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ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ  
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ

У статті розглянуто значення правового виховання підлітків у процесі формування їх громадянської свідо-
мості. Зазначено, що поступова еволюція суспільно-політичної системи в незалежній Україні зумовила зрос-
тання ролі громадян у суспільно-політичному житті країни, зокрема посилення значення правового виховання 
підлітків і юнацтва з відповідним переосмисленням їх моральних цінностей. 

Наголошено, що від того, настільки якісним є правове виховання підлітків і молоді, здебільшого залежить 
стабільне майбутнє суспільства і держави, оскільки саме в молодому віці закладаються загальноприйняті 
в соціумі світоглядні позиції, ціннісні орієнтири та правова культура. Особлива увага приділена ролі правового 
виховання, як певного запобіжника виявам делінквентної поведінки та одного із найдієвіших засобів формування 
правосвідомості підлітків. 

Зазначено, що для стабільного розвитку суспільства необхідною умовою є те, щоб більша частина соціуму 
була законослухняною. Для забезпечення цього необхідною передумовою є правова свідомість. Належним чином 
розвинена правова свідомість має здатність формувати досконале громадянське суспільство. Підкреслено, що 
суспільство та держава мають забезпечувати молодому поколінню всі належні умови, насамперед щодо право-
вого виховання, адже завдяки цьому держава зможе в подальшому розраховувати на наявність законослухняних 
громадян із високою правовою культурою. 

Визначено, що виховання підлітків і формування в них правової свідомості у процесі роботи громадського 
об’єднання передбачено вивчення законів, підвищення юридичної обізнаності громадян, систематичне інформу-
вання про актуальні питання права. Підсумовано, що в процесі правового виховання підлітків і формування їх 
громадянської свідомості й правосвідомості провідну роль мають відігравати громадсько-політичні організації 
національно-патріотичного спрямування.

Ключові слова: підлітки, правове виховання, громадська свідомість, правова свідомість, делінквентна пове-
дінка.
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VALUE OF LEGAL EDUCATION OF TEENAGERS  
IN THE PROCESS OF FORMING THEIR CIVIL CONSCIOUSNESS

The article discusses the importance of legal education of teenagers in the process of formation of their civil 
consciousness. It is indicated that the gradual evolution of the socio-political system in the independent Ukraine have 
resulted in the increasing role of citizens in social and political life of the country, in particular the increased importance 
of legal education for adolescents and youth, with an appropriate reinterpretation of their moral values. 

It is emphasized that the stable future of society and the state largely depends on the quality of legal education 
of adolescents and youth, because it is at a young age that the generally accepted worldviews, values and legal culture 
are established. Special attention is paid to the role of legal education as a kind of a fuse manifestations of delinquent 
behavior and one of the most effective means of formation of legal consciousness of teenagers. 

It is noted that for stable development of the society a necessary condition is that the maximum part of the society was 
law abiding. To ensure this, a prerequisite is legal consciousness. Properly developed legal consciousness has the ability 
to form a committed civil society. Emphasized that society and the state must ensure that the younger generation all 
conditions, especially legal education, so the state can continue to rely on the presence of law-abiding citizens of high 
legal culture. 

It is determined that the period of adolescence and the formation of legal consciousness in the process of the public 
enterprises include the study of the laws, enhance their legal awareness, systematic informing about current matters. 
Summarized that in the process of legal education of adolescents and the formation of their civil consciousness and sense 
of justice have an increasing role to play in socio-political organizations of national-Patriotic sense.

Key words: youth, legal education, social consciousness, legal consciousness, delinquent behavior.

Постановка проблеми. Формування громадян-
ського суспільства в сучасній Україні ставить перед 
нацією низку завдань. Вони зумовлені особливос-
тями демократії, коли держава потребує свідомих 
і активних громадян із належним рівнем громадян-
ської культури та свідомості, почуттям патріотич-
ного обов’язку, вірою у справедливість і рішучістю 
робити свідомий моральний вибір. Виховання гро-
мадянськості передбачає й правове виховання під-
літків у процесі формування їхньої громадянської 
свідомості та суспільно-політичної життєвої позиції.

Аналіз досліджень. Насамперед слід зазна-
чити, що тематика правового виховання підлітків 
у процесі формування їх громадянської свідо-
мості стосується низки наукових галузей, серед 
яких варто виділити правознавство, педагогіку, 
соціальну педагогіку, психологію тощо. 

Вивченню правових аспектів виховного 
процесу присвячували свої праці Г. Ващенко 
(Ващенко, 1994), О. Дмітрієва (Дмітрієва, 2010), 
О. Невмержицька (Невмержицька, 2015), З. Ромов-

ська (Ромовська, 2018), П. Свінцова (Свінцова, 
2019), Ю. Чернецька (Чернецька, 2015) та інші. 
Проте значення правового виховання підлітків 
у процесі формування їхньої громадянської сві-
домості та суспільно-політичної життєвої позиції 
залишається маловивченим, а тому заслуговує на 
більш ґрунтовне дослідження.

Мета статі – визначення ролі правового вихо-
вання підлітків у процесі формування їхньої гро-
мадянської свідомості та суспільно-політичної 
життєвої позиції.

Завдання дослідження передбачають: 
1) розгляд передумов правового виховання 

підлітків і юнацтва;
2) характеристику специфіки та загальних 

засад виховання української молоді;
3) аналіз правового виховання підлітків у про-

цесі формування їхньої громадянської свідомості 
та суспільно-політичної життєвої позиції.

Виклад основного матеріалу. У національних 
суспільствах, які внаслідок певних історичних 
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обставин перебувають на трансформаційному 
рівні розвитку, саме освітньо-виховна система 
здатна відіграти роль основного творця визна-
чальних соціально-світоглядних і ціннісних орі-
єнтацій. Особливо це є важливим на шляху побу-
дови цивілізованого, демократичного суспільства. 

Нині Україна перебуває на етапі цивілізацій-
ного вибору з реальною перспективою розвитку 
національної освіти в напрямі демократично-
гуманістичних цінностей. Водночас трансфор-
мація, уніфікація та модернізація української 
освітньо-виховної системи дуже впливають на 
громадянську та національну свідомість жителів 
країни (Крижко, Елькін, Старокожко, Тільчарова 
& Грицайова, 2015: 402).

Еволюція суспільно-політичної системи неза-
лежної України в напрямі від тоталітарного до 
демократичного суспільства зумовила карди-
нальну трансформацію низки морально-етичних 
і політико-правових пріоритетів. Так, зросла роль 
громадян у суспільно-політичному житті країни, 
посилилося значення правового виховання підліт-
ків і юнацтва з відповідним переосмисленням їх 
моральних цінностей, що є важливою запорукою 
формування їх громадянської свідомості. Лише 
належне виховання молодого покоління сприяє 
становленню свідомої громадянської позиції 
серед його представників. Адже саме в підлітко-
вому віці закладається фундамент життєвих цін-
ностей, етичних і моральних принципів і наста-
нов (Дем’яненко, 2017: 203). 

З. Ромовська звернула увагу на те, що виховний 
процес молодого покоління залежить не лише від 
сім’ї, а й від суспільства та держави. Саме останні 
повинні забезпечувати підростаючому поколінню 
всі належні умови, насамперед щодо правового 
виховання (Ромовська, 2018: 159–162). Адже лише 
завдяки цьому держава зможе в подальшому роз-
раховувати на наявність законослухняних грома-
дян із високою правовою культурою. І чим біль-
шою буде участь і якість суспільства та держави 
у правовому вихованні підлітків та юнацтва, тим 
більше буде таких громадян – із належною право-
вою свідомістю та культурою.

Формулюючи завдання освіти й виховання 
української молоді, Г. Ващенко сформулював 
низку визначальних принципів: Бог, як найвища 
цінність, і Батьківщина. На думку вченого, благо 
Батьківщини полягає в можливості української 
нації вільно творити своє політичне, соціальне, 
господарське та релігійне життя; об’єднанні всіх 
українців незалежно від їх територіального похо-
дження, церковної приналежності, соціального 
стану; забезпеченні особистих прав і свобод кож-

ного громадянина й сприянні розвитку та вияву 
його здібностей, спрямованих на благо суспіль-
ства; дотриманні високого релігійно-морального 
рівня української нації, реалізації; поєднанні 
служби Богові зі службою Батьківщині (Ващенко, 
1994: 191–192). 

Як зауважила О. Невмержицька, ідеал – це взі-
рець для наслідування. Будучи недосяжним, він 
протиставляється дійсності і втілює образ май-
бутнього, до якого необхідно прагнути. Вихов-
ний ідеал охоплює комплекс ціннісних орієнтацій 
і характеристик особистості, які слід розвивати. 
Зазвичай виховний ідеал має національні ознаки, 
оскільки на процес його становлення впливають 
певні історичні умови, народна мораль, куль-
тура, звичаї, традиції, менталітет певного народу. 
Сучасний ідеал національного виховання вті-
люється у формулі «Бог і Україна», поєднуючи 
абсолютні вічні та національні цінності (Невмер-
жицька, 2015: 228). І саме поєднання духовного 
та національного чинників може забезпечити 
належне виховання молодого покоління. 

Розглядаючи політичне виховання молодих 
громадян, Г. Ващенко вказував на кінцеву мету 
виховного процесу, зокрема шляхом взаємодії 
з громадянським суспільством у напрямі ство-
рення передумов розкриття й забезпечення реа-
лізації творчого потенціалу молодого покоління. 
При цьому визначальним аспектом розвитку осо-
бистості є громадянська позиція, що ґрунтується 
на усвідомленні молодим поколінням його ролі 
в суспільному житті, активній позиції, насампе-
ред спрямованій на самовдосконалення й осмис-
лення моральних норм і цінностей. 

Виховання громадянина базується на прин-
ципах гуманізму й патріотизму. Тобто, належне 
виховання молоді має спрямовуватися на те, щоб 
вона могла захищати права своєї нації й була 
здатна віддати  в боротьбі за неї власне життя. 
Вчений застерігав, що при вихованні в молоді 
патріотизму, здорової національної гордості 
й усвідомлення власної національної гідності ні 
в якому разі не слід допускати в ній безглуздої 
національної пихи та зневаги щодо інших наро-
дів (Ващенко, 1994: 165, 193). І саме відсутність 
шовіністичних виявів відрізняє українців від 
низки інших сусідніх націй.

З огляду на те, що Україна довгий час перебу-
вала в неволі, український виховний ідеал фор-
мувався крізь призму прагнення до незалежності. 
У період визвольних змагань ідеал вбачався в обо-
ронцеві рідного краю, повстанцеві. Під час Другої 
світової війни ідеалом також насамперед був воїн-
оборонець Вітчизни. Вже в післявоєнний період 
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офіційним ідеалом став «будівничий комунізму» 
(Невмержицька, 2015: 225). Тому виховний ідеал 
охоплював не лише патріотизм, а й низку інших 
моральних якостей. 

О. Невмержицька зауважила, що в контексті 
сучасного виховного процесу перед українською 
державою постала низка завдань: а) виховання 
особистості, яка усвідомлює свою приналежність 
до української нації та сучасного цивілізаційного 
простору; б) плекання українських культурно-
історичних традицій, виховання шанобливого 
ставлення до національних святинь, української 
мови, історії та культури всіх корінних народів 
і національних меншин, які проживають в Укра-
їні; в) виховання людини демократичного світо-
гляду, для якої пріоритетом є дотримання грома-
дянських прав і свобод; г) формування в молодого 
покоління належного світогляду, розвиток твор-
чих здібностей і навичок самостійного наукового 
пізнання, самоосвіти та самореалізації особис-
тості (Невмержицька, 2015: 226–227). Водночас 
зростає роль правового виховання молодого поко-
ління в процесі формування його громадянської 
свідомості.

І. М. Тимків зазначив, що виховання молодих 
патріотів із активною громадською позицією, від-
даних своїй країні, становить завдання загаль-
нодержавного значення. Події періоду сучас-
ної російсько-української війни дають підстави 
стверджувати, що здебільшого українці виявля-
ють активну громадську позицію й досить високу 
патріотичну свідомість (Тимків, 2015: 159). Вод-
ночас сучасні вимоги стосовно правової культури 
й правової свідомості молоді зумовлені розвитком 
нашого соціуму в напрямі до європейського циві-
лізованого суспільства. 

У сучасному суспільно-політичному житті 
України важливу роль відіграє правове вихо-
вання як цілеспрямований процес, що передбачає 
втілення вихованцями правових знань і вмінь, 
а також формування на цій основі належної пра-
восвідомості й правової поведінки законослухня-
ного громадянина. 

А. Й. Капська визначає соціально-правове 
виховання як цілеспрямовану систематичну діяль-
ність державних органів і соціальних інститутів, 
яка спрямована на здобуття дітьми й молоддю пра-
вових знань, перетворення їх в особисті переко-
нання, формування на цій основі правосвідомості 
й правової поведінки. Вчена також запропонувала 
модель соціально-правового виховання школярів, 
яка складається із соціально-правового світогляду, 
активної життєвої позиції та соціального захисту 
інтересів (Соціальна робота, 2004: 329). 

Це повністю відповідає реаліям сучасного 
українського суспільства, в якому спостерігається 
значний динамізм громадсько-політичних проце-
сів. При цьому досить часто виникають кризові 
явища й ситуації, що спричинює певні конфлікти 
та девіантну поведінку. Здебільшого девіантна 
поведінка підлітків зумовлюється саме відсут-
ністю чи неналежністю їх правового виховання.

Дослідники зауважують, що деформації в соці-
ально-економічній сфері породжують деформо-
вану свідомість, бездуховність і свавілля в різних 
сферах життя суспільства, особливо в середо-
вищі молоді, що дуже небезпечно для державної 
розбудови, створення її економічної, політичної 
та духовної бази. Ефективним засобом боротьби 
проти зазначених негативних явищ є формування 
в молодого покоління належної правової культури 
та свідомості. 

Моральні принципи, естетичні смаки, політична 
культура молодих людей розвиваються в нерозрив-
ному зв’язку з опануванням необхідним обсягом 
правових знань та юридичних норм (Поняття і види 
правової свідомості, 2020). З огляду на це важливу 
роль має профілактично-корекційна робота з під-
літками, які є схильними до скоєння правопору-
шень. Така робота спрямовується й на ліквідацію 
причин і передумов появи конфліктів і стресових 
ситуацій. Також профілактично-корекційна робота 
полягає в своєчасному виявленні та подоланні вия-
вів негативних тенденцій у середовищі підлітків. 
Зокрема, її зміст полягає у підвищенні самооцінки, 
кореляції власного іміджу в середовищі однолітків 
тощо (Свінцова, 2019: 233).

Формування правової держави та громадян-
ського суспільства передбачає суттєве підви-
щення правосвідомості та правової культури всіх 
суб’єктів суспільних відносин, оскільки без них 
не можливо побудувати таку державу та суспіль-
ство. Успішне вирішення цих завдань залежить 
від багатьох факторів, у тому числі й від рівня 
правового виховання й правової освіти населення 
країни (Дем’яненко, 2017: 207). І саме таким 
чином можливим є успішне вирішення проблеми 
делінквентної поведінки підлітків.

Вважається, що правове виховання є авто-
номною сферою виховного процесу. При цьому 
правове виховання досить тісно пов’язане із вже 
сформованими потребами, нахилами, звичками, 
інтересами тощо. Але необхідно враховувати, що 
нормативність поведінки у вигляді певного меха-
нізму формується у підлітка з раннього віку. Тому 
на момент включення особи до процесу право-
вого виховання в її свідомості вже мають бути 
наявними певні норми деліквентної поведінки. 
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Залежно від умов родинного виховання 
та соціального середовища існує вірогідність появи 
делінквента – неповнолітнього правопорушника 
з певними відхиленнями в поведінці, який є потен-
ційно асоціальним елементом і є схильним до ско-
єння протиправних вчинків. І одним із найбільш 
дієвих засобів протидії цьому є саме правове вихо-
вання підлітків.

Здебільшого правове виховання реалізується 
в щоденних громадянських відносинах і склада-
ється з формування у дітей поваги до існуючих зако-
нів, недопустимості їх порушення. Значна кількість 
школярів загальноосвітніх шкіл практично не зна-
йомі зі своїми правами, мають нечіткі уявлення про 
правову систему держави, не мають моделі право-
мірної поведінки. У житті вони здебільшого більше 
довіряють власній інтуїції чи порадам друзів. Інфор-
мація про право, яка розповсюджується через ЗМІ, 
нерідко має прогалини й неправильне трактування 
(Дмітрієва, 2010). 

Тому завдання суспільства й держави полягає 
у забезпеченні належних умов для правового вихо-
вання підлітків і молоді. У цьому процесі неабияку 
роль відіграє розвиток правосвідомості, яка є однією із 
найважливіших форм свідомості людини та суспіль-
ства поряд із політичною свідомістю, мораллю тощо. 
Адже для стабільного розвитку суспільства необхід-
ною умовою є те, щоб більша частина соціуму була 
законослухняною. Також важливим чинником є домі-
нування духу права над літерою закону. Для забезпе-
чення всього цього необхідною передумовою є пра-
вова свідомість, яка постає у вигляді системи знань, 
оцінок і уявлень, які виражають ставлення людей до 
позитивного та ідеального права. Належним чином 
розвинена правова свідомість здатна формувати 
досконале громадянське суспільство. 

Виховання підлітків і формування в них правової 
свідомості у процесі роботи громадського об’єднання 
передбачає вивчення законів, підвищення їхньої юри-
дичної обізнаності, систематичне інформування про 
актуальні питання права, адже правові знання є осно-
вою, на якій формується правова свідомість. Вони 
допомагають підліткам співвідносити свої вчинки 
і поведінку своїх товаришів не лише із загальновідо-
мими моральними нормами, а й із вимогами законів, 
коригувати, змінювати її у правильному напрямі. Зна-
чна частина підлітків хоча й не знає конкретних пра-
вових норм, але не допускає правопорушень. Регуля-
тором їх поведінки є дотримання певних норм моралі 
та звичаїв (Дем’яненко, 2019: 165). Отже, розвиток 
правосвідомості є ще одним дієвим засобом подо-
лання проблеми делінквентної поведінки. 

Ю. Чернецька зауважує, що окрім цієї проблеми, 
для підлітків досить серйозним випробовуванням 

є фактор десоціалізації, коли особі підлітка зазвичай 
нелегко протидіяти негативним явищам соціального 
середовища, оцінювати наслідки власного вибору 
та протистояти негативним тенденціям десоціалі-
зації (Чернецька, 2015: 333–334). За такої ситуації 
поряд із родинним вихованням вирішального зна-
чення мають набувати освітньо-виховні заклади.

Л. Москальова звернула увагу на те, випадки 
жорстокої агресії, асоціальної поведінки молодих 
людей здебільшого засвідчують недостатню роботу 
виховних та освітніх закладів (Москальова, 2013: 
161). І це за умов сучасного суспільного життя, коли 
протиправна й асоціальна поведінка набуває масо-
вого характеру та досить часто сприймається як 
загальноприйнятна норма поведінки. Тому у про-
цесі правового виховання підлітків і формування 
їх громадянської свідомості мають все більшу роль 
відігравати громадсько-політичні організації націо-
нально-патріотичного спрямування.

Висновки. Необхідно наголосити, що поступова 
еволюція суспільно-політичної системи незалежної 
України в напрямі від тоталітарного до демократич-
ного суспільства зумовила кардинальну трансфор-
мацію низки морально-етичних і політико-правових 
пріоритетів. Так, зросла роль громадян у суспільно-
політичному житті країни, посилилося значення 
правового виховання підлітків та юнацтва з відпо-
відним переосмисленням їх моральних цінностей, 
що є важливою запорукою формування їх грома-
дянської свідомості. Від того, настільки якісним 
є правове виховання підлітків і молоді, насамперед 
залежить стабільне майбутнє суспільства і держави, 
оскільки саме у молодому віці закладаються загаль-
ноприйняті в соціумі світоглядні позиції, ціннісні 
орієнтири та правова культура.

Суспільство та держава мають забезпечувати 
молодому поколінню всі належні умови, насамперед 
щодо правового виховання. І тільки завдяки цьому 
держава зможе в подальшому розраховувати на наяв-
ність законослухняних громадян із високою право-
вою культурою. Чим більшою буде участь і якість 
суспільства та держави у правовому вихованні під-
літків та юнацтва, тим ширшим буде коло громадян із 
належною правовою свідомістю та культурою.

За умов, коли в сучасному суспільстві спостері-
гається зростання випадків девіантної, делінквент-
ної та асоціальної поведінки  підлітків, слід кон-
статувати недостатню роботу освітньо-виховних  
закладів із запобігання цієї негативної тенден-
ції. Тому в процесі правового виховання підлітків 
і формування їх громадянської свідомості й право-
свідомості мають все більшу роль відігравати гро-
мадсько-політичні організації національно-патріо-
тичного спрямування.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ  
У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: З ДОСВІДУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

ТА ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

У статті розглянуто особливості професійної підготовки майбутніх педагогів у Республіці Польща та  
Чеській республіці: пріоритетні цілі і завдання шкільної освіти, вищої педагогічної освіти, нормативні докумен-
ти, що регламентують вищу педагогічну освіту, структуру та зміст професійної підготовки вчителів.

Автором проаналізовано державні стратегічні завдання школи, визначені у постанові про педагогічний 
нагляд у Республіці Польща, що свідчать про поліаспектність завдань педагогічної діяльності і передбачають 
формування готовності учнів до життєдіяльності в громадянському суспільстві.

У статті представлено двоступеневу структуру польської вищої педагогічної освіти, що передбачає отри-
мання звань ліценціата і магістра. Зміст вищої педагогічної освіти розглянуто в контексті вимог державних 
стандартів професійної підготовки майбутніх вчителів, які передбачають можливість підготовки вчителя за 
двома спеціальностями і складаються з таких модулів: підготовка до викладання основного навчального предме-
та, психолого-педагогічна підготовка, підготовка з основ дидактики, підготовка до викладання другого навчаль-
ного предмету, спеціальна педагогіка.

За результатами чесько-українського проєкту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у ХХІ сто-
літті» представлено досвід реформування чеської освітньої галузі. Стратегія освітньої політики Чеської рес-
публіки до 2020 року основними пріоритетами визначає: зниження нерівності в освіті, підтримку якісної освіти 
і вчителя як її основної передумови, відповідальне й ефективне управління.

Автором статті репрезентовано оновлені вимоги до кваліфікації вчителів, що визначені у Акті «Про під-
готовку педагогічних працівників». На університетському рівні державний стандарт конкретизується у «Про-
філь випускника», що визначає основні складники педагогічної освіти: дидактика шкільного предмета, психоло-
го-педагогічний модуль, загальноуніверситетські дисципліни, спеціальна освіта.

На основі аналізу систем педагогічної освіти у Республіці Польща та Чеській республіці зроблено висновок 
про підвищення вимог до якості професійної підготовки вчителів та формування в них готовності до реалізації 
пріоритетних завдань шкільної освіти.

Ключові слова: система вищої освіти, зміст вищої педагогічної освіти, професійна підготовка 
майбутніх вчителів.
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FUTURE PEDAGOGISTS’ PROFESSIONAL TRAINING  
IN EUROPEAN COUNTRIES: FROM THE EXPERIENCE  

OF THE REPUBLIC OF POLAND AND THE CZECH REPUBLIC

The article considers the specific features of future pedagogists’ professional training in the Republic of Poland 
and the Czech Republic: priority goals and objectives of school education, higher pedagogical education, regulations 
governing higher pedagogical education, structure and content of teachers’ professional training.

The author analyzes the state strategic objectives of the school, defined in the resolution on pedagogical supervision 
in the Republic of Poland, which indicate the multifaceted nature of the tasks of pedagogical activities and provide for 
the formation of students’ readiness for life in civil society.
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Жорова I. Професiйна пiдготовка майбутнiх педагогiв у Європейських країнах: ...

The article presents a two-stage structure of Polish higher pedagogical education, which provides for obtaining the titles 
of licensee and master. The content of higher pedagogical education is considered in the context of the requirements 
of state standards of future teachers’ professional training, which provide for the possibility of teacher’s training in two 
specialties and consist of the following modules: training for teaching the main subject, psychological-and-pedagogical 
training, training on the basics of didactics, training for teaching the second subject, special pedagogy.

According to the results of the Czech-Ukrainian project “Changes in Pedagogical Faculties and Universities in 
the 21st century” the experience of reforming the Czech educational sector is presented. The strategy of educational 
policy of the Czech Republic until 2020 identifies the main priorities: reducing inequality in education, supporting quality 
education and teachers as its main prerequisites, responsible and effective management.

The author of the article represents the updated requirements for teachers’ qualification, which are defined in the Act 
“On Pedagogical Workers’ Training”. At the university level, the state standard is specified in the “Graduate Profile”, 
which defines the main components of pedagogical education: didactics of the school subject, psychological-and-
pedagogical module, general university disciplines, special education.

Based on the analysis of pedagogical educational systems in the Republic of Poland and the Czech Republic, 
a conclusion was made about increasing the requirements for the quality of teachers’ training and the formation of their 
readiness to implement the priority tasks of school education.

Key words: system of higher education, content of higher pedagogical education, future teachers’ professional training.

Постановка проблеми. Національна система 
освіти на початку третього тисячоліття у контек-
сті євроінтеграційних процесів характеризується 
зміною освітньої парадигми, оновленням змісту 
та технологій навчання. Концепція Нової україн-
ської школи основними компонентами формули 
оновлення визначає: новий зміст та структуру 
освіти; педагогіку партнерства; умотивованого 
учителя; орієнтацію на учня; виховання на ціннос-
тях; автономію школи і якість освіти; справедливе 
фінансування і рівний доступ; сучасне освітнє 
середовище (Нова українська школа, 2016). Най-
вагомішим чинником успішного здійснення освіт-
ніх реформ та забезпечення реалізації оновлених 
цілей, змісту і технологій шкільної освіти є вмо-
тивований, компетентний, готовий до постійного 
саморозвитку педагог. 

Успішний досвід реформування освітніх сис-
тем у європейських країнах свідчить про пріо-
ритетність підвищення якості професійної підго-
товки майбутніх учителів як основного чинника 
розвитку освіти і, як наслідок, соціально-еконо-
мічного розвитку держави. 

Імплементація кращих європейських практик 
у національну систему освіти забезпечить підви-
щення якості навчання та інтеграцію до європей-
ського простору вищої освіти.

Аналіз досліджень. Дослідження розвитку 
педагогічної освіти в європейських країнах зна-
йшли своє відображення в науковому доробку 
К. М. Біницької, Т. Є. Кристопчук, Г. Ф. Хоружого, 
Ю. О. Янісіва й інших учених.

Зокрема, К. М. Біницька здійснила компара-
тивний аналіз тенденцій розвитку професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової освіти 
у країнах Східної Європи; Т. Є. Кристопчук дослі-
джувала структуру та зміст педагогічної освіти 
в Республіці Польща; Г. Ф. Хоружий у моногра-

фії «Європейська політика вищої освіти» презен-
тує результати наукового пошуку щодо сутності 
і змісту європейської та національної політики 
вищої освіти, освітні стратегії і проєкти Європей-
ського союзу, спрямовані на модернізацію вищої 
школи; Ю. О. Янісів розглядає основні напрями 
модернізації змісту вищої педагогічної освіти 
Польщі на початку ХХІ століття.

Утім і сьогодні питанням, що потребує подаль-
шого вивчення, є вивчення досвіду розвитку зару-
біжних освітніх систем. Імплементація кращих 
практик педагогічної освіти європейських країн 
сприятиме підвищенню якості професійної під-
готовки вчителів до реалізації оновленого змісту 
шкільної освіти відповідно до державних стандар-
тів та виконання завдань Нової української школи.

