagogical approaches. 
Revealed meaning, characteristic features, features of effective functioning of a territorial community. Defined 
main subjects of social orphan hood prevention in terms of a territorial community of a city. 
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Постановка проблеми. Нині під тиском 
більш складних економічно, але демокра-
тичних умов життя залучення місцевих гро-
мад, мобілізація їх ресурсів та прийняття 
ними відповідальності за розвиток тери-
торії стають важливою необхідністю і для 
самих жителів, і для політиків. Розпочатий 
процес реформування влади, її децентра-
лізація та деінституціалізація системи ін-
ституційного догляду і виховання дітей на-
дає змогу активізувати ресурси громади 
задля виявлення, розв’язання, моніторингу 
та подальшого попередження соціальних 
проблем громади, серед яких актуальни-
ми є: проблема превенції соціального си-
рітства; розвитку громади і запровадження 
технологій самоорганізації, самодопомоги, 
самоуправління та прямих дій у межах те-
риторіальної громади. 

Явище соціального сирітства для сучас-
ного українського суспільства є одним із 

показників системної кризи, яку переживає 
нині Україна. Адже трансформація форм 
сімейної організації і, по суті, криза інсти-
туту шлюбу і сім’ї, поширення співмеш-
кання, позашлюбної народжуваності, зміна 
сімейних ціннісних установок, соціально- 
економічні проблеми, збідніння населення 
та війна на сході держави стали каталізато-
ром зростання чисельності соціальних си-
ріт, загальна кількість яких по країні, на тра-
вень 2018 р., становила 106 700 дітей. Із них 
лише 8 174 мають статус дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, тоб-
то 8,7% від загальної кількості дітей в інтер-
натах. Усі інші вихованці, тобто 98 526 ді-
тей [1], – це діти, в яких є живі батьки,  
не позбавлені батьківських прав, які мають 
статус соціальних сиріт. Тому актуальність 
цього дослідження не викликає сумнівів.

Серед наукових доробків, присвячених 
саме вивченню проблеми становлення 
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та розвитку територіальних громад, роз-
криттю їх змісту, ознак, функцій та особли-
востей діяльності у різних сферах життя 
місцевої спільноти, з позицій різних наук, 
можна виділити дослідження Ф. Бейт-
са і Л. Бейкона, О. Батанова, Р. Баркера, 
О. Безпалько, Дж. і М. Боппів, П. Гура-
ля, А. Капської, І. Кокарєва, В. Малишка, 
О. Мороза, М. Орзіха, Р. Патнема, М. Пей-
на, Т. Семигіної, В. Скуратівського, О. Со-
фій, П. Спікера, М. Стейсі, А. Ткачука, 
Ф. Тьонніса, A. Хорнбі та інших науковців. 
Однак поза увагою наукових розвідок су-
часних дослідників залишається питання 
розвитку територіальної громади як суб’єк-
та превенції соціального сирітства. 

Постановка завдання. Метою цього 
дослідження є дефінітивний аналіз кате-
горії «громада» у науковій літературі задля 
розкриття сутності понять: «громада», «те-
риторіальна громада», «територіальна гро-
мада міста» з позицій соціальної педагогіки 
та визначення основних суб’єктів територі-
альної громади, які мають необхідний пре-
вентивний потенціал щодо попередження 
розвитку ситуації сімейного неблагопо-
луччя і недопущення відмови від дитини, її 
бездоглядності чи безпритульності, соці-
ального сирітства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розпочинаючи науковий пошук, 
хотілося б зазначити, що питання залу-
чення громадськості до попередження 
та рішення наявних соціальних проблем 
було ефективною стратегією державного 
управління ще з часів існування слов’ян-
ської держави Київська Русь, коли йшлося 
про соціальну модель «допомоги (піклу-
вання) всім миром», об’єднання місцевої 
громади задля рішення проблем вразли-
вих категорій громадян. 

Слово «громада» (від лат. communitas – 
спільнота, громада, община) є іншомовно-
го походження і в етимологічному словнику 
української мови зазначається, як «суспіль-
ство, група, товариство <…> ; споріднене 
з давньоіндійськ. „grǡmah” – натовп, общи-
на» [2, с. 600]. 

Розкриваючи сутність терміна «грома-
да», варто зазначити, що серед наукової 
спільноти до сих пір це поняття має супе-
речливий характер та полісемічність визна-
чень і підходів до його тлумачення. 

Термін «громада» увійшов у наукову тео-
рію та соціальну практику із соціології і най-
більше вивчення отримав саме у зарубіж-
них дослідників, які, починаючи з 50-х років 
ХХ ст., досліджуючи місцеві співтовари-
ства, у зв’язку із зростанням ролі локальної 
демократії в європейських інтеграційних 
процесах, намагалися визначити характер-

ні ознаки територіальних співдружностей, 
комун, «громадянських ком’юніті», тери-
торіальних колективів тощо (звичного нам 
терміна «громада» у науці країн Заходу 
не існує).

Одним із перших мислителів, який ввів 
у науковий обіг термін «соціальна спільно-
та» (Gemeinschaft – укр. «громада») та фак-
тично заклав підвалини теорій громади, що 
виникли у ХХ ст., був німецький соціолог 
Ф. Тьонніс (F. Tonnies), автор найвідомішої 
праці “Gemeinschaft und Gesellschaft” (1887) 
(«Громада та суспільство»; приблизний 
переклад також «Спільнота і суспільство»  
[4, с. 651]), де він вперше виокремив по-
нятійну пару форм соціальності – спільноту 
(Gemeinschaft) та суспільство (Gesellschaft), 
що до нього вживалися здебільшого як си-
ноніми. Ф. Тьонніс вважав: <...> спільнота 
є стійке і справжнє спільне життя, суспіль-
ство ж – лише минуще й ілюзорне. І тому 
сама спільнота має розумітися як живий ор-
ганізм, а суспільство – як механічний агре-
гат і артефакт» [3, с. 11–12]. У зв’язку із 
цим, розкриваючи сутність терміна «грома-
да», можна цілком припустити, що спільно-
та (громада), як «живий організм <…>, що 
здатний вибудовувати соціальні відносини» 
(за Ф. Тьоннісом), наділений соціальною 
активністю (дієвістю), що надає нам право 
говорити про суб’єктність громади як її ха-
рактерну ознаку (розглядаючи суб’єктність 
із точки зору активності й свободи діяль-
ності її представників як суб’єктів), а отже, 
і про залучення громади до активного вирі-
шення власних проблем і потреб.

Ґрунтуючись на позиціях системно-діяль-
нісного підходу, К. Іонассен (C.T. Jonassen), 
розкриваючи ознаки спільноти, виявив 
у різних визначеннях місцевих колективів 
значний збіг наступних елементів: 1) насе-
лення; 2) територіальна база; 3) взаємо-
залежність спеціалізованих частин співто-
вариства і поділ праці в ньому; 4) спільна 
культура і соціальна система, що інтегру-
ють діяльність його членів; 5) усвідомлення 
жителями єдності та належності до співто-
вариства; 6) можливість діяти на корпора-
тивній основі для вирішення місцевих про-
блем [5, с. 20–21]. Таке тлумачення дає 
нам змогу звернути увагу на те, що автор 
розглядає територіальну громаду як соці-
альну систему, члени якої задля розв’язан-
ня проблем громади об’єднуються на ґрун-
ті спільної культури, соціальної ідентичності 
та здійснюють відповідні дії для вирішення 
місцевих проблем, що у контексті нашого 
дослідження є важливим, адже ми пропо-
нуємо розглядати територіальну громаду 
як суб’єкт превентивної діяльності щодо 
проблеми соціального сирітства.
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Розвиваючи думку важливості застосу-
вання суб’єктного підходу щодо розвит-
ку громади, варто зазначити роботу аме-
риканського науковця Скотта Пека (Peck 
M. Scoat) «The Different Drum: Community 
Making and Peace» (1987), в якій він розгля-
дає силу індивідуального потенціалу членів 
громади, в разі їх об’єднання і активного за-
лучення до справ та життя території, а також 
вводить поняття «громада» (community – 
комуна), розглядаючи її як сукупність лю-
дей, що живуть разом у такий спосіб, який 
визнає і підтримує їхню «спільну єдність» 
через включення кожного індивіда в життя 
громади, прийняття спільних рішень шля-
хом досягнення консенсусу, врахування 
індивідуальних особливостей та сильних 
сторін кожного члена громади [6, с. 86].

Американський політолог Р. Патнем 
(Robert D. Putnam), розглядає місцеве спів-
товариство з позицій ресурсного підходу 
і тлумачить його як «групу взаємодіючих 
людей, які живуть у спільному, географіч-
но, місці та організовані навколо загальних 
цінностей і проявляють соціальну згуртова-
ність, <…> спільноту, яка має наміри, пере-
конання, переваги, <…> ресурси якої спря-
мовано на задоволення власних потреб, 
локалізацію ризиків та створення умов, що 
впливають на розвиток особистості учас-
ників співтовариства» [7, с. 234]. Він ак-
центує на таких її характеристиках: активне 
залучення громадян у процес вирішення 
громадських проблем; довіра одне одно-
му, аби діяти без упередженості та підко-
рятися виключно закону; горизонтальна, а 
не ієрархічна організованість соціальних та 
політичних мереж; цінування в таких «гро-
мадянських ком’юніті» солідарності, гро-
мадської участі та непідкупності [7, с. 79]. 
У своїй книзі “Bowling Alone: the Collapse 
and Revival of American Community” (2000) 
Р. Патнем обґрунтовує соціальний капітал 
як важливий ресурс відродження місцево-
го співтовариства і зазначає: «Саме соці-
альний капітал, втілений у нормах та ме-
режах громадської участі, і є домінантною 
передумовою економічного процвітання, 
так само як і ефективного самоврядування. 
Це дає підстави стверджувати: річ – у на-
явності громадської свідомості» [7, с. 80]. 
І хоча автор обґрунтовує цю ідею з позицій 
політико-економічної теорії, вона, на нашу 
думку, є вагомою і для суспільної практи-
ки рішення соціальних проблем, тобто со-
ціально-педагогічної діяльності в умовах 
територіальної громади, коли ми можемо 
розглядати об’єднання місцевої спільноти 
(її суб’єктів навколо актуальних проблем 
території) як соціальний капітал, її ресурс, 
який через спеціальні дії інституцій грома-

ди, активних громадян, можна буде спря-
мувати на попередження ризиків виник-
нення соціальних проблем та їх вирішення, 
у тому числі і проблеми превенції соціаль-
ного сирітства.

Розкриваючи сутність громади з точки 
зору системного підходу, Фредерік Л. Бейтс 
(Frederick L. Bates) і Ллойд Бейкон (Lloyd 
Bacon), у своїй роботі «The Community as 
a Social System» («Громада як соціальна 
система») [8], зазначають, що, відповідно 
до традиційних теорій громади, «громада 
(сommunity) – це соціальна система спіль-
нот, що складається з людей або сімей, мі-
жгалузевих об’єднань, які являють собою 
утворення малих груп та складних органі-
зацій, межі якої визначаються географіч-
но (тобто територіально обмежені – Л.К.); 
в основі організації й функціонування гро-
мади лежить співпраця, заснована на спіль-
них цілях, споріднених зв’язках, соціально-
му обміні та координації дій між групами 
та організаціями, що забезпечує функ-
ціонування складних соціальних систем»  
[8, с. 378]. Це тлумачення для нас є важ-
ливим, адже розглядає громаду як склад-
не соціальне утворення – «систему спіль-
нот» різної природи (видів) та окреслює 
складові частини механізму організації й 
функціонування громади, а саме: спільність 
цілей та спорідненість зв’язків, співпраця, 
соціальний обмін і координація дій спіль-
нот членів громади, які варто враховувати 
під час побудови системи превенції соці-
ального сирітства в умовах територіальної 
громади міста.

Канадські дослідники Майкл і Джуді Бопп 
(М. Bopp, G. Bopp), розглядаючи питання 
розвитку громади з позицій професійної 
соціальної роботи, тлумачать її як групу 
людей, які встановлюють сталі взаємини 
між собою з метою вдосконалення самих 
себе та середовища, в якому вони живуть 
[9, с. 34; 10, с. 9]. Науковці вважають, що 
громада – це своєрідна єдність трьох під-
систем (складників): особа (індивід, особи-
стість) – родина – громада, які являють со-
бою системне утворення і чинять взаємний 
вплив один на одного та взаємозумовлені 
між собою (секторальна модель концен-
тричних кіл Дж. і М. Бопп [9, с. 87; 10, с. 22]).  
І тому при вибудовуванні соціальної (со-
ціально-педагогічної) роботи в грома-
ді треба враховувати ці взаємозв’язки та 
взаємовпливи тріади «особистість – роди-
на – громада», адже громади складають-
ся із сімей, а в сім’ях також існують певні 
взаємини, які можна трансформувати аби 
створити здорові громади. 

Враховуючи вищезазначене, ми можемо 
вважати громаду груповим суб’єктом, що 
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має соціальний капітал (ресурс, потенціал), 
на який важливо спиратися та використо-
вувати при активізації діяльності громади, 
залученні її суб’єктів до вирішення актуаль-
них соціальних проблем. Варто зазначити, 
що соціальний капітал тут розглядається 
як «не матеріальні речі, що найбільше вра-
ховуються в повсякденному житті людей, а 
саме: доброзичливість, спілкування, спів-
чуття та соціальний зв’язок серед окре-
мих осіб та сімей, які складають соціальну 
спільноту <…>  Якщо людина залишається 
на самоті зі своїми проблемами, то у неї 
виникає індивідуальна соціальна безпорад-
ність. Якщо ж вона об’єднується зі своїм 
сусідом, а вони разом з іншими сусідами, 
то накопичується соціальний капітал, який 
може негайно задовольнити її соціальні по-
треби і який може мати соціальний потен-
ціал, достатній для суттєвого поліпшення 
умов життя у всій громаді. Співтовариство 
загалом виграє від співпраці всіх його ча-
стин, тоді як людина знайде в своїх асо-
ціаціях (об’єднанні) переваги допомоги, 
співчуття та спілкування зі сторони своїх 
сусідів» [11, c. 19].

Англійські науковці С. Шонберг (S. Schon-
berg) та Р. Розенбаум (R.Rosenbau), вивча-
ючи життєздатність місцевих спільнот із 
позицій соціальної роботи, зазначають, що 
вони є дієздатними лише тоді, коли жителі 
об’єднуються з метою впливу на різнома-
нітні аспекти місцевого соціального поряд-
ку [12, с. 33]. Основними чинниками, що 
сприяють життєздатності місцевих громад, 
дослідники вважають: завдання підтриман-
ня і поліпшення якості життя, збережен-
ня середовища, утримання в належному 
порядку спільної власності, озеленення, 
робота з дітьми та молоддю тощо; визна-
чення лідерів, які володіють навичками гро-
мадської роботи і здатні повести за собою 
інших людей, щоб відстояти інтереси своєї 
спільноти; визначення бажаного майбут-
нього своєї спільноти, вплив на політику 
місцевої адміністрації щодо рішень, які є 
важливими для життя місцевої громади; 
задоволення потреб різних категорій чле-
нів своєї громади і попередження конфлік-
тів інтересів серед них; наявність ініціатив-
ної групи, яка налагоджує конструктивні 
взаємостосунки з усіма життєзабезпечую-
чими службами (комунальними, освітніми, 
медичними тощо) на території місцевої 
спільноти [12, с. 33]. Тобто вище названі 
чинники фактично окреслюють зміст діяль-
ності територіальної громади, сферу її по-
вноважень та можливі напрями дій місцевої 
спільноти, серед яких, у контексті цього до-
слідження, важливими є: робота з дітьми та 
молоддю, підтримання і поліпшення якості 

життя, задоволення потреб різних катего-
рій членів своєї громади, наявність ініціа-
тивної групи, яка налагоджує конструктивні 
взаємостосунки з усіма життєзабезпечую-
чими службами території, що, своєю чер-
гою, може бути застосовано у превентив-
ній діяльності щодо проблеми соціального 
сирітства.

Звернувшись до довідникової літерату-
ри, на нашу думку, варто уваги визначення 
з «Оксфордського тлумачного словника» 
А. Хорнбі, в якому «громада (community) – 
це група людей, що об’єднана спільним 
походженням, расою, соціальним станом, 
релігійними переконаннями та місцем про-
живання – районом, населеним пунктом 
тощо, де розташована низка соціальних 
інститутів: сім’я, школа, церква, дозвіллє-
ві організації» [14, с. 233]. У «Соціальному 
словнику» під авторством американського 
професора соціальної роботи Р. Баркера 
(Robert Lee Barker) громада (community) 
розуміється як «група індивідів або сімей, 
члени якої: поділяють певні цінності, ма-
ють спільні інтереси або користуються по-
слугами тих самих служб та організацій, 
або живуть в одній місцевості» [15, с. 68].  
Ці тлумачення є ключовими для розуміння 
сутності громади з позицій соціально-пе-
дагогічної та соціальної роботи, адже чітко 
визначають основних суб’єктів громади (ок-
ремі члени громади, сім’я, школа, церква, 
дозвіллєві організації, служби та організа-
ції, що надають послуги членам громади), 
що можуть і мають бути залучені до пре-
вентивної діяльності щодо проблеми соці-
ального сирітства. Як видно з тлумачення 
Р. Баркера, автор визначає також крите-
рії об’єднання членів громади, а саме: за 
інтересами, проблемами та територіаль-
ною ознакою [15], що дає змогу їх класи-
фікувати і виокремити за видами: громади 
за інтересами, ідентифікаційні (професійні, 
молодіжні, жіночі, релігійні тощо) та рези-
дентні (географічні, територіальні) громади 
[21; 25; 27], серед яких більш детально-
го вивчення потребує саме територіальна 
громада як колективний суб’єкт, який може 
складатися з громад за інтересами чи гро-
мадських об’єднань за проблемами (різ-
номанітних асоціацій, фондів, спілок, това-
риств тощо).

У західній соціологічній науці інколи за-
мість терміна «територіальна громада» 
можна зустріти вислів «локальна соціаль-
на система» (місцева спільнота – «locality-
based community»), яка тлумачиться як ме-
режа взаємопов’язаних соціальних установ, 
що охоплюють усі аспекти соціального 
життя – сімейного, релігійного, правового 
тощо, які існують у певній географічній міс-
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цевості [16, с. 140]. В Україні для окрес-
лення локальних соціальних систем утвер-
дилося поняття «територіальна громада».

Для більш чіткого й повного розумін-
ня дефініції «територіальна громада» роз-
глянемо законодавчі, нормативно-правові 
акти України. Так, у Конституційному Дого-
ворі між Верховною Радою України і Пре-
зидентом України «Про основні засади ор-
ганізації і функціонування державної влади 
і місцевого самоврядування в Україні на пе-
ріод до прийняття нової Конституції Украї-
ни» від 8 червня 1995 р. було введено тер-
мін «територіальний колектив громадян» 
із визначенням його ролі як первинного 
суб’єкта місцевого самоврядування. У чин-
ній Конституції України, в ст. 140 вже з’яв-
ляється термін «територіальна громада» і 
зазначено, що складається вона з жителів 
села чи добровільного об’єднання у сіль-
ську громаду жителів кількох сіл, селища 
та міста, які володіють правом місцевого 
самоврядування задля самостійного вирі-
шення питань місцевого значення в межах 
Конституції і законів України. Отже, участь 
територіальних громад у рішенні соціаль-
них проблем території, їх суб’єктність, за-
кладено на законодавчому рівні. Відповідно 
до ч. І ст. 140 Конституції України, можна 
виділити такі види територіальних громад:

а) територіальну громаду села або до-
бровільного об’єднання в сільську громаду 
жителів кількох сіл;

б) територіальну громаду селища;
в) територіальну громаду міста. 
У Законі України «Про місцеве само-

врядування в Україні» (від 21.05.1997 р.) 
введено більш уточнене поняття «тери-
торіальна громада», під якою розуміють 
«сукупність жителів, об’єднаних постійним 
проживанням у межах села, селища, міста, 
що є самостійними адміністративно-тери-
торіальними одиницями, або добровільне 
об’єднання жителів кількох сіл, що мають 
єдиний адміністративний центр». Як видно 
із цього тлумачення, на відміну від визна-
чення у Конституції України, відбувається 
його деталізація за ознаками: постійного 
проживання, самостійності адміністратив-
но-територіального управління та єдиного 
адміністративного центру, що для нас варто 
уваги, адже у контексті цього дослідження 
ми саме з’ясовуємо сутність територіаль-
ної громади міста як суб’єкта превентивної 
діяльності, який здатний на самостійність 
у вирішенні актуальних проблем територі-
альної спільноти міста, у тому числі й актив-
ного залучення членів громади до розв’я-
зання проблеми соціального сирітства. 

Розглянувши законодавче підґрунтя 
щодо сутності тлумачення територіальної 

громади та легітимності її діяльності у ви-
рішенні актуальних соціальних проблем, 
звернемося до досліджень сучасних вітчиз-
няних науковців і практиків щодо розкрит-
тя змісту поняття територіальної громади 
з позицій правового, державно-управлін-
ського, соціологічного та соціально-педа-
гогічного підходів. 

Науковий дискурс щодо феномена тери-
торіальної громади як суб’єкта самовряду-
вання було розпочато у 90-ті роки ХХ ст., 
у сфері конституційного права, академіком 
М. Орзіхом, коли він, у контексті досліджен-
ня проблеми республіканського сувереніте-
ту та розвитку місцевого самоврядування, 
вперше ввів термін «територіальний колек-
тив» як первинний суб’єкт самоврядування, 
сукупність громадян, які мешкають у селах 
(сільрадах), селищах, містах [17] та надав 
детальну структурну характеристику тери-
торіального колективу. 

Обґрунтовуючи правовий статус суб’єк-
тності територіального колективу, І. Руда 
зазначає, що територіальна самооргані-
зація громадян для вирішення питань міс-
цевого значення можлива з моменту, коли 
парламент прийняв законодавче рішення 
про утворення територіального колективу, 
наділив його правом самостійно вирішува-
ти питання місцевого значення [18, с. 68]. 
Тобто це тлумачення відображає участь 
членів громади у розв’язанні будь-яких 
проблем території через самоорганізацію, 
що підкреслює їх суб’єктність – цілеспря-
мовані активні дії щодо самостійного рі-
шення важливих соціальних проблем і пи-
тань безпосередньої життєдіяльності. 

Доповнюючи політико-правовий дискурс 
наукового співтовариства 90-х рр. ХХ ст. 
щодо розуміння категорії «територіаль-
на громада» та застосовуючи методоло-
гію суб’єктного підходу, доктор політичних 
наук А. Коваленко розглядає територіальну 
громаду як центральний суб’єкт місцево-
го самоврядування, котрий має природ-
не право на самостійне вирішення питань 
місцевого життя в межах Конституції і за-
конів. Юридична природа територіальної 
громади двоєдина: громада має природні 
права і водночас позитивні права та несе 
юридичну відповідальність за їх реалізацію 
[19, с. 83], а отже, при такому розумінні 
територіальної громади ми можемо гово-
рити не тільки про її суб’єктність, активну 
участь її членів (як окремих громадян, так і 
групових суб’єктів – соціальних інституцій, 
громадських організацій тощо) у справах 
території і вирішенні соціальних проблем, 
а й про відповідальність за реалізацію різ-
номанітних прав як самої громади, так і ок-
ремих її членів, а в контексті нашого дослі-
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дження йдеться про гарантію природного  
права дітей на виховання у сім’ї, сімейному 
оточенні.

Конструюючи теоретичну модель те-
риторіальної громади з точки зору дер-
жавного права, О. Батанов, розглядаючи 
територіальну громаду саме як суб’єкт 
муніципальної влади в Україні, зазначає: 
«Територіальна громада – це первинний 
суб’єкт місцевого самоврядування, що 
складається з фізичних осіб – жителів 
(громадян України, іноземних громадян, 
осіб без громадянства, біженців, виму-
шених переселенців), що постійно меш-
кають, працюють на території села (або 
добровільного об’єднання в спільну гро-
маду кількох сіл), селища або міста, без-
посередньо або через сформовані ними 
муніципальні структури вирішують пи-
тання місцевого значення, мають спільну 
комунальну власність, володіють на цій 
території нерухомим майном, сплачують 
комунальні податки та пов’язані індивіду-
ально-територіальними зв’язками систем-
ного характеру» [13, с. 52]. 

На позиціях суб’єктно-діяльнісного під-
ходу стоїть і П. Гураль, який зазначає, що 
як суб’єкт місцевого самоврядування тери-
торіальна громада являє собою джерело 
носія активності, діяльність якого спрямо-
вана на вирішення питань місцевого зна-
чення. При цьому суб’єкту притаманний 
творчий характер діяльності. Для станов-
лення територіальної громади як суб’єкта 
місцевого самоврядування ініціатива щодо 
«залучення» має виходити із самої місце-
вої спільноти [20, с. 420]. А отже, цілеспря-
мована активність її членів, спрямована на 
розв’язання актуальних питань і проблем 
життя спільноти, є природною ознакою 
життєздатності територіальної громади.

У сучасних наукових доробках іноді по-
няття «територіальна громада» та «місце-
ва громада» вживаються як синонімічні, 
тоді коли до складу територіальної грома-
ди входить один населений пункт. Якщо ж 
йдеться про населений пункт (наприклад, 
село) як складову частину територіальної 
громади міста чи селища, то тоді такий ок-
ремий населений пункт разом із його жи-
телями є не територіальною, а місцевою 
громадою. Тобто територіальна громада 
може розглядатися як сукупність місцевих 
громад [21, с. 51]. 

Як зазначає І. Кокарєв, досить складно 
створити дієздатну громаду на території 
великого міста. Тому, на його думку, до-
цільно зосередитися на розвитку сусід-
ських громад, які переважно створюються 
за місцем проживання людей і є складовою 
частиноюсистеми місцевого самовряду-

вання, частиною міста, фрагментом міської 
культури [12, с. 9]. 

Розкриваючи сутність територіальної 
громади з позицій соціологічної науки, 
маємо засвідчити, що більшість сучасних 
науковців розглядає громаду як особливу 
форму суспільної взаємодії, спільність (со-
ціальну спільноту) та наголошують на соці-
альній природі громади. 

Так, стоячи на позиціях методології 
спільнісного (рос. «общностного») підхо-
ду, Г. Зборовський зазначає, що саме по-
няття «спільність» охоплює всі різновиди 
соціальних утворень, члени яких пов’язані 
спільним інтересом і знаходяться в пря-
мій або непрямій взаємодії. Це і є громада 
в найбільш точному значенні цього термі-
на. Соціальні спільноти – це живі утворення 
соціуму; це взаємозв’язок індивідів, які є 
самостійним суб’єктом соціальної дії і ха-
рактеризуються порівняною єдністю, схо-
жістю їх цілей, завдань, інтересів на основі 
загальних умов буття і діяльності [22, с. 54]. 
Як видно, у цьому визначенні вказано кіль-
ка ознак поняття соціальної спільноти, се-
ред яких на першому місці – взаємозв’язок 
її членів, на наступних місцях – спільність 
цілей, завдань, інтересів, умов їх життя і ді-
яльності. Важливо зазначити, що ці подіб-
ності випливають зі взаємозв’язку людей і, 
по суті, зумовлені ним. Якщо ж розглядати 
громаду як соціальну спільноту через приз-
му суб’єктного підходу, то ключовим аспек-
том у цьому визначенні є думка про те, що 
індивіди є самостійними суб’єктами соці-
альної дії, які через взаємозв’язок і взає-
модію між собою можуть впливати один на 
одного, а значить, можуть бути залучені до 
вирішення актуальних проблем спільноти, 
окремих її представників, соціально враз-
ливих груп і надавати один одному необхід-
ну допомогу, створюючи соціально-підтри-
муюче середовище. 

Розглядає місцеву громаду як спіль-
ність (спільноту) і С. Вовк, яка зазначає, 
що у громадянському суспільстві терито-
ріальна громада за своєю сутністю має 
становити таку спільність людей, яка спря-
мована на вирішення локальних проблем. 
Саме така місцева спільнота в результаті 
спільних взаємних комунікацій об’єктивно 
спроможна формувати спільні інтереси та 
реалізовувати їх на місцевому рівні, але 
для цього вона має бути здатною до само-
розвитку, самоорганізації та саморегуляції 
[23, с. 127].

Важливою для нашого дослідження є 
думка українських соціологів О. Волово-
дової та О. Касперовича, які стверджують, 
що з позицій синергетичного та соціокуль-
турного підходів територіальна громада 
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є відкритою самоорганізуючою соціальною 
системою, носієм певної соціокультурної 
специфіки. Як колективний суб’єкт діяльно-
сті вона складається, своєю чергою, з інших 
суб’єктів – індивідуальних (окремі активні 
жителі) і колективних (недержавні неко-
мерційні громадські організації, сусідські 
групи та інші мікроструктури). Ці суб’єкти 
розглядаються як структурні елементи гро-
мади. Вони взаємодіють як між собою, так 
і з іншими суб’єктами, які діють на тери-
торії громади (державні структури, влада, 
бізнес). У процесі взаємодії між ними може 
складатися та чи інша система взаємо-
зв’язків – горизонтальних (суб’єкт-суб’єк-
тних) або вертикальних (суб’єкт-об’єк-
тних) – і взаємостосунків – рівноправних 
(партнерських) чи стосунків залежності та 
підпорядкування. Суб’єктність територіаль-
ної громади розуміється як здатність до 
самостійного (автономного) відтворення на 
власній соціокультурній основі різних спо-
собів, форм, засобів соціальної активнос-
ті/діяльності, спрямованих на задоволення 
потреб членів громади [24, с. 107–108]. 
Отже, у контексті проблеми нашого дослі-
дження ми можемо говорити про необхід-
ність активізації суб’єктів громади міста  
(їх залучення) до участі у вирішенні про-
блем сімей і дітей, стимулювання членів 
громади, її соціальних інституцій до орга-
нізації та реалізації різноманітних превен-
тивно-профілактичних ініціатив щодо по-
передження явища соціального сирітства 
як пріоритетних напрямів соціально-педа-
гогічної діяльності суб’єктів територіальної 
громади міста щодо створення соціаль-
но-підтримуючого середовища сім’ї та ди-
тини (окремої особистості) групи ризику по 
соціальному сирітству.

Розкриваючи сутність територіальної 
громади з позицій методології соціальної 
педагогіки, А. Капська розглядає громаду 
як один із чинників соціального впливу на 
особистість, проміжну ланку між макросис-
темою суспільства загалом та мікросис-
темою сімейної й особистісної підтримки  
[25, с. 202].

Своєю чергою, О. Безпалько, розро-
бляючи теоретико-методичні основи соці-
ально-педагогічної роботи з дітьми та мо-
лоддю у територіальній громаді, говорить 
про функціонування громади на мікро- та 
мезорівнях соціального середовища і тлу-
мачить територіальну громаду (сільську, 
міську громаду та громаду мікрорайону ве-
ликого міста) як соціальну систему мезо-
рівня соціального середовища, сусідську ж 
громаду – як мікрорівень соціального се-
редовища [21, с. 56]. Дослідниця зазначає, 
що параметрами територіальної громади 

як соціальної системи можуть бути: при-
родно-економічні особливості території; 
соціокультурні традиції населення; групи 
людей за гендерно-віковими характерис-
тиками; заклади соціальної інфраструктури 
(навчальні та позашкільні заклади, соціаль-
ні служби, соціокультурні заклади, медичні 
установи тощо); органи місцевого самовря-
дування; неурядові організації [21, с. 57].  
Саме ці параметри вказують на особливос-
ті та відмінності між різними територіаль-
ними громадами, що, своєю чергою, зу-
мовлює специфіку соціально-педагогічної 
роботи в них та саме ці параметри ми бу-
демо враховувати при моделюванні систе-
ми превенції соціального сирітства в умо-
вах територіальної громади міста.

Розглядаючи територіальну громаду 
з точки зору методології системного підхо-
ду, О. Губанова тлумачить громаду як со-
ціальну систему, яка в широкому розумінні 
складається з різних соціальних підсистем 
та інститутів, що регулюють стосунки між 
неоднорідними соціальними суб’єктами тау 
своїй сукупності передбачає: 

 – об’єднання індивідів та соціальних 
груп, що займають різні соціально-рольові 
позиції, в єдину соціальну спільноту; 

 – забезпечення та підтримку в такій 
спільноті певного соціального порядку; 

 – наявність різних загальних та частко-
вих інтересів при взаємодії членів спільно-
ти; 

 – визнання інституціональної природи 
такої системи [26, с. 24]. Це тлумачення 
є для нас важливим, адже дає змогу роз-
глядати територіальну громаду як груповий 
соціальний суб’єкт, що складається з інди-
відуальних (окремі члени місцевої спільно-
ти) і колективних (соціальні інституції, гро-
мадські організації, сусідські об’єднання, 
тощо) суб’єктів та являє собою певну ці-
лісність, здатну до самоорганізації й об’єд-
нання навколо актуальних соціальних про-
блем, із метою їх локалізації та вирішення 
за допомогою формування й залучення 
соціального капіталу, ресурсів об’єднаної 
місцевої спільноти.

З точки зору соціальної роботи як про-
фесійної діяльності щодо реалізації різних 
напрямів соціальної політики, Т. Семигіна 
зазначає, що громада – це своєрідна «кон-
струкція, що є соціальною, бо вона ґрун-
тується на підтримці, одностайності та 
взаєморозумінні людей, що створює пози-
тивний заряд енергії й цементує соціальні 
зв’язки» [27, с. 13]. Українська дослідниця 
розглядає громаду як систему, в якій мож-
на виділити індивідів, підсистеми (сектори 
в громаді) та взаємовідносини між цими 
підсистемами. Вчена виділяє п’ять рівнів 
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громади як системи: індивідуальний рі-
вень становлять люди в громаді (індивіди);  
рівень підсистем громади складається 
з політичного, економічного, освітнього, 
релігійного, комунікаційного, відпочинко-
вого секторів, сектору охорони здоров’я, 
сектору соціального забезпечення, волон-
терських організацій та інших груп у грома-
ді, що тісно пов’язані з функціями громади; 
рівень внутрішніх зв’язків у громаді  ста-
новлять коаліції, дорадчі комітети та робочі 
групи, мережі; рівень громади – об’єднана 
громада; позасистемний рівень включає 
зовнішній контекст та проявляється у впли-
ві на громаду ззовні, з боку держави, су-
спільства, інших громад [27, с. 16]. 