Мета статті – розглянути особливості профе-
сійної підготовки майбутніх педагогів у Респу-
бліці Польща та Чеській республіці.

Виклад основного матеріалу. Пріоритетні 
змістові аспекти вищої педагогічної освіти 
у Польщі корелюють з цілями і завданнями 
шкільної освіти, оскільки вчитель є суб’єктом 
освітнього процесу, який безпосередньо реалізує 
освітні новації. 

Державні вимоги для шкіл, задекларовані 
у постанові про педагогічний нагляд (2009 р.), 
визначають такі стратегічні завдання:

1. Основою діяльності школи є орієнтація на 
розвиток учнів.

2. Створення освітнього середовища, мотиву-
ючого до самоконтролю і саморозвитку учнів.

3. Зміст шкільної освіти відповідає національ-
ному курикулуму.

4. Створення умов для розвитку активності 
учнів.

5. Формування і розвиток громадянської ком-
петентності.
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6. Організація розвитку учнів відповідно до їх 
особистих потреб.

7. Організація співпраці вчителів в організації 
освітнього процесу.

8. Формування ціннісного ставлення до освіти 
упродовж життя.

9. Організація взаємодії з батьками на парт-
нерських засадах.

10. Взаємодія з громадою для розвитку освіт-
нього середовища.

11. Планування роботи на основі аналізу 
результативності освітнього процесу.

12. Забезпечення постійного розвитку освіт-
нього середовища і всіх його суб’єктів (Шиян, 
2016: 38–42).

Аналіз зазначених цілей свідчить, що педа-
гогічна діяльність характеризується поліаспек-
тністю завдань і передбачає формування готов-
ності учнів до життєдіяльності в громадянському 
суспільстві. З огляду на це підвищуються вимоги 
до професійної підготовки майбутніх вчителів.

Новий етап реформування вищої освіти 
в Польщі позначений прийняттям Закону «Закон 
2.0. Нова конституція для науки та вищої освіти 
в Польщі» (2018 р.), який визначає нові підходи до 
підготовки фахівців, збільшення автономії закла-
дів вищої освіти, посилення наукового складника 
у вищій освіті, в тому числі і педагогічній. Під-
готовка майбутніх фахівців є двоступеневою: 
І ступінь передбачає навчання упродовж 3–4 років 
і завершується отриманням звання ліценціата, 
що дає право викладання у дошкільних закладах 
і початковій школі; ІІ ступінь передбачає продо-
вження навчання, яке триває 2 роки і завершу-
ється отриманням рівня магістра, що дозволяє 
викладати в середніх школах – гімназіях та ліцеях 
(Кристопчук, 2013: 127, 128).

Зміст вищої педагогічної освіти визначається 
державними стандартами професійної підготовки 
майбутніх учителів (2012). Структура оновленого 
стандарту складається з чотирьох компонентів, 
що передбачають зміну підходів до визначення 
змісту вищої педагогічної освіти у Польщі:

1. Опис загальних і додаткових результатів 
навчання.

2. Опис послідовності та механізмів органі-
зації навчання в розрізі модулів, студій і післяди-
пломної освіти.

3. Опис навчальних модулів.
4. Опис процесу і організації педагогічної 

практики (Янісів, 2016: 87).
«Стандарт підготовки вчителів» передбачає 

можливість опанування вчителем двох спеці-
альностей. При цьому одна з них є основною, 

а інша – додатковою. Професійне навчання за 
основною спеціальністю передбачає підготовку 
до проведення занять з певного предмету. Додат-
кова спеціальність дозволяє засвоїти теорію 
і практику викладання другого предмету відпо-
відно до вимог дошкільної або загальної освіти 
(Суріна, 2011: 422).

Професійна підготовка вчителя до викладання 
основного предмету складається з таких модулів:

– підготовка до викладання навчального 
предмета, під час якої здійснюється теоретико-
практична підготовка до викладання у дошкіль-
ному навчальному закладі та початковій школі 
у таких предметних галузях, як польська мова, 
математика і природа;

– психолого-педагогічна підготовка, яка 
спрямована на формування знань з психології 
і педагогіки, в тому числі з елементами інклюзив-
ної освіти, підготовку до опікунської і виховної 
роботи, діагностування індивідуальних потреб 
учнів;

– підготовка з основ дидактики, яка перед-
бачає теоретичну і практичну (педагогічна прак-
тика) підготовку з методики викладання предмета 
з елементами спеціальної дидактики.

Підготовка до викладання другого предмету 
включає такі модулі:

– підготовка до викладання другого навчаль-
ного предмету передбачає змістові аспекти пер-
шого і третього модулів відповідно до додатко-
вого предмета викладання;

– спеціальна педагогіка, що спрямована на 
елементарну підготовку до роботи з дітьми з осо-
бливими освітніми потребами (Біницька, 2018: 
145; Янісів, 2016: 88).

Державні стандарти визначають зміст основ-
них модулів, що складає близько 34% навчаль-
них дисциплін, а інші визначає заклад (Суріна, 
2011: 422).

Таким чином, значну відповідальність за від-
повідність змісту підготовки майбутніх вчителів 
до сучасних вимог шкільної освіти покладається 
безпосередньо на заклад вищої освіти. Автоно-
мія закладів вищої освіти передбачає самостійне 
визначення низки дисциплін, що знаходить своє 
відображення в навчальних планах, програмах, 
підручниках.

Важливою умовою для забезпечення продук-
тивної педагогічної діяльності є практико-орієн-
тований підхід у професійній підготовці майбут-
ніх вчителів. З огляду на це оновлений стандарт 
визначає пріоритетність практичної підготовки 
до роботи в школі. Теоретична підготовка у зазна-
ченому контексті стає базою для формування  



13ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

практичних умінь і набуття педагогічного досвіду. 
Прогностичний підхід простежується у визна-
ченні бази педагогічної практики, яка має бути 
організована у закладах освіти різних типів від-
повідно до професійних можливостей майбутніх 
фахівців, визначених стандартами підготовки. 
Зміст педагогічної практики забезпечує форму-
вання професійних компетенцій майбутніх вчи-
телів і є поліаспектним: проведення педагогічних 
спостережень, взаємодія з опікунами, виконання 
функцій вихователя і вчителя, аналіз педагогічних 
ситуацій тощо (Янісів, 2016: 89).

Таким чином, аналіз професійної підготовки 
майбутніх вчителів свідчить, що модернізація 
змісту вищої педагогічної освіти у Польщі забез-
печує підготовку вчителів до реалізації державної 
освітньої політики та спрямована на стандарти-
зацію змісту професійної підготовки вчителів 
з одночасним збільшенням автономії закладів 
вищої освіти, посилення наукового складника 
в університетській освіті, визнання пріоритет-
ності практичної підготовки.

Однією з країн Вишеградської четвірки, у якій 
тривають активні процеси розвитку системи 
освіти, є Чеська республіка. Наразі в Україні Уні-
верситет імені Масарика за підтримки Чеської 
агенції розвитку реалізує чесько-український про-
єкт «Зміни педагогічних факультетів та універси-
тетів у ХХІ столітті» (2019–2021), спрямований 
на підвищення якості української педагогічної 
освіти відповідно до європейських стандартів.

У межах зазначеного проєкту українськими 
фахівцями вивчається досвід реформування чесь-
кої освітньої галузі на основі результатів дослі-
джень. У теперішній час Стратегія освітньої 
політики Чеської республіки до 2020 року осно-
вними пріоритетами визначає: зниження нерівно-
сті в освіті, підтримка якісної освіти і вчителя як 
її основну передумову, відповідальне і ефективне 
управління (Strategie, 2014).

Декан педагогічного факультету університету 
імені Масарика Їржі Нємец під час освітнього 
візиту до Чеської республіки зазначив, що пріо-
ритетні цілі реалізації Стратегії визначено у дов-
гостроковому плані навчальної і наукової, дослід-
ницької, розвиткової та інноваційної, творчої 
та іншої діяльності у сфері вищої школи у період 
2016–2020 років:

1. Забезпечення якості вищі: школи відіграва-
тимуть головну роль у забезпеченні якості своєї 
діяльності, зниженні нерівності в освіті.

2. Різноманіття і доступність: вищі школи 
будуть пропонувати широкий і різноманітний під-
хід до якісної освіти.

3. Інтернаціоналізація: навчання і творча 
діяльність вищих шкіл будуть мати виразний між-
народний характер. 

4. Важливість: вищі школи у своїй діяльності 
будуть рефлектувати актуальний суспільний 
розвиток, найновіші наукові знання і потреби 
партнерів. 

5. Якісні і важливі дослідження, розвиток 
та інновації: результати досліджень і розвитку 
вищих шкіл будуть мати міжнародне значення 
і ефективно застосовуватися до практичної сфери. 

6. Рішення засновані на даних: керівництво 
політикою вищих шкіл і найвищих шкіл буде 
концептуальним, транспарентним і заснованим 
на даних.

7. Ефективне фінансування: фінансування 
вищих шкіл буде стабільним, транспарентним 
і ефективним.

На сучасному етапі розвитку чеської вищої 
школи основним завданням педагогічної освіти 
є підготовка компетентного вчителя, здатного 
забезпечити якість освітньої діяльності.

Оновлені вимоги до кваліфікації вчителів 
закріплено в Акті «Про підготовку педагогічних 
працівників» (2004). Визначення компетенцій 
вчителя ґрунтується на ключових функціях шкіль-
ної освіти: формування знань, сприйняття і повага 
до різноманіття, практико-орієнтований зміст, 
формування навичок життєдіяльності. Відповідно 
до зазначених функцій у професійному стандарті 
вчителя визначено такі основні компетенції: ком-
петенція в предметній галузі; дидактична і пси-
холого-дидактична компетенція; психосоціальні 
та комунікативні компетенції; менеджерські 
компетенції; особисті і професійні компетенції 
(Біницька, 2018: 186)

На університетському рівні державний стан-
дарт конкретизується у «Профіль випускника», 
що визначає основні складники педагогічної 
освіти: дидактика шкільного предмета (до 55%), 
психолого-педагогічний модуль (35%), загально-
університетські дисципліни (10%), спеціальна 
освіта (10–15%) (Біницька, 2018: 187).

Як свідчить практика професійної підготовки 
педагогів в Університеті імені Масарика, психо-
лого-педагогічний модуль передбачає вивчення 
таких обов’язкових предметів: 

І семестр – «Вступ до педагогіки і психології» 
(лекція + семінар); 

ІІ семестр – «Психологія розвитку» (лекція + 
семінар), «Теорія і методика виховання» (лекція);

ІІІ семестр – «Спеціальна та інклюзивна педа-
гогіка» (лекція + семінар), «Дослідження у педа-
гогічній практиці» (лекція + семінар);
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ІV семестр – «Соціальна психологія» (лекція + 
семінар) Основи педагогічно-психологічної діа-
гностики (семінар);

V семестр – «Педагогічна комунікація» (семі-
нар).

Зміст професійної підготовки майбутніх педа-
гогів також передбачає вивчення в межах педа-
гогічно-психологічного модуля обов’язково-
вибіркових дисциплін: 

І семестр – «Теорія і методика виховання» 
(напрями семінарів за вибором: драматичне вихо-
вання у педагогічній практиці; глобальна роз-
виткова освіта у підготовці вчителя; методика 
наскрізних тем у РНП (рамкова навчальна про-
грама); методика виховання з повагою; мульти-
культурні лекції в основній школі);

ІІ семестр – «Теорія і методика виховання» 
(напрями семінарів за вибором: особиста 
та соціальна підготовка; підтримка самороз-
витку учня за допомогою технік коучінгу; робота 
з учнями з відмінною рідною мовою; соціально-
патологічні явища у житті учнів і студентів; вихо-
вання цінностей як частина педагогічної професії; 
виховання талановитих учнів.

Маркета Седлакова, докторант навчальної про-
грами «Педагогіка» Університету імені Масарика, 
зазначає, що варіативний складник навчального 
плану реалізується у предметах: «Як робити про-
єкти під час навчання», «Навчальні методи, що 
активують», «Індивідуальна педагогічна прак-
тика», «Талант і його розвиток», «Опрацювання 
та аналіз якісних даних у випускній роботі». 

Останніми роками в Чеській республіці значна 
увага надається реалізації цінностей інклюзивної 
освіти. На зміну сегрегаційній моделі освіти учнів 
із особливими освітніми потребами у спеціальних 
школах в сучасному освітньому просторі реалізу-
ється запровадження моделі інклюзивної освіти. 
Поступово сегреговане спеціальне навчання роз-
чиняється в основному освітньому потоці і забез-
печує соціалізацію учнів.

До роботи з учнями з особливими освітніми 
потребами залучені соціальні педагоги, спеціальні 
педагоги і вчителі. З огляду на це зміст навчальної 
програми підготовки майбутніх вчителів включає 
інклюзивну / спеціальну педагогіку.

Реалізація Стратегії освітньої політики Чеської 
республіки до 2020 року передбачає посилення 
наукового складника. Одним із напрямів науково-
дослідницької роботи педагогічного факультету 

є організація проєктної роботи з актуальних про-
блем в освіті: інклюзія в середовищі дитячих сад-
ків; шляхи до школи ХХІ століття (теоретичний); 
бар’єри в інклюзії та їх подолання (практично зорі-
єнтований). Збір та аналіз даних у процесі роботи 
над проєктами забезпечує розуміння реального 
стану шкільного освітнього середовища та відпо-
відну підготовку майбутніх педагогів.

Одним з видів наукової роботи факультету 
є проведення нетрадиційних (якісних) дослі-
джень (software для аналізу), що включає візу-
альний аналіз; дискурсивний (медійний) аналіз; 
ситуаційний аналіз.

Важливим складником підготовки вчителя 
чеської школи є педагогічна практика. Педаго-
гічний факультет Університету імені Масарика 
з метою формування навичок і досвіду педаго-
гічної діяльності створив систему педагогічних 
практик, що є обов’язковою частиною освітньої 
пропедевтики майже усіх програм навчання бака-
лаврів і магістрів – щоденних або комбінованих 
досліджень, кластерних або окремих предметів. 
Викладацька практика забезпечується з предме-
тів, викладання яких передбачається у майбут-
ній професійній діяльності і передбачає безпо-
середнє спілкування з учнями в школі. Також для 
набуття досвіду педагогічної діяльності важли-
вою є робота з класом на факультеті, що дає мож-
ливість відпрацювання практик роботи з учнями.

Висновки. На основі представлених матеріа-
лів у статті доходимо висновку, що модернізація 
змісту вищої педагогічної освіти у Польщі забез-
печує підготовку вчителів до реалізації державної 
освітньої політики та спрямована на стандарти-
зацію змісту професійної підготовки вчителів 
з одночасним збільшенням автономії закладів 
вищої освіти, посиленням наукового складника 
в університетській освіті, визнанням пріоритет-
ності практичної підготовки. Стратегія освітньої 
політики Чеської республіки до 2020 року осно-
вними пріоритетами визначає: зниження нерів-
ності в освіті, підтримку якісної освіти і вчителя 
як її основної передумови, відповідальне і ефек-
тивне управління.

На основі аналізу систем педагогічної освіти 
у Республіці Польща та Чеській республіці зро-
блено висновок про підвищення вимог до якості 
професійної підготовки вчителів та формування 
в них готовності до реалізації пріоритетних 
завдань шкільної освіти.
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ЯКІВ КОЛУБОВСЬКИЙ ЯК КЕРІВНИК ОПІКУНСТВА У СПРАВАХ СЛІПИХ

В основу публікації покладено висвітлення наукової та громадсько-політичної діяльності Якова Миколайови-
ча Колубовського – із 1893 року діловода, а згодом, із 1895 до 1917 року – керуючого справами Ради Всеросійсько-
го Опікунства імператриці Марії Олександрівни щодо сліпих. 

Проаналізовано обставини, пов’язані з рекомендацією на цю посаду уродженця українського міста Глухова, 
внесок у розвиток науки котрого був відзначений опублікуванням статті про нього в Енциклопедичному словнику 
Ф. А. Брокгауза й І. А. Єфрона.

Описані маловідомі факти з біографії цієї видатної особистості, окреслено кроки вченого і практика із постійного 
розширення горизонту своїх знань, особливого інтересу до проблем психолого-педагогічної допомоги і супроводу людей 
із порушеннями розвитку як результату навчання в Лейпцізькому університеті у В. Вундта, практичне втілення науко-
вих напрацювань у галузі тифлосурдопедагогіки у практику організації опіки щодо сліпих. 

Особливу увагу зосереджено на його участі у роботі міжнародних форумів – з’їздів, конференцій, конгресів, аналіз 
їх матеріалів і рішень та інформування громадськості стосовно новинок тифлопедагогіки та їх практичне втілення. 

Так, зокрема, у рішеннях міжнародного з’їзду в Лондоні детально проаналізовано доповідь голови оргкомітету 
Г. Вільсона «Спілки товариств для сліпих в Англії та Уельсі, їх роль, історія і перспективи розвитку». Закцентовано 
увагу на виступові голови комітету майстерень для західного Лондона юриста Елліса Кенліффа, яка стосувалась 
соціалізації і працевлаштування сліпих та на результатах анкетування, здійсненого начальником Манчестерського 
притулку сліпих імені Геншау, Іллінгверта. Особливий інтерес викликав виступ леді Кемпбелл: «Елементарне вихо-
вання сліпих», доповідь Прістлі із Бредфорда «Сліпота у зрілому віці» та висвітлення інших ґрунтовних питань. 

Показано, що досвід роботи закордонних установ опіки уважно аналізувався Я. Колубовським і використову-
вався у практиці лікування та соціальної реабілітації сліпих в Російській імперії. 

Ключові слова: Яків Колубовський, К. К. Грот, Опікунство у справах сліпих, тифлопедагогіка, сурдопедагогі-
ка, міжнародні з’їзди у справах сліпих.
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YAKIV KOLUBOVSKYI AS HEAD OF PATRONAGE  
IN THE AFFAIRS OF THE BLIND

The publication exposes scientific and socio-political activities of Yakiv Mykolayovych Kolubovskyi who was 
a secretary (from 1893) and later (from 1895 to 1917) became the Council manager of Empress Maria’s Alexandrovna 
All-Russian Patronage of the blind. The circumstances related to the recommendation for this position of a Ukrainian, 
inhabitant of Hlukhiv, whose contribution to the development of science was marked by the article named “Kozelskyi” in 
the F.A Brokhauz and I.A. Yefron’s Encyclopedic Dictionary are revealed. 

Obscure biographical facts of this outstanding personality are described in the article. The authors outline 
show scientist and practioner’s steps on constant expansion of his awareness, scholar’s special interest in problems 
of psychological and pedagogical help and support of people with developmental disabilities as a result of training 
at the University of Leipzig at W. Wundt.

Particular attention is paid to his participation in the International forums – congresses, conferences, conventions, 
analysis of their materials and decisions and informing the public about the latest typhlopedagogical innovations and their 
practical implementation.

The decisions of the International Congress in London were carefully analyzed and evaluated. Particularly 
the chairman of the organizing committee G. Wilson’s speech “Union of Societies for the Blind in England and Wales, their 
role, history and prospects” was analyzed in details. Emphasis was placed on the Ellis Kenliff’s speech on socialization 
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and employment of the blind and on the results of survey conducted by the Illinhvorh, who was the Head of the Henshau’s 
Manchester Shelter for the Blind Lady Campbell’s speech: "Elementary education of the blind" gained special attention 
and interest at the Congress. Important problem about adult blinds was revealed in the Priestley’s from Bradford report 
“Blindness in adulthood” and a lot of other fundamental issues connected with human disabilities. 

It is shown that the experience of foreign guardianship institutions was carefully analyzed by Y. Kolubovskyi and used 
in the practice blind’s treatment and social rehabilitation in the Russian empire.

Key words: Yakiv Kolubovskyi, K. K. Grot, Patronage in the affairs of the blind, Typhlopedagogy, Surdopedagogy, 
International Congresses for the affairs of the blind and visually impaired.

Постановка проблеми. На рубежі ХІХ і  
ХХ століть питання психолого-педагогічної 
допомоги і супроводу людей із порушеннями 
у розвитку починають активно обговорюватися 
і втілюватися у практику. Ідеться, насамперед, 
про необхідність організованого навчання дітей 
і підлітків із сенсорними порушеннями: для них 
створюються спочатку приватні, а згодом – дер-
жавні заклади та установи. Зокрема, в Росій-
ській імперії у 1881 р. було створено Опікунство 
Імператриці Марії Олександрівни щодо сліпих 
([Всероссийское] Попечительство Императрицы 
Марии Александровны о слепых). Його незмін-
ним головою від заснування і до смерті був Кос-
тянтин Карлович Грот (1815–1897) – державний 
і громадський діяч, який у тому ж 1881 р. засну-
вав Олександро-Маріїнське училище для сліпих, 
а в 1893 р. – майстерні для дорослих сліпих. На 
завершення його діяльності в Росії функціонувало 
вже 21 училище для сліпих, багато майстерень для 
дорослих, 2 притулки, 3 спеціалізовані лікарні.

К. К. Грот ініціював розроблення головного 
установчого документа Опікунства – «Основні 
засади для діяльності Маріїнського Опікунства 
щодо сліпих» (Про спорудження…, 1887), затвер-
дженого Олександром ІІ за 2 тижні до загибелі. 

Саме від К. К. Грота перейшло «кермо управ-
ління» на той час уже велетенської організації 
загальноімперського масштабу до рук уродженця 
Глухова Якова Миколайовича Колубовського 
(1863 – імовірно, бл. 1938). Це про нього писав 
редактор філософського відділу Енциклопедич-
ного словника Брокгауза-Єфрона у статті «Колу-
бовский»: «К. – библиограф русской философии 
в лучшем значении этого слова, так как всё рефе-
рируемое им подвергается предварительному 
тщательному изучению. Все работы Колубов-
ского показывают в нём большое умение беспри-
страстно оценивать и правильно классифициро-
вать явления» (Радлов, 1895).

Тема внеску українських учених і громад-
ських діячів у цивілізаційний розвиток колишньої 
Російської імперії в силу різних обставин і при-
чин замовчується або навіть спотворюється, тому 
дослідження у цій царині й донині зберігають 
свою актуальність. 

Ставлячи перед собою завдання донести до 
сучасного читача інформацію, яка сприяла б 
розумінню становлення тифлосурдопедагогіки 
і відповідної соціальної практики в царській Росії 
та Західній Європі на рубежі ХІХ і ХХ століть, 
автор статті прагнув схарактеризувати достатньо 
тривалий період діяльності у цій сфері Я. Колу-
бовського – із 1893 до 1917 р., із моменту призна-
чення на посаду спочатку діловода, а потім Керу-
ючого справами цієї інституції, до жовтневого 
перевороту 1917 року. 

Отже, метою дослідження є аналіз окремих 
сторінок життя, громадської діяльності, ролі 
і внеску українського вченого-історика філо-
софії, бібліографа, педагога, психолога, гро-
мадського діяча Якова Миколайовича Колубов-
ського у розвиток тифлопедагогічної практики 
в Російській імперії, уведення до наукового 
обігу нового історичного матеріалу, який уви-
разнює його діяльність на посаді керуючого 
справами Всеросійського Опікунства імп. Марії 
Олександрівни.

Джерельною базою статті є насамперед 
праці та промови Я. Колубовського, а також спо-
гади та щоденникові записи сучасників про ті 
події. На жаль, дослідження діяльності та заслуг 
Я. М. Колубовського на ниві вітчизняної науки 
і культури не є надто жвавим і об’єктивним (а це 
вкрай несправедливо щодо цієї непересічної осо-
бистості), тому вважаємо своїм обов’язком допо-
внити інформацію про цього славного українця, 
земляка-глухівчанина, на додаток до вже викла-
дених раніше матеріалів наукових досліджень 
(Заремський, 2017; Заремський, 2019; Зарем-
ський, Заремська, 2020).

Виклад основного матеріалу. Яків Колу-
бовський – уже відомий на той час учений, 
автор фундаментальних праць із історії філосо-
фії, педагог, психолог, громадський діяч. Досвід 
управлінської роботи у різних сферах суспіль-
ного життя до призначення спочатку діловодом 
(1893), а потім – керуючим справами Ради Опі-
кунства у тридцятилітнього вченого, авторитет-
ного науковця-бібліографа був уже значним: із 
початку 1891 р. він – штатний помічник редактора 
(відповідальний секретар) першого в Російській  
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імперії фахового філософського часопису 
«Вопросы философии и психологии», до 
речі, запрошений на роботу племінником 
К. К. Грота – Миколою Яковичем Гротом, який, 
прекрасно знаючи високі фахові і моральні якості 
свого помічника, його надзвичайну працездат-
ність, акуратність у розпорядженні коштами, 
скрупульозність і чесність, рекомендував саме 
Колубовського на таку відповідальну посаду сво-
єму дядькові. До того ж слід урахувати й прекрасні 
відгуки про обдарованого вченого – фахівця 
у достатньо новій на той час галузі – психоло-
гії – від спеціалістів, які були обізнані з роботами 
Колубовського, написаними у період стажування 
в Лейпцізькому університеті у Вільгельма Вундта, 
вільне володіння німецькою і англійською мовами 
та ще багато інших аргументів на користь такого 
призначення. 

Були й інші обставини, про які Яків Мико-
лайович напише згодом, у 1914 р., в статті «Из 
литературных воспоминаний» на замовлення 
редакції спеціально до 25-річчя з часу заснування 
вже названого журналу «Вопросы философии 
и психологии»: «В мае 1892 г., по причинам чисто 
личного свойства (йдеться про одруження Я. Колу-
бовського з донькою відомого філософа О. О. Коз-
лова (1831–1901) Наталією, яка до одруження 
змушена була носити прізвище «Алексєєва» – за 
іменем батька – авт.), я вынужден был поки-
нуть симпатичное дело и вернуться в Петербург. 
Н. Я. Грот был немало огорчён этим и уговорил 
меня сохранить за собой редактирование второго 
отдела журнала, хотя это грозило немалыми прак-
тическими неудобствами. В мае 1823 г. мои отно-
шения к редакции «Вопросов» совершенно пре-
кратились и Н. Я. Грота мне приходилось видеть 
лишь во время его приездов в Петербург, в осо-
бенности во время болезни его дяди К. К. Грота». 
(Колубовський, 1914: 149).

Отримавши посаду в Раді Опікунства, крім 
виконання передбачених Положенням обов’язків, 
Яків Миколайович від цього товариства бував 
у закордонних відрядженнях, брав участь у різно-
манітних міжнародних з’їздах, конгресах і кон-
ференціях. Матеріали статті й стосуються саме 
цього аспекту його діяльності. Я. Колубовський 
як керівник делегації від Росії не лише щоразу 
представляв тифлопедагогіку і практику, ретельно 
і розлого інформуючи про перебіг та рішення цих 
форумів. Він – співорганізатор і учасник, зокрема, 
як офіційний представник царського уряду, між-
народних з’їздів у справах сліпих у Берліні (1898), 
Гамбурзі (1907), Манчестері (1908), Відні (1910), 
Філадельфії (1911), Дюссельдорфі (1913), Лон-

доні (1914). За їх результатами він опублікував 
низку статей про ці з’їзди (Див. напр.: Англійські 
з’їзди.., 1909; Іспанський з’їзд..,1913; Міжнарод-
ний з’їзд.., 1911; Міжнародний з’їзд.., 1915; Work 
for the Blind…. 1910). 

У США Я. Колубовський вивчав досвід роботи 
установ для незрячих. Зазвичай у журналі «Сле-
пец» ним друкувалися репортажі про перебіг цих 
з’їздів, висвітлювалася інформація про організа-
цію допомоги сліпим у різних країнах, досягнення 
у цих питаннях, статистичні матеріали тощо. Як 
приклад подаємо аналітичні нотатки перебігу 
Лондонського міжнародного з’їзду у справах слі-
пих (1914). 