Для розуміння суб’єктності громади, її 
структури та ролі соціального працівни-
ка (соціального педагога) в ній важливим 
є такий складник громади, як місцеві іні-
ціативи, що поділяють на чотири групи  
[27, с. 16–17]: 

1) «місцеве життя», або «сусідська мо-
дель», – це назва повсякденної активності 
в її суто спонтанних формах (стимулювання 
контактів поміж людьми задля підтриман-
ня здорового мікросоціального клімату, за-
доволення інтересів і потреб окремих груп 
громади та ін.);

2) «дії в середині громади» – внутрішня 
активність громади, яка також зароджують-
ся спонтанно, але має більш організований 
характер і спрямована на самостійне рі-
шення питань місцевого характеру та зво-
дить до мінімуму втручання суспільства;

3) «розвиток громади» – співробітництво 
ентузіастів та професіоналів у справі акти-
візації різних сторін місцевого життя (про-
ведення різноманітних акцій, фестивалів, 
створення клубів, інших місцевих структур 
за наявності зовнішньої підтримки);

4) «місцева/громадська політика» – 
комплекс соціальних програм, спрямованих 
на залучення членів громади до досягнення 
певних цілей (створення груп допомоги й 
підтримки соціально вразливих категорій 
із числа сусідів, волонтерів, інших членів 
громади як альтернатива існуючим дер-
жавним службам захисту та соціальним ін-
ституціям). Ефективність місцевих соціаль-
них ініціатив залежить від активності самих 
членів громади, що є стрижневою ознакою 
справжньої громади як середовища під-
тримки й допомоги.

Як соціальне середовище громада яв-
ляє собою конкретне поле соціальної ді-
яльності і відносин, де формуються і реа-
лізуються потреби та можливості особи, 
де кожна людина безпосередньо включа-
ється в процес життєдіяльності суспільства  
[28, с. 122]. Враховуючи це, в контексті 

проблеми цього дослідження, цілком мож-
на говорити про територіальну громаду як 
соціально-підтримуюче середовище сім’ї 
та дитини (окремої особистості) групи ри-
зику по соціальному сирітству, яке шля-
хом залучення активних суб’єктів громади 
та організації (створення) в ньому освітніх 
(просвітницьких), виховних, соціально-пси-
хологічних, рекреаційних, соціально-право-
вих, соціально-побутових умов сприятиме 
потенційному розвитку всіх членів грома-
ди, їх соціальному благополуччю. Водночас 
створення такого превентивного середови-
ща сприятиме розвитку самої громади мі-
ста через активізацію взаємодії її суб’єктів, 
їх об’єднання навколо актуальних питань 
і потреб та залучення до цього процесу 
як ресурсів громадських і державних інсти-
туцій території, так і внутрішніх ресурсів са-
мої особистості чи сім’ї (соціальної групи, 
об’єднання). 

Розробляючи проблему превенції соці-
ального сирітства в умовах територіальної 
громади міста, хотілося б зазначити, що ми 
цілком погоджуємося з думкою О. Безпаль-
ко, що вивчення особливостей соціальних 
проблем та потреб дітей і молоді (сімей – 
Л.К.) у громадах різного типу, з одного 
боку, сприятиме уніфікації напрямів соці-
ально-педагогічної роботи в громаді (соці-
альна профілактика негативних явищ, соці-
альна підтримка дітей, що залишилися без 
батьківського піклування, формування усві-
домленого батьківства молоді та здорового 
способу життя неповнолітніх тощо), а, з ін-
шого, дасть змогу врахувати місцеві умови, 
соціальні запити конкретних громад, що, 
своєю чергою, вимагає диференціації та ін-
дивідуалізації видів соціальної допомоги та 
соціальних послуг у межах різних територі-
альних громад [21, с. 57]. Тому, беручи до 
уваги це твердження та відштовхуючись від 
проблеми нашого наукового пошуку, за-
для створення ефективного превентивного 
простору територіальної громади міста, ми 
маємо враховувати специфіку проблеми 
превенції соціального сирітства (причини її 
виникнення і прояву) та особливості грома-
ди: наявність індивідуальних (окремі члени 
місцевої спільноти) і колективних суб’єктів 
(мережа громадських та державних інсти-
туцій, соціальних груп, об’єднань), їх ак-
тивність (суб’єктність) та ступінь залучення 
до вирішення проблеми, характер взаємо-
відносин і сталість зв’язків між суб’єктами 
(мережа соціальної взаємодії), ресурсність 
місцевої спільноти (наявність певних ре-
сурсів: інституційних, людських, духовних, 
часових, фінансових, матеріальних, адміні-
стративних, тощо), її територіально-куль-
турну специфіку.
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З позицій соціальної педагогіки, ми роз-
глядатимемо територіальну громаду у двох 
аспектах: по-перше, як груповий соціаль-
ний суб’єкт, що складається з індивіду-
альних (окремі члени місцевої спільноти) 
і колективних (соціальні інституції, гро-
мадські організації, сусідські об’єднання, 
тощо) суб’єктів, які взаємодіють між собою 
та з іншими суб’єктами, що діють на тери-
торії громади (державні структури, влада, 
бізнес) та являє собою певну цілісність, 
здатну до самоорганізації і задоволення 
власних потреб, об’єднання навколо акту-
альних соціальних проблем, їх локалізації 
та вирішення; по-друге, як соціально-під-
тримуюче середовище (спільноту), що 
являє собою систему соціальних взаємо-
зв’язків його представників – горизонталь-
них (суб’єкт-суб’єктних) або вертикальних 
(суб’єкт-об’єктних) – і взаємостосунків – 
рівноправних (партнерських) чи стосунків 
залежності й підпорядкування, що утворю-
ється в межах певної території та виступає 
своєрідним соціальним капіталом громади, 
ресурсом об’єднаної місцевої спільноти. 

Досліджуючи сутність територіальної 
громади міста як суб’єкта превенції соці-
ального сирітства з точки зору методології 
соціальної педагогіки, ми будемо зважати 
на те, що соціальна превенція – це комп-
лекс випереджальних заходів соціально-е-
кономічного, правового, соціокультурного, 
медичного і психолого-педагогічного харак-
теру, що здійснюють державні та громадські 
інституції, активні громадяни (волонтери), 
спрямованих на попередження виникнен-
ня соціальних проблем шляхом створення 
ресурсного середовища. Превенція соці-
ального сирітства в умовах територіальної 
громади міста – це система комплексних 
заходів суб’єктів територіальної громади 
(індивідуальних (окремі активні жителі) і ко-
лективних (соціальні інституції, недержавні 
некомерційні громадські організації, сусід-
ські групи та інші мікроструктури)), спрямо-
ваних на випередження розвитку ситуації 
сімейного неблагополуччя та виявлення і 
локалізацію причин, що провокують складні 
життєві обставини сім’ї й ризик виникнення 
явища соціального сирітства, їх подолан-
ня на рівні перших криз шляхом активіза-
ції ресурсів самої сім’ї та громади з метою 
недопущення ситуації відмови від дитини 
або її бездоглядності чи безпритульності. 
Територіальна громада міста – це складна 
самокерована соціальна система самоорга-
нізуючих локальних спільнот (районів, квар-
талів (мікрорайонів) міста), членами яких є 
фізичні особи (окремі громадяни), державні 
й недержавні соціальні установи, некомер-
ційні громадські організації, сусідські групи 

та інші мікроструктури об’єднані спільними 
інтересами, цілями й діяльністю задля задо-
волення власних потреб (пов’язаних з побу-
том, середовищем проживання, дозвіллям, 
навчанням, вихованням, спілкуванням) та 
локалізації соціальних ризиків і розв’язання 
актуальних проблем території. Важливою 
характеристикою дієздатності територіаль-
ної громади міста є активність її суб’єктів. 

Розглядаючи територіальну громаду мі-
ста у контексті нашого дослідження як се-
редовище превентивної діяльності щодо 
соціального сирітства, основними суб’єк-
тами соціально-педагогічної превенції 
у громаді можуть виступати: державні і 
комунальні, а також приватні заклади до-
шкільної, загальної середньої, професій-
но-технічної та вищої освіти; заклади со-
ціальної підтримки сімей, дітей та молоді, 
соціальні центри різних форм власності 
(центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді; центри соціально-психологічної до-
помоги; соціальний центр матері та дитини; 
центри соціально-психологічної реабіліта-
ції дітей (притулки для дітей); соціальний 
гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування; центри 
«Укріплення сім’ї»; кризові центри; центри 
розвитку громад; ресурсні центри тощо); 
заклади культури, діяльність яких спрямо-
вана на створення умов для забезпечення 
розвитку творчості людини та задоволення 
інтелектуальних, духовних, культурних по-
треб громадян; медичні установи і заклади 
(жіночі консультації та пологові будинки і 
школи відповідального батьківства при них; 
клініки дружні до молоді при міських полі-
клініках і сімейні лікарні); об’єднання гро-
мадян, недержавні некомерційні громад-
ські організації, сусідські об’єднання, клуби 
активних батьків, волонтери та ін., які пріо-
ритетною метою своєї діяльності деклару-
ють соціальну підтримку та допомогу дітям, 
молоді та сім’ям. Детальна характеристика 
змісту діяльності основних суб’єктів соці-
ально-педагогічної превенції соціального 
сирітства в умовах територіальної громади 
міста стане предметом наших подальших 
наукових розвідок.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Підсумуємо проведену нами аналітико- 
пошукову роботу щодо розуміння сутності 
територіальної громади міста у зарубіжній 
та вітчизняній літературі.

Категорія «громада» у науковій теорії  
визначається як складне і багатозначне  
поняття, дослідження сутності та змісту 
якого у вітчизняному науковому дискурсі 
ґрунтується на концепціях і теоріях західної 
соціологічної та політико-економічної науки 
і практики. 
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Теоретичне осмислення громади у су-
часному науковому середовищі відбува-
ється з позицій різних наукових підходів 
та дисциплін, які, залежно від основного 
предмета своїх досліджень, формують кон-
кретні уявлення про зміст, ознаки та спе-
цифіку функціонування громади і фактично 
доповнюють один одного у процесі цілісно-
го сприйняття громади як складного соці-
ального утворення. 

Політико-правовий підхід розкриває те-
риторіальну громаду як суб’єкт місцевого 
самоврядування, у розпорядженні якого 
є достатній обсяг матеріальних і фінансо-
вих ресурсів, що можуть бути використані 
в межах її повноважень, та відображає пра-
вовий механізм реалізації владних функцій 
у системі державного управління на місцях, 
у межах географічно визначеної території. 

Соціологічний підхід надає нам уявлен-
ня про місцеву громаду як особливу форму 
суспільної взаємодії та розглядає її як со-
ціальну систему, що являє собою мережу 
взаємопов’язаних соціальних установ, які 
охоплюють усі аспекти соціального життя – 
сімейного, релігійного, правового тощо, що 
існують у певній географічній місцевості, 
наголошуючи на соціальній природі гро-
мади і розкриваючи її функціональну спро-
можність через призму аналізу суспільної 
практики (конкретних методів і технологій) 
допомоги і захисту населення, задоволен-
ня його життєвих потреб та вирішення со-
ціальних проблем. 

Соціально-педагогічний підхід тлума-
чить територіальну громаду як: соціальну 
систему мезорівня соціального середови-
ща; особливий соціальний простір, в яко-
му люди встановлюють сталі взаємини між 
собою з метою вдосконалення самих себе 
та світу, в якому вони живуть; як соціальну 
спільноту, що виконує функції відтворен-
ня і споживання, соціалізації, соціально-
го контролю, соціальної участі і взаємо- 
допомоги.

Це дослідження не вичерпує всіх про-
блемних питань заявленої теми. Предме-
том наших подальших наукових розвідок 
стане питання змістовної характеристики 
діяльності суб’єктів соціально-педагогічної 
превенції у громаді.
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СЕКЦІЯ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 378:33+004.4(043.3)

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ІМІТАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ  
ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИТУАЦІЙ,  

ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ТЕМАТИЦІ МАТЕРІАЛУ ЗАНЯТТЯ  

Антонюк Д.С., старший викладач
кафедри інженерії програмного забезпечення

Житомирський державний технологічний університет

У статті розглянуто питання використання програмно-імітаційних комплексів для моделювання со-
ціально-економічних ситуацій, що відповідають тематиці заняття.  Сесії використання програмно-імі-
таційних комплексів для моделювання соціально-економічних ситуацій, що відповідають тематиці 
матеріалу заняття забезпечують інтерес студентів, надають необхідні теоретичні відомості в галузі за-
няття, організовують можливість отримання умінь із цієї теми та ініціюють формування особистого 
ставлення студентів до соціально-економічної ситуації, що розглядається, завдяки концентрації уваги 
на конкретному економічному законі, принципі або концепції, що зменшує складність розуміння.

Ключові слова: програмно-імітаційні комплекси, соціально-економічні ситуації, моделювання.

В статье рассмотрен вопрос использования програмно-имитационных комплексов для моделирова-
ния социально-экономических ситуаций, которые соответствуют тематике занятия. Сессии использо-
вания програмно-имитационных комплексов для моделирования социально-экономических ситуаций, 
которые соответствуют тематике материала занятия, обеспечивают интерес студентов, предоставля-
ют необходимые теоретические сведения в сфере занятия, организовывают возможность получения 
умений в рамках изучаемой темы, а также инициируют формирование личного отношения студентов  
к социально-экономической ситуации, которая рассматривается, благодаря концентрации внимания  
на конкретном экономическом законе, принципе или концепции, что уменьшает сложность понимания.

Ключевые слова: програмно-имитационные комплексы, социально-экономические ситуации, моде-
лирование.

Antoniuk D.S. USING OF BUSINESS SIMULATIONS FOR SOCIAL-ECONOMIC SITUATIONS THAT 
CORRESPOND TO THE CLASS TOPIC MODELING

The article describes using of business simulations for social-economic situations that correspond to 
the class topic modeling. The sessions of using of business simulations for social-economic situations that 
correspond to the class topic modeling ignite interest of the students, provide needed theoretical input in 
the area of the class topic, provide possibilities to gain skills in the area of studying, initiate formation of 
the personal attitude of the students to the social-economic situations which are being examined,  through 
the concentration of the attention on the particular economic law, principle or conception, that decrease the 
complexity of understanding as the result.

Key words: business simulators, social-economic situations, modeling.

Сучасний стан та тенденції розвитку со-
ціально-економічних відносин у світі зага-
лом та в нашій країні зокрема вимагають 
наявності доволі сформованої економічної 
компетентності у фахівців всіх сфер діяль-
ності. Економічні компетентності фахівців 
дають змогу забезпечити:

 – прийняття ефективних рішень щодо 
викликів сьогодення та майбутнього у по-
всякденному житті людини, родини та ма-
лих соціальних груп;

 – підвищення конкурентоздатності фа-
хівця на ринку праці;

 – забезпечення конкурентних переваг 
підприємства в межах місцевого, регіо-
нального та світового розподілу праці.

Аналіз актуальних досліджень вітчиз-
няних і зарубіжних науковців показав, що 
увага приділяється використанню вже 
розроблених симуляцій з освітньою ме-
тою та використанню процесу розроб-
ки інших типів проектів для формування 
окремих типів компетентностей, зокрема 
економічної [1]. 

Безпосереднє застосування програм-
но-імітаційних комплексів у процесі нав-
чання розглядали В. Адамс (W. K. Adams), 
Б. Девейн (B. Devine), Е. Кастронова 
(E. Castronova), К. Перкінс (K. Perkins), 
С. Фортман-Рое (S. Fortmann-Roe), в Укра-
їні цю тему досліджували О.О. Мацюк, 
В.А. Пермінова, О.Б. Шендерук.
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Під час симуляційної сесії студентам 
пропонується за допомогою мобільних 
пристроїв (використовуючи веб-сайт чи 
мобільний додаток), лептопів чи стаціо-
нарних комп’ютерів брати участь у моде-
люванні соціально-економічної ситуації, 
об’єкта чи процесу. Розглянемо процес 
організації та проведення симуляційної се-
сії з використанням програмно-імітаційно-
го комплексу (ПІК) на прикладі симуляції 
“Prisoners dilemma” (Дилема ув’язненого, 
дилема в’язня).

Дилема в’язня – концепція в галузі тео-
рії ігор та поведінкової економіки, що яв-
ляє собою гру з ненульовою сумою, в якій 
гравці намагаються отримати вигоду, 
співпрацюючи один з одним або зраджую-
чи. Рівновагою цієї гри є зрада обох учас-
ників. У разі раціональної поведінки обох 
учасників вони приймають нераціональне 
рішення – менший загальний виграш при 
обопільній зраді, бо максимальний виграш 
обоє учасників отримають співпрацюючи. 
Класичне формулювання дилеми в’язня ви-
глядає таким чином: «Двоє підозрюваних, 
А і Б, арештовані. У поліції немає достатніх 
доказів для звинувачення, і, ізолювавши їх 
один від одного, вони пропонують їм одну і 
ту саму операцію: якщо один свідчить про-
ти іншого, а той зберігає мовчання, то пер-
ший звільняється, а другий одержує 10 ро-
ків в’язниці. Якщо обидва мовчать, у поліції 
мало доказів, і вони засуджуються до 6 мі-
сяців. Якщо обидва свідчать проти один 
одного, вони одержують по 2 роки. Кожен 
ув’язнений вибирає, мовчати або свідчити 
проти іншого. Проте жоден із них не знає 
точно, що зробить інший» [3]. Вперше кон-
цепцію гри було сформульовано Меррілом 
Флудом (Merrill Flood) та Мелвіном Дреше-
ром (Melvin Dresher). Альберт Такер (Albert 
W. Tucker) формалізував умови гри, сфор-
мулював її щодо ув’язнення та назвав «Ди-
лемою в’язня».