Підготовка до з’їзду в Лондоні здійснювалася 
організаційним комітетом, до складу якого уві-
йшли, зокрема, відомі англійські діячі Генрі Віль-
сон, Генрі Стейнсбі та інші відомі члени Британ-
ської асоціації для сліпих, яка на час з’їзду була 
перетворена і функціонувала як національний 
інститут для сліпих. У роботі з’їзду брали участь 
представники 28-ми держав. Офіційними чле-
нами делегації від Росії були Я. М. Колубовський 
(її керівник), а також відомий офтальмолог ака-
демік Л. Г. Беллярмінов, завідувачка Київського 
училища сліпих А. І. Зайончевська і завідувач 
притулку невиліковно сліпих Г. Ф. Лютер. Колу-
бовський спеціально підкреслює, що «впадала 
в око повна відсутність представників Німеччини 
і Австрії», попри те, що справа допомоги сліпим 
у цих країнах була поставлена дуже добре, якщо 
не зразково. «Тщетно было бы, однако, искать 
какое-либо немецкое имя в списках членов съезда. 
Не было ли это одним из предвестников мировой 
грозы, разразившейся через месяц после съезда?» 
(Колубовський, 1915: 5), – задається питанням 
Яків Миколайович.

Значне враження на делегатів з’їзду справила 
виставка експонатів, виготовлених сліпими із різ-
них країн світу. Тут були представлені наочно, 
а іноді й у процесі самого виготовлення навчальні 
роботи сліпоглухонімих, демонструвалися при-
йоми спілкування і переговорів із ними. Із росій-
ських закладів освіти доставили свої вироби 
Олександро-Маріїнське училище сліпих, май-
стерні імені К. К. Грота, притулок у пам’ять д-ра 
Р. Ф. Блессіга у Петрограді, Київське та Іркутське 
училища сліпих дітей. Відвідувачі виставки охоче 
купували вироби сліпих із інших країн відразу або 
на спеціально організованих благодійних базарах. 

Ділова частина з’їзду відкривалася ґрунтов-
ною і всебічною доповіддю керівника оргкомітету 
Г. Вільсона «Спілки товариств для сліпих в Англії 
та Уельсі, їх роль, історія і перспективи розвитку». 
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Доповідь голови комітету майстерень для 
західного Лондона юриста Елліса Кенліффа сто-
сувалася двох питань, поставлених комітетом 
з’їзду: 1) минуле і майбутнє законодавство про 
сліпих; 2) як привчити населення країн до роботи 
сліпих. Основна думка доповіді зводилась до того, 
що саме на державу мусить покладатися мораль-
ний обов’язок турбуватися про всіх без винятку 
сліпих і тримати в центрі постійної уваги цю важ-
ливу суспільну проблему. 

Доповідь начальника Манчестерського при-
тулку сліпих імені Геншау, Іллінгверта: «Як бути 
із неспроможними сліпими?» була вибудувана 
на основі ґрунтовної анкети, яка складалася ще 
за матеріалами з’їзду в Единбурзі (1905) і сто-
сувалася заходів попередження неспроможності 
і запущеності. 

Жвавий інтерес викликала доповідь удови 
відомого сліпого і багаторічної його помічниці на 
цих особливих педагогічних теренах – леді Кемп-
белл «Елементарне виховання сліпих». До речі, 
в Англії на той час уже функціонував особливий 
«коледж учителів», який організовував і керував 
їх підготовкою і екзаменував кандидатів, даючи 
дозвіл на роботу зі сліпими.

Доповідь Прістлі із Бредфорда «Сліпота у зрі-
лому віці» відзначалася численними даними, які 
характеризували проблеми сліпих віком понад 
20 років (їх – 90 процентів від загальної кіль-
кості) в Англії, Шотландії та Ірландії – організа-
цію їхньої професійної підготовки, працевлашту-
вання, оплати праці, доплат, чоловічої і жіночої 
праці тощо. 

Вузькоспеціалізовані питання сліпоти були 
висвітлені у доповіді окуліста лондонського шпи-
талю д-ра Бішопа Гармана «Проблеми навчання 
сильно короткозорих і тих, хто зберіг частковий 
зір» із викладом досвіду Лондонської ради вихо-
вання, яка успішно виконує ці завдання. 

«Для того, чтобы придать съезду между- 
народный привкус, – підкреслює Колубов-
ський, – комітет съезда позаботился о докладах, 
касающихся других стран. Индия, Бразилия, 
Уругвай, Соединенные Штаты Америки, Китай, 
Сирия, Россия, Дания. Франция – всем этим стра-
нам посвящено их представителями по одному 
докладу» (Колубовський, 1915: 50). 

Зокрема, «пишущим эти строки был представ-
лен доклад «Что сделано для слепых в России». 
«Интересующийся читатель найдёт его в русском 
журнале «Слепец» за 1914 год, ноябрь и декабрь, 
и за 1915 год, февраль» (Колубовський, 1915: 65).

Ідеться про щомісячний часопис «Слепец» – 
журнал для обговорення питань, які стосувалися 

насамперед поліпшення побуту сліпих. Засно-
ваний журнал у 1888 році в Санкт-Петербурзі 
Германом Павловичем Недлером (1850–1917) – 
російським тифлопедагогом, директором Інсти-
туту Маріїнського опікунства сліпих. 

Темами журналу були проблеми раціональної 
освіти і опіки сліпих, психологія і методи їхнього 
навчання, навчальні програми і посібники, заняття 
і ремесла сліпих, статистика. Журнал публікував 
репортажі із з’їздів і конгресів із проблем сліпоти, 
інформував про організацію допомоги та пожерт-
вувань сліпим у Росії і за кордоном, огляди діяль-
ності Опікунства тощо. 

У своєму звіті Я. М. Колубовський зауважує, 
що до цього часу на з’їздах у справах сліпих ще 
зовсім не розглядалося становище такої їх кате-
горії, як сліпоглухонімі, і, відповідно, увесь комп-
лекс проблем тифлосурдопедагогіки. Уперше 
на цих з’їздах спеціальну доповідь на цю тему 
«Освіта і подальша опіка сліпоглухонімих» було 
виголошено директором шостого за старшин-
ством у Великобританії Едінбурзького інституту, 
визнаним фахівцем – тифлосурдопедагогом про-
фесором Стоном, який давно вивчав ці дефекти 
у дітей і опікувався їхнім навчанням, вихован-
ням, трудовою та соціальною реабілітацією.  
Ще століттям раніше навчання дітей із особли-
вими освітніми потребами – сліпоглухонімих, ува-
жалося справою неможливою і насамперед через 
дуже вагому перепону: втрата таких дистант-
них органів відчуттів, як зір та слух, які є кана-
лами і носіями чуттєво-сенситивного відобра-
ження, зв’язку із зовнішнім світом, а також мови, 
повністю ізолюють таку істоту від навколишнього 
середовища і можливостей спілкуватися з іншими 
людьми. Однак Лаура Бріджмен, Елен Келлер, 
Ольга Скороходова слугують наочним прикладом, 
який спростовує цю тезу. Лора Дьюї Лін Брідж-
мен (1829–1889) – американська поетеса, перша 
відома сліпоглуха людина, яка зуміла навчитися 
розмовляти і здобути освіту. «Її навчання стало 
першим описаним в науковій літературі досвідом 
і із формування навичок особистого і соціального 
розвитку та адаптації до суспільного життя осіб, 
що страждають на сліпоглухоту». – констатовано 
у Вікіпедії [Лора Бріджмен].

Переконливо спростовує тезу про неможли-
вість і навіть безглуздість навчання і виховання 
сліпоглухонімих й історія Хелен Адамс Келлер 
(1880–1968) – американської письменниці, лек-
тора, громадської діячки й активістки. Згадуючи 
їх у своєму аналітичному матеріалові, Я. М. Колу-
бовський підкреслює: «Нема нічого незвичного 
і дивного у тому, аби навчити сліпоглухонімого 
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читати і писати, говорити і навіть «зчитувати» 
слова із губ. Якщо й є справді особливе і надзви-
чайне, то це – вимога до педагога бути надзви-
чайно терплячим, проникливим, співчутливим. 
А метод навчання сліпоглухонімих, по суті, один 
і той самий, і не тому, що він отримав схвальну 
оцінку якогось авторитетного педагога, а тому, 
«що він єдино можливий. Потрібно бути лише 
ознайомленим із загальними вимогами педаго-
гіки і достатньо досвідченим, аби натрапити на 
цей метод» (Колубовський, 1915: 65–66).

Коментуючи ґрунтовну доповідь із викладом 
безлічі надзвичайно цікавих подробиць із тиф-
лосурдопедагогічної практики у Великобританії 
директора Едінбурзького інституту Стона, він 
ніби «приміряє» її положення до можливостей 
застосування в Росії. Зокрема, зосереджено увагу 
на тому, що виділяти сліпоглухонімих в особливі 
школи неприродно, шкідливо і нерозважливо, 
адже у звичайному житті сліпих теж ніхто не від-
городжує «китайською стіною». Посилаючись на 
свій багатющий досвід, професор Стон робить 
висновок: можливо, у спеціальній школі й можна 
було б застосовувати більш системні, наукові 
методи, але про умови, які б сприяли справді усе-
бічному розумовому розвиткові, не може бути 
й мови. 

Звичайно ж, положення і висновки доповіді 
директора Едінбурзького інституту мали для 
Колубовського, скоріше, чисто інформативне зна-
чення: перша група сліпоглухонімих у Росії була 
організована в 1909 р. в Петербурзі при благо-
дійницькому товаристві з опіки сліпоглухонімих 
«для призрения этих обездоленных детей и осво-
бождения семей от обузы» … (Zinref). Ось і вся 
«відмінність» програм. Він прекрасно усвідомлю-

вав: головне завдання полягає в тому, аби запобі-
гати випадкам [виділено автором] сліпоглухоні-
моти, і якби це завжди вдавалося, то абсолютна 
більшість таких випадків просто відпала б; але 
допоки сліпоглухонімота все ж таки зустріча-
ється, необхідно турбуватися не лише про мате-
ріальні, а й про духовні потреби цих дітей, їхню 
соціалізацію. Перу Я. Колубовського належить 
стаття «Попечительство Императрицы Марии 
Александровны о слепых» Енциклопедичного 
словника Ф. А. Брокгауза й І. А. Єфрона. 

Висновки. Самовіддана і творча діяльність 
Якова Миколайовича Колубовського на ниві 
управління опікунською діяльністю щодо сліпих 
була гідно оцінена: він – кавалер ордена Святого 
Станіслава ІІ ступеня. Досвід роботи на достатньо 
високій управлінській посаді, глибоке знайомство 
з теоретичними напрацюваннями зарубіжних 
і вітчизняних учених у галузі тифлосурдопеда-
гогіки у подальшому активно використовувався 
професором Я. М. Колубовським під час викла-
дання курсів філософії, педагогіки та психології, 
а також у плануванні та організації роботи кабі-
нету-лабораторії із вивчення обдарованості й емо-
ційної сфери дітей у період його роботи в Глухів-
ському ІНО (1920–1924 рр.) та Ніжинському ІНО  
(1924–1934 рр.). Показово, що у 1921 р. Укрголовп-
рофорг забажав перевести Я. М. Колубовського до 
Київського інституту народної освіти на кафедру 
тифлопедагогіки лікувально-педагогічного факуль-
тету, однак цю ідею не було реалізовано. 

Цілком очевидно, що висвітлені у статті інфор-
маційні маркери дозволяють зробити більш гли-
боким і усебічним дослідження життєвого і твор-
чого шляху українського філософа, педагога, 
громадського діяча Я. М. Колубовського. 
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ІНТЕГРАЦІЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ЗМІСТУ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

У статті зазначається, що у сучасному світі інтеграція стала однією з тенденцій розвитку в сфері еко-
номіки, політики, освіти та й практично в усіх сферах життєдіяльності людини. Сучасні технології, форми 
та методи навчання формують нове обличчя школи. Інтернет, телебачення, преса – ця віртуальна реальність 
з безмежними можливостями виступає основним джерелом інформації, місцем зустрічі, територією розваг, 
формує спосіб мислення дитини. Будувати освітнє середовище Нової української школи треба відповідно до 
сучасних трендів, що формують освіту майбутнього.

Автор акцентує увагу на тому, що За результатами міжнародних досліджень експертів у галузі освітніх 
технологій виділено основні технологічні тренди, що суттєво впливатимуть на освіту, серед яких: екстенсив-
ний розвиток інтернету (доступність і мобільність Інтернету сприяла феномену «Усі в мережі»), цифрове 
середовище як суб’єкт (розвиток систем штучного інтелекту перетворює цифрове середовище на партнера 
(наприклад, суперник у грі в шахи)), віртуалізація (нові інтерфейси дають можливість перетворювати на екра-
ни взаємодії будь-які поверхні), когнітивна революція (інтеграція інформаційних технологій з досягненнями ког-
нітивної науки призводить до появи зворотного зв’язку між діями людини, процесами в корі головного мозку 
та діями спостерігача).

Автор наголошує на тому, що сутність поняття «інтеграція мультикультурного змісту освітнього сере-
довища» визначають такі характеристики, як: створення спеціальних умов, за яких відбувається привласнення 
дитиною соціального досвіду, формування її як особистості; визначальною в освітньому середовищі є актив-
ність учня у розв’язанні освітніх завдань; освітнє середовище має ресурси, необхідні для розкриття внутріш-
нього потенціалу особистості дитини, задоволення її освітніх потреб. Моделюючи освітнє середовище за допо-
могою мультикультурних інтегрованих технологій, учитель має справу з інноваційною ідеєю, що оформлюється 
й реалізується у процесі практичної діяльності, постійно змінюється, розвивається, виступаючи інструментом 
переходу від наявного стану системи до бажаного. Модель освітнього середовища вибудовується навколо дити-
ни, її освітніх потреб й інтересів та враховує вплив сучасних трендів на освіту. Так, з’являються ігрове, вірту-
альне, відкрите інформаційне освітнє середовище.

Ця стаття говорить про те, що перед педагогом постають виклики, на які треба реагувати вже сьо-
годні, оскільки доступність і мобільність Інтернету спонукає опановувати віртуальні світи, обирати нові 
моделі навчання. Індикаторами готовності педагогічної спільноти розбудовувати Нову українську школу 
можуть служити: реакція педагога на зміни (позитивна, негативна, нейтральна); його прагнення отрима-
ти нові знання і набути нових умінь; зміна поведінки на робочому місці; організаційний розвиток діяльності 
школи.

У статті зроблено акцент на тому, що концепція мультикультурної освіти не бездоганна. Основна її слаб-
кість полягає у певному утопізмі, ідеалізованих уявленнях про можливості ліквідації будь-яких протистоянь 
цивілізацій і культур за допомогою виховання і навчання. Вбачаючи подібні вади концепції мультикультурної осві-
ти у вигляді образу салатниці, вчені представляють це так: хтось вибере в цьому салаті моркву, хтось – горох, 
а хтось – весь салат; хтось вважатиме за краще не мати в салаті деяких інгредієнтів, вважаючи, що вони 
зіпсують його смак; хтось вважатиме, що салат можна виготовити з власних інгредієнтів і назве це салатом 
<...> Отже, салат може варіюватися залежно від уподобань будь-якого користувача. Уявіть собі аналогічні 
маніпуляції в ширшому масштабі, стосовно інтегрованого мультикультурного освітнього середовища почат-
кової школи. 

Ключові слова: інтеграція, мультикультурний зміст, Нова українська школа, готовність педагога, освітнє 
середовище, євроінтеграція.
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INTEGRATION OF MULTICULTURAL CONTENT OF THE NEW UKRAINIAN 
SCHOOL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

The article notes that in the modern world integration has become one of the trends in economics, politics, education, 
and in almost all spheres of human life. Modern technologies, forms and methods of teaching form a new face of the school. 
Internet, television, press – virtual reality with endless possibilities is the main source of information, meeting place, 
entertainment area, forms the way of child’s thinking. The educational environment of the New Ukrainian School should 
be built in accordance with modern trends that shape the education of the future.

The author emphasizes that the results of experts’ international research in the field of educational technologies 
the main technological trends are identified. They will significantly affect education, including: extensive development 
of the Internet (availability and mobility of the Internet contributed to the phenomenon of “Everyone is Online”), the digital 
environment as a subject (the development of artificial intelligence systems turns the digital environment into a partner, 
such as a rival in a chess game), virtualization (new interfaces make it possible to turn any surfaces into interaction 
screens), cognitive revolution (information technology integration with the achievements of cognitive science leads to 
the emergence of the feedback between human actions, processes in the cerebral cortex and the actions of the observer).

The author emphasizes that “the integration of multicultural content of the educational environment” concept’s 
essence is defined by such characteristics as: creation of special conditions, under it the child appropriates social 
experience, forming it as a person; determination  in the educational environment is the student’s  activity in solving 
educational problems; the educational environment has the resources necessary to reveal the inner potential of the child's 
personality, to meet its educational needs. Modeling the educational environment with the help of multicultural integrated 
technologies, the teacher deals with an innovative idea that is designed and implemented in the process of practical 
activities, constantly changing, evolving, acting as a tool for transition from the current state of the system to the desired 
one. The model of the educational environment is built around the child, his educational needs and interests and takes 
into account the impact of educational current trends. This is how a game or a virtual open information educational 
environment appears.

This article says that the teacher faces challenges that need to be addressed today: the availability and mobility 
of the Internet encourage to master the virtual worlds, to choose new models of learning. Indicators of the pedagogical 
community readiness to build a new Ukrainian school can be: the teacher's reaction to change (positive, negative, 
neutral); his desire to gain new knowledge and acquire new skills; change of behavior in the workplace; organizational 
development of school activities.

The article emphasizes that the concept of multicultural education is not perfect. Its main weakness is contained in 
a certain utopianism, idealized ideas about the possibility of eliminating any confrontation of civilizations and cultures 
through education and training. Seeing such shortcomings of the multicultural education concept in the form of the image 
of a salad bowl, scientists present it as follows: someone will choose carrots in this salad, someone – peas, and someone – 
the whole salad; someone will prefer not to have some ingredients in the salad, believing that they will spoil its taste; 
someone will think that a salad can be made of their own ingredients and call it a salad <...> So the salad can vary 
depending on the preferences of any user. Imagine similar manipulations on a larger scale in relation to the integrated 
multicultural educational environment of the primary school.

Key words: integration, multicultural content, the New Ukrainian school, teacher's readiness, educational environment, 
European integration.

Постановка проблеми. Сучасні інтеграційні 
процеси орієнтовані на входження України у сві-
товий освітній, культурний і економічний простір 
і спонукають до підготовки покоління, здатного до 
співжиття з різними людьми, що розширює мож-
ливості міжкультурного спілкування. У сучасному 
світі інтеграція стала однією з тенденцій розви-
тку в сфері економіки, політики, освіти та й прак-
тично в усіх сферах життєдіяльності людини. Так, 
зокрема, В. Вернадський зазначав, що «...зрос-
тання наукових знань ХХ століття швидко стирає 
межі між окремими науками. Вони дедалі більше 

спеціалізуються не за науками, а за проблемами. 
Це дає змогу, з одного боку, надзвичайно глибоко 
вивчати явище, а з іншого – охоплювати його 
з усіх поглядів» (Якименко, 2017: 124). 

Модернізація початкової освіти, впровадження 
концепції Нової української школи зумовлюють 
потребу в оновленні освітнього змісту, струк-
тури, форм і методів навчання. Перед початковою 
школою постало важливе завдання – формування 
цілісної особистості.

Сучасні технології, форми та методи навчання 
формують нове обличчя школи. Інтернет,  
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телебачення, преса – ця віртуальна реальність 
з безмежними можливостями виступає основним 
джерелом інформації, місцем зустрічі, територією 
розваг, формує спосіб мислення дитини. Буду-
вати освітнє середовище Нової української школи 
треба відповідно до сучасних трендів, що форму-
ють освіту майбутнього.

Аналіз досліджень. Важливе значення для 
нашого дослідження мають основні засади між-
культурної взаємодії та комунікації (В. Зарицька, 
В. Євтух, Дж. Каммінс, Ф. Уордл та інші); куль-
турологічна теорія освіти (В. Краєвський, В. Кре-
мень, Т. Кучай, А. Солодка, Н. Якса); питання 
організації освітнього середовища (Г. Балл, 
І. Бех, Є. Бондаревська, Г. Васянович, Р. Гуревич, 
А. Коломієць, А. Цимбалару, В. Шахов, В. Штифу-
рак), особливості впровадження інтегрованої осо-
бистісно-орієнтованої технології (С. Якименко). 

Мета статті – описати основні тренди і фак-
тори, які впливають на формування інтегрованого 
мультикультурного змісту навчання у Новій укра-
їнській школі. 

Виклад основного матеріалу. За останні 
десятиріччя увага вчених і педагогів-практиків 
зосереджувалася переважно на розробці і впрова-
дженні нового змісту початкової освіти, підручни-
ках, інноваційних технологіях, новій системі оці-
нювання. Безперечно, без цих складників немає 
навчання і розвитку учнів. Однак не менш важ-
ливим є створення середовища щоденного пере-
бування дитини у школі, класі, на подвір’ї, яке діє 
постійно і різноманітно. 

Важливу роль у формуванні сприятливого 
освітнього середовища початкової школи відіграє 
фізичний простір, який оточує дитину.

Освітнє середовище – це сукупність 
об’єктивних зовнішніх умов, факторів, соціаль-
них об’єктів, необхідних для успішного функціо-
нування освіти. Поняття освітнього середовища 
можна розглядати з позицій суб’єкта та об’єкта 
навчальної діяльності, а саме:

1) Освітнє середовище (з позиції суб’єкта) – 
це система впливів і умов формування особис-
тості, а також можливостей для її розвитку, які 
містяться у соціальному і просторово-предмет-
ному оточенні.

2) Освітнє середовище (з позицій об’єкта) – це 
сукупність об’єктивних зовнішніх умов, факторів, 
соціальних об’єктів, необхідних для успішного 
функціонування освіти.

Тому організація сприятливого та безпечного 
освітнього середовища початкової школи – це про-
відний принцип її діяльності. Це створює атмос-
феру, де відмінності можуть повноцінно існувати, 

не ображаючи почуттів інших. Створити освітнє 
середовище мультикультурної взаємодії озна-
чає надати місце для однакової участі, розвитку 
самовираження представників різних культурних 
спільнот, обміну думками та взаємопроникненню.

За результатами міжнародних досліджень екс-
пертів у галузі освітніх технологій (Кремень, 
2005, Марченко, 2007) виділено основні техноло-
гічні тренди, що суттєво впливатимуть на освіту, 
серед яких:

1. Екстенсивний розвиток Інтернету. 
Доступність і мобільність Інтернету сприяла 
феномену «Усі в мережі». В освітні простори 
входять віртуальні світи з ефектом присутності 
(3D-підручники, віртуальні музеї тощо). Мобіль-
ність і гнучкий графік роботи дозволяють учню, 
не перебуваючи у приміщенні школи, залишатися 
у процесі навчання – «Глобальні класи» – модель 
освіти не прив’язана до конкретного приміщення, 
працює у режимі 24/7.

2. Цифрове середовище як суб’єкт. Розвиток 
систем штучного інтелекту перетворює цифрове 
середовище на партнера (наприклад, суперник 
у грі в шахи). Інтернет стає помічником, пере-
творюючи наш будинок на «розумний дім», ігро-
вий дитячий майданчик – на тренажер логічного 
мислення й соціалізації дитини. Технології дають 
можливість навчатися всюди – «Університет 
у кишені». 

3. Віртуалізація. Нові інтерфейси дають мож-
ливість перетворювати на екрани взаємодії будь-
які поверхні («6 відчуття» – технологія проєкції 
і управління жестами без екранних засобів, елек-
тронні підручники). 

4. Когнітивна революція. Інтеграція інформа-
ційних технологій з досягненнями когнітивної 
науки призводить до появи зворотного зв’язку між 
діями людини, процесами в корі головного мозку 
та діями спостерігача. Стає можливою передача 
емоцій, образів “New-HTTP – human thoughts 
transfer protokol”.

Майбутнє важко передбачити на 100%, однак 
до нього можна підготуватися. Сьогодні учителі 
відзначають, що у школу прийшло нове поко-
ління мешканців Мережі, у яких високі технології 
закладені від народження. Виникає суперечність 
між потребами учнів і можливостями школи, 
її неспроможністю забезпечити нову якість 
життя підростаючого покоління. Закономір-
ною є поява у формулі Нової української школи 
такого складника, як «інтеграція змісту освіт-
нього середовища», що розуміється як сучасний 
простір, сукупність умов, засобів і технологій для 
комфортного навчання учнів, вчителів і самих  
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батьків, що створюється не лише у стінах навчаль-
ного закладу, а й усюди, де перебуває учень. 

Сутність поняття «інтеграція мультикультур-
ного змісту освітнього середовища» визначають 
такі характеристики, як: створення спеціальних 
умов, за яких відбувається привласнення дити-
ною соціального досвіду, формування її як осо-
бистості; визначальною в освітньому середовищі 
є активність учня у розв’язанні освітніх завдань; 
освітнє середовище має ресурси, необхідні для 
розкриття внутрішнього потенціалу особистості 
дитини, задоволення її освітніх потреб (Софій, 
Єрмаков, 2000). 

Моделюючи освітнє середовище за допомо-
гою мультикультурних інтегрованих технологій, 
учитель має справу з інноваційною ідеєю, що 
оформлюється й реалізується у процесі прак-
тичної діяльності, постійно змінюється, розви-
вається, виступаючи інструментом переходу від 
наявного стану системи до бажаного. Модель 
освітнього середовища вибудовується навколо 
дитини, її освітніх потреб й інтересів та враховує 
вплив сучасних трендів на освіту. Так з’являється 
ігрове, віртуальне, відкрите інформаційне освітнє 
середовище. Учитель створює спеціальні умови, 
включені у просторово-предметне, соціальне 
і психодидактичне оточення, які зумовлюють 
активність дитини, відображаючись у її особис-
тісному розвитку. Головне завдання моделювання 
вчителем інтегрованого мультикультурного освіт-
нього середовища – допомогти кожній дитині, яка 
є представником тієї чи іншої культури, відкрити 
закладений у ній потенціал для цілеспрямованого 
саморозвитку. 

Управління розвитком освітнього середо-
вища можна представити як неперервний про-
цес цілеспрямованого формування умов і зміни 
параметрів, що забезпечують перетворення мож-
ливостей освітнього середовища на дійсність. 
Моделювання включає постановку мети і завдань, 
розроблення концептуальної моделі освітнього 
середовища, її конструювання і дослідження, екс-
траполяцію отриманих результатів. Готовність 
моделювати мультикультурне освітнє середовище 
має стати фаховою компетенцією учителя, урегу-
льованою нормативними документами.

Перед педагогом постають виклики, на які 
треба реагувати вже сьогодні: доступність 
і мобільність Інтернету спонукає опановувати 
віртуальні світи, обирати нові моделі навчання 
(перевернутий клас, онлайн-курси тощо), працю-
вати «в мережі». Учитель повинен уміти інтегру-
вати сучасні ІКТ у навчальний процес. Безмежні 
можливості Інтернету потребують уміння раціо-

нально управляти власними ресурсами (часом, 
кар’єрою, освіченістю).

Вивчення теоретичних засад формування 
готовності педагога до моделювання мультикуль-
турного освітнього середовища дало змогу визна-
чити його як інтегративну якість особистості, що 
виражається в діалектичній єдності структурних 
компонентів готовності – мотиваційно-цінніс-
ного, когнітивного і процесуального. Критеріями 
рівня готовності є: 

1) мотиваційно-ціннісна спрямованість осо-
бистості; 

2) знання й уміння моделювати освітнє сере-
довище; 

3) професійно-педагогічні види діяльності 
з розвитку освітнього середовища (Водолазька, 
2015). 