Загальна мета проведення симуляції 
«Дилема в’язня» у процесі навчання поля-
гає у візуалізації переваг кооперативної по-
ведінки на протиріччя некооперативній для 
досягнення найбільшого загального при-
бутку учасників економічної та інших видів 
взаємодій.

Опишемо процес проведення симуляції 
«Дилема в’язня» з використанням програм-
но-імітаційного комплексу «Moblab».

У межах ПІК Moblab ця симуляція реко-
мендована до використання в курсах таких 
дисциплін:

1. Стратегія (Економічна стратегія).
2. Принципи економіки.
3. Мікроекономіка.
4. Теорія ігор.

Навчальними цілями (Learning Objectives) 
симуляції є:

1. Ознайомлення з поняттям «Рівновага 
Неша» (концепція Теорії ігор) [2]. З одного 
боку, зрада є більш вигідною стратегію для 
кожного гравця окремо, з іншого, коопера-
ція надає найбільший загальний прибуток 
гравцям.

2. Стимулювання до усвідомлення пере-
ваг кооперативної поведінки. Досягається 
шляхом повторень взаємодії та комунікації 
між учасниками.

На рис. 1 відображено вигляд сторінки 
прийняття рішення щодо кооперації або 
зради учасником симуляції.

У такому разі умовами гри є отримання 
прибутку в розмірі шести одиниць цінності 
при виборі варіанта «зрада» обома грав-
цями, десяти одиниць цінності при виборі 
обома гравцями варіанта кооперативної 
поведінки. При виборі протилежних страте-
гій гравець, що обрав варіант кооператив-
ної поведінки, отримує дві одиниці варто-
сті, а гравець, що вибрав варіант «зрада», 
отримує чотирнадцять одиниць вартості.

Рис. 1. Сторінка прийняття рішення щодо 
кооперації або зради учасником симуляції

Симуляційна сесія складається із послі-
довності наперед визначеної кількості пов-
торень здійснення вибору щодо кооперації 
або зради. Викладач може видавати умови 
щодо можливості комунікації в парах, що 
грають або надавати додаткові пояснення 
щодо можливостей, переваг та недоліків 
кожного з варіантів вибору. Така активна 
участь викладача та студентів у збагаченні 
ігрового досвіду має на меті глибше усві-
домлення економічної концепції, можливих 
варіантів короткострокової та довгостроко-
вої поведінки та потенційних кінцевих ре-
зультатів взаємодії для кожного з учасників 
взаємовідносин.

Після завершення симуляційної сесії ви-
кладач може переглянути та представити 
студентам статистику та графіки щодо про-
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міжних і кінцевих результатів симуляційної 
сесії. Приклад представлення такої статис-
тики наведено на рис. 2.

Використання концепції «Дилеми в’язня» 
в матеріалах курсів економічного спряму-
вання сприяє візуалізації процесу взаємодії 
двох суб’єктів із метою досягнення вигоди. 
У зазначеному випадку розглядається пе-
ревага кооперативної поведінки з можли-
вістю досягнення найбільшого загального 
прибутку всіма учасниками взаємодії на 
перевагу отримання меншого персональ-
ного прибутку за умови некооперативної 
поведінки (вибір варіанта дій «зрада»). 

Проведення сесії використання про-
грамно-імітаційних комплексів для моде-
лювання соціально-економічних ситуацій, 
що відповідають тематиці матеріалу за-
няття, ефективно використовувати в таких 
формах організації навчальної діяльності:

 – лекція, що може відбуватися у тради-
ційній формі або в нетрадиційних формах 
лекції-бесіди та лекції-дискусії [4] з ме-
тою стимулювання колективного діалогу 
та вільного обміну думками, що поклика-
ні забезпечити виявлення, обговорення, 
аналіз та роз’яснення аспектів матеріа-
лу заняття, що є недостатньо зрозуміли-
ми студентам або потребують глибшого 
розгляду та уточнення. Зокрема, в ме-
жах розгляду концепції «Дилеми в’язня» 
доцільною є концентрація уваги студен-
тів на перевагах кооперативної поведін-
ки в довгостроковій перспективі в умовах 
значної переваги некооперативної пове-
дінки в короткостроковій;

 – практичне заняття, в межах якого сту-
денти мають провести навчальні експери-
менти з метою отримання уявлення про 
принципи поведінки учасників у процесі 
взаємодії та шляхи досягнення оптималь-
ного загального результату в довгостроко-
вій перспективі.

У процесі проведення сесії викори-
стання програмно-імітаційних комплексів 
для моделювання соціально-економічних 
ситуацій, що відповідають тематиці матері-
алу, заняття доцільно використовувати такі 
методи навчання: пояснювально-ілюстра-
тивний, наочний, словесний, емпіричний 
та імітаційний методи – для проведення 
лекцій; репродуктивний, практичний, емпі-
ричний, імітаційний, адаптивне навчання – 
в межах практичних занять.

Використання зазначених форм та мето-
дів навчання у процесі візуалізації принци-
пів функціонування економічних концепцій, 
процесів та об’єктів забезпечує розвиток 
всіх компонентів економічної компетентно-
сті, а саме:

 – в межах мотиваційного компонента ко-
регує ставлення студента до потреб особи-
стих та загальних, стимулює процес фор-
мування особистісних цінностей та мотивів 
діяльності в професійному та побутовому 
житті;

 – в межах когнітивного компонента від-
бувається отримання нових знань у галузі 
економічних аспектів процесів міжособи-
стісної взаємодії;

 – формування умінь та навичок у галузі 
організації та підвищення ефективності мі-
жособистісної взаємодії як складових ча-
стин операційного компонента забезпечу-
ється практичною персональною діяльністю 
студента з імітації економічних концепцій, 
процесів та об’єктів при використанні про-
грамно-імітаційного комплексу на практич-
них заняттях;

 – набуття досвіду активного пізнан-
ня економічних аспектів людського життя 
в доступному квантифікованому вигляді, 
а також формування особистих якостей, 
що забезпечуються світоглядним пізнан-
ням одних аспектів із таких економічних 
аспектів людського життя, та формування 

Рис. 2. Приклад представлення статистики та графіків щодо проміжних  
і кінцевих результатів симуляційної сесії
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глибшого розуміння інших сприяють роз-
витку особистісного компонента економіч-
ної компетентності.

Наведемо приклад співставлення мате-
ріалів змістового модуля курсу з конкрет-
ними симуляціями:

Змістовий модуль 1. Предмет вивчення 
економіки. Компанії та індустрії.

ПІК: Competitive Market (Конкурентний 
ринок)

Ключові принципи, що вивчаються з ви-
користанням цього ПІК: 

 – вивчення дії «невидимої руки ринку» – 
максимізація індивідуального прибутку 
веде до рівноваги конкурентного ринку;

 – рівновага на конкурентному ринку міні-
мізує надлишок;

 – візуалізація змін точки рівноваги, що 
передбачається внаслідок зміни попиту та 
пропозиції.

Приклад процесу використання симуля-
ції “Competitive market” для ознайомлення 
студентів із механізмами функціонування 

Рис. 4. Результати проходження симуляції “Competitive market”

Рис. 3. Процес використання симуляції 
“Competitive market”
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конкурентного ринку та формування нави-
чок дій активного агента на такому ринку 
зображені на рис. 3.

Результати проходження симуляції для 
ознайомлення та проведення аналізу і 
формування висновків доступні на окремій 
сторінці ПІК та наведені на рис. 4.

У процесі використання зазначеного 
ПІК відбувається формування структур-
них складників економічних компетент-
ностей:

 – знання: студенти здобувають знання 
щодо принципів дії конкурентного ринку, 
можливостей та обмежень функціонування 
такого типу ринків;

 – уміння: у студентів формуються уміння 
ефективно приймати рішення щодо фор-

мування політики пропозиції підприємства 
на конкурентному ринку.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ  
В ГРУПАХ ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Лавренко С.О., к. пед. н., доцент,
доцент кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти

Харківський національний педагогічний університет 
імені Г.С. Сковороди

У статті висвітлено мету й режим групи подовженого дня в умовах Нової української школи, її осо-
бливості. Розглянуто застосування окремих прийомів розвитку критичного мислення в умовах групи 
подовженого дня.

Ключові слова: критичне мислення, прийоми розвитку критичного мислення, група подовженого 
дня, початкова школа.

В статье показаны цель и режим группы продленного дня в условиях Новой украинской школы, 
ее особенности. Рассмотрено использование отдельных приемов развития критического мышления  
в условиях группы продленного дня.

Ключевые слова: критическое мышление, приемы развития критического мышления, группа прод-
ленного дня, начальная школа.

Lavrenko S.O. THE USE OF TECHNIQUES OF DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING  
IN THE EXTENDED DAYCARE GROUPS OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL

The article considers the purpose and arrangement of the extended daycare group in a context of the New 
Ukrainian School and its features. Some techniques of development of critical thinking in a context of the 
extended daycare group are discussed.

Key words: critical thinking, receptions of development of the critical thinking, group of the prolonged day, 
primary school.

Постановка проблеми. Сучасний етап 
розвитку українського суспільства харак-
теризується глибокими соціально-еконо-
мічними перетвореннями. У зв’язку з цим 
перед освітою постають нові завдання: 
школа повинна орієнтуватися на створен-
ня оптимальних умов для розвитку кожної 
дитини, спрямовуватися не на заучування, 
а на формування в учнів здібностей само-

стійно осмислювати навколишню дійсність, 
що є одним із завдань критичного мислен-
ня. Це передбачає перебудову процесу 
навчання, кінцевою метою якого має ста-
ти максимальне розкриття індивідуальних 
можливостей і самоактуалізація особисто-
сті кожного школяра. Значний потенціал із 
цього питання містить організація діяльно-
сті учнів в умовах груп подовженого дня 
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(школи повного дня). Міністр освіти Укра-
їни Л. Гриневич зазначила, що в більшо-
сті країн, які мають справді хороші освітні 
системи, початкова школа – це, як прави-
ло, школа повного дня. Тому питання ви-
користання прийомів розвитку критичного 
мислення в групах подовженого дня Нової 
української школи є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Особливості організації навчально-ви-
ховного процесу в групах подовженого 
дня, його зміст, форми й методи розгля-
нуто в працях А. Бондаря, Л. Веденісова, 
Т. Герлянд, Ш. Голчека, А. Гордінa, М. Го-
робея, Ж. Готдаєва, П. Гранкіна, В. Дімітро-
вої, Я. Дімової, Б. Кобзаря, Е. Костяшкіна, 
Г. Манке, І. Мар’єнко, К. Присяжнюк, Т. Ра-
бченюк, В. Рязанова, В. Саприкіна, О. Сур-
кова Т. Чубенка, А. Хрипкової, В. Чубенка 
та ін.

Питання розвитку критичного мислення 
перебуває в центрі наукових розвідок та-
ких учених, як Б. Блум, Д. Брунер, Дж. Гіл-
форд, Р.Х. Джонсон, Р. Еніс, Д. Клустер, 
Т. Ліпман, К. Мередіт, Д. Стіл, Ч. Темпл, 
Д. Халперн, С. Уолтер та ін.

Постановка завдання. Мета статті – 
показати можливості використання прийо-
мів розвитку критичного мислення в умовах 
групи подовженого дня Нової української 
школи.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Як відомо, у початковій школі 
група подовженого дня створюється для 
формування в учнів ключових компетент-
ностей, необхідних для успішної життє-
діяльності й самореалізації особисто-
сті, організації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів і їхньої самостійної роботи  
із закріплення та поглиблення знань, умінь 
і навичок, набутих під час уроків (самопід-
готовки), надання кваліфікованої допомо-
ги учням у підготовці до уроків, створення 
сприятливих умов для формування учнів-
ського колективу, організації індивідуаль-
ної, групової та колективної роботи учнів, 
організації їхнього дозвілля, збереження і 
зміцнення здоров’я учнів, формування гігі-
єнічних навичок і засад здорового спосо-
бу життя, надання допомоги батькам або 
особам, які їх замінюють, у вихованні уч-
нів. Тривалість перебування учнів у групі 
подовженого дня становить не більше ніж 
шість годин на день.

В умовах розбудови початкової школи 
України новий порядок для груп подовже-
ного дня передбачає такі зміни:

• можливість створення інклюзивних  
і/або спеціальних груп подовженого дня. 
Визначено особливості процедури їх від-
криття, наповнюваності й організації ос-

вітнього процесу для дітей з особливими 
освітніми потребами;

• формування в учнів ключових компе-
тентностей, а також забезпечення виконан-
ня індивідуальної програми розвитку дітей 
з особливими освітніми потребами;

• різниця у віці учнів з однієї групи не має 
перевищувати двох вікових груп (напри-
клад, з учнів 2–3 класів), що дасть змогу 
забезпечити комфортніші умови для дітей 
з урахуванням їхніх індивідуальних психо-
логічних відмінностей і фізичного розвитку 
(замість комплектування груп у межах що-
найменше 4 вікових категорій згідно з по-
переднім Положенням);

• водночас заклади, що розташовані  
та/або гірській місцевості, як і раніше, змо-
жуть утворювати групи подовженого дня 
для учнів різного віку.

Режим роботи групи подовженого дня 
передбачає таке:

1) організацію:
• прогулянки на відкритому повітрі три-

валістю не менше як одна година 30 хви-
лин для учнів перших – четвертих класів;

• харчування тривалістю не менше як 
30 хвилин;

2) виконання домашніх завдань (за на-
явності) тривалістю не більше ніж одна го-
дина;

3) проведення:
• спортивно-оздоровчих занять для уч-

нів тривалістю не менше ніж одна година;
• занять у гуртках, секціях та екскурсій.
Для профілактики стомлюваності, пору-

шення статури, зору учнів початкових кла-
сів необхідно через кожні 15 хвилин заняття 
проводити фізкультхвилинки та гімнастику 
для очей.

У Державному стандарті початкової за-
гальної освіти зазначено, що протягом нав-
чання в початковій школі учні повинні ово-
лодіти ключовими компетентностями, які 
передбачають їхній особистісно-соціаль-
ний та інтелектуальний розвиток. Водночас 
більш ефективно формувати в учнів низ-
ку ключових компетентностей (передусім 
«уміння вчитись», тобто вміння самостійно 
здобувати знання, вчитися організовувати 
свою роботу з розв’язання актуальних про-
блем і досягнення потрібного результату, 
набувати навичок самоконтролю, самоо-
цінки, самовдосконалення; вміння співп-
рацювати між собою й із учителем, уміння 
спільно визначати проблеми й мету діяль-
ності, ефективно співпрацювати, бути ініці-
ативними та відповідальними за прийняття 
рішень, обґрунтовано долати суперечки, 
до того ж співпраця учнів з учителем і сво-
їми товаришами вчить послідовно, долаю-
чи труднощі, йти до поставленої мети), що 



220 Педагогічні науки

Випуск LXXХIIІ. Том 1. 2018

допомагає технологія розвитку критичного 
мислення [1–3].

Критичне мислення – це науковий 
тип мислення, який використовується 
для розв’язання неординарних практич-
них завдань, включає в себе загальне та 
предметне мислення, характеризується 
усвідомленістю, самостійністю, рефлексив-
ністю, цілеспрямованістю, обґрунтованістю, 
контрольованістю й самоорганізованістю. 

На думку фундатора Інституту критич-
ного мислення США М. Ліпмана, критичне 
мислення є вмілим відповідальним мислен-
ням, що дає людині змогу формулювати 
надійні вірогідні судження, оскільки воно 
ґрунтується на певних критеріях, є таким, 
що само коригується, випливає з конкрет-
ного контексту [4, с. 17].

Застосування технології розвитку кри-
тичного мислення як у групі подовженого 
дня, так і під час уроків створює додаткову 
мотивацію до навчання. Учні добре засвою-
ють матеріал тому, що це їм цікаво.

Розглянемо деякі прийоми кричного 
мислення, які доречно застосовувати в гру-
пі подовженого дня:

1. «Читання тексту з позначками». В ос-
нову цього прийому покладено читання 
тексту з одночасним маркуванням окремих 
його частин спеціальними позначками на 
полях. Цей прийом доцільно застосовувати 
під час самопідготовки з метою залучення 
учнів до роботи з книгою.

Алгоритм:
• Написати позначки на дошці й поясни-

ти, що вони означають:
«+» – знайома інформація;
«V» – нова інформація;
«-» – інформація, яка протиставляється 

попереднім уявленням;
«?» – інформація, що здивувала й викли-

кала інтерес, хочете дізнатися про це біль-
ше.

• Дати учням завдання прочитати текст 
і зробити подібні позначки на полях підруч-
ника. На кожний абзац тексту по 1–2 по-
значки.

2. «Кероване читання з передбаченням».
Алгоритм:
• Після ознайомлення з назвою тексту і 

його автором перед читанням учитель ста-
вить дітям питання, які дають змогу зро-
бити припущення, про що саме буде текст 
(робота в парах чи групах).

• Текст розподіляється на частини, і далі 
читати його учні будуть частинами. Зупинки 
треба роботи на найбільш цікавих місцях, 
створити інтригуючу ситуацію очікування.