Індикаторами готовності педагогічної спіль-
ноти розбудовувати Нову українську школу 
можуть служити: реакція педагога на зміни (пози-
тивна, негативна, нейтральна); його прагнення 
отримати нові знання і набути нових умінь; зміна 
поведінки на робочому місці; організаційний роз-
виток діяльності школи.

Ми погоджуємося з тим твердженням, що сьо-
годні школа має сконцентруватися на експертній 
оцінці стратегічних напрямів розвитку освіти, 
виявленні технологічних проривів, що будуть 
мати вплив у довгостроковій перспективі; визна-
чити можливі альтернативи розвитку Нової укра-
їнської школи та вибрати з них найбільш опти-
мальні; спрямувати зусилля на пошук моделі 
підготовки вчителів, готових сьогодні навчати 
завтрашнє покоління.

Концепція мультикультурної освіти не бездо-
ганна. Основна її слабкість полягає у певному 
утопізмі, ідеалізованих уявленнях про можли-
вості ліквідації будь-яких протистоянь цивілізацій 
і культур за допомогою виховання і навчання. Вба-
чаючи подібні вади концепції мультикультурної 
освіти у вигляді образу салатниці, американський 
вчений Дж. Блер представляє це так: хтось вибере 
в цьому салаті моркву, хтось – горох, а хтось – весь 
салат; хтось вважатиме за краще не мати в салаті 
деяких інгредієнтів, вважаючи, що вони зіпсують 
його смак; хтось вважатиме, що салат можна виго-
товити з власних інгредієнтів і назве це салатом 
<...> Отже, салат може варіюватися залежно від 
уподобань будь-якого користувача. Уявіть собі 
аналогічні маніпуляції в ширшому масштабі, сто-
совно інтегрованого мультикультурного освіт-
нього середовища початкової школи. 

Формування «європейської свідомості» в умо-
вах євроінтеграції передбачає, що житель того чи 
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іншого регіону має усвідомлювати себе не тільки 
німцем, французом, англійцем або українцем, 
а передусім європейцем, якого пов’язує спільність 
західноєвропейської цивілізації з наявними в ній 
унікальними рисами, що склалися в результаті 
спільного культурного розвитку і взаємодії наро-
дів. Тому підростаюче покоління має бути вихо-
ване за принципом «подвійної лояльності», від-
повідно до якого необхідно ставитися позитивно 
не тільки до культурних, національних та істо-
ричних особливостей своєї країни, але й займати 
позицію толерантності, поваги, взаєморозуміння 
з представниками іншої культурної традиції. 
У мультикультурному середовищі, де визнається 
рівноцінність усіх етнічних і соціальних груп, 
недопустимою є дискримінація людей за релігій-
ними, статевими, майновими, національними чи 
віковими ознаками. 

Ми пропонуємо реалізовувати мультикуль-
турний зміст освітнього середовища НУШ через 
інтеграцію інтерактивних методів у поєднанні 
з етнокультурним компонентом. Розроблення 
і впровадження тематичного заняття-подорожі 
«Легенди мого краю», заочна подорож «Історія 
мого міста», «Свою мову знай, інші – поважай», 
«Лялька-мотанка», інтегровані виховні години 
«Видатні постаті мого рідного краю». Мульти-
культурний зміст може реалізуватися у процесі 
фестивалів народних мистецтв, виставок націо-
нальної творчості, ярмарків національних страв, 
виставок у супроводі фотоілюстрацій: «Кімоно», 
«Індійське сарі», відзначення народних свят, 
а також традиційних свят різних народів: Мас-
ляна, Гелловін, День матері, Великдень, День свя-
того Валентина.

Ефективними формами і методами форму-
вання реалізації мультикультурного змісту вважа-
ємо фольклорний конкурс, День символіки різних 
народів, художній марафон, народні ігри та забави, 
діалог країн – саміт держав «Мрії про Україну», 
проведення національних свят європейців та азіа-
тів, конкурс загадок, приказок і прислів’їв різних 
народів. 

Чільне місце треба відводити заняттям із роз-
витку самоідентифікації дітей, усвідомленню 
цінності іншого: «Я та інші», «Пізнай себе!»,  
«Мій настрій», «Свої і чужі». Такі заняття спри-
яли формуванню розуміння партнера по взаємодії.

Висновки. Підсумовуючи все вищесказане, 
можна зробити висновки, що у межах дослі-
дження освітнє середовище Нової української 
школи тлумачиться як сукупність природних, 
фізичних та соціальних об’єктів і суб’єктів, які 
впливають на формування мультикультурної ком-
петентності учня та його особистісний розвиток, 
сприяють становленню міжсуб’єктної взаємодії 
та особистісно орієнтованих комунікацій в освіт-
ньому процесі, забезпечують умови комфортної 
життєдіяльності учня у закладі освіти та поза 
його межами.

Отже, що провідна роль в інтеграції мульти-
культурного змісту належить педагогові. Від його 
готовності до такої діяльності прямо залежить 
ефективність освітнього середовища як фактора 
розвитку особистості школяра. Ми встановили, 
що освітнє середовище разом зі зміною соціаль-
ного оточення теж динамічно трансформується, 
тому педагоги спроможні його змінювати адек-
ватно новим вимогам лише за умови власного 
професійного зростання. 
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СУБ’ЄКТНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

У статті аналізується актуальна педагогічна проблема формування професійної суб’єктності майбутніх 
офіцерів Збройних сил України в процесі здобуття військово-професійної освіти у вищих військових навчальних 
закладах. Одним із шляхів вирішення зумовленої потреби є використання суб’єктно-діяльнісного методологічно-
го підходу до формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів. 

З’ясовано, що провідним інтегральним принципом суб’єктно-діяльнісного підходу до формування професійної 
суб’єктності майбутніх офіцерів є визнання учасників освітньої діяльності вищих військових навчальних закладах 
як повноправних її суб’єктів, що зумовлює створення сприятливих для цього організаційних та педагогічних умов 
та є одним із пріоритетних під час військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів. Акцентовано увагу на потен-
ціалі суб’єктно-діяльнісного підходу щодо створення дієвих передумов до розвитку професійної суб’єктності майбут-
нього офіцера через діяльнісний складник з урахуванням суб’єктивних психічних особливостей кожного курсанта. 

Визначено, що реалізація вимог суб’єктно-діяльнісного підходу в процесі формування професійної суб’єктності май-
бутніх офіцерів передбачає формування ціннісно-мотиваційної та когнітивної сфер майбутньої військово-професійної 
діяльності, індивідуалізацію та диференціацію їх професійної підготовки з урахуванням індивідуально-психологічних 
особливостей, цілей, цінностей, вимог та особливостей майбутньої військово-професійної діяльності.

Здійснено узагальнення поглядів науковців на потенціал суб’єктно-діяльнісного методологічного підходу до форму-
вання та подальшого розвитку професійної суб’єктності майбутнього офіцера з позицій сучасної педагогічної науки. 

Ключові слова: суб’єкт, діяльність, професійна суб’єктність, суб’єктний підхід, офіцер, вищий військовий 
навчальний заклад.
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SUBJECTIVE ACTIVITY APPROACH TO FORMATION OF PROFESSIONAL 
SUBJECTIVITY OF FUTURE OFFICERS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

The article analyzes the current pedagogical problem of forming the professional subjectivity of future officers 
of the Armed Forces of Ukraine in the process of obtaining military professional education in higher military educational 
institutions. One of the ways to solve the conditioned need is to use the subject-activity methodological approach to 
the formation of professional subjectivity of future officers.

It was found that the leading integral principle of the subject-activity approach to the formation of professional 
subjectivity of future officers is the recognition of participants in educational activities of higher military educational 
institutions as its full subjects, which creates favorable organizational and pedagogical conditions and is one 
of the priorities during the military training of future officers. Emphasis is placed on the potential of the subject-activity 
approach to create effective conditions for the development of professional subjectivity of the future officer through 
the activity component, taking into account the subjective mental characteristics of each cadet.

It is determined that the implementation of the requirements of the subject-activity approach in the process of forming 
the professional subjectivity of future officers involves the formation of value-motivational and cognitive spheres of future 
military-professional activity, individualization and differentiation of their training taking into account individual 
psychological features, goals, values, requirements and features of future military-professional activity.

The generalization of the views of scientists on the potential of the subject-activity methodological approach to the formation 
and further development of the professional subjectivity of the future officer from the standpoint of modern pedagogical science.

Key words: subject, military-professional activity, reflection, reflexive culture, officer, higher military educational 
institution, subject approach.



29ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Капiнус О. Суб’єктно-дiяльнiсний пiдхiд до формування професiйної суб’єктностi майбутнiх ...

Постановка проблеми. Забезпечення тео-
ретико-методологічного підґрунтя вироблення 
поглядів на оптимальні шляхи формування 
та розвитку професійної суб’єктності майбутніх 
офіцерів під час професійної підготовки у вищих 
військових навчальних закладах (далі – ВВНЗ) 
здійснюється через системне бачення методоло-
гічних основ їх реалізації у освітньому процесі 
закладу освіти, вивчення, узагальнення та роз-
робку методологічних принципів формування 
професійної суб’єктності майбутніх офіцерів, 
що є передумовою конкретизації напрямів досяг-
нення та реалізації означеної мети в практичній 
діяльності. 

Провідні суб’єктні якості майбутнього офіцера 
формуються в процесі отримання професійної 
освіти, розвиваються та вдосконалюються в про-
фесійній діяльності на різних етапах становлення 
та розвитку особистості як її суб’єкта, що зумов-
лює пошук дієвих шляхів підвищення ефектив-
ності функціонування системи військово-профе-
сійної підготовки.

Оптимальним варіантом вирішення цієї 
проблеми є використання основних положень 
суб’єктно-діяльнісного методологічного підходу 
до побудови освітнього процесу ВВНЗ через залу-
чення майбутнього офіцера до професійної освіти 
як військовослужбовця та квазіпрофесійної – як 
офіцера діяльності, що має своїм наслідком роз-
виток індивідуальних якостей курсанта відпо-
відно до потреб професії. 

Аналіз досліджень. У контексті дослідження 
питання розробки науково-обґрунтованих підхо-
дів до процесу професіоналізації фахівця мето-
дологічні положення суб’єктно-діяльнісного 
підходу були в спектрі уваги К. Абульханової-
Славської, Г. Балла, А. Брушлинського, Л. Вигот-
ського, О. Леонтьева, Б. Ломова, С. Рубінштейна, 
В. Шадрікова та інших. 

У сучасному науковому дискурсі питання 
дослідження суб’єктно-діяльнісного підходу не 
втрачає актуальності та здійснюється І. Бехом, 
І. Зязюном, В. Моляко, В. Осьодлом, В. Татенком, 
В. Ягуповим та іншими.

Питання навчання і виховання майбутніх 
офіцерів, формування їх суб’єктності досліджу-
вали як вітчизняні (Ш. Амонашвілі, Ю. Бабан-
ський, О. Барабанщиков, І. Бех, Г. Васянович, 
С. Гончаренко, М. Данилов, К. Дурай-Новакова, 
М. Д’яченко, А. Дьомін, Л. Занков, І. Зязюн, 
Л. Кандибович, Л. Карамушка, Н. Коломінський, 
Г. Костюк, В. Кремень, І. Лернер, В. Лутай, 
О. Молл, В. Моляко, М. Нещадий, Н. Ничкало, 
А. Петровський, О. Романовський, О. Савченко, 

С. Сисоєва, О. Сухомлинська, В. Ягупов, М. Ярма-
ченко та інші), так і зарубіжні учені (К. Арджі-
ріс, Г. Емерсон, Ч. Бернард, М. Вебер, П. Друкер, 
Д. Макгрегор, А. Маслоу, Е. Мейо, Ф. Тейлор, 
А. Файоль, М. Фоллет). Окремі аспекти підготовки 
офіцерів у ВВНЗ були в спектрі наукового пошуку 
С. Каплун, С. Морозова, А. Троца та інших. 

Мета статті – теоретико-методологічне 
обґрунтування потенціалу та шляхів впрова-
дження суб’єктно-діяльнісного підходу до фор-
мування професійної суб’єктності майбутніх офі-
церів у процесі військово-професійної підготовки 
у ВВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Визначаючи 
діяльність як загальну універсальну форму вза-
ємодії людини зі світом та як спосіб організації 
її активності, сутнісні характеристики якої несуть 
відбиток специфічного характеру її детермінації 
в умовах людського способу буття, ми можемо 
розглядати людину як «суб’єкт, який володіє сві-
домістю і будує за її посередництвом свою діяль-
ність. Процеси творення і творіння людиною своєї 
діяльності знаменують початок розвитку його 
особистості» (Давидов, 1988), тоді як суб’єктність 
є проявом форми активності особистості в різних 
видах діяльності.

Потреба в будь-якій діяльності, на думку 
О. Леонтьєва, «одержує своє визначення в її пред-
меті – вона повинна знайти себе в ній» (Леон-
тьєв, 2004: 303). Схожі погляди ми знаходимо 
у С. Рубінштейна, який підкреслював, що «усяка 
дія виходить із мотиву» (Рубінштейн, 2003: 187), 
зазначаючи при цьому, що власна активна діяль-
ність людини як один із основних чинників фор-
мування особистості, яка, на його думку, виступає, 
з одного боку, як умова діяльності, а з іншого – як 
її продукт.

Конкретизація ролі діяльності у формуванні 
суб’єкта, здійснена К. Абульхановою-Славською, 
дозволила дослідниці визначити особистість «як 
суб’єкт, який випрацьовує індивідуальний спосіб 
організації діяльності» (К. Абульханова-Славська, 
1995). Цей спосіб, на думку науковця, «відповідає 
якостям особистості, її ставленню до діяльності 
<…> і вимогам, об’єктивним характеристикам 
власне цього виду діяльності. Спосіб діяльності 
є більш менш оптимальним інтегралом, компози-
цією цих основних параметрів. Суб’єкт є інтегру-
ючою, центральною, координуючою інстанцією 
діяльності. Він погоджує всю систему своїх інди-
відних, психофізіологічних, психічних і, врешті-
решт, особистісних можливостей, особливостей 
з умовами та вимогами діяльності не парціально, 
а цілісно» (Абульханова-Славська, 1995: 91).
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Вихідним методологічним принципом 
суб’єктно-діяльнісного підходу, за С. Рубінштей-
ном, є принцип єдності свідомості і діяльності. 
Науковець зазначав: «суб’єкт у своїх діяннях не 
тільки виявляється і проявляється, він у них тво-
риться і визначається. Тим, що він робить, можна 
визначити те, чим він є, тобто напрямом його 
діяльності можна визначати і формувати його 
самого» (Рубінштейн, 2003: 226).

Аналіз напрацювань науковців, що скла-
дає систему ідей суб’єктно-діяльнісного під-
ходу, та дослідження суб’єктно-діяльнісного 
підходу та суб’єктності сучасними науковцями 
(І. Бех, І. Зязюн, В. Осьодло, В. Татенко, В. Ягу-
пов та ін.) дозволяє виокремити наступні методо-
логічні положення, які стануть основою побудови 
концепції формування професійної суб’єктності 
майбутнього офіцера з використанням провідних 
ідей суб’єктно-діяльнісного підходу: 

– військово-професійна діяльність (первинна 
як курсанта та майбутня військово-професійна як 
офіцера) завжди суб’єктна, оскільки здійснюється 
в умовах спільної діяльності її суб’єктів – учас-
ників освітньої діяльності у ВВНЗ та військовос-
лужбовців різних категорій під час виконання 
службово-бойових завдань у військових частинах 
та підрозділах Збройних сил України; 

– військово-професійна діяльність як кур-
санта, так і офіцера передбачає суб’єкт-суб’єктну 
взаємодію;

– у військово-професійній діяльності офіцера 
його професійна суб’єктність є обов’язковою 
умовою успішного виконання функціональних 
обов’язків, що своєю чергою забезпечує актуалі-
зацію, розвиток та подальше його вдосконалення 
як повноцінного суб’єкта цієї діяльності.

Ці методичні положення є основою побудови 
освітньо-виховного простору ВВНЗ та, як наслі-
док, особистого простору формування професій-
ної суб’єктності майбутнього офіцера, оскільки 
«…сконструйований суб’єктом простір містить 
найбільш значущі події та явища діяльності, які 
є вираженням власної індивідуальності як зна-
чущої й потрібної для себе та інших (самовира-
ження), самоздійснення (реалізація своїх потен-
цій), самоутвердження, самостійності (здатність 
до планування, регулювання цілеспрямованості 
власної діяльності, рефлексії й саморефлексії), 
творчості (здатність до автономної поведінки, 
саморегуляції й міжсуб’єктної взаємодії), само-
освіти, упевненості в собі, послідовності в досяг-
ненні цілей, умінні відстоювати свої права тощо» 
(Максименко, 2010: 5), що є визначальним орі-
єнтиром у побудові та реалізації системи роботи 

усіх учасників освітнього процесу як повноправ-
них його суб’єктів, до яких ми відносимо нау-
ково-педагогічних працівників, адміністративно-
командний склад та курсантів, спрямованої на 
формування та подальший розвиток професійної 
суб’єктності майбутнього офіцера. 

Провідною ідеєю суб’єктно-діяльнісного під-
ходу в дослідженні проблеми формування профе-
сійної суб’єктності майбутніх офіцерів, на наше 
переконання, є твердження, що її формування 
відбувається під час виконання курсантом пер-
винної військово-професійної діяльності як вій-
ськовослужбовцем та квазіпрофесійної – як май-
бутнім офіцером як її повноправним суб’єктом. 
При цьому, як зазначає В. Козаков, «за суб’єктно-
діяльнісного підходу провідним процесом діяль-
ності є навчально-пізнавальна діяльність суб’єкта 
навчання», до складу якої науковець включає: 
«суб’єкт, процес, предмет, засоби, умови та про-
дукт» (Козаков, 1990). 

Визначаючи показники професіоналізму вій-
ськового фахівця та офіцера зокрема, ми опирати-
мемось на авторитетний погляд В. Ягупова, який 
серед інших виокремлює психологічні показ-
ники, які, на думку науковця, дозволять офіцеру 
успішно діяти в бойових (екстремальних) умовах:

– суб’єктна компетентність;
– військово-професійна компетентність як 

представника конкретного виду ЗСУ та роду 
військ;

– професійна компетентність як представ-
ника конкретної військової спеціальності;

– розвиненість особистісних і професійно 
важливих якостей і рис як фахівця екстремаль-
ного виду діяльності (наявність об’єктивної 
Я-концепції як військовослужбовця та як про-
фесіонала, внутрішньої мотивації до військово-
професійної діяльності, організованість, пра-
цездатність, мобілізованість, відповідальність, 
військово-професійна і особистісна зрілість, 
практичне мислення як конкретного військового 
спеціаліста тощо);

– чітке формулювання професійно важливих 
цілей службової діяльності та їх спрямована реа-
лізація;

– володіння сучасними технологіями і мето-
диками реалізації службових компетенцій;

– низький рівень залежності в процесі реалі-
зації службових компетенцій від зовнішніх чин-
ників;

– успішність, продуктивність і ефективність 
військово-професійної діяльності (Ягупов, 2010).

Застосування суб’єктно-діяльнісного підходу 
у професійній підготовці майбутніх офіцерів 
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сприятиме реалізації їхніх суб’єктних проявів, до 
яких ми відносимо: усвідомлення необхідності 
розвитку професійної та фахової компетентнос-
тей для становлення суб’єктом військово-профе-
сійної діяльності; усвідомлення необхідності про-
фесійного та фахового вдосконалення, зростання 
й реалізації кар’єрних перспектив; здатність про-
фесійно визначати свої фахові потреби й шукати 
оптимальні шляхи їх вирішення; свідома само-
регуляція і самодетермінація своєї поведінки 
й діяльності як її суб’єкта; свідомий вибір тієї чи 
іншої суб’єктної позиції в навчальному процесі; 
намагання внести свій життєвий, а інколи і профе-
сійний досвід у процес навчання (Ягупов, 2013) 
та подальший розвиток офіцером його професій-
ної суб’єктності. 

Однією із визначальних переваг застосування 
суб’єктно-діяльнісного підходу є можливість 
отримання під час оцінювання готовності майбут-
нього офіцера до виконання службово-бойових 
завдань після закінчення ВВНЗ об’єктивної кар-
тини придбаних офіцером знань, умінь і навичок 
та діагностики рівня сформованості емоційно-
вольових якостей та управлінських компетент-
ностей, визначити його здатність діяти в екстре-
мальних умовах – тобто в бойовій обстановці, що 
є визначальним під час ухвалення рішення щодо 
призначення випускника на посади для подаль-
шого проходження служби. Як зазначає В. Ягупов, 
«суб’єктно-діяльнісний підхід до військово-про-
фесійної підготовки допускає знання індивідуаль-
них особливостей, стилів діяльності слухача як 
суб’єкта, вміння діагностувати і прогнозувати їх 
вплив на успішність розвитку військово професій-
ної та спеціальної видів компетентності. Освіта, 
орієнтована на розвиток особливостей, здібнос-
тей, індивідуальності особистості офіцера, здій-
снюється тільки в процесі рівноправного парт-
нерства в спільній розвиваючій діяльності учнів 
і педагогів (Ягупов, 1999).

Серед переваг суб’єктно-діяльнісного підходу 
у формуванні професійної суб’єктності, основу 
якого складають як концептуальні ідеї сучасних 
тенденцій розвитку системи вищої освіти Укра-
їни та військової освіти зокрема, так і педагогічні 
традиції професійної підготовки майбутніх офіце-
рів, ми виокремлюємо наявний потенціал у його 
використанні щодо реалізації ефективної вза-
ємодії між усіма суб’єктами освітньої діяльності 
ВВНЗ: науково-педагогічними працівниками, 
адміністративно-командним складом та курсан-
тами як його суб’єктами, становлення та розвиток 
суб’єкт-суб’єктних відносин, забезпечення спря-
мованості освітньої діяльності на формування 

суб’єктних якостей майбутніх офіцерів як основи 
формування їхньої професійної суб’єктності. 

Реалізація основних вимог суб’єктно-
діяльнісного підходу в процесі формування про-
фесійної суб’єктності майбутніх офіцерів під час 
навчання у ВВНЗ передбачає:

– гармонізацію ціннісно-мотиваційного, ког-
нітивного, діяльнісного і рефлексивного видів 
формування курсантів як суб’єктів майбутньої 
військово-професійної  діяльності в частинах 
та підрозділах ЗСУ;

– формування ціннісно-мотиваційної сфери 
первинної (як курсантів ВВНЗ) та майбутньої вій-
ськово-професійної діяльності як офіцерів ЗСУ;

– формування когнітивної сфери майбутньої 
військово-професійної діяльності курсантів як 
військовослужбовців, як управлінців та як фахів-
ців окремого напрямку військово-професійної 
діяльності;

– формування у курсантів діяльнісної сфери 
майбутньої військово-професійної діяльності;

– формування рефлексивної сфери майбут-
ньої військово-професійної діяльності курсантів;

– індивідуалізацію та диференціацію їх про-
фесійної підготовки з урахуванням індивідуально-
психологічних особливостей, цілей, цінностей, 
вимог та особливостей майбутньої військово-про-
фесійної діяльності.

У використанні ключових ідей та принципів 
суб’єктно-діяльнісного підходу до формування 
професійної суб’єктності майбутніх офіцерів 
ми виходитимемо із етапів суб’єктогенезу кур-
санта, визначальні з яких відбуваються у ВВНЗ: 

1) ухвалення рішення щодо вибору профе-
сії офіцера та становлення курсанта суб’єктом 
первинної військово-професійної діяльності як 
військовослужбовця, сприйняття культури про-
фесійної діяльності, внутрішнє схвалення її 
норм і правил, виникнення потреби у проявах 
суб’єктної поведінки;

2) усвідомлення курсантом себе як май-
бутнього військового професіонала – офіцера 
та суб’єкта військово-професійної діяльності;

3) побудова курсантом індивідуальної ієрархії 
цілей квазіпрофесійної діяльності як майбутнього 
офіцера та їх реалізація в просторі ВВНЗ;

4) усвідомлення курсантом себе як майбут-
нього офіцера та суб’єкта військово-професійної 
діяльності через визначену потребу ухвалення 
управлінських рішень;

5) становлення та розвиток суб’єктності 
випускника ВВНЗ – офіцера як наслідок автоном-
ності професійної діяльності та відповідальності 
за ухвалені рішення;
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6) саморефлексія офіцером результатів вій-
ськово-професійної діяльності як її суб’єкта.

Динаміка формування професійної 
суб’єктності майбутніх офіцерів під час навчання 
у ВВНЗ відбувається як наслідок реалізації мето-
дологічних функцій (за В. Ягуповим) професійної 
підготовки курсантів: 

– самооцінювання – усвідомлення курсантом 
особистісного, інтелектуального та професійного 
видів потенціалу і визначення стратегії, тактики 
і процесу їх актуалізації та реалізації в освітній, 
первинній військово-професійній та квазіпрофесій-
ній діяльності; 

– самопізнання – рефлексія і саморефлексія, 
усвідомлення себе самостійною, самокерованою 
особистістю, курсантом – майбутнім офіцером 
та суб’єктом військово-професійної діяльності;

– самоствердження – усвідомлення себе спо-
чатку як військовослужбовця, як курсанта ВВНЗ, 
з часом – як офіцера, вироблення ставлення до 
себе як до офіцера;

– самодетермінація – стимулювання курсан-
том та в перспективі офіцером власного професій-
ного становлення спочатку в процесі отримання 
професійної освіти, а в перспективі – військово-
професійної діяльності);

– саморегуляція – управління власною вій-
ськово-професійною, передусім навчальною, 
діяльністю як військовослужбовця з урахуванням 
обумовлених нормативними документами обме-
жень, поведінкою та професійним формуванням 
як майбутнього офіцера та як фахівця окремого 
напряму військово-професійної діяльності; 

– самореалізація – виявлення, розкриття та реа-
лізація своїх потенційних особистісних, інтелекту-
альних і професійних можливостей та здібностей 
як офіцера – військового професіонала;

– самоактуалізація – використання курсантом 
потенційних особистісних, інтелектуальних і про-
фесійних можливостей та здібностей в первинній 
військово-професійній, освітній та квазіпрофесій-
ній діяльності як офіцера.

З огляду на зазначене становлення майбут-
нього офіцера як професіонала відбувається 

відповідно до етапів розвитку особистості май-
бутнього офіцера як суб’єкта військово-профе-
сійної діяльності в частинах та підрозділах ЗСУ, 
оскільки без формування майбутніх офіцерів 
ЗСУ як суб’єктів військово-професійної діяль-
ності неможливо сформувати їх професійну 
суб’єктність. 

Висновки. Побудова освітньо-виховного 
процесу у ВВНЗ з використанням потенціалу 
суб’єктно-діяльнісного підходу визначається 
налагодженням ефективної взаємодії між усіма 
суб’єктами освітньої діяльності ВВНЗ (науково-
педагогічними працівниками, адміністративно-
командним складом та курсантами як його 
суб’єктами), формуванням культури суб’єкт-
суб’єктної взаємодії між ними та спрямованості 
освітньої діяльності на формування суб’єктних 
якостей майбутніх офіцерів як основи форму-
вання їхньої професійної суб’єктності.