• Після читання кожної частини учням 
ставляться запитання. Пропонується зро-
бити передбачення стосовно того, що буде 

далі, а після читання наступної частини це 
передбачення аналізується.

3. «Алфавіт».
Учні отримують завдання написати як-

найбільше фактів про тему навчання, при 
цьому кожне слово-факт має починатися з 
літер алфавіту. Наприклад, вивчення теми 
«вода»: аква, болото, водоспад, гідростан-
ція тощо.

4. «6 капелюхів».
Учні діляться на команди (або це можуть 

бути окремі ролі для одного учня), кожна з 
яких отримує свого «капелюха». Колір ка-
пелюха вказує на тип завдання. Білий ка-
пелюх – розкажіть про тему лише у фактах і 
цифрах. Жовтий капелюх – подумайте, чому 
… (далі йде питання, що стосується фунда-
ментальних основ теми, яку досліджують). 
Чорний капелюх – доведіть, що … (в рам-
ках теми). Червоний капелюх – подумайте, 
який емоційний стан може викликати в нас 
ця тема (або якийсь її ключовий елемент)? 
Зелений капелюх – подумайте, як викори-
стати тему/її елементи, щоб це зробило 
наше життя радіснішим/які позитивні мо-
менти має ця тема? Синій капелюх – уза-
гальніть висловлювання всіх попередніх 
груп капелюхів/підсумуйте, що корисного 
та нового ми дізналися в результаті цього 
завдання.

5. «Fishbone» («Рибна кістка»).
Свою назву цей прийом має тому, що 

його візуальне вираження нагадує рибну 
кістку. Він дає учням змогу «розбити» за-
гальну проблемну тему на низку причин та 
аргументів. Застосування цього прийому 
допоможе учням зрозуміти важливість ар-
гументації, а також те, що кожна пробле-
ма – багатогранна, може мати кілька при-
чин, що впливають одна на одну.

Алгоритм:
• Після спільного обговорення проблем-

ної теми під керівництвом учителя учні за-
писують її чітке формулювання в полі «Про-
блема».

• Після аналізу інформації за темою 
учні виділяють причини й аргументи, що їх 
підтверджують. Часто причин знаходиться 
більше, ніж аргументів. У такому випадку 
необхідно пояснити учням, що це – нор-
мально, адже бувають ситуації, коли при-
чини не мають логічного пояснення й зали-
шаються як припущення.

• Шляхом аналізу «причин-аргументів» 
діти формулюють висновок, який запису-
ється в останній частині малюнка.

6. «Плакат думок».
Цей прийом потрібно виконувати в пов-

ній тиші. Тиша разом із письмом є інстру-
ментом для сповільнення мислення, у свою 
чергу, це можливість зосередитись на про-
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блемному питанні та знайти на нього відпо-
відь з урахуванням думки іншого учня. Учні 
можуть зосередитись на точках зору інших. 
Потрібно об’єднувати учнів у пари чи гру-
пи (3–4). Цей прийом є гарним різновидом 
для інтровертів, тих, хто не любить публіч-
но виступати або краще сприймає інфор-
мацію візуально.

7. «Асоціативний кущ».
Алгоритм:
• Записати на дошці в центрі ключове 

слово чи фразу.
• Записати будь-які слова чи фрази, які 

спадають на думку.
• Ставити знаки питання біля частин 

куща, в яких невпевнені.
• Записувати всі ідеї, які з’являються чи 

скільки дозволяє час.
8. «Кубування».
Цей підхід полегшує розгляд різних сто-

рін теми й передбачає використання куби-
ка з написаними на кожному боці вказів-
ками щодо напряму мислення та письма. 
Використовується в процесі гри, коли діти 
вчаться описувати предмет, явище тощо.

• Опишіть це. Як це виглядає (розглянь-
те уважно предмет та опишіть, що ви ба-
чите, відрізняючи колір, форму й розміри)?

• Порівняйте це (на що це схоже, а від 
чого відрізняється).

• Установіть асоціації (про що змушує 
вас думати, що спадає на думку).

• Проаналізуйте це (з чого це зробле-
но).

• Знайдіть застосування цьому (як би ви 
це використали, як саме це може бути за-
стосовано).

• Запропонуйте аргументи «за» і «про-
ти» (добре це чи погано, чому).

Сторони куба можна змінювати залежно 
від того, з якого боку необхідно вчителю, 
щоб учні підійшли до розгляду цієї теми.

9. «Джигсоу-1» («Мозаїка»).
• Учні класу об’єднуються в постійні гру-

пи (кількість учнів – це кілька частин у тек-
сті). Кожен учень має певний номер.

• Текст ділиться учителем на логічно за-
вершені частини.

• Кожна частина вивчається певною 
експертною групою, яка формується за од-
наковими номерами, за кольоровими карт-
ками.

• Робота експертних груп. Учні вивчають 
свою частину, готуються донести її зміст 
до своїх товаришів у постійній групі. Отже, 
кожна дитина вивчає свою частину тексту, 
але за допомогою товаришів (експертів 
з іншої частини) повинна сприйняти весь 
текст загалом.

• Повернення експертів до постійної 
групи і взаємонавчання.

• Перевірка засвоєння змісту загалом 
усіма учнями [1–2; 4].

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, організація навчально-вихов-
ного процесу в групі подовженого дня є 
логічним продовженням навчально-вихов-
ного процесу, що здійснюється впродовж 
уроків. Відповідно, самопідготовка учнів  
як продовження навчального процесу та 
організація їхнього дозвілля сприяють 
формуванню особистості дитини, форму-
ванню вмінь співпрацювати з товаришами 
й учителем, самостійно здобувати знання, 
здійснювати самоконтроль тощо, значні 
можливості в чому містить технологія кри-
тичного мислення.

Подальшого поглибленого вивчення й 
узагальнення потребують питання осо-
бливостей розвитку критичного мислення 
в дітей 6-річного віку, підготовка батьків 
до розвитку критичного мислення дитини, 
інноваційні форми діяльності в групах по-
довженого дня, формування інноваційного 
стилю діяльності вчителя-вихователя групи 
подовженого дня тощо.
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У статті розкрито проблему розвитку командного лідерства в контексті вивчення міжнародного дос-
віду. Розглянуті підходи до розвитку лідерського потенціалу команд у галузі вищої освіти Великої Бри-
танії. Схарактеризовано відповідну навчальну модель розвитку командного лідерства вищої школи та 
практичні методи її впровадження. Визначено інноваційні складові елементи британського підходу, що 
в перспективі сприятимуть ефективному розвитку командного лідерства в контексті адаптації до реалій 
вітчизняних ВНЗ.

Ключові слова: командне лідерство, технології розвитку, вища школа Великої Британії, навчальні 
моделі, освітні інновації, інтернаціоналізація вищої освіти.

В статье раскрыта проблема развития командного лидерства в контексте изучения международного 
опыта. Рассмотрены подходы к развитию лидерского потенциала команд в сфере высшего образования 
Великобритании. Охарактеризирована соответствующая учебная модель развития командного лидер-
ства высшей школы и практические методы ее внедрения. Определены инновационные составляющие 
британского подхода, в перспективе способствующие эффективному развитию командного лидерства  
в контексте адаптации к реалиям украинских заведений высшего образования.

Ключевые слова: командное лидерство, технологии развития, высшая школа Великобритании, 
учебные модели, образовательные инновации, интернационализация высшего образования.

Modestova T.V. TECHNIQUES OF TEAM LEADERSHIP DEVELOPMENT IN THE UK HIGHER 
SCHOOL

The problem of team leadership development in the context of studying international experience is consid-
ered in the article. Particular approaches to the team leadership development in the UK higher education have 
been described. The correspondent model for learning and development of team leadership at higher school 
and some methods for its implementation have been characterized. The innovative components of British ap-
proach, which in the long term could be considered as promoting ones for the team leadership development 
through its adaptation for Ukrainian universities reality, have been identified.

Key words: team leadership, development techniques, the UK higher school, learning models, educational 
innovations, internationalization of higher education.

Постановка проблеми. Відповідно до 
чинної законодавчо-нормативної бази га-
лузь вищої освіти України йде нині нелег-
ким шляхом реформування та удосконален-
ня діяльності вищих навчальних закладів.  
Одним із ключових факторів успішної реалі-
зації поставленої мети є формування інсти-
туційної згуртованості. Протиріччя реальної 
ситуації полягає у неможливості ефектив-
ного впровадження інновацій на базі старої 
управлінської моделі вищої освіти, яка ба-
зується на принципі адміністрування, а не 
розвитку колективу закладів вищої освіти. 
Тож, проблема формування командного 
лідерського потенціалу вищої школи є ак-
туальною та потребує відповідного дослі-
дження.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Серед актуальних закордонних до- 
сліджень в зазначеному контексті вар-
то виділити роботи Р. Гоффі та Г. Джон-
са (в контексті дослідження лідерства як 
феномена еволюції теорії менеджменту), 
С. Ханта (в контексті вищої освіти), Д. Пар-

кіна (в контексті викладання та вивчення лі-
дерства у вищій школі), Г. Гібса (в контексті 
дослідження розвитку лідерського потен-
ціалу викладацької діяльності в науково- 
дослідницькому оточенні), Д. Росвела 
(в контексті дослідження теоретичних ос-
нов лідерства у галузі вищої освіти), Е. Мо-
роу (в контексті дослідження впливу етніч-
ності у сфері лідерства вищої освіти) та ін.

Серед останніх досліджень вітчизняних 
фахівців, що опікуються проблемою роз-
витку лідерського потенціалу вищої осві-
ти, можна виділити роботи О. Боднарук та 
О. Паламарчук (у контексті дослідження ін-
струментів психологічної діагностики лідер-
ського потенціалу університетів), К. Ждано-
вої (дослідження готовності університетів 
України до реалізації парадигми лідерства 
в управлінні вищою освітою), С. Калашніко-
вої (в контексті дослідження проблеми те-
оретичних основ та об’єктивних передумов 
розвитку лідерського потенціалу універ-
ситетів, а також, імплементації в Україні), 
С. Курбатова (дослідження проблеми уні-
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верситетських рейтингів як механізму ви-
значення інституційного лідерства), І. Про-
хор (у контексті аналізу провідного досвіду 
розвитку потенціалу командного лідерства 
в університетах Сполученого Королівства), 
О. Щербакової (в контексті дослідження 
риторико-комунікативної культури сучасно-
го університету як інтегративного фактору 
формування академічної еліти) та ін.

Незважаючи на достатню кількість ґрун-
товних праць, присвячених феномену лі-
дерства у галузі вищої освіти, питання роз-
витку командного лідерського потенціалу 
в контексті вивчення та адаптації успішних 
світових практик потребує подальшого до-
слідження.

Тож, метою статті є дослідити досвід 
вищої школи Великої Британії в контексті 
розвитку командного лідерства.

Постановка завдання. Для досягнен-
ня поставленої мети треба виконати такі 
завдання:

1) розглянути підходи до розвитку лідер-
ського потенціалу команд у галузі вищої 
освіти Великої Британії;

2) схарактеризувати навчальну модель 
розвитку командного лідерства вищої шко-
ли Великої Британії та практичні методи її 
впровадження;

3) визначити інноваційні складники бри-
танського підходу, що сприятимуть ефек-
тивному розвитку командного лідерства 
в контексті адаптації до реалій вітчизняних 
ВНЗ.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основою розбудови інституту 
лідерства вищої школи Великої Британії 
виступає сталий процес розвитку колек-
тиву закладів вищої освіти, що, зокрема, 
передбачає підвищення відповідної квалі-
фікації через участь у Програмах із розвит-
ку лідерського потенціалу для науково-ви-
кладацького та адміністративного складу 
університетів у міжнародному контексті. 
Реалізація відповідних програм передбачає 
дотримання наведених нижче  принципів.

Спільне створення програм передбачає 
реалізацію індивідуалізованого підходу, 
спрямованого на конкретні потреби закла-
дів, причетних до галузі вищої освіти, зо-
крема закордонних, через адаптацію стан-
дартних програм, розрахованих на широку 
аудиторію, до унікальних умов та контексту, 
або створення навчального змісту «з нуля» 
з метою вирішення нестандартних завдань. 
Як засвідчує досвід Фундації Лідерства Ви-
щої освіти Великої Британії, нині актуальни-
ми тенденціями, що відображають потреби 
міжнародної освітньої галузі, є розвиток 
командного лідерства у міжнародному кон-
тексті; академічне лідерство, управлін-

ня організаційними послугами, лідерство 
для тих працівників закладів вищої освіти, 
які поєднують академічні та адміністративні 
функції, організація командної роботи нау-
ковців, викладачів, розвиток представників 
професорського складу, маркетингові про-
грами, проектний менеджмент, планування 
та управління змінами, розвиток страте-
гічного потенціалу, управління діяльністю 
на індивідуальному, груповому та органі-
заційному рівнях у закладах вищої освіти, 
культурна обізнаність у контексті інтерна- 
ціоналізації [1]. 

Креативність. Опиняючись у складній 
ситуації, людина обирає один із двох ос-
новних способів вирішення проблеми – 
пошук якомога більшої кількості потенці-
альних варіантів вирішення питання або 
зосередження на одному єдиному вірному 
рішенні, що ґрунтується на основі наявних 
фактів та логіки. Досліджуючи людський ін-
телект у зазначеному контексті, психолог 
Джо Гілфорд виділив два відповідних типи 
мислення – дивергентний (що діє за «вія-
лоподібним» принципом) та конвергент-
ний (допускає лише одну правильну відпо-
відь). Тож, дивергентне мислення (від лат. 
divergere «відхилятися, розходитися») – це 
мислення, пов’язане з розв’язанням задач 
шляхом пошуку великої кількості нестан-
дартних оригінальних рішень. Воно припу-
скає існування кількох правильних відпові-
дей та виступає основою креативності [2]. 
Британські експерти вважають одним з 
актуальних викликів сучасної вищої освіти 
навчити людину зміщувати фокус уваги з 
конвергентності на дивергентність та, на-
впаки, за принципом «розширення-звужен-
ня». Відповідно, це збільшує ймовірність 
створення інноваційних та нестандартних 
рішень, що характеризують ефективну 
творчу особистість та забезпечують швид-
кий розвиток відповідної галузі.

Взаємоповага. Важливою умовою ефек-
тивної роботи команди є дотримання пра-
вил взаємодії, які дають змогу ефективно 
комунікувати учасникам на засадах поваги 
до думок, почуттів і досвіду інших. Британ-
ські фахівці наголошують, що обговорення 
будь-яких питань у команді мають прово-
дитися відкрито, без оціночних суджень 
в атмосфері взаємоповаги, підтримки та 
заохочення. Зокрема, цей підхід є особли-
во актуальним у часи змін у галузі вищої 
освіти, коли перед командою постають 
складні завдання щодо збереження потен-
ціалу колективу, закладу та його подаль-
шого розвитку. Так, дослідження визнаного 
експерта з реформування освітньої галузі 
М. Фуллана в зазначеному контексті дали 
змогу конкретизувати такі настанови: не 
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можна вважати, що тільки одна єдина вер-
сія змін буде саме такою, яку треба чи мож-
на запровадити; будь-яка значна інновація, 
що призводить до змін, вимагає від людей, 
які працюють над її впровадженням, сфор-
мулювати власне розуміння того, що відбу-
вається; конфлікт та незгода – не тільки не-
уникні, але й невід’ємні складові елементи 
процесу успішних змін; людям не потрібен 
тиск для того, щоб змінюватися; ефективні 
зміни потребують часу; не можна очікувати, 
що зміняться всі або навіть більша частина 
групи; припущення потребують розробки 
конкретного плану дій; реальний план – це 
зміна культури в освітніх установах, а не 
поодинокі інновації [3].

Підтримка та співробітництво. Важливим 
фактором забезпечення ефективного роз-
витку командного лідерства в галузі вищої 
освіти є створення сприятливого середо-
вища для розвитку групи. Відповідну роль 
«рушіїв змін» вища школа Великої Британії 
віддає фасилітаторам, які мають володіти 
високим професіоналізмом, відданістю та 
мати ентузіазм на шляху подолання різно-
манітних викликів задля досягнення окрес-
леної мети. В контексті освітнього лідер-
ства фасилітатор – це нейтральна особа, 
яка допомагає окремим особам та групам 
працювати ефективніше, підтримуючи всіх 
у процесі обмірковування та плідної співп-
раці на шляху до досягнення спільних цілей 
[4]. Ключовими завданнями фасилітування 
в контексті розвитку командного лідерства 
у вищій школі Великої Британії є: внесення 
пропозицій щодо можливого покращення 
організації групових процесів; дотримання 
неупередженості – фасилітатор не повинен 
мати власного інтересу щодо прийнятих 
командою рішень, але бути дуже зацікав-
леним у тому, щоб ці рішення приймали-
ся; сприяння прогресу групи – фасиліта-
тор проводить моніторинг, оцінювання та 
визначає виклики з метою сприяння ста-
лому прогресу команди; створення спри-
ятливого середовища, де в кожного учас-
ника є змога співпрацювати, пропонувати 
інновації та досягати успіху, зокрема, через 
заохочення до висловлювання. Тож, метою 
фасилітування в зазначеному контексті є 
підтримка та спрямування команди, а та-
кож керування нею за допомогою чіткого 
мислення, активної участі і повного залу-
чення всіх учасників із метою ефективного 
досягнення спільних командних цілей. 

У продовження дослідження філософії 
розвитку командного лідерства у сфері ви-
щої освіти Великої Британії варто розгля-
нути такі підходи, що застосовуються бри-
танськими експертами з метою навчання 
команд-представників закладів вищої освіти:

Модель 70-20-10. З метою розвитку ко-
мандного лідерського потенціалу британ-
ські експерти пропонують модель навчан-
ня, розроблену М. Макколом, М. Ломбардо 
и Р. Эйчингером [5]. Зазначений підхід пе-
редбачає забезпечення високої ефектив-
ності засвоєння знань та розвитку необхід-
них навичок шляхом дотримання певного 
співвідношення різних видів діяльності: 

• 70% – навчання на власному досвіді: 
вирішення реальних завдань на робочому 
місці, бізнес-завдання, проекти, щоденна 
професійна діяльність. Наприклад, у кон-
тексті Програми з розвитку лідерського 
потенціалу університетів України, органі-
заторами якої є Фундація лідерства вищої 
освіти Великої Британії, Британська Рада 
та Інститут вищої освіти НАПН України [6], 
кожна команда-учасник реалізує власний 
інституційний проект протягом року;

• 20% – взаємодія з іншими в профе-
сійному контексті: співробітництво, спільні 
роздуми, робота та спостереження за ро-
льовими моделями, неформальні відгуки та 
коучинг; 

• 10% – формальне навчання: тренінги, 
семінари, конференції, зустрічі зі спеціаліс-
тами. 

Експерти Фундації лідерства вищої осві-
ти підкреслюють той факт, що викладені 
пропорції є орієнтовною схемою. Тож, вони 
можуть змінюватися залежно від наявних 
обставин. Самі розробники зазначають: 
«Цінність цієї моделі не в представлених 
числах, а в тому, що вона виводить концеп-
цію навчання за межі навчального класу, 
переносить її на робоче місце та в соціаль-
ну сферу» [7]. 

Імплементація ідеї навчання на власно-
му досвіді передбачає дотримання пев-
ного алгоритму. Так, у контексті розвитку 
командного лідерства британські експер-
ти радять звернути увагу на дослідження 
Д. Колба щодо експериментального нав-
чання [8]. Дослідник висунув твердження 
про те, що навчання є процесом перетво-
рення досвіду на знання. Успішність від-
повідного процесу базується на власному 
автентичному досвіді того, хто навчається. 
Розроблений вченим цикл навчання демон-
струє послідовність чотирьох відповідних 
етапів: 1) конкретний досвід (отримання 
нового досвіду, зіткнення з новою ситуаці-
єю або переосмислення наявного досвіду); 
2) рефлексивні спостереження (у центрі 
уваги будь-які протиріччя між отриманим 
досвідом та його розумінням); 3) абстрак-
тна концептуалізація (рефлексія дає пош-
товх новим ідеям або модифікації наявної 
абстрактної концепції); 4) активне експери-
ментування (студент використовує ідеї, що 
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виникли, в оточуючому світі для того, щоб 
побачити результат їх застосування).

Експерти Фундації лідерства вищої осві-
ти Великої Британії пропонують використо-
вувати зазначений підхід у контексті роз-
витку командного лідерства через призму 
обмірковування конкретних запитань на 
кожному з етапів [9] (див. схему 1).

Представлена модель стала основою 
для класифікації стилів навчання за Д. Кол-
бом, яка створена для виявлення відпо-
відних уподобань людини та відображає 
також погляди на формування творчої осо-

бистості через розвиток конвергентного та 
дивергентного стилів мислення, які були 
описані вище. Як зазначають експерти, 
цей підхід є ефективним інструментом, що 
використовується не тільки в контексті роз-
витку лідерського потенціалу вищої освіти, 
а й в комерційній сфері та професійно-тех-
нічному навчанні Великої Британії. Він дає 
змогу швидко допомогти із визначенням 
оптимального підходу до індивідуального 
навчання, групової роботи, менеджменту. 
Також британський досвід вищої школи за-
свідчує, що представлена модель сприяє за-

• Абстрактна 
концептуалізація

• Активне 
експериментування 

• Рефлексивні 
спостереження 

• Конкретний досвід 

Щось 
сталося!

Що саме 
сталося?

Що це 
значить?Що далі?

Схема 1. Цикл навчання (за Д. Колбом)

Схема 2. Спіраль навчальної практики
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стосуванню більш збалансованого підходу 
до навчання як інструменту самооцінюван-
ня, а також є корисною під час визначення 
профілю команди в контексті використан-
ня малими групами та виявлення силь-
них та слабких сторін у процесі навчання.

Співзвучний підхід до поетапного нав-
чання, який є актуальним, на думку бри-
танських експертів, у контексті розвитку 
командного лідерського потенціалу запро-
понував Д. Шон [10].

Головна думка автора також зосере-
джена на унікальному досвіді студента та 
відповідному процесі роздумів над ним. 
Обґрунтовуючи теорію «рефлексуючого 
практика», дослідник стверджує, що про-
фесіонали мають навчитися формулювати 
та перефразовувати складні, неоднозначні 
проблеми, з якими вони стикаються, а потім 
змінювати власну практику згідно з отри-
маними висновками. Принциповим аспек-
том зазначеного підходу є виділення двох 
ключових типів роздумів: під час дії (негай-
не прийняття рішення) та про дію (довші 
та більш глибокі роздуми) (див. схему 2).

У продовження дослідження навчальних 
моделей, що рекомендовано до застосу-
вання фахівцями вищої школи Великої Бри-
танії з метою розвитку командного лідер-
ства, варто розглянути рефлективний цикл 
Г. Гібса, який базується на серіях запитань, 
пов’язаних із кожним із представлених ета-
пів [11] (див. схему 3). 

Етап «Опис». Британські експерти реко-
мендують сфокусувати увагу на запитанні 
«Що сталося?». Під час обговорення можна 
використовувати такі додаткові запитання 

та інструкції, пов’язані з описом здобуто-
го досвіду: що це був за досвід? Опишіть 
мені…; поясніть щодо…; розкажіть про…; 
розкажіть більше про…; що ви помітили? 
Що ви зробили?

Етап «Почуття». Ключове запитання – 
«Що ви думали і відчували?». Доречно 
розбудовувати обговорення навколо таких 
пунктів: як ви відреагували? Як ви почува-
лися? Що ви думали під час… та після…? 
Опишіть себе; опишіть інших.

Етап «Оцінювання». Варто обміркувати: 
«Що було гарного і поганого в цьому досві-
ді?», а також приділити час таким позиціям: 
оглядаючись, перегляньте, що сталося…; 
що було гарного і поганого? Що було цін-
ним? Що це змусило обдумати чи почати 
обдумувати?

Етап «Аналіз». Увагу зосереджено на 
запитанні «Який висновок ви можете зро-
бити з ситуації?». Корисно буде опрацю-
вати таке: з ким ви говорили? Які теорії 
чи ідеї розглядали? Що ви зрозуміли? Що 
справді відбувалося?

Етап «Висновок». Головне запитання – 
«Що ще ви могли б зробити?». Не зайвим 
буде відповісти на такі додаткові запитан-
ня: ваша найсміливіша ідея? Які є інші мож-
ливості? Що ви дізналися про себе? Пояс-
ніть мені варіанти.

Етап «План дій». У центрі уваги – за-
питання «Якщо це станеться знову, що ви 
зробите?». А саме: що ви будете робити 
далі і коли завершите? Які кроки ви зроби-
те? Які нові знання і навички вам потрібні? 

Як зазначають британські фахівці, цей 
підхід заохочує мислити системно щодо 

ОПИС ПОЧУТТЯ 

ОЦІНЮ
ВАННЯ 

АНАЛІЗ 
ВИСНО
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ПЛАН 
ДІЙ 

Схема 3. Рефлективний цикл (за Г. Гібсом)
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кожної з фаз власного досвіду або діяль-
ності, а також дисциплінує студента, який 
таким чином дійсно ретельно зосереджу-
ється на одному питанні, перш ніж перейти 
до наступного. Крім того, експерти наголо-
шують на доцільності застосування пред-
ставленого підходу в контексті розвитку ко-
мандного лідерства в режимі колективного 
обговорення, самостійного обміркування 
отриманого досвіду або співпраці в парі 
з колегою.

Продовжуючи дослідження технологій 
розвитку командного лідерського потен-
ціалу вищої школи Великої Британії, вва-
жаємо за доцільне схарактеризувати від-
повідний тематичний зміст та методичні 
аспекти на прикладі Програми з розвитку 
лідерського потенціалу в розрізі навчаль-
них сесій «Центр розвитку команд» [9] та 
«Академія змін» [12], адаптованих британ-
ськими фахівцями саме для розбудови ко-
манд-лідерів у галузі вищої освіти України. 
Так, навчальний зміст за темами охоплює 
розуміння контексту освітньої галузі та кон-
кретних умов функціонування команди, ро-
зуміння динаміки розвитку колективу, по-
гляди на лідерство в галузі вищої освіти, 
комунікацію та вміння слухати, моделі змін, 
креативне мислення, обмін ідеями та ре-
зультатами (робота у групі, емоційний інте-
лект), інструменти впливу тощо. 

Відповідний зміст передбачає командне 
опрацювання за допомогою рефлективного 
оцінювання (наприклад, PESPLE та SWOT 
аналіз), мозкового штурму, діагностики ін-
дивідуального стилю навчання, мислення 
та керування (за допомогою онлайн ресур-
сів та анкетування під час групових сесій), 
діагностики етапів розвитку групи (впра-
ва-міркування над моделлю розвитку груп), 
складання та дослідження об’єднаного 
рольового профілю команди, картування 
та аналіз зацікавлених сторін, складання 
плану дій (у контексті інституційного про-
екту), перевірочного списку для комунікації 
(планування, підготовка, структура, підхо-
ди, пастки), схеми впливу на стейкхолдерів 
(наприклад, діаграма «Голова-Розум-Сер-
це», модель впливу «від себе – до себе» 
через обговорення в команді та створен-
ня відповідної схеми), візуалізації проекту 
(«the Rich Picture») [13], опрацювання ви-
кликів («Світове кафе») [14], презентації 
ідей, пропозицій («Пітч у ліфті») [15], ро-
боти з робочими аркушами (наприклад, 
8-крокова модель змін за Котером, чек-ліст 
«Фенікс») [16], тощо.

На окрему увагу, на наш погляд, за-
слуговує підхід британських експертів до 
розвитку креативного мислення команд, 
якому вища освіта Великої Британії надає 

великого значення в контексті розвитку 
командного лідерства освітньої галузі. На-
приклад, із метою визначення нових мож-
ливостей експерти рекомендують звер-
нути увагу на принцип пошуку ключових 
слів, головною ідеєю якого є асоціація слів 
або концептів. У цьому разі працює схема: 
одна річ веде до іншої. Таким чином, як за-
значають фахівці, команда може спеціаль-
но ставити перед собою певне завдання, 
яке стимулюватиме процес пошуку опти-
мального рішення, зокрема, за допомогою 
таких методів:

• метод словника. У контексті вирішен-
ня проблеми в освітній галузі експерти 
пропонують взяти ключове слово для на-
явного проекту чи завдання (наприклад, 
публічність). Потім треба перелічити сино-
німи та пов’язані з ним терміни, які зазви-
чай можна знайти в словнику (також можна 
використовувати інші інформаційні ресур-
си. Наприклад, інтернет, друковану пресу, 
комерційні публікації, фахові спеціалізовані 
видання тощо). Фахівці звертають увагу на 
те, що треба відібрати не лише іменники, 
а й дієслова, прислівники тощо. Таким чи-
ном, описаний метод дає змогу згенерува-
ти велику кількість варіантів для подальшо-
го дослідження на предмет практичності, 
актуальності тощо (залежно від поставле-
ного завдання);

• метод синонімів. Відрізняється від по-
переднього підходу тим, що замість пошуку 
синонімів до одного слова британські фа-
хівці пропонують змінити всі ключові сло-
ва у формулюванні проблеми. У посібнику 
з розвитку командного лідерства наводить-
ся такий приклад: формулювання пробле-
ми – «Грубий ґрунт викликає деформацію 
транспортних засобів із жорсткими кріплен-
нями колес» трансформовано у «Нерівна 
поверхня є причиною зсуву шасі в автомо-
білях із негнучким монтажем коліс» [12]. Як 
зазначають експерти, хоча не всі з отрима-
них трансформацій натякають на «життєз-
датні» варіанти вирішення проблеми, деякі 
з них можуть бути дійсно корисними, таки-
ми, які команда могла впустити під час зви-
чайного обговорення. Тож, представлений 
метод покликаний змінити звичайне сприй-
няття проблеми;

• реверс проблеми. Ще один ефек-
тивний варіант креативного пошуку нових 
можливостей вирішення проблеми в галузі 
вищої освіти пропонується через зміну міс-
цями предмету та об’єкта у формулюван-
ні проблеми. Наприклад «Як зробити так, 
щоб у нашого освітнього центру стало біль-
ше студентів?» стає «Як зробити так, щоб 
у наших студентів стало більше освітніх 
центрів?». Як зазначають британські фахів-
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ці, саме таким чином може з’явитися бага-
то цікавих свіжих ідей.

У продовження дослідження технологій 
розвитку командного лідерського потенціа-
лу вищої школи вважаємо за доцільне сха-
рактеризувати практичні підходи експертів 
Фундації лідерства вищої освіти Великої 
Британії до опрацювання наявних викликів 
через певний алгоритм виконання команд-
них вправ, що передбачає вступну частину 
(налаштування команди на роботу), осно-
вну частину (виявлення та відбір викликів, 
генерування ідей у контексті пошуку шля-
хів вирішення проблеми) та фінальний етап 
(оцінювання та просіювання наявних про-
позицій):

1. Вступна вправа. Учасники всіх команд 
мають підвестися зі своїх місць за столами. 
Кожна командна стає півколом до стільця, 
який вона розташовує прямо перед собою. 
Ведучий тренінгу з розвитку командного лі-
дерського потенціалу робить коротку серію 
суб’єктивних тверджень, під час якої учас-
ники команди мають виявити ступінь зго-
ди із ними шляхом пересування у просторі 
щодо стільця. У разі повної згоди з твер-
дженням ведучого учасник сідає на стілець. 
Тож, ступінь віддалення від стільця свідчить 
про ступінь згоди кожного члена команди 
із наданим твердженням. Твердження тре-
ба формулювати, починаючи із жартівливих 
(наприклад, «мені сподобався сьогодні сні-
данок») та поступово переходячи ближче 
до контексту зустрічі («наша команда зро-
зуміла, що нам робити, щоб досягти успіху» 
або «у нашому проекті чітко визначені захо-
ди впливу» тощо). 

2. Виявлення викликів. Кожен з учасників 
має поміркувати про виклик, з яким стика-
ється команда під час реалізації проекту. 
Потім треба сформулювати його на клей-
кому аркуші для нотаток у формі запитан-
ня «Як нам…?». Зрештою, запитання треба 
розмістити на дошці для команди. 

3. Вибір виклику. Команда має намалю-
вати на дошці квадрат і систематизувати 
ідентифіковані виклики за принципом збіль-
шення складності виконання завдань. Най-
легші завдання розташовуються в центрі 
геометричної фігури, а найскладніші – по 
краях. За межі квадрата виносяться викли-
ки, здолання яких команда вважає за межа-
ми її можливостей. Зрештою, команда має 
обрати одну із наявних проблем, що визна-
чено як найбільш складну, але реальну для 
вирішення (тобто таку, що знаходиться біля 
внутрішньої межі геометричної фігури), та 
записати її формулювання на чистому ар-
куші фліп-чарту або дошці. 

4. Тихий тур. Спочатку учасники команди 
мовчки мають обміркувати та сформулюва-

ти власні пропозиції щодо подолання обра-
ного виклику. Кожну ідею треба записати 
на окремому клейкому аркуші. Після цього 
по черзі члени команди виходять до дошки, 
зачитують власні пропозиції вголос та при-
кріплюють під записаним на ній викликом. 
Важливим аспектом дотримання технології 
процесу генерування ідей на цьому етапі є 
уникнення довгих пояснень із боку того, хто 
презентує ідею та висловлення відповідних 
суджень, коментарів чи надання аналізу 
з боку інших членів команди. 

5. Словесні асоціації. Команда має об-
рати два ключових слова із запитання-ви-
клику та записати їх у протилежних кутах 
аркуша фліп-чарту. Після цього члени ко-
манди називають слова, які в них асоцію-
ються з обраними пунктами. А окремий 
член команди призначається «секретарем», 
який записує ідеї інших учасників на дошці. 
Після цього треба обрати одне слово з от-
риманого асоціативного ряду та продовжи-
ти генерування нових ідей, відштовхуючись 
вже від нього. За рекомендаціями британ-
ських експертів, у результаті опрацювання 
представленого етапу має з’явитися якнай-
менше 50 нових слів-асоціацій. Зрештою, 
кожен з учасників мовчки має обміркувати 
власні ідеї, які виникли в результаті ство-
рення асоціативних зв’язків, записати їх на 
окремих аркушах та по черзі зачитати ко-
манді. 