Суб’єктно-діяльнісний підхід, який містить 
у собі провідні ідеї багатьох інших методоло-
гічних підходів (системного, діяльнісного, кон-
текстного, компетентнісного, особистісно-орі-
єнтованого тощо) та методологічні принципи 
активності, системності, суб’єктності, єдності 
свідомості та діяльності, провідним інтеграль-
ним принципом визначає визнання учасниками 
освітньої діяльності ВВНЗ курсанта як повно-
правного її суб’єкта, зумовлює створення спри-
ятливих для цього організаційних та педагогіч-
них умов у ВВНЗ та є одним із пріоритетних під 
час професійної підготовки майбутніх офіцерів, 
оскільки, крім забезпечення належного рівня 
опанування курсантом теоретичними знаннями 
з урахуванням суб’єктивних психічних особ-
ливостей кожного курсанта, через діяльнісний 
складник створює дієві передумови для розви-
тку його професійної суб’єктності. 

Перспективним напрямом подальших дослі-
джень вбачається розробка концепції формування 
професійної суб’єктності майбутнього офіцера 
в процесі здобуття військово-професійної освіти 
у ВВНЗ на основі провідних ідей суб’єктно-
діяльнісного підходу. 
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ОСВІТНЬО-ВИХОВНА РОЛЬ УЧАСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В РЕАЛІЗАЦІЇ 
ГРОМАДСЬКИХ ПРОЄКТІВ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

У статті досліджується важливість громадянського виховання студентської молоді та її підготовки до 
активної громадської діяльності через участь у соціальних проєктах. Розкривається суть соціальної активнос-
ті молоді, формування та розвитку її професійної та громадянської компетентності. На основі соціологічних 
досліджень визначаються причини пасивності й низької соціальної мобільності молоді, що не дозволяють їй 
повною мірою реалізувати свій лідерський і особистісний потенціал. У статті акцентовано увагу на ролі викла-
дачів закладів вищої освіти у формуванні соціальних і людських цінностей студентської молоді, її психологічної 
підготовки для допомоги вразливим верствам населення. Дослідження обґрунтовує важливість освітньо-вихов-
ного аспекту під час формування громадської свідомості студентської молоді. Під час розкриття та вивчення 
змісту основних форм залучення студентської молоді до реалізації громадських проєктів визначено соціальні 
й особистісні ефекти від цієї діяльності. Встановлено, що без нових форм і методів, адекватних сучасному роз-
витку інформаційного глобалізованого світу, залучення молоді до реалізації громадських проєктів стає майже 
неможливим, а тому викладачі мають опановувати як прогресивні інформаційні технології, так і нові форми 
роботи з молоддю на засадах поваги, культурного й професійного детермінізму.

Розгляд ефективних форм і методів залучення студентів до проєктної діяльності проводиться на прикладі їх 
багаторічної участі в реалізації громадських і соціально значущих проєктів на базі Чернігівського національного 
технологічного університету.

Студентська молодь є майбутньою інтелектуальною та професійною елітою, становлення якої неможливе 
як без фахових, так і без психологічних, соціальних компетенцій, що своєю чергою потребує розвитку її грома-
дянської активності під час участі в різноманітних соціальних проєктах.

Ключові слова: активність молоді, вразливі верстви населення, громадські проєкти, громадянське виховання, 
соціальна мобільність, студентська молодь.
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EDUCATIONAL AND FORMATIVE ROLE OF THE STUDENT YOUTH 
ENGAGEMENT IN IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROJECTS  

FOR VULNERABLE GROUPS OF POPULATION

The paper presents the study of the importance of civic education of the student youth and getting them prepared to civic 
activism through engagement in social projects. The essence of social activism of the youth, formation and development 
of their professional or civic competence has been revealed. Based on sociological researches, the reasons of passivity 
and low social mobility of the youth, which do not allow them to fully unlock their leader and personal potential, have 
been determined. The paper highlights the role of educators of higher educational institutions in formation of social 
and human values in the student youth, their psychological training in assisting vulnerable groups of population. 
The research substantiates the importance of educational and formative aspect of the process of civic awareness formation 
in the student youth. While determining and studying the content of main forms of the student youth engagement in 
implementation of social projects, social and personal effects of such activity have been identified. It has been established 
that in the absence of new forms and methods adequate to the today’s development of the informational globalized world, 
engagement of the youth in implementation of social projects becomes almost impossible, and therefore, the educators 
have to master advanced information technologies, as well as new forms of work with the youth on principles of respect, 
cultural, and professional determinism.
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Карпова I. Освiтньо-виховна роль участi студентської молодi в реалiзацiї громадських ...

The efficient forms and methods of engaging students in project activity have been considered using case study 
of the years long activity of civil-society and socially important projects implementation, the activity held in the Chernihiv 
National University of Technology.

The student youth is the future intellectual and professional elite, formation of which is impossible without development 
of professional, psychological, and social competencies, that, in its turn, requiring development of their civic activism in 
course of their engagement in various social projects.

Key words: activism of the youth, vulnerable groups of population, social projects, civic education, social mobility, 
student youth.

Постановка проблеми. Розбудова демокра-
тичної незалежної України неможлива без участі 
в цьому процесі такої особливої соціально-демо-
графічної групи, як студентська молодь. Завдяки 
своїй динамічності й мобільності вона завжди 
ставала локомотивом прогресивних змін і пере-
творень у суспільстві. Сучасній студентській 
молоді притаманна інформаційна мобільність, 
незаангажованість, суспільна чутливість, грома-
дянський оптимізм, але певною мірою і соціальна 
пасивність і розгубленість, що підтверджується 
багатьма соціологічними дослідженнями. Дове-
дено, що саме в стінах закладів вищої освіти 
студенти набувають почуття громадянськості 
через отримання знань щодо держави, своїх 
прав та обов’язків як громадянина, активної 
участі в житті навчального закладу, заходах гро-
мадських організацій, різноманітних студент-
ських об’єднань, студентському самоврядуванні, 
соціальних проєктах, волонтерстві тощо.

Важливо виховувати в студентської молоді 
суспільну чутливість і небайдужість до проблем 
соціуму, особливо вразливих верств населення. 
Значну роль у цьому процесі мають відігравати 
викладачі, які все активніше долучаються до соці-
ально-значущих проблем через проєктну діяль-
ність на місцевому рівні. Тому дослідження форм, 
методів, особливостей залучення студентської 
молоді до організації та реалізації локальних гро-
мадських проєктів, що формують у них грома-
дянську свідомість, професійні компетентності, 
потребу в громадській діяльності для власної 
самореалізації, є актуальними й необхідними для 
оперативної відповіді на глобальні, національні 
й місцеві суспільні виклики.

Аналіз досліджень. Питанням розвитку актив-
ності молоді в цілому й студентства зокрема приді-
ляють постійну увагу українські й закордонні нау-
ковці й практики, які досліджують це явище через 
призму філософських, психологічних, соціокуль-
турних, політико-правових, соціологічних, соці-
ально-економічних та освітньо-виховних підходів.

У філософській площині знаковими 
є дослідження Л. Архангельського, В. Водоп’янова, 
В. Горділова, Г. Зикова, І. Кона, А. Коробейнікова, 
А. Міхеєва, В. Овчиннікової, В. Ушакова, І. Хрис-

тової та інших. Розкривають специфічні особли-
вості соціальної активності Є. Ануфрієв, О. Бєлих, 
О. Клюєва, Р. Косолапова, О. Куценко, М. Лука-
шевич, В. Піддубний, М. Руткевич, Ю. Саєнко, 
В. Скуратівський, В. Смірнова, В. Судаков, 
А. Старшинова, М. Туленков та інші; особли-
вості розвитку соціальної активності студентської 
молоді представлені в працях Л. Антілогової, 
Є. Мануйлова й інших; соціологічний розріз соці-
альної активності наявний у роботах О. Валуй-
ського, Н. Венедиктової, Я. Левченко, А. Норець, 
О. Олійника, М. Яковенко й інших. Значним здо-
бутком педагогічної науки є фундаментальні дослі-
дження розвитку соціальної активності науковців 
Ш. Амонашвілі, Я. Корчака, В. Сухомлинського 
й інших, а психологічні проблеми виховання моло-
дої людини й громадянина представлені в працях 
Л. Божович, А. Ковальова, О. Леонтьєва, А. Петров-
ського, С. Рубінштейна й інших.

У вужчому розумінні поняття «громадська 
активність» досліджується Д. Акімовим, Т. Безвер-
хою, М. Боришевським, С. Рябовою, М. Головатим, 
Л. Корінною, Т. Саврасовою-В’юн та іншими.

Для розкриття соціальної активності молоді 
доцільно використовувати інтеграційний підхід – 
поєднання досягнень вітчизняної та західної нау-
кових шкіл, що найповніше дозволить встановити 
специфічні особливості процесу становлення гро-
мадянськості й соціальної активності студентської 
молоді. Проте в інформаційному глобалізованому 
світі принципи й методи дослідження розвитку 
соціальної активності студентської молоді потре-
бують постійного оновлення та удосконалення, 
а в освітньо-виховному процесі вони стають пер-
шочерговою задачею.

Мета статті. Розкриття теоретико-методоло-
гічних засад формування соціальної активності 
в студентської молоді, визначення ефективних 
освітньо-виховних підходів для формування 
та посилення їхньої мотивації до громадської 
активності й усталення громадянськості через 
залучення до реалізації громадських проєктів.

Виклад основного матеріалу. Соціально-
педагогічне дослідження змісту, складових 
та особливостей формування та розвитку соці-
альної активності студентської молоді потребує  
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релевантних аналітичних і соціологічних дослі-
джень. Це питання розглядають багато науко-
вих шкіл у всьому світі на основі філософських, 
педагогічних, соціальних, психологічних, управ-
лінських, економічних, правових і глобалізацій-
них підходів. Розбудова незалежної демократичної 
України змінила стереотипи мислення, поведінкові 
моделі й ціннісні установки декількох поколінь, 
серед яких молодь відіграє пріоритетне значення 
під час дослідження соціуму в транзитній країні.

Насамперед для досягнення мети нашого дослі-
дження необхідно визначитися з такими понят-
тями, як «активність особистості», «соціальна 
активність», «громадянська активність», «грома-
дянськість», «молодь» і «студентська молодь».

В Енциклопедії сучасної України активність 
особистості розглядається через призму актив-
ного ставлення людини до світу, спроможності 
здійснювати суспільно важливі перетворення 
завдяки освоєнню суспільно-історичного досвіду 
людства, проявляти активну життєву позицію 
та відстоювати свої погляди й цінності (ЕСУ, 
2020). Соціальна активність визначається як 
спосіб життєдіяльності особистості або групи, 
свідома спрямованість діяльності й поведінки 
в умовах динамічності зовнішнього середовища, 
прояв соціальних ініціатив та участь у розв’язанні 
соціальних питань завдяки взаємодії з іншими 
соціальними суб’єктами в різноманітні способи 
(ЕСУ, 2020).

Громадська активність, на думку Т. Саврасової-
В’юн, розглядається як ставлення людини до життя 
суспільства в дії, її суспільно корисній діяльності, 
участі в громадських рухах, у зміні наявних і ство-
ренні нових форм соціального життя (Саврасова-
В’юн, 2011: 32). Громадська активність дозволяє 
людині впливати на життя соціуму, водночас задо-
вольняючи не тільки власні потреби й інтереси, 
але й інтереси окремих груп та об’єднань, до яких 
вона причетна, надаючи користь суспільству від-
повідно до своїх морально-етичних принципів. 
У громадській активності О. Лісовець виділяє 
чотири компоненти: когнітивний, мотиваційно-
ціннісний, емоційно-оцінювальний і поведінко-
вий (Лісовець, 2012: 19).

Маємо зазначити, що ряд вчених розглядають 
громадську активність як одну з форм соціальної 
активності, що є цілком доречним (Ципко, 2016: 
189). Громадянськість особистості – це системна 
властивість, що інтегрує суспільно значущі якості, 
які вона отримує в процесі своєї життєдіяльності – 
взаємодії з іншими, регуляції поведінки, самоак-
туалізації та самореалізації (Чернуха, 2017: 23). 
Підвалинами громадянськості виступає моральна 

й правова культура людини, яка своєю чергою 
характеризується почуттям власної гідності, вну-
трішньою свободою особистості, дисципліно-
ваністю, повагою та довірою до інших громадян 
і до державної влади. Тобто громадянин є осо-
бистістю, що виконує свої обов’язки, гармонійно 
поєднуючи патріотичні, національні й інтернаціо-
нальні почуття (Гончаренко, 2011: 75).

Визначенню поняття «молодь» притаманні 
еволюційні зміни. Так, В. Лісовський у 1968 р. 
надає йому таке значення: покоління людей, які 
проходять стадію соціалізації, засвоюють освітні, 
професійні, культурні й інші соціальні функції. 
І. Кон надав терміну подальшого розвитку, визна-
чаючи молодь як соціально-демографічну групу 
зі своїми віковими характеристиками, особли-
востями соціального положення, що зумовлюють 
соціально-психологічні властивості, які детермі-
новані соціально-історичною природою, суспіль-
ним устроєм, культурою та притаманними пев-
ному суспільству закономірностями соціалізації 
(Лісовський, 1996: 268).

Студентська молодь розглядається багатьма 
науковцями як окрема суспільно диференці-
йована соціально-демографічна спільнота, яка 
визначається специфічними фізіологічними, 
психологічними, культурно-освітніми, когнітив-
ними властивостями, що неухильно розвиваються 
та сприяють самовираженню її внутрішніх сутніс-
них сил і соціальних якостей (Крисюк, 2009: 230).

Важливо відзначити, що соціалізація студент-
ської молоді відбувається в певному середовищі, 
яке характеризується системою соціально-пси-
холого-педагогічних умов, якість яких впливає 
на отримання соціального досвіду, засвоєння 
певних норм, властивих суспільству цінностей, 
способу життя. За таких умов молодь знаходить 
своє покликання, обирає способи самовираження, 
самопізнання, самоусвідомлення, самовдоскона-
лення, самореалізації.

Студента як людину певного віку і як особис-
тість можна розглядати в трьох вимірах:

– соціальному – належності студента до пев-
ної соціальної (академічної) групи, що проявля-
ється через виконання ним функцій майбутнього 
фахівця;

– психологічному – поєднанні психічних 
процесів, станів і певних властивостей особис-
тості (характер, темперамент, спрямованість, зді-
бності), що впливають на прояв психічних проце-
сів і психічних станів;

– біологічному – поєднанні в особі типу нер-
вової діяльності, будови аналізаторів, безумовних 
рефлексів, соматичного типу, психомоторики, 
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фізичного стану тощо (Винославська, 2005: 68).
Важливість студентського періоду полягає 

в розвитку його основних соціогенних особистіс-
них потенцій, а саме: формуванні професійних, 
світоглядних і громадських якостей майбутнього 
фахівця; розвитку професійних здібностей як 
передумови подальшої самостійної професійної 
творчої діяльності; становленні інтелекту й ста-
білізації рис характеру; перетворенні мотивації 
та всієї системи ціннісних орієнтацій; формуванні 
соціальних цінностей у зв’язку з професіоналі-
зацією. Тобто, навчання у вищому навчальному 
закладі є важливим етапом соціалізації студента 
як особистості (Виноградова, 2007: 153).

Роль закладів вищої освіти в успішній соціа-
лізації студента полягає в створенні відповідних 
умов – максимальному включенні його в розви-
вальні ситуації, активувальне середовище, ство-
ренні можливостей для відкритості під час спіл-
кування та навчання, правильного проживання 
нового досвіду, здатності до адекватної само-
оцінки й аналізу, рефлексії своїх переживань 
і саморегуляції діяльності. Тому налаштування 
освітнього процесу має бути динамічним, адек-
ватним викликам часу, містити постійну зміну 
форм і методів навчання та залучення студент-
ської молоді до соціальної активності.

Регулярні соціологічні опитування на предмет 
громадянської, соціальної та політичної актив-
ності молоді показує її низький рівень. Так, за 
результатами соціологічного опитування «Молодь 
України – 2017» тільки 9,3% молодих людей 
постійно стежать за політичним життям в Укра-
їні й 22,4% відстежує головні події в політичному 
житті країни, а майже третина молоді (32,1%) вка-
зує про відсутність інтересу до політичних про-
цесів в Україні. Серед головних чинників «аполі-
тичності» сучасної молоді виступають: недовіра 
політикам і владі (48%), зневіра щодо важливості 
своєї громадянської позиції (30,1%) та низька 
самооцінка власної політичної культури (23,6%).

Водночас громадянська активність сучасної 
молоді більшою мірою реалізована в облашту-
ванні простору своїх населених пунктів (31,3%) 
та організації суспільного життя у своїй спільноті 
(12,2%). Також 44,3% молоді готова долучитися 
до громадських колективних ініціатив і 8% молоді 
готова особисто взяти на себе ініціативу з орга-
нізації громадських ініціатив у житті свого міста/
селища/села/ області/вулиці/будинку. Попри це, 
значна частина молодих людей не відчуває себе 
здатними впливати на ті події та процеси, що від-
буваються нині в країні (48 %), а також у насе-
леному пункті, в якому вони мешкають (30,3%). 

Найбільша довіра в молоді проявляється до 
волонтерських організацій та об’єднань, релігій-
них установ та організацій, Європейського Союзу, 
громадських об’єднань і місцевих органів влади 
(Молодь України, 2007: 64).

Результати соціологічних опитувань засвідчу-
ють про необхідність інтенсифікувати інформа-
ційно-просвітницьку роботу з молоддю для фор-
мування в неї необхідних знань та утвердження 
у власних силах щодо змін у країні й впливу на 
прийняття рішень у населених пунктах, де вони 
проживають. Викладачам необхідно активно 
залучати й мотивувати студентську молодь до різ-
них форм активності у вищих навчальних закла-
дах і до реалізації соціально-значущих проєктів.

Прикладом такої роботи є інноваційна діяль-
ність у Чернігівському національному техноло-
гічному університеті, викладачі якого активно 
долучені до конкурсів громадських проєктів та їх 
реалізації. Так, у 2017 р. і 2018 р. реалізовано гро-
мадські проєкти Бюджету участі м. Чернігова 
«Культурно-просвітницький центр для внутріш-
ньо переміщених осіб «Наша сила в єдності», 
а у 2020 р. – «Культурно-просвітницький центр для 
вразливих верств населення «Наша сила в єдності». 
Реалізація цих проєктів потребувала залучення 
студентської молоді для організаційної, комуніка-
ційної та технічної допомоги. Особливо значущу 
допомогу надали студенти під час проведення двох 
соціологічних опитувань серед мешканців Черні-
гова різних вікових груп на предмет встановлення 
відношення чернігівців до внутрішніх переселен-
ців та оцінки внутрішньопереміщеними особами 
своїх проблем, становища й самовідчуття під час 
проживання в чернігівській громаді.

Важливим виховним моментом цієї участі 
стало усвідомлення студентами проблем і почут-
тів внутрішніх переселенців, прояву розуміння 
та співчуття. З іншого боку, студенти ознайоми-
лися з технологією проведення соціологічних опи-
тувань та обробки даних, що надалі буде корис-
ним в їхній професійній діяльності. Залучення 
студентів до організації та безпосередньої участі 
(внутрішньопереміщені особи, зі складними жит-
тєвими умовами, матеріально малозабезпечені) 
у фокус-групах, метою яких було оцінка учасни-
ками свого майнового й фінансового положення, 
рівня задоволення своїм життям у гендерному 
розрізі, також надала їм певних балів до своєї про-
фесійної компетенції.

Студенти надавали вагому організаційну, 
комунікаційну й інформаційну допомогу під час 
організації та проведення різноманітних май-
стер-класів, тренінгів, круглих столів, культурних 
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і туристично-екскурсійних заходів для дорослих 
і дітей внутрішньопереміщених осіб і вразли-
вих верств населення. Особливо корисною для 
студентів була практика спілкування та робота 
з дітьми внутрішніх переселенців. Завдяки їй 
вони опановували азами педагогічної та виховної 
майстерності.

Іншим цікавим проєктом, що реалізується 
в Чернігівському національному технологіч-
ному університеті із залученням для його реалі-
зації багатьох студентів різних спеціальностей, 
є «Голос жінки має силу-2019» та «Програма 
з відновлення миру і діалогу для внутрішньо 
переміщених жінок «Голос жінки має силу 2020» 
для встановлення в суспільстві гендерної рівно-
сті як важливої умови сталого розвитку країни. 
Цінність цього проєкту для студентської молоді 
полягає в можливості їх безпосередньої участі 
в різноманітних школах з блогерства, відеоблогер-
ства, лідерства, розв’язання конфліктів, тренінгів, 
семінарів, загальноміських заходів тощо. Школи 
блогерства надають студентам неоціненні зна-
ння щодо ведення власних блогів, де вони можуть 
проявити свою громадянську позицію.

Під час участі в тренінгах студенти опанову-
ють інтерактивні соціальні ігри, що є інструмен-
том усвідомлення суспільних проблем за короткий 
проміжок часу (наприклад, гендерних стереотипів 
і нерівності під час гри «Бути жінкою» або «Пере-
селенська плутанина»), а іноді й долучитися до 
безпосередньої розробки таких ігор. Невіддільною 
частиною реалізації проєктів є й участь студент-
ської молоді в організації, розробці й реалізації різ-
номанітних флешмобів на соціальну тематику, що 
формує в них відчуття громадянськості й патріо-
тизму. Залучаються студенти й до екологічних кам-
паній, і до програм щодо здорового способу життя, 
і до патріотичних акцій і сімейних цінностей. Без-
перечно, це сприяє формуванню громадянських 
цінностей у студентської молоді, соціальної актив-
ності й надає значного доповнення до розвитку 
їхніх фахових компетенцій як майбутніх фахівців.

Розвиток студентської молоді через участь 
у реалізації різноманітних проєктів відбува-
ється майже в кожному навчальному закладі, що 
є важливим чинником у формуванні їхньої соці-
альної активності. Маємо відзначити інтенсифі-
кацію конкурсних проєктів не тільки зі сторони 
міжнародних грантодавців, але й національних 
соціальних інвесторів. Проєкти Бюджетів участі 
на рівні областей і міст дозволяють максимально 
влучно розв’язувати їхні локальні проблеми, де 
участь студентської молоді неоцінена. Важли-
вим виховним моментом проєктної діяльності 
є формування в студентської молоді почуття 
громадянськості, мотивації до безоплатної допо-
моги через волонтерство й усталених громадян-
ських ідеалів.

Висновки. На основі проведеного дослідження 
щодо освітньо-виховної ролі участі студентської 
молоді в реалізації громадських проєктів різного 
спрямування, в тому числі й вразливих верств 
населення, можна зробити такі висновки:

– участь молоді в громадських проєктах під-
вищує їхню соціальну активність і громадян-
ськість, формує здібності емпатії та надає ряд 
фахових компетенцій;

– панівна роль у залученні студентів до про-
єктної діяльності належить викладачам вищих 
навчальних закладів, їхній власній активності, 
компетентності й сучасності.

Тому для підвищення ефективності залучення 
студентської молоді до соціальної активності 
й участі в проєктній діяльності необхідно:

– здійснювати систематичну інформаційно-
просвітницьку роботу зі студентами для форму-
вання активної соціальної та громадянської позиції;

– неухильно підвищувати рівень науково-
методичної та інноваційної викладацької підго-
товленості викладачів закладів вищої освіти для 
тісної громадської роботи зі студентами;

– постійно вдосконалювати педагогічні тех-
нології залучення студентів до соціально-громад-
ської та проєктної діяльності.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ  

СИЛОВИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ

Аналіз стану проблеми формування дидактичної компетентності майбутнього військового фахівця фізичної 
підготовки й спорту на основі вдосконалення техніко-тактичної підготовки повинен реалізовуватися засобами 
розв’язання ряду завдань, а саме: формуванням мотиваційної готовності курсантів (здобувачів вищої освіти) 
до діяльності по навчанню техніко-тактичним руховим діям у системі професійної підготовки військовослуж-
бовців; здобуттям курсантами знань про засоби й методи організації навчально-пізнавальної діяльності; прак-
тичним опануванням методами й методичними прийомами навчання та удосконалення техніко-тактичних дій.

Головною метою роботи є визначення педагогічних умов формування дидактичної компетентності майбут-
ніх фахівців фізичного виховання та спорту силових структур України. Під час дослідження нами використані 
такі методи: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної (спеціальної) літератури; аналіз інтер-
нет-ресурсів; аналіз керівних документів, анкетування, педагогічне тестування, методи математичної ста-
тистики. Дидактична компетентність майбутнього фахівця фізичної підготовки й спорту є інтегральною осо-
бистісною характеристикою індивіда як суб’єкта професійної дидактичної діяльності, що містить позитивне 
мотиваційно-ціннісне відношення до цієї діяльності й професійно значущі знання, уміння та навички, які у своїй 
взаємодії зумовлюють зміст і результати навчання військовослужбовців прикладних рухових техніко-тактич-
них дій. Курсанти, які займаються на високому професійному рівні прикладними видами спорту, як правило,  
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опановують практичними знаннями та уявленням про раціональні способи виконання прикладних технічних 
і тактичних прийомів. Крім цього, вони володіють на емпіричному рівні необхідними знаннями про організацію 
навчально-тренувального процесу, які запозичені шляхом спостереження за педагогічною діяльністю особистих 
тренерів під час відвідування чисельних спортивних секцій.

Таким чином, під час дослідження визначені й сформульовані педагогічні умови формування дидактичної компе-
тентності майбутніх фахівців фізичної підготовки й спорту, організаційна структура колективного способу навчан-
ня. Також розглянуті етапи управління процесом навчання руховим діям. Здібність і готовність ефективно діяти під 
час кожного етапу управління процесом навчання руховим діям доцільно розглядати як компетенції, які у взаємодії 
визначають дидактичну компетентність майбутнього військового фахівця фізичної підготовки й спорту.

Ключові слова: військовослужбовці, дидактична компетентність, педагогічні умови, професійні компетент-
ності, силові структури, фахівці фізичної підготовки, фізична підготовка.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF DIDACTIC COMPETENCE 
OF FUTURE SPECIALISTS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS  

OF FORCE STRUCTURES OF UKRAINE

Analysis of the problem of formation of didactic competence of the future military specialist of physical training 
and sports on the basis of improvement of technical and tactical training should be realized by means of the decision 
of a number of tasks, namely: formation of motivational readiness of cadets (applicants of higher education); professional 
training of servicemen; acquisition by cadets of knowledge about means and methods of the organization of educational 
and cognitive activity; practical mastering of methods and methodical methods of training and improvement of technical 
and tactical actions.
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The main purpose of the work is to determine the pedagogical conditions for the formation of didactic competence 
of future specialists in physical education and sports of law enforcement agencies of Ukraine. During the research we used 
the following methods: theoretical analysis and generalization of scientific and methodical (special) literature; analysis 
of Internet resources; analysis of guiding documents, questionnaires, pedagogical testing, methods of mathematical 
statistics. Didactic competence of the future specialist of physical training and sports is an integral personal characteristic 
of the individual as a subject of professional didactic activity, which includes a positive motivational and value attitude to 
this activity and professionally significant knowledge, skills and abilities, which in their interaction determine the content 
and results of training of servicemen in applied motor technical and tactical actions. Cadets who are engaged in a highly 
professional level of applied sports, as a rule, have practical knowledge and ideas about rational ways of performing 
applied technical and tactical techniques. In addition, they have at the empirical level the necessary knowledge about 
the organization of the educational and training process, which are borrowed as a result of monitoring the pedagogical 
activities of personal trainers while attending numerous sports sections.

Thus, during the research the pedagogical conditions of formation of didactic competence of future specialists 
of physical training and sports, organizational structure of a collective way of training are defined and formulated. 
The stages of management of the process of learning motor actions are also determined. The ability and willingness 
to act effectively during each stage of management of the process of learning motor actions should be considered as 
competencies that interact with each other to determine the didactic competence of the future military specialist in 
physical training and sports.

Key words: servicemen, didactic competence, pedagogical conditions, professional competences, law enforcement 
agencies, physical training specialists, physical training.