6. Аналогія. Команда має обрати про-
дукт, яким вона захоплюється, але який не 
стосується галузі освіти. Спочатку треба 
перерахувати якомога більше ознак цього 
товару. Після цього кожну з визначених оз-
нак треба зв’язати з викликом для проекту. 
Отримані зв’язки виступатимуть тригерами 
(від англ. «trigger» – спусковий гачок) для 
генерування нових ідей, які також треба 
записати на окремих аркушах та розмісти-
ти на дошці. Важливим аспектом, на яко-
му наголошують британські фахівці у галузі 
розвитку командного лідерства, є те, що 
формулювання пропозицій має відобража-
ти очікувані результати та активізуючі дії 
щодо наявної проблеми. 

7. Припущення. Команда має обговори-
ти наявні припущення щодо запитання-ви-
клику, які відображають уявні або реальні 
обмеження в контексті вирішення відповід-
ної проблеми. Після цього визначені твер-
дження треба переформулювати з метою 
трансформації обмежень у напрямі потен-
ційних можливостей. Отримані ідеї варто 
записати на окремих аркушах та додати до 
попередньо напрацьованих на дошці. 

8. Просіювання і оцінювання ідей. На фі-
нальному етапі опрацювання викликів треба 
класифікувати напрацьовані ідеї відповідно 
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до таких характеристик: 1 група – звичні і 
реалістичні шляхи подолання визначено-
го виклику, тобто такі, що не потребують 
значних зусиль; 2 група – незвичні та ре-
алістичні способи, тобто такі, що відріз-
няються від стандартних підходів групи до 
вирішення проблем, але такі, що цілком 
можливо реалізувати; 3 група – незвичні 
і нереалістичні підходи відповідно. З цією 
метою кожен з учасників команди має об-
рати із загально напрацьованої купи ідей 
по одному пункту (на клейкому аркуші) та 
розташувати в кожній групі на дошці. Важ-
ливим етапом, що завершує опрацюван-
ня викликів командою в контексті розвит-
ку лідерського потенціалу вищої школи, 
є оцінювання обраних ідей за допомогою 
голосування. Так, кожен з учасників коман-
ди має розподілити 10 балів (або уявний 
бюджет у 10 000 фунтів стерлінгів) між всі-
ма обраними на фінальному етапі ідеями. 
Відповідні цифри фіксуються на аркушах 
з ідеями. Ті ідеї, що отримали найбільшу 
кількість балів (найбільший бюджет), ви-
знаються пріоритетними для подальшої ді-
яльності команди [12].

Таким чином, представлені вище під-
ходи до розвитку командного лідерського 
потенціалу дають змогу дійти висновку, що 
представлені практики вищої освіти Вели-
кої Британії містять інноваційні компонен-
ти, що в перспективі сприятимуть сталій 
розбудові потенціалу вітчизняних універси-
тетів. Зокрема, через: 

• розвиток перспективного підходу до 
міжнародної співпраці в контексті інтерна-
ціоналізації вищої освіти. Як засвідчують 
висновки міжнародних експертів у галузі 
вищої освіти, на відповідний процес по-
кладаються великі сподівання закордонних 
та вітчизняних закладів вищої освіти [17]. 
На практиці ж, коли мова заходить про 
конкретні кроки в цьому напрямі, кожен 
з учасників схильний до спрямування зу-
силь задля досягнення власних цілей. Тож, 
серед стандартних практик у зазначеному 
контексті можна визначити академічну мо-
більність студентів, науково-педагогічного 
та адміністративного складу закладів ви-
щої освіти, а також участь у різноманітних 
проектах та навчально-наукових заходах, 
спрямованих, насамперед, на приваблення 
іноземних абітурієнтів або здійснення так 
званого «академічного туризму» [18]. 

У цьому контексті ідея спільної розроб-
ки програм із залученням провідних міжна-
родних експертів із розвитку лідерського 
потенціалу університетів, національний фа-
хівців у галузі вищої освіти та вітчизняних 
освітніх закладів, що потребують відповід-
ної підготовки, вигідно відрізняється по-

тенційною можливістю забезпечити високу 
якість та унікальність «інтернаціонального» 
продукту, його відповідність очікуванням 
слухачів, що в перспективі сприятиме під-
вищенню конкурентоздатності вітчизняної 
вищої освіти та ефективній реалізації по-
ложень Болонського процесу. Природно, 
що в складних трансформаційних умовах, 
в яких нині перебуває наша країна, рух 
у зазначеному напрямі є нелегким проце-
сом, що потребує певного часу та зусиль 
всіх учасників. Але саме це можна визна-
чити як передумову для дійсно ефективної 
міжнародної взаємодії, інтенсивного обміну 
професійним досвідом, а також взаємного 
культурного та інтелектуального збагачен-
ня представників академічної спільноти Ве-
ликої Британії та України;

• впровадження ефективної навчальної 
моделі розвитку командного лідерського 
потенціалу у галузі вищої освіти, спрямо-
ваної на вироблення інноваційного знання 
на основі автентичного досвіду. Всесвіт-
ньовідома висока якість вищої освіти Ве-
ликої Британії засвідчує актуальність впро-
вадження представлених у дослідженні 
педагогічних підходів на базі вітчизняної ви-
щої школи, які акцентують на усвідомленні 
власного досвіду та активізації креативного 
мислення освітян. Адже в часи змін, коли 
звичайні практики вже не діють, а нові шля-
хи ще мало досліджені та вивірені, виникає 
нагальна потреба в пошуку інноваційних рі-
шень та унікальних ідей, що дадуть змогу 
гідно відповісти на виклики сучасного світу;

• визначення сприятливих умов для 
впровадження відповідної навчальної мо-
делі. Зокрема, фасилітування команд по-
кликано полегшити трансформаційні про-
цеси в контексті розвитку лідерського 
потенціалу, надати необхідну психологічну 
й експертну підтримку, стимулювати до 
досягнення найкращих результатів. Приді-
лення великої уваги формуванню навичок 
міжособистісної взаємодії дає змогу досяг-
ти більшого порозуміння у внутрішньому 
колі команд та із зовнішніми партнерами, 
узгодити погляди на лідерство, сформува-
ти навички ефективної комунікації, впливу, 
активного слухання, забезпечити високу 
продуктивність обміну ідеями та узгоджен-
ня результатів. Інтерактивний формат 
формальної частини програми (сесій) за-
безпечує високу мотивацію до навчання, 
позитивний емоційний фон та достатню 
продуктивність навчального процесу.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. В результаті представленого дослі-
дження технологій розвитку командного лі-
дерського потенціалу вищої школи Великої 
Британії
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• з’ясовано, що основними принципами 
відповідної підготовки є спільне створення 
програм з учасниками-партнерами, сти-
мулювання креативного стилю мислення 
в контексті пошуку шляхів вирішення наяв-
них проблем, взаємоповага, експертна під-
тримка та співробітництво;

• схарактеризовано навчальну модель 
70-20-10, рекомендовану британськими 
фахівцями з метою розвитку командного 
лідерського потенціалу вищої школи, яка 
базується на усвідомленні власного дос-
віду членів команди та на відповідних ме-
ханізмах рефлексії з дотриманням певних 
алгоритмів. Також наведені конкретні при-
клади педагогічних технологій із розвитку 
креативного мислення;

• визначено такі інноваційні складники 
британського підходу до розвитку команд-
ного лідерського потенціалу в контексті 
адаптації до потреб вітчизняних закладів 
вищої освіти: здійснення актуального під-
ходу до міжнародної співпраці в контек-
сті інтернаціоналізації вищої освіти через 
спільне створення відповідних програм, 
впровадження ефективної навчальної мо-
делі, забезпечення сприятливих умов її 
імплементації, зокрема, за допомогою фа-
силітування діяльності команди, формуван-
ня навичок міжособистісної взаємодії, інте-
рактивний формат навчальних сесій.
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Дидактика в цифрову епоху розширює свою теорію на основі інтеграції викладання та навчальних 
досліджень. Цифрова дидактика спрямована на моделювання освітніх середовищ формальної й не-
формальної системи навчання. Вона є результатом взаємодії психолого-педагогічних, інформаційних і 
цифрових технологій та спрямована на їх ефективне використання всіма учасниками освітнього проце-
су в ХХІ столітті. Ключовою особливістю цифрової дидактики є використання трансдисциплінарного 
підходу у формуванні навчальних середовищ із матеріальним та інформаційно-технологічним складни-
ком, що базується на сучасних цифрових засобах навчання.

Ключові слова: цифрова дидактика, е-дидактика, е-педагогіка, цифрова компетентність, дидак-
тика, навички ХХІ століття.

Дидактика в цифровую эпоху расширяет свою теорию на основе интеграции преподавания и учеб-
ных исследований. Цифровая дидактика направлена на моделирование образовательных сред формаль-
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гогических, информационных и цифровых технологий и направлена на их эффективное использование 
всеми участниками образовательного процесса в XXI веке. Ключевой особенностью цифровой дидак-
тики является использование трансдисциплинарного подхода в формировании учебных сред с мате-
риальной и информационно-технологической составляющей, основанной на современных цифровых 
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Постановка проблеми. Сучасне сус-
пільство функціонує за законами цифрової 
економіки, де найдорожчим товаром є ін-
формація, тому оволодіння інформаційними 
технологіями молодою людиною є такою ж 
необхідністю, як і будь-які життєві навички. 
Сьогоднішні учні та студенти є активними 
суб’єктами цифрового середовища. Вони 
здійснюють віртуальну комунікацію, а їх со-
ціалізація відбувається здебільшого в зруч-
ному віртуально-реальному середовищі.

З огляду на вказані процеси та відповід-
но до актуальної редакції ключових компе-
тентностей для навчання впродовж життя, 
прийнятої 17 січня 2018 р., зміст цифро-
вої компетентності кардинально оновлено 
відповідно до сучасного стану та тенденцій 
розвитку суспільства [20].

Загальновживана рамка цифрової компе-
тентності (уперше оприлюднена в 2013 р.) 
містить 21 навчальний результат у таких 
сферах: 1) інформаційна грамотність та 
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використання даних, зокрема, управлін-
ня контентом; 2) спілкування, співпраця, 
участь у суспільному житті; 3) створення 
цифрового контенту, розуміння етичних 
принципів; 4) безпека; 5) розв’язання про-
блем [1].

Узгодження визначення цифрової ком-
петентності в Європейській рекомендацій-
ній рамці щодо ключових компетентностей 
відображає ці п’ять напрямів, зберігаючи 
при цьому основний формат знань, умінь і 
ставлень [26].

Оволодіння компетенціями ХХІ століття 
передбачає участь у процесах, які потре-
бують навичок високого мислення, таких як 
встановлення цілей, вибір методів навчан-
ня, оцінювання та рефлексія [17]. Уявлен-
ня про те, як людина навчається, значно 
змінилися за останні декілька десятиліть  
із розвитком наук про людину (нейропси-
хології, етології, нейролінгвістики, психо-
педагогіки тощо). Однак теорія та практика 
навчання, а також освітній менеджмент від-
стають у часі від викликів сьогодення.

Освіта є унікальним соціальним інсти-
тутом. Завдяки впровадженню інновацій-
них навчальних підходів із використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій 
учителі нині здійснюють кардинальні зміни 
в освітньому процесі, освоюють різноманіт-
ні напрями та моделі індивідуально орієн-
тованого, гуманістично спрямованого нав-
чання.

Нині феноменологічне навчання немож-
ливе без використання цифрових техноло-
гій, адже останні є інструментом візуаліза-
ції й оцінювання процесу навчання, пошуку, 
отримання та опрацювання даних різнома-
нітного походження. Цей процес сьогодні 
став природним, систематичним і повсяк-
денним. Електронні навчальні матеріали 
витісняють традиційні шкільні підручники, 
класні кімнати змінюються на багатомо-
дульні просторово-матеріальні зони, а самі 
навчальні середовища стають відкритими.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Розглянемо основні тренди, які ра-
дикально змінюють техніко-технологічне 
оснащення сучасної школи. Так, основними 
з-поміж них є такі:

– доповнена (augmented reality, або AR), 
віртуальна (virtual reality, або VR) та зміша-
на (mixed reality, або MR) реальність – тран-
сформаційні технології, які покращують 
підготовку вчителя, допомагають створю-
вати цікаві й захоплюючі уроки, а числен-
ні потужні компанії, у тому числі «Apple», 
«Google», «Facebook», «Microsoft», «Sony» 
та інші, інвестують у нові форми взаємо-
дії між людьми та комп’ютерами (Human-
computer interaction, або HCI);

– науково-дослідна лабораторія з на-
бором усіх необхідних пристроїв є у зви-
чайному шкільному класі, а для того, щоб 
виконати вимірювання та опрацювати його, 
не потрібно йти в технологічну лаборато-
рію; наприклад, у 2014 р. в навчальних за-
кладах США було використано понад 3 млн 
комп’ютерів Chromebook;

– навчальні середовища нині наповнені 
інтегрованими технологіями, які учні ви-
користовують для досягнення конкретної 
мети, вони являють собою місця для спіль-
ної командної роботи (Smart desks), відві-
дання віртуальних екскурсій з окулярами 
Microsoft HoloLens [7], самостійне ство-
рення засобів масової інформації; більше 
того, деякі із цих навчальних можливостей 
знаходяться навіть не в класі (наприклад, 
коледжі та університети створюють більше 
неформальних навчальних центрів в уні-
верситетських містечках, оскільки вони ро-
зуміють важливість цілодобового навчання 
в класі та поза ним);

– штучний інтелект (artificial intelligence, 
або АІ), який доповнює роботу вчителя, 
наприклад, як віртуальна консультаційна 
служба (IBM Watson, chatbots, Cognii);

– персоналізоване навчання: від вибору 
школи (державної, приватної віртуальної), 
змішаного навчання (використання Інтер-
нету для реалізації індивідуальної навчаль-
ної траєкторії, у тому числі варіативність 
контролю, часу, місця, шляхів та/або тем-
пу навчання) до адаптивної технології нав-
чання, через яку здійснюється постійний 
аналіз даних учнів/студентів у реальному 
часі, на основі чого автоматично змінюєть-
ся зміст чи порядок формування навичок, 
що дає змогу студентам взаємодіяти з ін-
формацією у власному темпі, виявляти ін-
дивідуальні навчальні шляхи за допомогою 
автоматичного та прогнозованого зв’язку, 
доступного як студентам, так і координа-
торам;

– гейміфікація та симуляція: ігрові тех-
нології роблять важке навчальне завдання 
більш цікавим та інтерактивним, оскільки 
технологія швидко прогресує; вона вико-
ристовується для виховних ігор у кожній 
дисципліні як індивідуально, так і спільно 
через повторювані й продумані в безпеч-
ному мультисенсорному середовищі, при-
значеному для імітації реального життя. 
Віртуальні ігрові світи надають унікальну 
можливість застосовувати нові знання та 
приймати критично важливі рішення, ви-
значаючи перешкоди, розглядаючи чис-
ленні перспективи, випробовувати різні 
відповіді. В іграх існує миттєвий зворотний 
зв’язок, що створює власну позитивну мо-
тивацію кожного учня для гри;
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– Інтернет речей: оскільки тенденція 
Інтернету речей зростає в 2017 р., вища 
освіта продовжує адаптуватися або ство-
рювати програми І ступеня сертифікації 
для задоволення ринку праці;

– технологія Blockchain є надзвичайно 
важливою для вищих навчальних закладів: 
вона допомагає студентам підтримувати 
навчання впродовж усього життя, а по-
тенційний роботодавець може використо-
вувати автоматизований бот для пошуку 
потрібних Web-профілів, щоб знайти за-
требуваного співробітника (LinkedIn).

Варто зауважити, що наша держава 
впевнено рухається в напрямі інформати-
зації суспільства, упровадження цифрової 
освіти та цифрового навчання. Концепція 
реформування загальної середньої осві-
ти в Україні передбачає впровадження 
сучасного освітнього середовища, зокре-
ма електронного. У межах меморандуму 
про співпрацю, підписаного Міністерством 
освіти і науки України та соціальною ініціа-
тивою «IT-школяр», у квітні 2018 р. створе-
но Комітет із цифрових технологій в освіті. 
Першими питаннями на обговоренні ко-
мітету стали забезпечення шкіл доступом 
до широкосмугового Інтернету, підготовка 
сучасного навчального контенту та кваліфі-
кація вчителів інформатики [21].

Міністерством освіти і науки України та 
Інститутом модернізації змісту освіти спіль-
но з фахівцями «Brain Basket» розроблено 
нормативні акти, які є першим кроком для 
запровадження цифрової освіти в Украї-
ні, зокрема Положення про електронний 
підручник та Постанову Кабінету Міністрів 
України «Про Національну електронну плат-
форму», що пройшли громадське обгово-
рення й перебувають на етапі затвердження 
[25]. Проте численні технічні, регуляторні та 
фінансові бар’єри поки що гальмують цей 
процес (наприклад, неефективність дер-
жавного управління в галузі, відсутність на-
лежного доступу до Інтернету та незадовіль-
не технічне оснащення більшості шкіл) [18].

Контент-аналіз мережі Internet виявив, 
що поняття «digital didactics» досить ча-
сто використовується в різноманітних по-
відомленнях і назвах онлайн-ресурсів та їх 
частин [4; 13; 8; 9]. Зустрічаємо поняття 
«е-дидактика», «цифрова педагогіка» в кон-
тексті створення електронних курсів, які яв-
ляють собою не лише онлайнові матеріали 
в електронній системі навчання, а й поєд-
нання низки різноманітних інструментів су-
проводу навчального процесу [23].