Постановка проблеми. Сучасний етап розви-
тку людства вимагає від системи вищої військо-
вої освіти Збройних Сил України й інших сило-
вих структур держави розв’язання важливого 
завдання – підготувати військових професіоналів, 
які розуміють сутність військових, соціальних, 
політичних та економічних процесів та явищ. 
Розв’язати ці завдання, на нашу думку, можливо 
лише за умови, якщо військовослужбовець буде 
мати високий рівень професійної підготовленості.

Підготовка майбутніх офіцерів – фахівців 
фізичної підготовки й спорту для Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) й інших силових структур 
і спеціальних служб України здійснюється відпо-
відно до чинного Законодавства України (Полто-
рак, 2017: 1–2), а саме – в Навчально-науковому 
інституті фізичної культури й спортивно-оздоров-
чих технологій Національного університету обо-
рони України імені Івана Черняховського.

Професійна компетентність майбутніх офіце-
рів – фахівців фізичної підготовки й спорту ЗСУ 
є важливою сутнісною характеристикою, від якої 
залежить рівень спеціальної фізичної підготовле-
ності військовослужбовців, що безсумнівно забез-
печує надійну обороноздатність держави. Крім 
цього, індивідуальна фізична підготовленість 
є важливою складовою частиною фахової ком-
петентності військовослужбовців Збройних Сил 
України в цілому.

Важливе й визначення необхідних педагогіч-
них умов формування дидактичної компетент-
ності майбутніх фахівців фізичного виховання 
та спорту силових структур України, які в подаль-
шій своїй службово-бойовій діяльності будуть 
забезпечувати необхідний рівень фізичної готов-
ності підлеглого особового складу (за посадою) до 

виконання завдань за призначенням. Вищезазна-
чене підкреслює актуальність обраного напряму 
дослідження.

Дослідження проведено відповідно до плану 
науково-дослідної роботи й дослідно-конструк-
торських робіт науково-дослідної лабораторії 
наукового супроводження розроблення норма-
тивів і стандартів фізичної підготовки й спорту 
науково-дослідного центру проблем фізичного 
виховання, спеціальної фізичної підготовки 
й спорту Навчально-наукового інституту фізич-
ної культури й спортивно-оздоровчих технологій 
Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського сумісно з кафедрами 
фізичного виховання, спеціальної фізичної підго-
товки й спорту Національної академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; фізич-
ної підготовки й спорту Національної академії 
Національної гвардії України (2019–2020 рр.).

Аналіз досліджень. Аналіз науково-мето-
дичної та спеціальної літератури (моніторинг 
інтернет-джерел) в обраному напрямі дослі-
дження дозволив нам визначити ряд науковців: 
Ю. А. Бородіна, Д. С. Грищенка, В. І. Завацького, 
Ю. А. Компанійця, А. П. Коноха, О. Н. Мальцева, 
О. М. Ольхового, О. В. Петрачкова, О. С. Третяка, 
О. В. Хацаюка, О. А. Чернявського, Б. М. Шияна, 
Ю. М. Шкребтія та інших учених, які у своїх пра-
цях окреслили основні аспекти системи підго-
товки фахівців галузі фізичного виховання різних 
груп населення, в тому числі й фахівців фізичної 
підготовки й спорту.

Під час подальшого моніторингу науково-
методичної та спеціальної літератури нашу 
увагу привернули роботи В. М. Афоніна (Афо-
нін, 2012), С. В. Романчука (Романчук, 2013:), 
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Ю. С. Фіногенова (Фіногенов, 2014), О. В. Петрач-
кова, Н. Л. Височіна (Петрачков, Височіна, 2019), 
В. А. Шемчука, В. В. Поливанюка, Ю. В. Мушта-
това, О. О. Федоренка, А. М. Одерова (Шемчук 
та ін., 2020) та інших учених, у яких розкрива-
ються питання підготовки (перепідготовки) фахів-
ців фізичної підготовки та спорту ЗСУ (інших 
силових структур і спеціальних служб).

Цікавим за своїм змістом і сприятливим 
для впровадження в освітній процес майбут-
ніх офіцерів – фахівців фізичної підготовки 
й спорту є навчальний посібник М. Ф. Пічугіна, 
Г. П. Грибана, В. М. Романчука (Пічугін та ін., 
2011), в якому викладені сучасні погляди й трак-
тування основних положень теорії та методики 
фізичного виховання військовослужбовців. Крім 
цього, в посібнику особливу увагу приділено 
питанням фізичного виховання як соціального 
явища, медико-біологічним основам фізичного 
виховання, основам теорії навчання рухових дій, 
розвитку фізичних якостей, фізичному вихованню 
у військово-професійній діяльності й багатьом 
іншим аспектам, які необхідні для вдосконалення 
професійної діяльності військовослужбовців.

Своєю чергою основні складові фізичної під-
готовки в системі формування військових фахів-
ців провідних іноземних армій викладено в нау-
ковій праці А. В. Магльованого, А. Ф. Петрука,  
О. М Леська, Н. Ф. Кожуха (Магльований та ін., 
2015). Крім цього, цікавим за своєю сутнісною 
складовою частиною є наукова праця О. А. Гарка-
вого, О. В. Хацаюка, С. С. Збродського, В. Б. Кли-
мовича, Ю. К. Белошенка, А. М. Одерова (Гарка-
вий ті ін., 2020).

Питанням обґрунтування нормативних основ 
настанови з фізичної підготовки в ЗСУ при-
свячена колективна монографія В. А. Шемчука 
й О. В. Хацаюка (Шемчук, Хацаюк, 2020), яка 
допомагає майбутнім фахівцям фізичної підго-
товки й спорту орієнтуватися в системі оцінювання 
військовослужбовців різних категорій і вікових 
груп, що формує важливі професійні компетент-
ності, які забезпечують виконання завдань у різних 
умовах службово-бойової діяльності.

Відповідно до результатів аналізу науково-
методичної та спеціальної літератури (моніто-
рингу інтернет-джерел), нами встановлено, що 
наявна система формування професійних компе-
тентностей майбутніх офіцерів – фахівців фізич-
ної підготовки й спорту потребує науково-обґрун-
тованої трансформації щодо вимог сьогодення 
(стандартів НАТО, бойового досвіду). Однак, 
попри значний інтерес учених до зазначеного 
феномена, в наукових працях не досить проана-

лізовані педагогічні умови формування дидактич-
ної компетентності майбутніх фахівців фізичного 
виховання та спорту силових структур України, 
що потребує додаткового дослідження.

Мета статті – визначити педагогічні умови 
формування дидактичної компетентності майбут-
ніх фахівців фізичного виховання та спорту сило-
вих структур України.

Для досягнення мети дослідження планува-
лося розв’язати такі завдання:

– провести аналіз науково-методичної та спе-
ціальної літератури (моніторинг інтернет-ресур-
сів) у напрямі функціонування системи підготовки 
високопрофесійних кадрів – фахівців фізичної 
підготовки й спорту й фізичного виховання різних 
груп населення для потреб силових структур (спе-
ціальних служб України);

– визначити етапи управління процесом 
навчання рухових дій здобувачів вищої освіти 
(курсантів) спеціалізованих вищих військових 
навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу. У сучасних 
соціально-економічних умовах суттєво зміню-
ються цільові орієнтири професійної підготовки 
військових фахівців фізичної підготовки й спорту. 
Важливо також підкреслити, що натепер чинні 
державні стандарти націлюють заклади вищої 
освіти й вищі військові навчальні заклади ЗСУ 
на формування високопрофесійних компетент-
них фахівців. Своєю чергою викладач здійснює 
формування особистості здобувача вищої освіти 
(курсанта) як суб’єкту професійної діяльності. 
Крім цього, викладач сприяє розвитку в майбут-
ніх фахівців свого напряму навчання здібностей 
до професійного самовизначення та реалізації 
індивідуального проєкту життєвого й професій-
ного саморозвитку.

Формування дидактичних умінь передбачає 
перехід від пасивного сприйняття елементів прак-
тичного педагогічного досвіду до активного вклю-
чення здобувачів вищої освіти (курсантів) у діяль-
ність, яка пов’язана з обраною ними професією. 
Своєю чергою реалізація принципу активності 
під час формування професійної компетентності 
передбачає попереднє розроблення та викорис-
тання певних прикладних форм навчально-піз-
навальної діяльності, кожна з яких повинна 
бути збалансованою та адекватною, іншими сло-
вами – повинна відтворювати за своїм змістом 
і структурою риси певної діяльності індивіда, які 
акумульовані в зазначеному предметі чи явищі  
(в системах, які вони відтворюють).

На нашу думку, під час формування профе-
сійних компетентностей у майбутніх фахівців 
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фізичної підготовки й спорту важливим є інтегра-
ція теоретичної та практичної складової частини. 
Доцільне також моделювання в аудиторних умо-
вах у дидактично-оберненому вигляді елементів 
професійної діяльності й пов’язаних із ними про-
фесійних відношень (спеціальні курси, проблемні 
ситуації професійної діяльності, імітаційне моде-
лювання, ділові ігри, педагогічний аналіз про-
блемних ситуацій та інше).

Узагальнюючи вищевикладене, як першу педа-
гогічну умову формування дидактичної компе-
тентності майбутніх фахівців фізичної підготовки 
й спорту ми виділяємо організацію техніко-тактич-
ної підготовленості в соціальному й предметному 
контексті майбутньої професійної діяльності.

Своєю чергою, другою суттєвою особливістю 
традиційної практики підготовки фахівців фізич-
ної підготовки й спорту є перевага репродук-
тивних методів навчання. На цьому етапі педа-
гогічні завдання та знання про способи їхнього 
розв’язання надаються здобувачам вищої освіти 
(курсантам) в готовому вигляді, що обмежує 
можливості розвитку педагогічного мислення 
та не сприяє формуванню готовності результа-
тивно діяти у варіативних умовах відповідних 
педагогічних ситуацій. Варто також зауважити, 
що перевага пояснювально-ілюстрованого під-
ходу під час професійної освіти здобувачів вищої 
освіти (курсантів) спеціалізованих вищих вій-
ськових навчальних закладів (напряму фізичної 
підготовки й спорту) не забезпечує розв’язання 
завдань підготовки фахівців фізичної підготовки 
й спорту, які здатні до творчого саморозвитку 
(творчої самореалізації) в напрямі професійної 
діяльності.

Відповідно до положення про керівну роль 
навчання щодо психічного розвитку (Давидов, 
2004), необхідно, щоб навчально-пізнавальна 
діяльність здійснювалася в «зоні її найближчого 
розвитку». Оптимальні психологічні й педагогічні 
умови для цього забезпечуються в процесі про-
блемного навчання. Суттєвою особливістю про-
блемного навчання виступає тотожність організа-
ції навчально-пізнавальної діяльності й структури 
пізнавального циклу розв’язання загальної проб-
леми, що містить однотипні послідовні етапи: 
виникнення проблемної ситуації, формулювання 
проблеми, висування гіпотези, розв’язання проб-
леми, перевірку вірності рішення. Крім цього, 
структура проблемного навчання співпадає з ета-
пами управління процесом навчання рухових дій.

Проблемне навчання, яке забезпечує можли-
вості «розкриття» здобувачам вищої освіти (кур-
сантам) нових знань, здійснюється через ство-

рення системи пошуково-пізнавальних задач 
у вигляді проблемних ситуацій та організацію їх 
діяльності по їхньому розв’язанню. Варто під-
креслити, що застосування проблемного навчання 
в професійній підготовці фахівців фізичної підго-
товки й спорту сприяє формуванню пізнавальних 
і професійних мотивів. Крім цього, проблемне 
навчання сприяє розвитку рефлексивного від-
ношення здобувачів вищої освіти (курсантів) до 
процесу й результатів своєї діяльності, а також 
формуванню критичного відношення до себе. 
Також суттєво змінюються змістові характерис-
тики знань, які засвоюються та стають системно 
організованими. Знання, які засвоюються під 
час проблемного навчання, відрізняються діє-
вим характером, оскільки формуються в єдності 
з регульованою діяльністю.

Важливе те, що під час проблемного навчання 
здобувачі вищої освіти (курсанти) використову-
ють засвоєні знання для теоретичного обґрунту-
вання вірності своїх рішень під час розв’язання 
педагогічних проблем. Інформація, яка засво-
юється під час проблемного навчання, набуває 
статусу знань, які використовуються як базисна 
основа діяльності в напрямі розв’язання педаго-
гічних проблем. Суттєвою перевагою проблем-
ного навчання є те, що прийняття позиції актив-
ного суб’єкту під час розв’язання проблемних 
ситуацій приводить до того, що засвоєні знання 
трансформуються в особистісно значимі зна-
ння. Таким чином, проблемне навчання містить 
у собі високий педагогічний потенціал, який 
необхідний для розв’язання завдань формування 
дидактичної компетентності майбутніх фахівців 
фізичної підготовки й спорту, а для ефективної 
реалізації цього потенціалу необхідно використо-
вувати проблемне навчання в поєднанні з іншими 
типами навчання.

Значні можливості для впровадження про-
блемного навчання містять у собі дисципліни 
предметної підготовки, в тому числі – теорія 
та методика фізичної підготовки військовослуж-
бовців. Варто також зауважити, що курсанти, які 
займаються обраними видами спорту, як правило, 
володіють практичними знаннями й уявленням 
про раціональні способи виконання технічних 
і тактичних прийомів обраного виду спорту. Вони 
також мають (на емпіричному рівні) відповідні 
знання про організацію навчально-тренувального 
процесу, які ґрунтуються на результатах спостере-
ження за педагогічною діяльністю особистих тре-
нерів (викладачів практичних дисциплін). Тому 
теоретичні знання про біомеханічні й психофізіо-
логічні основи управління виконанням технічних 
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і тактичних прийомів обраного виду спорту, про 
дидактичні основи технічної підготовки можуть 
бути засвоєні ними в процесі навчально-пізна-
вальної діяльності по розв’язанню створених 
викладачем навчальних ситуативних проблем.

Узагальнюючи вищевикладене, як другу педа-
гогічну умову формування дидактичної компе-
тентності майбутніх фахівців фізичної підготовки 
й спорту ми виділяємо поступове й послідовне 
підвищення рівня проблемності навчально-пізна-
вальної діяльності курсантів.

Однією з тенденцій розвитку сучасної сис-
теми професійної освіти майбутніх офіцерів 
зазначеного фаху є прагнення до реалізації 
філософського принципу системного пізнання 
та трансформації дійсності. Важливе те, що тра-
диційна практика професійної підготовки май-
бутніх фахівців фізичної підготовки й спорту 
в спеціалізованих вищих військових навчальних 
закладах ЗСУ в більшості випадків здійснюється 
в умовах протиріччя між роз’єднаністю засво-
єння знань, умінь і навичок із різних навчальних 
дисциплін і необхідністю їхнього системного 
цілісного застосування в дійсних умовах педаго-
гічної діяльності.

З метою інтеграції знань, умінь і навичок 
у цілісну систему доцільне забезпечення викла-
дання дисциплін предметної підготовки з ураху-
ванням міжпредметної інтеграції на основі моделі 
спеціаліста (Шемчук та ін., 2020). Провідна роль 
у цілісній системі цих навчальних дисциплін 
повинна відводитися прикладній спеціалізації, що 
забезпечить структурно-функціональну єдність 
всіх дисциплін, які проходять курсанти.

Ми вважаємо, що вивчення медико-біологіч-
них, психолого-педагогічних дисциплін і біль-
шості дисциплін фахової підготовки повинно 
передувати вивченню теорії та методики фізич-
ної підготовки військовослужбовців. У цьому 
випадку вивчення фахових дисциплін (спеціаліза-
ції), військова практика, яка пов’язана з процесом 
фізичної підготовки військовослужбовців різних 
категорій і вікових груп, будуть сприяти погли-
бленню раніше засвоєних методичних і загально-
фахових знань.

Узагальнюючи вищевикладене, як третю педа-
гогічну умову формування дидактичної компе-
тентності майбутніх фахівців фізичної підготовки 
й спорту ми визначаємо розв’язання курсантами 
проблемних навчальних і тренувальних завдань 
відповідно до актуалізації та інтеграції знань 
про біомеханічні, психофізіологічні основи рухо-
вих дій індивіда, дидактики, теорії та методики 
навчання руховим діям.

Своєю чергою характерне для здобувачів 
вищої освіти (курсантів) Навчально-наукового 
інституту фізичної культури й спортивно-оздо-
ровчих технологій Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського 
протиріччя між відносно високим рівнем теоре-
тичних знань і недостатнім рівнем умінь творчо 
застосовувати їх у професійній діяльності зумов-
лене недовершеністю традиційних форм і методів 
викладання, організації військового стажування 
та завдання формування професійної компетент-
ності. Одним із шляхів розв’язання зазначеного 
протиріччя є розроблення та використання відпо-
відних форм організації навчально-пізнавальної 
діяльності, під час якої теоретичні й методичні 
знання будуть безпосередньо використовуватися 
для розв’язання практичних педагогічних задач 
з урахуванням суб’єктивних та об’єктивних умов 
відповідної ситуації.

Відповідно до аналізу науково-методичної 
та спеціальної літератури нами встановлено, що 
спеціалістами обраного напряму дослідження 
не в повному обсязі визначені прикладні (про-
відні) техніко-тактичні дії та їхня важливість 
для професійного становлення майбутніх фахів-
ців фізичної підготовки й спорту. Крім цього, 
не розглянуті фактори, які впливають на ефек-
тивність виконання техніко-тактичних дій; не 
визначені взаємозв’язки провідних прикладних 
техніко-тактичних дій; не викладені в повному 
обсязі результати систематичних спостережень 
за ефективністю виконання техніко-тактичних 
дій в умовах навчань, польових виходів (змагаль-
ної діяльності); не досліджено вплив прикладних 
техніко-тактичних дій на рівень професійної під-
готовленості військовослужбовця.

Висновки. Таким чином, етапи управління 
процесом розв’язання проблемного педагогічного 
завдання навчання прикладних рухових дій вій-
ськовослужбовців різних категорій і вікових груп 
містять попередні етапи в трансформованому 
вигляді. Здатність і готовність ефективно діяти на 
кожному із зазначених етапів управління проце-
сом навчання прикладних рухових дій військовос-
лужбовців доцільно розглядати як компетенції, які 
у взаємодії визначають дидактичну компетентність 
майбутнього фахівця фізичної підготовки й спорту.

В результаті дослідження визначені й сформу-
льовані педагогічні умови формування дидактич-
ної компетентності майбутніх фахівців фізичного 
виховання та спорту силових структур України. 
Отже, мета роботи досягнута, а цілі виконані. 
Результати дослідження впроваджені в практику 
підготовки здобувачів вищої освіти (курсантів) 
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навчально-наукового інституту фізичної культури 
й спортивно-оздоровчих технологій Національ-
ного університету оборони України імені Івана 
Черняховського й Національної академії Націо-
нальної гвардії України.

Перспективи подальших досліджень перед-
бачають пошук альтернативних шляхів форму-
вання професійних компетентностей у кандида-
тів на посади начальників фізичної підготовки 
й спорту ЗСУ й НГУ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Про введення в дію рішення колегії МО України : Наказ Міністра оборони України від 30 травня 2017 року 

№ 298. Міністерство оборони України : офіційний вебсайт. URL: http://www.mil.gov.ua/content/mou-_orders/298_
nm_2017.pdf.

2. Спільна директива МО України та Генерального штабу ЗС України від 16 серпня 2017 року № Д-322/1/5. 
Директива. Київ : МОУ-ГШ ЗСУ, 2017. 34 с.

3. Афонін В. М. Історія підготовки військово-педагогічних кадрів фізичного виховання для збройних сил. Сухо-
путні війська Збройних Сил України: історія, сучасність, розвиток (до 20-річчя Збройних Сил України). Львів : АСВ, 
2012. С. 153–156.

4. Романчук С. В. Теоретико-методологічні засади фізичної підготовки курсантів військових навчальних закла-
дів Сухопутних військ ЗСУ : дис. ... д-ра. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02. Львів, 2013. 540 с.

5. Фіногенов Ю. С. Проблемні питання кадрового забезпечення спеціальної фізичної підготовки силових струк-
тур України. Фізична підготовка особового складу збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних 
органів України: досвід, сучасність, проблеми та перспективи розвитку. Київ : НУОУ, 2014. С. 209–220.

6. Петрачков О. В., Височіна Н. Л. Створення та перспективи розвитку навчально-наукового інституту фізичної 
культури та спортивно-оздоровчих технологій НУОУ імені Івана Черняховського. URL: http://sporthealth.kub-g.edu.
ua/article/view/162443/166154.

7. Шемчук В. А., Поливанюк В. В., Муштатов Ю. В., Федоренко О. О., Одеров А. М. Модель формування про-
фесійних компетентностей майбутніх офіцерів – фахівців фізичної підготовки і спорту. Актуальні питання гумані-
тарних наук : збірник наукових праць. Дрогобич, 2020. Вип. 29. С. 104–119.

8. Пічугін М. Ф., Грибан Г. П., Романчук В. М. Фізичне виховання військовослужбовців. ЖВІ НАУ : навчальний 
посібник. Житомир, 2011. 820 с.

9. Магльований А. В., Петрук А. Ф., Лесько О. М., Кожух Н. Ф. Фізична підготовка в системі формування 
військових фахівців провідних іноземних армій. Спортивна наука України : збірник наукових праць. Київ, 
2015. Вип. 5 (69). С. 16–20.

10. Гаркавий О. А., Хацаюк О. В., Забродський С. С., Белошенко Ю. К., Климович В. Б., Одеров А. М. Методичні 
рекомендації з організації фізичної підготовки в підрозділах Національної гвардії України. НАНГУ : навчально-мето-
дичний посібник. Харків, 2020. 102 с.

11. Шемчук В. А., Хацаюк О. В. Обґрунтування нормативних основ настанови з фізичної підготовки у Збройних 
Силах України. European Scientific Platform : монографія. Вінниця, 2020. C. 1–21.

12. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологичес-
кого исследования. Академия : учебное пособие. Москва, 2004. 283 с.

REFERENCES
1. Nakaz Ministra oborony Ukrainy vid 30.05.2017 №298 «Pro vvedennia v diiu rishennia kolehii MO Ukrainy»  

[On the implementation of the decision of the board of the Ministry of Defense of Ukraine]. Nakaz Ministra oborony. 2017. 
№298. URL: http://www.mil.gov.ua/content/mou-_orders/298_nm_2017.pdf. [in Ukrainian].

2. Spilna dyrektyva MO Ukrainy ta Heneralnoho shtabu ZS Ukrainy [Joint Directive of the Ministry of Defense of 
Ukraine and the General Staff of the Armed Forces of Ukraine]. Directive MOU-HSh ZSU: D-322/1/5, 16 serp. 2017 r. Kyiv, 
2017. 34 p. [in Ukrainian].

3. Afonin V. M. Istoriia pidhotovky viiskovo-pedahohichnykh kadriv fizychnoho vykhovannia dlia zbroinykh syl 
[History of training of military-pedagogical personnel of physical education for the armed forces]. Sukhoputni viiska 
Zbroinykh Syl Ukrainy: istoriia, suchasnist, rozvytok (do 20-richchia Zbroinykh Syl Ukrainy). Lviv, 2012. P. 153–156.  
[in Ukrainian].

4. Romanchuk S. V. Teoretyko-metodolohichni zasady fizychnoi pidhotovky kursantiv viiskovykh navchalnykh zakladiv 
Sukhoputnykh viisk ZSU [Theoretical and methodological principles of physical training of cadets of military educational 
institutions of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine] : dys. ... d-ra. nauk z fiz. vykhovannia i sportu (24.00.02) : 
LDUFK, 2013. 540 p.[in Ukrainian].

5. Finohenov Yu. S. Problemni pytannia kadrovoho zabezpechennia spetsialnoi fizychnoi pidhotovky sylovykh 
struktur Ukrainy. [Problematic issues of staffing special physical training of law enforcement agencies of Ukraine]. Fizychna 
pidhotovka osobovoho skladu zbroinykh syl, inshykh viiskovykh formuvan ta pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy: dosvid 
suchasnist, problemy ta perspektyvy rozvytku. Kyiv, 2014. P. 209–220. [in Ukrainian].

6. Petrachkov O. V., Vysochina N. L. Stvorennia ta perspektyvy rozvytku navchalno-naukovoho instytutu fizychnoi 
kultury ta sportyvno-ozdorovchykh tekhnolohii NUOU imeni Ivana Cherniakhovskoho [Creation and prospects of 
development of the educational and scientific institute of physical culture and sports and health technologies of the National 



47ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

University of Defense of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky]. Sportyvna nauka ta zdorovia liudyny. 2019. № 1.  
URL: http://sporthealth.kub-g.edu.ua/article/view/162443/166154. [in Ukrainian].

7. Shemchuk V. A., Polyvaniuk V. V., Mushtatov Yu. V., Fedorenko O. O., Oderov A. M. Model formuvannia 
profesiinykh kompetentnostei maibutnikh ofitseriv – fakhivtsiv fizychnoi pidhotovky i sportu [Model of formation of 
professional competencies of future officers - specialists in physical training and sports]. Aktualni pytannia humanitarnykh 
nauk. Drohobych, 2020. №29. P. 153–156. [in Ukrainian].

8. Pichuhin M. F., Hryban H. P., Romanchuk V. M. Fizychne vykhovannia viiskovosluzhbovtsiv [Physical education of 
servicemen] : navch. posib : ZhVI NAU, 2011. 820 p. [in Ukrainian].

9. Mahlovanyi A. V., Petruk A. F., Lesko O. M., Kozhukh N. F. Fizychna pidhotovka v systemi formuvannia viiskovykh 
fakhivtsiv providnykh inozemnykh armii [Physical training in the system of formation of military specialists of leading 
foreign armies]. Sportyvna nauka Ukrainy. Kyiv, 2015. № 5 (69). P. 16–20. [in Ukrainian].

10. Harkavyi O. A., Khatsaiuk O. V., Zabrodskyi S. S., Beloshenko Yu. K., Klymovych V. B., Oderov A. M. Metodychni 
rekomendatsii z orhanizatsii fizychnoi pidhotovky v pidrozdilakh Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Methodical recommendations 
on the organization of physical training in the units of the National Guard of Ukraine] : navch.-metod. Posib : NANHU, 2020. 
102 p. [in Ukrainian].

11. Shemchuk V. A., Khatsaiuk O. V. Obhruntuvannia normatyvnykh osnov nastanovy z fizychnoi pidhotovky u 
Zbroinykh Sylakh Ukrainy [Substantiation of normative bases of instruction on physical training in the Armed Forces of 
Ukraine] : monohrafiia : European Scientific Platform, 2020. P. 1–21. [in Ukrainian].

12. Davudov V. V. Problemu razvyvaiushcheho obuchenyia: opyt teoretycheskoho y eksperymentalnoho 
psykholohycheskoho yssledovanyia [Problems of developmental learning: experience of theoretical and experimental 
psychological research] : ucheb. posob : Akademyia, 2004. 283 p. [in Russian].

Климович В., Турчинов А., Бiлошицький В., Комарчук П., Василенко М. Педагогiчнi умови ...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 30, том 4, 202048

Педагогiка

УДК 378.147:81’243:316.77
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/30.212553

Валентина КОВАЛЕНКО,
orcid.org/0000-0002-7391-3746

старший викладач кафедри іноземних мов
філологічного факультету

Донбаського державного педагогічного університету
(Слов’янськ, Донецька область, Україна) valentinakovalenko1204@gmail.com

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ  
ВИЩОЇ ОСВІТИ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОМУНІКАТИВНОМУ 

ПРОСТОРІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті проаналізовано найвпливовіші фактори на процес соціалізації здобувачів мовних спеціальностей 
у комунікаційному просторі закладів вищої освіти. Робота розглядає вирішальне значення взаємозв’язку куль-
тури й спілкування носіїв різних культур і різних соціальних груп. Зокрема зроблено акцент на головних впли-
вових чинниках у процесі соціалізації в аспекті міжкультурного й соціокультурного спілкування. Сучасні реалії 
суспільного буття та науково-технічного прогресу відкривають нові можливості, види й форми спілкування, 
головною умовою яких виступають взаєморозуміння, толерантність, терпимість, повага до культури партнера 
по комунікації одночасно з усвідомленням цінностей культурно-суспільних надбань свого соціуму. Формування 
міжкультурних, міжнаціональних і соціокультурних відносин – одна з найголовніших основ виховання. Нові умо-
ви співіснування радикально змінили й задачі сучасної суспільної системи. Перед сучасними закладами вищої 
освіти постали нові виклики: підготувати здобувачів вищої освіти до культурної, професійної та особистіс-
ної комунікації з представниками країн із різними соціальними укладами, традиціями, звичаями, соціальними 
устроями й мовою. Визначено ключові аспекти впливу на ефективність процесу соціалізації студентів у процесі 
навчання іноземних мов. Встановлено, що успішна іншомовна комунікація сприяє формуванню міжкультурної 
та соціокультурної компетенцій, які, зі свого боку, сприяють динамічному процесу соціалізації студентів-філо-
логів. Визначено складові компоненти міжкультурної та соціокультурної компетенцій на лінгвістичному й соці-
окультурному рівнях. Окреслено напрями формування міжкультурних і соціокультурних компетентностей, які 
покликані прищеплювати толерантне відношення до представників іншомовних культур, суспільно-історичних, 
інтелектуально-моральних цінностей. Доведено необхідність підвести здобувачів вищої освіти до усвідомлення, 
що навчання іноземної мови виступає одним із головних засобів розв’язання проблеми міжкультурної та соціо-
культурної комунікації. Дотримання певних умов навчального процесу дозволяє розв’язати ці завдання та підви-
щити ефективність навчальної роботи по формуванню, розвитку й функціонуванню та позитивному застосу-
ванню міжкультурних і соціокультурних компетентностей. У статті запропоновано певні шляхи формування 
зазначених компетенцій у процесі навчання іноземних мов здобувачів закладів вищої освіти.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, соціокультурна комунікація, соціалізація, комунікаційний простір, 
культура, мова.

Valentyna KOVALENKO,
orcid.org/0000-0002-7391-3746

Senior Teacher at the Department of Foreign Languages
of the Faculty of Philology

Donbas State Pedagogical University
(Sloviansk, Donetsk region, Ukraine) valentinakovalenko1204@gmal.com

FACTORS OF INFLUENCE ON SOCIALIZATION OF FUTURE PHILOLOGISTS  
IN COMMUNICATIVE SPACE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Article is to investigate the interrelation between cultures, socialization and communication through their influential factors 
in the communicative space of the establishment of higher education. Its urgent problem is brought about by the necessity to 
establish the link between cultural communication that is crucial in the process of socialization. It is through the influence 
of culture people view their world from the concept of products of the culture in which they communicate. The ways in which 
we communicate, the circumstances of our communication, the language we use and nonverbal behavior are primarily all 
are the response to a function of our culture and social standards which differ from one another, the communication practices 
and behaviors of individuals reared in the practices in those cultures we also be different.

Intercultural diversity of social and cultural events can be best understood in outside of the world cultural diversity, 
in the way how they perceive the world and the level they socialized. Cultural, intercultural, and social differences during 
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Коваленко В. Фактори впливу на соцiалiзацiю здобувачiв вищої освiти мовних ...

intercultural communication can be of a wide variability due to a part to circumstances or forms where we find the greatest 
number of diverse of cultural factors. The physical appearance, religion, philosophy, economic systems, social attitudes, 
languages, heritage, basic conceptualizations of self and universe, and other cultural factors that differ greatly.

Any communicative interaction takes place within some social and public context. When people commutate in 
the frame of the culture, they are usually aware of the context and it does little to hinder the communication. When people 
are engaged into intercultural and social communication, however the context in which that communication takes place 
can have a strong impact on the terms of social environment.

Key words: intercultural communication, sociocultural communication, socialization, communicative space, culture, 
language.

Постановка проблеми. Нове тисячоліття про-
кламувало однією зі своїх ідей мирного співісну-
вання різних держав і різних культур ідею гло-
бального суспільства. Об’єднана Європа нині – це 
великий полікультурний соціум, де європейці 
розвивають здатність спілкуватися один з одним 
шляхом кращого опанування сучасними європей-
ськими мовами. Тут важко переоцінити провідну 
роль і значення освіти для культурного, соціаль-
ного й економічного майбутнього суспільства, яке 
об`єднається в єдину спільноту і єдиний комуніка-
ційний простір. Освіта є носієм традицій європей-
ського гуманізму, універсального знання суспіль-
ства, вона перетинає кордони, стверджує потреби 
взаємного пізнання та взаємодії різних культур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ідея діалогу культур в єдиному комунікаційному 
просторі, становлення якої відбувалось у контек-
сті педагогічних, психологічних, філософських, 
історичних, соціально-комунікативних і куль-
турологічних досліджень, несподівано перехо-
дить до сфери їхнього практичного застосування 
в єдиному соціально-комунікаційному просторі. 
Саме тому серед різноманіття нових соціально-
педагогічних технологій з’явився цілий напря-
мок – «Соціально-комунікаційні технології» 
(В. С. Біблер, В. Ф. Литовський, С. Ю. Курганов, 
І. Є. Берлянд та інші).

Приєднання до культурного соціуму, станов-
лення «людини культури» (термін В. С. Біблера) 
формується через діалог, зацікавленість у спілку-
ванні зі співрозмовником, комунікативність.

Питання впливу соціокультурних і міжкультур-
них факторів знаходилося в центрі соціопедагогіч-
них досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних 
науковців: В. Г. Костомарова, Є. М. Верещагіна, 
Г. Д. Томахіна, О. О. Коломінової, О. В. Тополєвої, 
П. В. Сисоєва й багатьох інших. Однак здійснені 
дослідження зовсім не вичерпують усіх аспектів 
означеної теми.

Формулювання цілей статті. Мета статті – 
дослідити взаємозв’язок соціокультурних і між-
культурних аспектів на соціалізацію студентів 
мовних закладів вищої освіти (далі – ЗВО). Така 
нагальна проблема викликана необхідністю вста-

новити зв’язок між соціокультурним і міжкуль-
турним впливом на процес соціалізації.

Виклад основного матеріалу. Згідно з вимо-
гами сучасного світу, в якому спілкування між 
носіями цих культур, комунікація між представ-
никами різних країн набуває високої цінності, 
ми спостерігаємо досить активну взаємну інте-
грацію різних культур. Цілеспрямованість на цей 
процес навчання іноземних мов у вищому закладі 
освіти (ЗВО) має за мету розвивати вміння та нави-
чки мiжкультурної та соцioкультурної комунікації. 
Успішна комунікація ефективно сприяє набуттю 
комунікативних компетентностей, із одного боку, 
й динамічному процесові соціалізації студентів-
філологів, – з іншого боку.

За новою програмою з іноземної мови для здо-
бувачів вищої освіти головним завданням постає 
навчання іноземної мови – формування іншо-
мовної компетенції, яку розуміють як здатність 
до міжкультурного іншомовного спілкування, 
що містить такий компонент, як соціокультурну 
комунікаційну компетенцію.

Набуття вмінь і навичок міжкультурної іншо-
мовної комунікації в ході соціалізації має важли-
вий виховний аспект, який передбачає виховання 
культури спілкування, прийнятої в сучасному 
цивілізованому світі; таких рис характеру, як 
доброзичливість, толерантність, колективізм, від-
чуття роботи в команді, активна громадянська 
позиція, працьовитість тощо.

На необхідність усвідомлення культури народу, 
мова якого вивчається, наголошував свого часу 
відомий американський методист Роберт Ладо 
(Lado, 1957: 206). Наразі відома низка як зарубіж-
них, так і вітчизняних публікацій, що розкрива-
ють ті чи інші аспекти соціокультурної компетен-
ції (Н. Ф. Бориско, Л. П. Голованчук, Ю. І. Пассов, 
В. В. Сафонова, О. І. Селіванова, О. Б. Тарнополь-
скій; L. Damen, D. Killick, C. Kramsch, J. Munbay, 
R. Spack, P. Strevens, H. G. Widdowson).

Соціокультурна компетенція передбачає зна-
йомство студентів із національно-культурною 
специфікою мовленнєвої поведінки й здат-
ністю користуватися елементами соціокультур-
ного контексту, релевантними для породження  
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та сприйняття мовлення з боку носіїв мови. 
Це такі елементи, як звичаї, правила, норми, 
соціальні умовності, ритуали, соціальні стерео-
типи, країнознавчі знання тощо. Для формування 
соціокультурної компетентності потрібен цілий 
комплекс наукових дисциплін, так званих фоно-
вих знань (background knowledge), тобто знань 
про країну, її культуру, соціальний устрій окре-
мої спільноти. Особливості зображення реальної 
дійсності в конкретних мовах створюють мовні 
картини світу, невідповідність яких є головною 
перешкодою для досягнення повного взаєморозу-
міння учасників комунікативного акту (Томахiн, 
1980: 78–79). Опанування фоновими знаннями 
немовби включає іноземця до іншої спільноти, 
дає йому «культурну письменність» (cultural lit-
eracy), і, навпаки, – відсутність культурної пись-
менності робить його чужаком (outsider), який не 
може зрозуміти того, на що носії мови лише натя-
кають в усному й писемному спілкуванні (Hirsch, 
1987: 3). Розглядаючи шляхи формування соціо-
культурної компетенції, слід мати на увазі не про-
сто фонові краєзнавчі знання, а й культурно-кра-
єзнавчу компетенцію (термін Л. П. Голованчук) 
як компонент соціокультурної компетенції. Отже, 
йдеться не про засвоєння усієї іншомовної куль-
тури, а про створення її моделі для функціональ-
ного заміщення реальної системи іншомовної 
культури (Пассов, 2000: 44–47). За обсягом вона 
є значно меншою, але репрезентативнішою, тобто 
має бути репрезентатом культури народу. Інша 
функція моделі культури – бути її ретранслятором, 
тобто бути здатною забезпечити основними відо-
мостями про країну в цілому, про її соцiальний 
устрiй, реалії побуту, мистецтво, літературу, що 
може задовольнити тих, хто навчається, можли-
вості активної участі в процесі соціалізації через 
опосередкований діалог культур.

Діалог культур може відбуватися лише за 
умови належності комунікантів до різних культур, 
різних соціальних груп, а це своєю чергою вима-
гає створення функціональної моделі, заміщення 
реальної системи іншомовної культури в комуні-
каційному просторі навчального закладу.

Залежно від типу комунікативного простору 
навчального закладу і його конкретної навчальної 
мети й соціальної функції, перевага під час визна-
чення змісту й цілей навчання іноземної мови 
надається тій чи іншій сфері спілкування для 
ЗВО, технікумів, СПТУ, які готують спеціалістів, 
де першочерговою є якомога рання професіоналі-
зація навчання та адаптація до різних соціальних 
сфер спілкування, пов`язаних із культурою, жит-
тям та реаліями країни, мова якої вивчається.

За своєю природою мовлення ситуативне: 
спілкування відбувається в різноманітних ситуа-
ціях. Ученими (Ю. І. Пассовим, В. Л. Скалкіним, 
Е. П. Шубіним, М. Уестом та іншими) визна-
чені численні типові комунікативні ситуації, 
об’єднанні за схожістю в групи «сфери спілку-
вання». В. Л. Скалкін виділив вісім сфер спіл-
кування (Скалкiн,1982: 61–67), властивих будь-
якому сучасному суспільному осередкові:

1) соціально-побутова;
2) сімейна;
3) професійно-трудова;
4) соціально-культурна;
5) сфера громадської діяльності;
6) адміністративно-правова;
7) сфера розваг і захоплень;
8) видовищно-масова сфера.
Залежно від типу й соціальної функції віді-

брано сфери комунікації, які своєю чергою 
визначають тематику курсу іноземної мови, від-
бір мовного й мовленнєвого матеріалу. Таким 
чином, на основі викладеного виділяють такі 
взаємопов`язані компоненти змісту навчання іно-
земної мови:

1) тематика, що визначається соціальними 
сферами спілкування («Студентське життя», 
«Робота й професії», «Наука й культура», «Життя 
суспільства» тощо);

2) мовний (фонетичний, лексичний (лексика, 
що відповідає сферам спілкування), граматичний) 
матеріал;

3) мовленнєвий матеріал, представлений мов-
леннєвими зразками різних рівнів – рівня слово-
форми, рівня вільного словосполучення, рівня 
фрази, рівня понадфразової єдності, рівня тексту 
(для висловлення власних думок в усній і писемній 
формі), а також текстами для аудіювання та читання;

4) соціокультурний/соціолінгвістичний 
(норми поведінки й правила етикету інших країн 
у порівнянні з Україною, лексико-граматичні 
норми спілкування, культурні реалії України 
й інших країн).

До сучасних підходів формування соціокуль-
турної компетенції належить орієнтація взаємо-
розуміння, толерантності різних соціумів та їхніх 
агентів. До основних принципів такого співісну-
вання належать: повага до цінностей людської 
цивілізації, прав та основних свобод людини, 
сприйняття різних культур і традицій. Усвідом-
лення зростаючої взаємозалежності між народами 
й націями лежить в основі необхідності міжна-
родного співробітництва, готовності брати участь 
у розв’язанні проблем різного рівня, прагнення до 
комунікації та рівноправного діалогу.
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Такий діалог вимагає розширення функцій іно-
земної мови як його посередника. Сам акт кому-
нікації вимагає від його учасників не тільки необ-
хідного рівня опанування мовою, навичок і вмінь, 
а й усвідомлення сучасних ціннісних орієнтирів, 
накопичення досвіду творчої діяльності, готов-
ності до міжособистісної та міжкультурної спів-
праці як у межах своєї країни, так і на міжнарод-
ному рівні.

У зв`язку із цим змінюються функції викла-
дача, який спрямовує всю систему навчання на 
досягнення означених цiлей, є носієм, виразни-
ком, фасилітатором гуманістичних цінностей, 
провідником культури. Академік І. А. Зязюн 
вважає, що саме такий викладач «здатний 
розв’язати завдання, які висуває перед ним неза-
лежна українська держава, а саме: забезпечення 
формування творчої особистості, пріоритетного 
розвитку людини, відтворення культури й духо-
вності й, врешті-решт, виведення національної 
освіти на світовий рівень» (Зязюн, 2005: 10–18). 
Тобто розуміння нових цілей, функцій соціокуль-
турної освіти, пошук необхідних результатив-
них форм і методів формування соціокультурної 
компетенції, здатність залучити майбутнього 
активного комунікативного агента, користувача 
мови до пізнавальної й творчої діяльності стає 
першочерговим.

Набуття соціокультурної компетенції лежить 
в основі полікультурної соціалізації. Цей процес, 
для якого характерне адекватне взаєморозуміння 
людей, що належать до різних соціальних верств, 
національних культур із різною інтеркультур-
ною компетенцію, рівнем толерантності, емпатії 
та уявленням про міжнаціональну злагоду, набу-
ває особливої актуальності.

Слід зазначити, що водночас на перший план 
виступає певне протиріччя між соціальним замов-
ленням суспільства на фахівців із вищою освітою 
зі сформованими навичками й вміннями, рівнем 
соціалізації особистості з одного боку й реаль-
ними умовами процесу їхньої підготовки, умов 
соціалізації в ЗВО – з іншого, браком як соціо-
культурних, так і міжкультурних компетентнос-
тей, а також недостатньою теоретичною й прак-
тичною розробкою цієї проблеми.

Невідповідність спостерігається також між 
самою природою соціокультурного й міжкультур-
ного підходу до процесу соціалізації здобувачів 
мовних спеціальностей. Для ефективності такого 
процесу передбачається використання проблем-
них пошукових завдань, рольових ігор, методів 
проєкту й портфоліо, комп’ютерних освітніх про-
грам та інтерактивних прийомів роботи. На заваді 

також стає призвичаєність до традиційних форм 
і методів роботи, організація навчальної діяль-
ності в стереотипних режимах, нехтування соціо- 
й міжкультурними аспектами комунікацій і соціа-
лізації здобувачів вищої освіти.

Названі вище недоліки свідчать про необ-
хідність розробки педагогічної технології фор-
мування соціокультурної та міжкультурної 
компетенції студентів мовних спеціальностей 
у процесі їхньої соціалізації та долучення до 
іншомовної комунікації. Водночас, з огляду 
на вищезгадане, під час розробки педагогічної 
технології соціалізації з урахуванням соціо- 
й міжкультурних аспектів ми виходили з того, 
що її ефективність повинна визначатися мірою 
точності постановки соціокультурних проблем-
них завдань і добору вербального й невербаль-
ного матеріалу для відповідних соціокультур-
них ситуацій та організацію різних ефективних 
режимів роботи для опанування соціокультур-
ною компетенцією з метою оптимізації процесу 
соціалізації.

Висновки. Таким чином, у ході процесу соці-
алізації здобувачів вищої освіти мовних спеці-
альностей необхідно широко долучити й інтен-
сивно формувати й розвивати міжкультурні 
й соціокультурні компетенції як основні фактори 
впливу на адаптацію та їхню соціалізацію в умо-
вах комунікаційного простору ЗВО. До процесу 
навчання мови для формування цих компетенцій 
варто систематично включати до НМК з інозем-
ної мови культурно-краєзнавчу інформацію для 
її використання в усному й писемному спілку-
ванні, цілеспрямовано формувати навички опа-
нування лексичними одиницями з культурно-
краєзнавчим компонентом, а також навчати 
здобувачів комунікативних моделей поведінки, 
стилю життя в суспільстві: вербальних, невер-
бальних і змішаних.

Одним із головних завдань процесу навчання 
іноземній мові є проникнення в культуру народу, 
якому належить ця мова, до системи його сприй-
няття, суспільної системи та її специфіки. Зважа-
ючи на те, що мова – явище соціальне, і як форма 
існування мовлеленнєвої діяльності людини охо-
плює всі сфери індивідуального й суспільного 
життя, вона є результатом теоретичної та прак-
тичної діяльності як індивідуума, так і суспіль-
ства. Культура народу, соціальні умови існування, 
мова, що йому належить, міжкультурні й соціо-
культурні фактори впливу на процес соціалізації 
особистості нерозривно взаємопов`язані. І тому 
такий процес неможливий без належної уваги 
цим чинникам.

Коваленко В. Фактори впливу на соцiалiзацiю здобувачiв вищої освiти мовних ...
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The article discusses the current topic of distance education using online technologies. The material presented in 
the research is especially relevant in the context of the forced transition of educational institutions in all countries to online 
learning because of the threat of COVID-19. The author suggests available and algorithmic training course “Online 
Learning”, which is called to help teachers and students of pedagogical specialities to acquire extensive knowledge 
of organizing online classes. The purpose of the article is to discuss the experience of introducing the “Online Learning” 
course into the process of development of linguistic-and-methodological competence in prospective foreign language 
teachers, which aims to teach both teachers and students who master the profession of foreign language teachers to apply 
the video conferencing software ZOOM for successful and effective online training both under quarantine conditions 
and in their professional activity. The advantage of online learning and teaching is that there are no limits and boundaries. 
Online education increases the mobility of both students and teachers; provides opportunities to get higher education 
for anyone who wants, but for some reasons does not attend classes in educational institution. Training course “Online 
Learning” has been effectively and successfully introduced in three higher education institutions of Ukraine (“Luhansk 
Taras Shevchenko National University”, Donbass State Pedagogical University, and Poltava V. Karolenko National 
Pedagogical University). The given training course curriculum includes five practical classes which will provide 
the students with theoretical knowledge and practical skills of how to organize learning and teaching online process. 
The applicants of the course will also get acquainted with peculiarities of online educational process organization; 
develop practical skills of professional self-development taking into account modern requirements of educational services 
market and achievements of modern technologies.
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ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ “ONLINE LEARNING” 
ЯК ІНСТРУМЕНТА РОЗВИТКУ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Стаття присвячена актуальній темі дистанційної освіти з використанням онлайн технологій. Матеріал, 
представлений у дослідженні, набуває особливої актуальності в умовах вимушеного переходу освіти в усіх кра-
їнах на навчання онлайн через загрозу COVID-19. Автор пропонує доступний та алгоритмізований курс “Online 
Learning”, який допоможе викладачам закладів вищої освіти й студентам педагогічних спеціальностей опа-
нувати знаннями для організації занять онлайн. Мета статті полягає в представленні результатів досвіду 
впровадження тренінгового курсу “Online Learning” у процесі формування лінгвометодичної компетентності 
в майбутніх викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти, наміром якого є навчати як викладачів, так 
і студентів, що отримують професію вчителів іноземних мов, користуватися програмним забезпеченням для 
відеоконференції ZOOM для успішного й ефективного проведення онлайн занять як у період карантину, так 
і в їхній професійній діяльності. Зручність онлайн навчання та викладання полягає у відсутності прив’язки 
до конкретного місця, збільшує мобільність як студентів, так і викладачів, робить можливим освіту всіх, 
хто має бажання, але з певних причин не може відвідувати заняття в освітньому закладі. Тренінговий курс 
“Online Learning” було впроваджено з позитивним результатом на базах трьох закладів вищої освіти України  
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(«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Донбаський державний педагогічний універси-
тет, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). Тренінговий курс розрахова-
но на п’ять практичних занять, на яких слухачі курсу отримають теоретичні знання, зможуть набути прак-
тичних навичок організації навчання та викладання онлайн; ознайомитися з особливостями організації такого 
освітнього процесу; сформувати практичні навички професійного саморозвитку з урахуванням сучасних вимог 
ринку освітніх послуг і досягнення конкурентоздатності освітян.

Ключові слова: онлайн навчання, лінгвометодична компетентність, онлайн технології, програмне забезпе-
чення для відеоконференції.

Statement of the problem. The flexibility 
and informatization of the modern community has not 
only expanded on everyday life, but also has imposed its 
demands as to the means of optimization of vocational 
training in the institutions of higher education. It has 
been especially evident in the context of the global 
transition of education to online learning in order to 
prevent the spread of COVID-19. Traditionally, this 
issue has repeatedly become the subject for scholarly 
research, concerning the growing need to use online 
technologies in the course of prospective specialists’ 
professional training, since they have to be prepared 
to face the challenges of modern life. In light of rising 
concerns about the spread of COVID-19 and calls to 
contain the virus, a growing number of post-secondary 
institutions have shut down in-person classes. The 
virus has revealed vulnerabilities in post-secondary 
systems around the world. It is now clear that society 
needs flexible and resilient education systems to face 
unpredictable future. The impacts of COVID-19 on 
educational institutions and students offer a chance 
to carefully examine educational technology in acute, 
crisis-driven contexts. Orientation to online learning 
and teaching makes students and teachers mobile; 
opens great opportunities to meet the educational 
needs of anyone who has the right for education 
but can not get it for some reasons, or does not 
have the opportunity to do it in the classroom. Such 
technologies also enhance opportunities for educators 
who actively improve their professional skills in other 
cities or countries, participate in conferences, seminars, 
and internships but do not interrupt their academic 
employment and activity in educational institutions.

As a consequence of hybrid war in the East 
of Ukraine in 2014–2015, State Institution (SI) 
“Luhansk Taras Shevchenko National University” was 
forced to operate in a remote format. As the university 
was relocated its students and teachers had to quickly 
change the way of their interaction. Those teachers who 
took part in the teaching process in 2014–2015 were 
urgently required to quickly master the technologies 
of teaching students online and distantly. The variety 
of internal and non-university courses and trainings 
helped to develop a strategy for the rapid transition 
to online functioning. Nowadays, the institution has 

considerable background, and practical experience, 
which we suggest in the given article in order to 
continue successful educational process despite 
epidemiological challenges.

Today, in the context of large-scale transition to 
quarantine measures SI “Luhansk Taras Shevchenko 
National University” has a powerful educational 
portal http://do.luguniv.edu.ua/ which efficiently 
functions not only as an additional resource to 
provide an online education, but also as a way to quite 
effortlessly shift into the distance training format. 
Realizing enormous potential of such forms of work, 
the educational institution takes up all possible 
measures for all the participants of the educational 
process to online cooperation. Consequently, 
the current situation has forced us to develop a training 
course “Online Learning” for prospective foreign 
language teachers to be prepared for future challenges 
in online cooperation with students. The given course 
is also considered as a tool for their linguistic-and-
methodological competence development.

Analysis of recent research and publications. 
The terms of “linguistic methodology or linguistic-
and-methodological work” have been used 
by such Ukrainian scholars as I. Khizhniak, 
A. Nikitina, N. Ostapenko, O. Fentsyk, O. Ishutina, 
O. Kopus’. Such foreign scientists as N. Kolesnikova, 
T. Yemelyanova, T. Ramzayeva, N. Fomina have also 
regarded these concepts in their studies. The problem 
of the content of linguistic-and-methodological 
training is covered in the researches of the following 
foreign scholars as: Frank J. Kennings, D. Newby, 
K. Kator, K. Schneider, S. Borg, M. Burns, M. Wallace, 
R. Dray and others. It is also important to take 
into consideration the experience of international 
organizations focused on improving the process 
of prospective foreign language teachers training, 
such as, for example British Council and Thematic 
Working Group “Teacher Professional Development”, 
which, in particular, encourages the development 
of competencies in foreign language teachers. 

In recent decades the terms, such as “e-learning/
elearning/e-training” (O’Malley et al., 2005), 
“m-learning” (Sharples, 2007), “blended learning” 
(Mihai, 2011) have been already actively used in 
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scientific community. Essential developments in this 
regard have professionals who specialize in teaching 
foreign languages and use such terms as “computer 
assisted language learning (CALL)” (Seljan et al, 
2004), and “mobile-assessed language learning 
(MALL)” (Mosavi, Nezarat, 2012).

A number of European scholars, such as 
C. O’Malley, G. Vavoula, J. Glew, J. Taylor, 
M. Sharples, P. Lefrere, P. Lonsdale, L. Naismith, 
and J. Waycott have published a profound research 
on “Guidelines for learning/teaching/tutoring in 
a mobile environment”. They have made an attempt 
to define mobile learning in terms of a flexible model 
that will enable the developers, tutors and learners to 
identify learning practices and effective pedagogies 
incorporated in a particular “learning space” 
(O’Malley et al., 2005).

M. Sharples, J. Taylor and G. Vavoula have 
researched a mobile learning and proposed their 
theory of learning for a mobile society, which 
encompasses both learning supported by mobile 
devices such as mobile phones, portable computers 
and personal audio players, and also learning in an era 
characterized by mobility of people and knowledge 
where the technology may be embedded in fixed 
objects such as “walk up and use” information 
terminals (Sharples, 2007).

A. Mihai, A. Christova in their “Teaching 
European Studies: A Blended Learning Approach” 
look into the teaching method developed by 
the Institute for European Studies in Brussels, 
combining an e-learning tool – the E-modules – with 
face-to-face training sessions and webinars. They call 
it “blended learning” and the term is understood as 
a combination of various components. In the context 
of this study they distinguish three main learning 
approaches that can be blended: synchronous physical 
formats (classroom lectures), synchronous online 
formats (also known as live e-learning, including 
virtual classrooms, webinars, web conferencing, 
etc) and self-paced, asynchronous formats (online 
training modules, simulations, recorded live events) 
(Mihai, 2011).