Однак вони описують певні аспекти ди-
дактичних систем у цифровому середови-
щі, часткові методики цифрового навчання. 
За винятком спроб, наведених у деяких 

працях [28; 9], нами не знайдено єдине на-
укове обґрунтоване визначення цифрової 
дидактики, що є необхідним як для педа-
гогів-теоретиків, так і для практиків. Су-
часні дослідження сфокусовані переважно 
на технічній, а не педагогічній стороні цього 
питання. Водночас розкриття змісту кате-
горії цифрової дидактики дає можливість 
зрозуміти, як і за яких умов потенціал ІКТ 
може бути найбільш ефективно використа-
ний у навчальному середовищі.

Постановка завдання. Проведене до-
слідження спрямоване на аналіз дефініції 
цифрової дидактики як важливої категорії 
педагогіки ХХІ століття, яка фактично є її 
практичним інструментом.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Нагадаємо, що класична дидак-
тика – це теорія навчання й освіти в галузі 
педагогіки, яка досліджує загальні законо-
мірності пізнавальної діяльності людини (як 
під керівництвом викладача, так і самостій-
но шляхом самоосвіти) [19, с. 185].

Дидактика науково обґрунтовує цілі, ре-
гулює відбір змісту, добір засобів і мето-
дів навчання, а також визначає форми ор-
ганізації навчання, властиві вивчанню всіх 
предметів. Дидактичні принципи є наскріз-
ними для кожної навчальної дисципліни, 
а специфіка викладання кожного окремого 
предмета враховується та отримує відо-
браження в предметних методиках.

Основними категоріями дидактики є 
процес навчання, закономірності та прин-
ципи навчання, зміст освіти, методи нав-
чання, форми організації навчального про-
цесу, а її предметом є навчальний процес, 
який передбачає визначення його мети, 
конструювання змісту, добір форм, мето-
дів, способів і засобів організації як для 
взаємодії суб’єктів навчання, так і для са-
моосвіти. Це вимагає дослідження законо-
мірностей, принципів, зв’язків між різними 
факторами, умовами, а також виявлення 
тенденцій їх впливу на результативність 
освіти, навчання й виховання особистості.

Принципи дидактики є відображенням 
наукового розуміння сутності виховання та 
навчання. В «Енциклопедії освіти» наведе-
но дев’ять принципів навчання, або дидак-
тики: єдності освітньої, розвивальної та ви-
ховної функцій навчання, науковості змісту 
й методів навчання, систематичності та по-
слідовності, міцності знань, доступності, 
свідомості й активності учнів, наочності, 
зв’язку навчання з практикою, індивідуалі-
зації [19, с. 189]. Зауважимо, що в новіт-
ньому психолого-педагогічному словнику 
принципи дидактики доповнено ще двома 
пунктами – принципом узгодження різних 
методів і засобів навчання залежно від за-
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вдань і змісту та принципом узгодження 
різних форм організації навчання залеж-
но від завдань, змісту й методів навчання  
[22, с. 181–183].

Джерелами розвитку дидактики є пози-
тивний інноваційний педагогічний досвід, 
теоретичні дослідження, а також здобутки 
наук, які тісно з нею пов’язані (філософії, 
психології, фізіології, кібернетики тощо). 
Концептуальні засади дидактики кінця ХХ – 
початку ХХІ століття ґрунтуються на фунда-
ментальності (спрямованості на узагаль-
нення й універсальні знання), акмологізації 
(урахуванні ціннісних орієнтацій і систем), 
гуманізації, варіативності (визнанні об’єк-
тивної різноманітності технології навчан-
ня в їх практичній реалізації), плюралізації 
(прийнятті рішень в умовах численних видів 
освіти), індивідуалізації (потреби у творчих 
видах діяльності згідно з особливостями 
кожного індивіда), цілісності й інтеграції 
(орієнтації на різні наукові сфери, наявності 
міждисциплінарних зв’язків і залежностей).

Водночас світова практика вказує на те, 
що країни з передовими системами осві-
ти (наприклад, Фінляндія, Швейцарія, Сін-
гапур, Естонія, Корея, Ізраїль) випереджа-
ють інших за рівнем економічного розвитку. 
Аналіз публікацій, інтерв’ю з фахівцями, 
науковцями, роботодавцями та виклада- 
чами виявив певні особливості освітніх 
систем країн, які інтенсивно розвиваються 
в напрямі ІТ.

Так, за останні роки в освітній системі 
Фінляндії впроваджено низку педагогічних 
інновацій і реформ, спрямованих на широ-
ке впровадження цифрового навчання. Де-
які з них розглянемо нижче.

1. Педагогіка заснована на процесі 
навчання учня/студента (а не викладання 
матеріалу вчителем). Це означає, що від-
правною точкою в проектуванні цифрового 
навчання є процес діяльності учня, а діяль-
ність учителя зосереджується на настано-
вах і завданнях, відбувається переважно 
лише після того, як був спроектований про-
цес пізнавальної діяльності учня.

2. Відбувається феноменологічне нав-
чання, у якому увага зосереджується на 
реальних явищах та об’єктах із використан-
ням трансдисциплінарного підходу (напри-
клад, організм людини, навколишнє сере-
довище, енергозбереження тощо).

3. Відбувається розширення можливо-
стей шкіл для розроблення нових методів 
навчання: учителі залучаються до створен-
ня, випробування й розвитку нових іннова-
ційних педагогічних підходів.

4. Проводяться реформи в оцінюванні 
роботи учнів, що передбачають, зокрема, 
спостереження за навчальною діяльніс-

тю, письмові відгуки, які описують процес 
роботи учня та мотивують до подальшого 
навчання й розвитку [10].

Водночас освітня цифрова революція 
в Естонії спрямована на більш ефективне 
впровадження сучасних цифрових техноло-
гій у навчанні та викладанні, а також на вдо-
сконалення цифрових навичок усіх грома-
дян (зокрема, формування в учнів навичок 
доступу до сучасної цифрової інфраструк-
тури з метою подальшого використання). 
Такий підхід виявився дієвим: в Естонії вдві-
чі більше студентів навчаються на ІТ-напря-
мах, ніж в інших країнах Європейського Со-
юзу, вона посідає перше місце в Європі за 
результатами тесту PISA, а 85% усіх шкіл 
використовують e-school [3].

За оцінкою «Times Higher Education», 
технологічний інститут у Хайфі – Technion – 
визнано як провідний навчальний заклад 
у світі з підготовки студентів в умовах циф-
рової революції. Одним зі складників успіху 
цього навчального закладу є розвиток між-
дисциплінарних досліджень, які є, власне, 
інтеграцією інженерії та наук про життя. 
У цьому навчальному закладі впроваджу-
ються сучасні навчальні технології, у тому 
числі масові онлайн-курси різними мовами, 
а також підхід «перевернутий клас», у якому 
увагу зосереджено на самонавчанні з ви-
користанням таких технологій, як допов-
нювана реальність. Окрім того, глобальна 
репутація Technion визначається наявніс-
тю філіалів зі стратегічними партнерами 
в усьому світі [15].

Таким чином, навчання в сучасній шко-
лі зорієнтоване на використання проектно 
орієнтованого, феноменологічного підходу 
та автентичного навчання. Тісна співпраця 
шкіл, професійних навчальних закладів, уні-
верситетів і наукових установ, а також су-
часні методи роботи із цифровими техно-
логіями створюють значний мотиваційний 
ефект. У цифровій системі освіти ролі вчи-
телів та учнів трансформуються. На цьому 
тлі цифрові технології, розширюючи інте-
лектуальні можливості всіх учасників освіт-
нього процесу, стають найважливішим ін-
струментом усвідомленого навчання.

Зауважимо, що ключовим і найскладні-
шим аспектом сучасної дидактики є про-
ектування та конструювання цифрових 
освітніх ресурсів [8]. У багатьох випадках 
соціально-технічна конфігурація цифрового 
навчання є фактично традиційним форма-
том освіти лише в дещо вдосконаленому 
цифровому вигляді. За такої постановки 
питання дидактика залишатиметься бази-
сом у ХХ столітті.

Іншою категорією, дотичною до понят-
тя цифрової дидактики, є цифрова компе-
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тентність. Відповідно до визначення, наве-
деного у «Рамці цифрової компетентності» 
[26], показником сформованості цифрової 
компетенції є критичне й відповідальне ви-
користання та залучення цифрових техно-
логій у навчанні, професійній і суспільній 
діяльності (інформаційна грамотність, спіл-
кування та співпраця, створення цифрово-
го контенту (у тому числі програмування), 
кібербезпека та вирішення проблем). Ос-
новними знаннями, уміннями й навичками, 
пов’язаними із цією компетенцією, є такі:

– розуміння того, як цифрові технології 
можуть підтримувати спілкування, твор-
чість та інновації, усвідомлення їхніх мож-
ливостей, обмежень, ефектів і ризиків;

– розуміння загальних принципів, меха-
нізмів та логіки, що лежать в основі розвит-
ку цифрових технологій;

– знання основних функцій і використан-
ня різних пристроїв, програмного забезпе-
чення й мереж;

– здійснення критичного підходу до оцін-
ки дійсності, надійності та впливу інформа-
ції й даних, що надаються цифровими за-
собами;

– розуміння правових та етичних норм 
і принципів, пов’язаних із використанням 
цифрових технологій;

– використання цифрових технологій 
для підтримки активного громадянства  
й соціальної інтеграції, співпраці та твор-
чості, особистих, соціальних чи комерцій-
них цілей;

– використання доступу, фільтрування, 
оцінки, створення й поширення цифрового 
контенту;

– управління та захист інформації, кон-
тенту, даних і цифрових ідентифікацій, 
а також ефективна взаємодія з програмним 
забезпеченням, пристроями, штучним інте-
лектом або роботами.

Отже, взаємодія із цифровими техноло-
гіями та контентом потребує рефлексивно-
го й критичного, відкритого та вмотивова-
ного ставлення, а також вимагає етичного, 
безпечного й відповідального підходу  
до використання цифрових інструментів.

Розглядаючи класичну дидактику як вза-
ємопов’язані теорію навчання та мистецтво 
викладання, М.А. Чошанов вказує на те, що 
ці два аспекти взаємодіють між собою че-
рез здатність вчителя до ефективної діяль-
ності [28]. У цифрову епоху це означає го-
товність застосування інженерних методів 
проектування та конструювання інновацій-
ного навчального середовища. Інженерія 
відіграє суттєву роль у розробленні цілей 
навчання, укладенні контенту, доборі мето-
дів, форм і засобів навчання, розробленні 
оцінки в структурі е-дидактики.

Отже, поняття дидактичної інженерії 
розглядається як новий підхід у сучасній 
дидактиці, який спрямований на викори-
стання наукових методів і сприяє форму-
ванню конструктивного мислення вчителя 
[28]. Інженерний метод сприяє розвитку 
аналітичної аргументації вчителя, націле-
ного на застосування всебічного аналізу 
дидактичних систем, процесів і ситуацій.  
У такому контексті дидактична інженерія 
має свою предметну область: з одного 
боку, це дослідження, розроблення та кон-
струювання освітніх продуктів, орієнтова-
них на результат, а з іншого – застосуван-
ня наукового методу та конструкторського 
мислення для створення ефективного ос-
вітнього середовища. Цифровій дидактиці, 
яка є більш загальною категорією щодо ди-
дактичної інженерії, також притаманна дво-
їстість: вона є одночасно продуктом і про-
цесом освітньої діяльності.

Науковці на прикладі цифрових дидак-
тичних проектів розглядають такі принци-
пи нових моделей навчання, як нові цілі 
навчання, у яких існує певна множина пра-
вильних відповідей, ефективне поєднання 
формального й неформального навчання, 
потреба зробити навчання видимим у різ-
них продуктах (наприклад, текстах, відео, 
подкастах, цифрових матеріалах) [8]. Тра-
диційні концепції навчання мають бути пе-
реосмислені – вища освіта збагачується 
навчальними експедиціями, дослідниць-
кими проектами, розробленням стартапів 
тощо.

Широке впровадження цифрової дидак-
тики на рівні методик, на думку вчених, 
приведе до суттєвих змін в освіті вже до 
2030 р. [9]. Так, питання про забезпечен-
ня доступу до інформації всім і будь-де 
буде вирішено, а сама інформація матиме 
багато реляційних структур, витісняючи лі-
нійний текст. Суб’єкти освітнього середо-
вища взаємодіятимуть у різних вимірах – 
реальних і віртуальних, що є аспектами 
єдиного простору існування людини. На 
тлі змінених процедур оцінки неформаль-
ного навчання співпраця між студентами 
та викладачами буде посилена та вже не 
буде відповідальністю виключно навчаль-
них закладів. Навчання здійснюватиметься 
впродовж усього життя, як процес стане 
видимим і здійснюватиметься учнем, який 
матиме для його реалізації багато інстру-
ментів і стратегій, оскільки власне навчан-
ня індивіда є важливішим, ніж його присто-
сування до освітніх структур. Роботодавці 
вивчатимуть портфоліо претендентів. Різ-
ниця між учінням і навчанням буде більш 
чіткою, а не розмитою, як це ще спостері-
гається нині, вони розвиватимуться як вза-



236 Педагогічні науки

Випуск LXXХIIІ. Том 1. 2018

ємозалежні, проте помітні процеси. Роль 
учителя в навчальному закладі та стосовно 
учнів/студентів може перетворитися на ще 
більш цікаву й творчу роботу, у якій суб’єк-
ти освіти позбуваються певних обов’язків, 
беручи на себе інші [9]. Отже, цифрова ди-
дактика – це не просто додавання дидак-
тики, підтримуваної ІКТ, відкритих освітніх 
ресурсів, мобільних пристроїв і різноманіт-
них гаджетів до традиційних концепцій, не 
просте доповнення, лінійне вдосконалення 
традиційної дидактики. Вона передбачає 
створення нових моделей освітнього сере-
довища, яке поєднує традиційні педагогічні 
технології з новими підходами в організації  
навчального процесу, пов’язаного з необ-
хідністю знаходити й обробляти інформа-
цію, взаємодіяти в групі, досліджувати іс-
нуючі проблеми реального світу. При цьому 
визначальною є роль учителів і викладачів 
в організації персоналізованого навчання 
та в цілепокладанні.

З огляду на наведене цифрова дидакти-
ка може бути визначена як результат взає-
модії психолого-педагогічних, інформацій-
них і цифрових технологій із використанням 
трансдисциплінарного підходу у формуван-
ні навчальних середовищ із матеріальним 
та інформаційно-технологічним складни-
ком, що базується на сучасних цифрових 
засобах навчання. Вона спрямована на їх 
ефективне використання як методу та ре-
зультату навчання всіма учасниками ос-
вітнього процесу у ХХІ столітті. Цифрова 
дидактика є логічним продовженням тра-
диційної теорії навчання в умовах сучасно-
го світу.

Актуальна нині на державному рівні про-
блема формування теоретико-методичних 
засад наукової освіти вимагає розроблен-
ня та впровадження спеціальних практич-
них методик. Так, елементи цифрового 
навчання сьогодні вже інтегровані в діючий 
стандарт загальної середньої освіти у ви-
гляді переліку відповідних лабораторних 
робіт і демонстрацій. Науково-педагогіч-
ними фахівцями лабораторії «МАНЛаб» На-
ціонального центру «Мала академія наук 
України» впродовж 2013–2018 рр. розро-
блено й апробовано за участю вчителів 
та учнів усіх регіонів України лаборатор-
ні роботи, навчально-наукові дослідження 
з використанням можливостей сучасного 
цифрового обладнання (вимірювальних 
комплексів, цифрових відео- й аудіозасобів 
та мікроскопів, аналітичних і моделюючих 
програм), що є значущим внеском у розви-
ток теорії та практики цифрової дидактики 
в Україні [14]. Водночас категорія цифрової 
дидактики потребує подальших ґрунтовних 
теоретичних і методичних досліджень із за-

лученням міждисциплінарних команд до-
слідників.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Дидактика в цифрову епоху розширює 
свою теорію на основі інтеграції викладан-
ня та навчальних досліджень, коли дослід-
ницькі методи перетворюються на методи-
ки викладання, реалізуючи творчий підхід 
до різних навчальних і життєвих ситуацій. 
Цифрова дидактика спрямована на моделю-
вання освітніх середовищ формальної й не-
формальної системи навчання, упроваджен-
ня технологічних інновацій, орієнтованих на 
школу майбутнього. Вона є результатом 
взаємодії психолого-педагогічних, інфор-
маційних і цифрових технологій та спрямо-
вана на їх ефективне використання всіма 
учасниками освітнього процесу у ХХІ сто-
літті. Ключовими особливостями цифрової 
дидактики є використання трансдисциплі-
нарного підходу у формуванні навчальних 
середовищ із матеріальним та інформацій-
но-технологічним складником, що базуєть-
ся на сучасних цифрових засобах навчання.

Методичні розробки теоретико-мето-
дичних засад щодо організації навчальних 
досліджень, дослідницьких практикумів, 
навчально-наукових експедицій із вико-
ристанням цифрового обладнання, викона-
ні співробітниками лабораторії «МАНЛаб» 
Національного центру «Мала академія 
наук України», довели свою ефективність, 
їх апробація в практичній діяльності літніх 
наукових шкіл, у програмах «Відкритої ос-
вітньої лабораторії» тощо є першим кроком 
на шляху розвитку теорії й практики циф-
рової дидактики в Україні.
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