Computer-Assisted Language Learning (CALL) 
is considered in the study of S. Seljan, N. Berger, 
Z. Dovedan. They give a general picture of CALL 
development, and have focused on exploitation 
of the language resources and learning materials 
which are accessible on CD-ROMs and on the Internet. 
The authors research CALL in terms of theoretical 
approach, practice, computer and communication 
technology, since it represents a challenge for 
the teacher and for students as a new medium 
of exploration (Seljan, Norbert, Zdravko, 2004).

Mobile-Assisted Language Learning (MALL) 
based on the use of mobile technology in language 
learning is discussed in the work of T. Mosavi 
and A. Nezarat. They claim that in contrast to 
classroom learning, in MALL there is no need for 
the learners to sit in a classroom or at a computer to get 
learning materials. In fact, MALL can be considered 
an ideal solution to language learning barriers in 
terms of time and place (Mosavi, Nezarat, 2012).

The experience of using online teaching 
technologies has repeatedly proven to be effective 
and responsive to the educational needs of those being 
taught. This, in turn, guarantees a person-centered 
approach that enables to individually regulate 
and adjust the trajectories of professional training, 
and, at the same time, develop creative abilities. 
Alternatively, such technologies allow to implement 
a competence-based approach which supposes 
autonomy in performing the tasks even at a distance, 
and simultaneously include all the components 
of professional training (purpose, content, methods, 
original forms and methods of teaching).

On the one hand, the diversity of online 
technologies offers a great variability to teachers. 
Many of them can be used in the context 
of professional training. On the other hand, to master 
such technologies and understand the intricacies 
in the context of prospective specialists training 
takes a lot of teachers’ time, which is very limited, 
because of their numerous professional functions 
and activities. This topical issue has not been 
resolved yet by state educational institutions. 
Private institutions have tackled this problem 
instead by offering the education market expensive 
training courses and marathons, which provided 
information on effective online technologies for 
training specialists in various fields. The consumers 
of such services are not only teachers who are 
interested in the so-called “advanced training”, but 
also students (prospective teachers and teachers 
of various specialities) who are planning their 
teaching career in future.

Therefore, considering the challenges of today 
and combining them with the experience of online 
teaching, we have come up with an idea of creating 
an accessible and algorithmic training course which 
will help teachers and students of pedagogical 
specialities to acquire knowledge of planning 
and organizing online classes. Consequently, 
the purpose of the article is to represent the results 
of the experience of implementing the training course 
“Online Learning” in the process of linguistic-
and-methodological competence development in 
prospective foreign language teachers.

Koknova T. Practical experience of “Online Learning” course as a tool to develop ...
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Discussion. The fast progress and changes which 
high school is now facing dictates the need to use 
information trends. One of the first and foremost is that 
teachers, working in higher educational institutions 
(HEI), become mobile and flexible, ready to meet 
social, cultural and informational needs of society. 
The scholars have already accumulated a significant 
experience in the area of online technologies 
and online training platforms to give lessons in 
many fields. Thus, O. Bazeliuk in his study examines 
the use of e-learning.org.ua distance learning 
platform for the purposes professional education 
(Bazeliuk, 2016); T. Bondarenko and O. Ageieva 
explore a scheme of a distance learning system based 
on Google’s cloud services (Bondarenko, Ageieva, 
2016); G. Kozhevnikov studies the use of Google 
Calendar for distance learning (Kozhevnikov, 
2016); O. Kupriyanov analyzes the use 
of distance learning technologies for the organization 
of independent work of students in the engineering-
pedagogical academy (Kupriyanov, 2016). The 
monograph by N. Kiianovs’ka, N. Rashevs’ka, 
S. Semerikov outlines the stages of development 
of the theory and methodology of using information-
and-communication technologies (ICT) in teaching 
higher mathematics to students of engineering 
specialities in the USA. The authors theoretically 
substantiate and represent didactic models of using 
ICT in higher mathematics teaching at technical 
universities at particular stages, determine the main 
approaches for applying the US experience in using 
ICT in teaching mathematics to students of engineering 
specialities in Ukraine. Practical part of the research 
represents helpful suggestions for teachers as to the use 
of ICT in teaching higher mathematics to students 
of engineering specialities (Kiianovs’ka, 2014). 
S. Khlopiak studies smart-technologies in the system 
of training specialists in tourism (Khlopiak, 2018); 
S. Bannikova, O. Kuznetsov explore how to master 
the profession of programmer in online learning 
(Bannikova, Kuznetsov, 2018); O. Freiuk considers 
the use of m-learning in the educational process 
(Freiuk, 2018).

Many experts believe online learning is the future 
of education. As technology becomes commonly 
available; an increasing number of students gain access 
to a wider range of knowledge that can considerably 
improve their career prospects. Unfortunately, 
Ukrainian state educational institutions have just 
started out to move in this direction.

Therefore, the above stated positions have 
become the idea for the creation of a training course 
which enables both teachers and students to master 
the skills of conducting classes online. Such training 

course (“Online Learning”) has been introduced with 
a positive result in the State Institution “Luhansk 
Taras Shevchenko National University” (Starobilsk), 
Donbass State Pedagogical University (Slavyansk), 
and Poltava V. Karolenko National Pedagogical 
University (Poltava).

The training course includes five practical classes. 
Its purpose is to provide both theoretical knowledge 
and practical skills in planning and organizing 
the educational process online. Its task is to consider 
the features of organizing the educational process 
online, ensuring interactivity of classes in virtual 
and hybrid audiences; to develop practical skills 
of professional self-development taking into account 
modern requirements of educational services market. 
In addition, the suggested online teaching makes 
it possible to take into account the methodology 
of K. J. Gergen’s socio-constructivistic approach 
(Gergen, 2002).

Now it is difficult to imagine the educational process 
without online technologies, and as a result, this 
trend does not only coincide with current educational 
trends, but also increases its relevance. Furthermore, 
the emphasis on the use of online learning takes into 
account the trend of the “digital society” (to exist 
in the virtual information environment), which is 
becoming a natural phenomenon of today.

The resources of ZOOM and MIRO sites, online 
resources on online teaching, Internet services 
and Web 2.0 technologies have been used as 
information support of the training course “Online 
Learning”.

Our work with the specified course has started with 
a questionnaire, which has been conducted among 
teachers and prospective foreign language teachers 
of those educational institutions where the course 
has been introduced (Master’s Degree in specialities 
of “Secondary Education” and “Philology” 
(English, German, French, Chinese)). The course 
proved to be relevant, and as a result it was attended 
by 80% of HEI teachers and 50% of students. 
All participants have emphasized the relevance 
and potential of online teaching in the course 
of professional training of prospective specialists 
before the test. The questionnaire showed that 
25.3% of the respondents has had certain online 
skills but would like to increase their knowledge. 
Other participants lack such experience for various 
reasons, but mainly due to the lack of free time to 
research online technologies, and the cost of private 
courses which provide knowledge in the field they 
need. Therefore, the given course has become 
a good chance for them to develop and improve 
their skills.
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33.4% of the respondents have answered 
the questions about the resources to be used in 
online learning, but the overwhelming majority 
of the respondents do not give a convincing answer 
to this question, which has completely confirmed 
the relevance and great potential of our scientific idea.

The curriculum of the given course includes 
the following topics: “ZOOM Platform to Work with 
Virtual and Hybrid Audiences”, “Supplementary 
Software for Online Teaching Optimization”, 
“Working with Interactive Sites”, “Operational 
Aspect of MIRO Virtual Board”. Consequently, we 
shall briefly outline what should the specified topics 
consider in the context of the given training course.

The most of academic hours (4 academic hours) 
has been planned to study the first topic (“ZOOM 
Platform to Work with Virtual and Hybrid Audiences 
(video conferencing software)”). The topic includes 
the following issues: technical equipment for online 
classes; ZOOM features for successful online 
classes; working with individual students and groups 
in boardrooms; working with an electronic board; 
scheduling a conference.

It is evident that before starting an online course 
its participants should gain knowledge of its tools, 
such as high-speed Internet, computer with camera 
and headphones (advisably for the webinar) and video 
conference software. This tool kit is enough for 
efficient online training. And if the technical tools 
may vary, the name of video conference software is 
of fundamental importance.

In our opinion, Zoom Video Communications with 
its software called ZOOM is the most user-friendly 
for both teachers and students in online learning. 
According to Gartner Magic Quadrat 2019 report, 
Zoom became a leader in conference solutions 
(https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-
1OH1GWOA&ct=190909&st=sbl). Nowadays, 
more than 17 000 educational institutions, including 
96% of leading US universities, improve students’ 
learning through ZOOM to create virtual and hybrid 
classrooms, extracurricular activities, administrative 
meetings and the like (https://rightconf.ru/education). 
Teachers with the help of this video communicator 
have the opportunity to provide virtual training, 
counseling; organize joint work on projects, 
diplomas; create a virtual classroom that enables 
students to study outside the classroom, interact 
with other institutions (virtual conference rooms 
allow them to interact with other institutions for 
more effective problem solving, such as: to arrange 
guest lectures from professionals from any spot in 
the world; communicate with other groups, teams 
located in another region, country; communicate with 

native speakers; arrange meetings with professionals 
from a certain field for career guidance; involve those 
participants who do not have physical opportunity to 
attend classes (illness, disability, etc.); hold virtual 
meetings of teachers, parents, hold tutoring sessions, 
chat with friends).

It is evident that the involvement of such 
modern approaches into the process of professional 
training of prospective specialists will increase their 
involvement into the educational process. In can be 
achieved through the extensive capabilities of ZOOM 
video communicator, which include the following: 
perfect video and audio in HD, diversified interactive 
activity in virtual or hybrid classrooms; recording 
sessions and storing them in ZOOM cloud storage 
or in local storage; virtual tours to museums 
and monuments around the world directly from 
mobile phone. The software allows to conduct 
interactive classes including questionnaires, Q&A; to 
activate the function of virtual “raise your hand”; to 
track activity with the help of a warning indicator.

It should be noticed that recently ZOOM video 
communicator has become more convenient compared 
to Skype. The advantages include the following: 
communication stability (not interrupted); does 
not require a lot of Internet traffic (faster) and large 
computer memory; provides a variety of screen 
demonstration options; it is possible to activate 
a screen demonstration and draw, or make notes as on 
a usual blackboard; screen broadcasting is available 
in mobile devices (https://www.teachaholic.pro/
skype-ili-zoom-sravnitelnyj-obzor-platform-dlya-
provedeniya-onlajn-urokov/).

It should also be noticed that video communicator 
has minor disadvantages. Thus, it is less 
widespread and requires some software to be 
installed on the computer and some time in order 
to develop the skills of working with it for both 
teachers and the audience. However, ZOOM site  
(https://zoom.us/) offers numerous opportunities for 
all the participants of the educational process to get 
acquainted with video communicator in various ways 
(articles, videos).

To set the software a person needs to follow 
common download instructions, and then in 
the “general” settings of the program set possible 
options: go to full screen mode, when the participants 
broadcast their screen; zoom in the broadcast content 
to the size of ZOOM window; display confirmation 
messages before leaving the conference; show 
conference duration; add ZOOM to the menu bar 
in macOS; parallel mode. After that, follow the link 
below to “see advanced features” and go to https://
zoom.us/. 
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The site also needs specific settings, but we 
recommend the following: to make available video 
of the coordinator and the participants in “Schedule 
a conference” option; to connect phone and computer 
sound to an audio conference; allow to log in earlier 
than coordinator; use a personal conference identifier 
(PCI) to start an instant conference; require password 
entry from participants who log in via the mobile 
phone; include a password into one-touch conference 
link. In the section “Conference Basic” a user can 
set up a chat (let conference attendees send their 
messages; private chat (send private messages (tête-
à-tête)); file sharing; ZOOM feedback. Demo screen 
settings allow all the participants to broadcast; 
enable screenplay only to the coordinator; allow 
comments and the use of message board by setting 
“automatically save the contents of the message 
board” when the broadcasting is over; allow remote 
screen control. A user can set a “Personal Identifier” 
that allows to invite conference attendees without 
installing ZOOM software.

The next topic (“Working with interactive 
sites”) should be adapted according to the  
features of professional activity of HEI teachers 
and prospective foreign language teachers. In our 
case, the teachers of a foreign language have been 
asked to master the skills of working on Wardwall 
site (it allows to create and use ready interactive tasks 
(Quiz, Crosswords, Maze Chase, Airplane, Setting 
plan, Match activity, Wordsearch). They also have 
developed their skills to work on those sites which 
allow to pick up the necessary material (Worksheet, 
PowerPoint, Video Lesson) according to its variety 
and career orientation.

The final topic is “The Feature of Working 
with a Virtual MIRO Board” (https://miro.com/). 
This topic is about the features of using an online 
whiteboard. Such a platform for visual collaboration 
is already widely practiced in the world and is used 
by Ikea, Cisco, Netflix, Twitter, Autodesk, Upwork, 
SAP and other international companies.

The functionality of this product makes it possible 
to use free web boards which simulate a canvas to 
visualize the material that is planned to study during 
the class. Such a board can be used both online 
and for classroom activities. Such a board gives 
a great opportunity to use the creative potential of both 
teacher and students. To work with a board, one needs 
to register via, for example, Google or Facebook 
and basic creative skills. After registration, a personal 
page opens and gives perfect opportunity to create 
new boards and new projects for students. The board 
helps to share the information with the audience by 
sending an invitation on e-mail or using a screen 
demonstration via ZOOM software.

Conclusions and prospects for further research. 
Consequently, the practice of introducing an “Online 
Learning” course into the educational process of HEI 
has proved the special role of online technologies, 
which, on the one hand, serve as high-quality tools 
which can solve many issues which cannot be tackled 
offline, on the other, give both teachers and students 
the opportunity to be mobile and at the same time to 
continue their own professional development and self-
realization, showing creativity and inner potential, and, 
finally, prepare all the participants of the educational 
process to the challenges of the modern world. It is 
obvious that the involvement of modern approaches 
and the latest software into the process of professional 
training of prospective specialists will help to increase 
the involvement of students into the educational 
process. The use of online learning is consistent 
with the trend of the “digital society”, contributes to 
the expansion of borders and scales of the educational 
process; develops the creative skills of both teachers 
and students, improving the quality of professional 
competencies in the course of professional training 
of prospective specialists. The prospects for further 
research involve more detailed development 
of the methodology of using online technologies in 
the process of professional training of prospective 
foreign language teachers.
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ФЕНОМЕН ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  
ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

У роботі розглянуто фундаменталізацію освітнього процесу як філософську проблему сучасності. 
Проведено аналіз педагогічних досліджень з проблеми фундаменталізації, зроблено висновок про те, що 

у роботах науковців немає чіткого загального єдиного визначення цієї дефініції, а тому зроблено спробу окресли-
ти це поняття через застосування категорій філософії. 

Стадіальність процесу фундаменталізації умовно поділена на рівні: гносеологічний, синергетичний, синте-
тичний, діалектичний. Описано процеси, що відбуваються на кожному з рівнів. Описано власне зміст понять 
гносеології, синергетики, синтетики і діалектики. 

У роботі автор висуває гіпотезу про те, що всі наукові поняття проходять рівні фундаменталізації і, відпо-
відно, увесь освітній процес знаходиться в динаміці фундаменталізації. Наведено філософські закони, через які 
реалізується фундаменталізація освітнього процесу: Закон взаємного переходу, коли кількісні зміни переходять 
у якісні; Закон єдності та боротьби протилежностей. Наведено схематичне спіралевидне зображення процесу 
фундаменталізації, як філософського поняття. На прикладі функціональної залежності показано стадіальність 
процесу фундаменталізації. 

Для кожного етапу розвитку поняття функціональної залежності наведено характерні ознаки, що відпо-
відають цьому рівню. Фундаменталізація освітнього процесу виконує світоглядну функцію, формуючи уявлення 
та стереотипи в учасників навчального процесу. Фундаменталізація науки і світогляд суб’єкта, що знаходить-
ся в межах педагогічної системи фундаменталізації освітнього процесу, перебувають у діалектичній єдності, 
фундаменталізація науки чинить вплив через систематизацію, синтез, індивідуального та суспільного пізнання.

Зроблено висновки про те, що процес фундаменталізації пронизує всі сфери буття людини, їй підлягають всі 
поняття, розвиток усіх теорій. Описаний підхід дає можливість досліднику певної галузі розуміти тенденцію 
розвитку понять і цілих наукових галузей, вказує вектор подальшого розвитку.

Ключові слова: освітній процес, філософія, фундаменталізація освітнього процесу, гносеологія, синергетика, 
синтез, діалектика, функціональна залежність.
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PHENOMENON FUNDAMENTALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS  
AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM OF MODERN

The paper considers the fundamentalization of the educational process as a philosophical problem of the present.
The analysis of pedagogical researches on the problem of fundamentalization is carried out, the conclusion is made 

that in the works of scientists there is no clear general common definition of this definition, and therefore an attempt was 
made to outline this concept through the application of categories of philosophy.

The stagnation of the fundamentalization process is divided into levels: epistemological, synergistic, synthetic, 
dialectical.

The processes occurring at each of the levels is describes. The actual content of the concepts of epistemology, 
synergetics, synthetics and dialectics is describes.

In this work, the author proposes a hypothesis that all scientific concepts pass the levels of fundamentalization and, 
accordingly, the whole educational process is in the dynamics of fundamentalization.

The philosophical laws are introduced, through which the fundamentalization of the educational process is realized, 
they are: the law of mutual transition, when quantitative changes pass into qualitative, the Law of unity and struggle 
of opposites.
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A schematic spiral image of the process of fundamentalization, as a philosophical concept, is presented. An example 
of functional dependence shows the staggering nature of the process of fundamentalization.

For each stage of the development of the notion of functional dependence, the characteristic features corresponding 
to this level are given.

Fundamentalization of the educational process fulfills the ideological function and forms representations and stereotypes 
in the participants of the educational process.

Fundamentalization of science and the outlook of the subject, which is within the pedagogical system 
of the fundamentalization of the educational process, are in dialectical unity, the fundamentalization of science has 
an effect through systematization, synthesis, individual and social knowledge.

It is concluded that the process of fundamentalization permeates all spheres of human existence, subject to all concepts, 
the development of all theories. The described approach enables the researcher of a particular industry to understand 
the tendency of the development of concepts and entire scientific fields, indicates the vector of further development.

Key words: educational process, philosophy, fundamentalization of educational process, epistemology, synergetics, 
synthesis, dialectics, functional dependence.

Постановка проблеми. Феномен фундамен-
талізації на сучасному етапі розвитку освіти є її 
невіддільною частиною. Oбсяг наукової інфор-
мації з кожним роком зростає експоненціально, 
а відображення її у навчальному процесі немож-
ливо у тій мірі, у якій вона з’являється. Тому коре-
лювати ці два процеси багато дослідників про-
понують шляхом фундаменталізації навчального 
процесу.

Вперше ідея фундаменталізації освіти була 
сформульована Гумбольдтом (на початку XIX ст.). 
Ідея передбачала включення в процес навчання 
фундаментальних знань, які відкриті в галузі тієї 
чи іншої науки. У своєму меморандумі Гумбольдт 
розрізняє навчання (як підготовку) та освіту, 
які він слідом за давньогрецькими філософами 
визначає через bios practices (примат соціальної 
корисності отриманого знання та професійної 
підготовки) та bios theoreticos (примат дозвілля 
та споглядання) (Зубрицька, Балик, Рибчинська, 
2002). Ця ідея знайшла практичне втілення у кра-
щих університетах світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасний стан дослідження проблеми фундамен-
талізації відображений у низці робіт науковців: 
М. Ковтонюк (Ковтонюк, 2014), Г. Дутки (Дутка, 
2008, 2009, 2011), С. Семерікова (Семеріков, 
2005). Зокрема, Г. Дутка зробила у своїх дослід-
женнях суттєвий акцент на принципі фундамен-
талізації і перевіряла його дієвість в освітньому 
процесі майбутніх економістів (Дутка, 2008), 
М. Ковтонюк досліджувала проблему фундамен-
талізації професійної підготовки майбутнього 
вчителя математики, С. Семеріков досліджував 
проблему фундаменталізації навчання інфор-
мативних дисциплін у вищій школі. Отже, цій 
проблемі присвячено достатньо уваги у роботах 
науковців, проте єдиного загального визначення 
поняття фундаменталізації, а також філософський 
аспект проблеми фундаменталізації не було роз-
крито у відомих нам роботах.

Тому метою статті є розкриття проблеми 
фундаменталізації освітнього процесу з філо-
софського погляду, опис феномену у категоріях 
філософії, розгляд стадіальності процесу фунда-
менталізації, формування основних ознак про-
цесу фундаменталізації, наведення приклаів роз-
витку певного математичного поняття у контексті 
філософських категорій фундаменталізації.

Виклад основного матеріалу. Процес фунда-
менталізації освітнього процесу є процесом вдо-
сконалення якості освіти шляхом його докорін-
ної структуризації, систематизації, фундування 
змісту дисциплін в межах педагогічних умов.

Перш за все для нашого дослідження доцільно 
розглянути семантичне значення слова «фун-
даменталізація». У перекладі з латинської 
“fundamentum” – основа, підвалини, опора. Тобто 
фундаменталізація пов’язана саме з поняттям 
чогось глибинного і опорного. (Білодід, 1980: 
543). Хоча безпосереднього визначення терміну 
«фундаменталізація» в тлумачних словниках 
немає, проте семантика спільнокореневих слів 
допоможе визначити зміст цього терміну. Термін 
«фундаментальний» має такі значення: 1) міц-
ний, великий, зроблений на тривалий час; 2) зна-
чний вмістом; 3) значний за величиною, обсягом;  
4) перен., який є головним, основним, ґрунтов-
ним, глибоким, капітальним (Білодід, 1980).

У тріаді фундамент, фундаментальний, фун-
даменталізація перше поняття визначає суть 
предмета або явища, друге поняття описує певну 
характеристику явища, предмета чи процесу, 
а третє поняття може описувати як процес чи 
явище, так і суть об’єкта, результат процесу.

На думку Г. Дутки «У новій парадигмі освіти 
це передбачає системологізацію освітнього про-
цесу, спрямованого на особистість і суспіль-
ство загалом, і дає змогу стверджувати, що суть 
процесу фундаменталізації становить форму-
вання ядра системи інваріантних методологічно 
важливих знань особистості, що забезпечує  
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високу якість його професійної діяльності» 
(Дутка, 2008: 129).

Досліджуючи проблему фундаменталізації, 
важливим результатом є висновок про те, що суть 
процесу фундаменталізації підлягає ідентифікації 
через філософські категорії: гносеологію, синтез, 
синергетику, діалектику. Розглянемо детальніше 
процес фундаменталізації через призму цих філо-
софських понять. 

Гносеологія (з давньогрецького “gnosis” – піз-
нання, “logis” – учення, наука) – це теорія піз-
нання, одна з головних філософських дисциплін, 
яка досліджує закономірності процесу пізнання 
(Кислюк, 2009: 169). Процес фундаменталізації 
безпосередньо зумовлюється процесом пізнання 
через культивацію знань (інформаційний аспект 
пізнання), через досягнення найважливішого 
для людини (смисловий аспект пізнання), через 
прагнення проникнути в найглибші сутності 
реальності (активістський або вольовий аспект 
пізнання) (Кислюк, 2009: 327). На цьому етапі 
відбувається культивування інформації і транс-
формування її в об’єкт наукового пізнання.

Синергетика (від грец. synergein – працювати 
разом) – це напрям міжгалузевих досліджень, 
об’єкт яких – процеси самоорганізації у відкри-
тих системах фізичної, хімічної, біологічної, 
екологічної й іншої природи. Хоча вважають 
синергетику підструктурою діалектики, все ж 
фундаметалізація відображає саме такий напрям 
досліджень, який має об’єктом дослідження про-
цеси самоорганізації, що є прерогативою синер-
гетики. В освітньому процесі на синергетичному 
рівні фундаменталізація проявляється через 
структурування і класифікування інформації, 
приведення її до структурного вигляду. Г. Дутка 
зазначає: «Адже явище, яке згодом стає загаль-
ним, спочатку завжди з’являється як одиничне, як 
особливе явище, як виняток із правила. При цьому 
зберігаються і відтворюються розвитком, перетво-
рюючись на загальні факти, лише такі одиничні 
«винятки», які відповідають загальній тенденції 
розвитку, вимогам, які випливають з усієї сукуп-
ності умов. Суто випадкові одиничні відхилення 
відсіюються і зникають, взаємно погашаючи одне 
одного, не перетворюючись на загальнозначущі» 
(Дутка 2011: 302).

Від синергетичного рівня процес фундамен-
талізації, зокрема і освітнього процесу, перехо-
дить на синтетичний рівень. Фундаменталізація 
освітнього процесу функціонально реалізується 
через синтез як метод наукового дослідження 
предметів, явищ дійсності в цілісності, єдності 
та взаємозв’язку їх частин. Результатом синтезу 

є новий об’єкт, продукт взаємопроникнення ком-
понентів, іноді діалектично протилежних, що 
беруть участь у синтезі, цей продукт має свої 
власні синтезовані властивості. 

Діалектика розглядає дійсність як таку, що 
перебуває у процесі безперервного розвитку «по 
спіралі», коли кожен новий етап містить у концен-
трованому вигляді найзначніші досягнення попе-
редніх етапів (Кислюк, 2009: 136). Ця теза яскраво 
відображає поняття фундаменталізації саме тому, 
що фундаменталізація не просто розглядає дій-
сність через призму неперервного якісного руху, 
вона кристалізує, фундує попередні здобутки дій-
сності і науки і сприяє утворенню нових витків 
спіралі, базуючись на вже наявних. 

Діалектика спирається на три основні, універ-
сальні закони: закон взаємного переходу кількіс-
них змін у якісні, закон єдності та боротьби про-
тилежностей і закон заперечення заперечення. 
(Губерський, Надольний, Андущенко, 2004: 158). 
Розглядаючи фундаменталізацію як філософське 
поняття, варто зауважити, що вона реалізується 
через філософські закони. По-перше, через Закон 
взаємного переходу, коли кількісних зміни перехо-
дять у якісні; якщо кількісні зміни перевищують 
певну міру, відбувається різкий якісний стрибок. 
Стрибки здійснюються по-різному: а) стрибки 
у формі разових однократних змін; б) стрибки 
у формі поступових якісних перетворень (Губер-
ський, Надольний, Андущенко, 2004: 159). Важ-
ливо, що кожен перехід кількісних змін у якісні 
означає одночасно і перехід якісних змін у нові 
кількісні. (Губерський, Надольний, Андущенко, 
2004: 159). Фундаменталізація науки як сфери 
діяльності людини спрямована на продукування 
якісних конструктивних змін в методи наукового 
пізнання, в понятійно-категоріальний апарат, 
в сукупність наукової інформації і накопичених 
людством знань. 

По-друге, закон єдності та боротьби проти-
лежностей відображає фундаментальну особли-
вість об’єктивної дійсності, котра полягає в тому, 
що всі її предмети, явища і процеси мають супер-
ечливі моменти тенденції, сторони, борються 
і взаємодіють між собою. Фундаменталізація 
відображає цей закон у вигляді боротьби наукових 
тенденцій та пріоритетних напрямів науки.

Кожне з описаних вище філософських понять 
«проводить» фундаменталізацію як поняття 
філософії від найнижчого до найвищого рівнів: 
гносеологічний, синергетичний, синтетичний, 
діалектичний.

На гносеологічному рівні процес фундаменталі-
зації зароджується у вигляді пізнання, культивації, 
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збереження і накопичення знань. На цьому рівні 
продуктом фундаменталізації є накопичені знання.

На синергетичному рівні відбувається струк-
туризація знань, формується певна узгоджена 
інформаційна система. На цьому етапі процес 
фундаменталізації виконує функцію впорядку-
вання інформації, класифікування її за певними 
критеріями. Синергетичний рівень фундамента-
лізації характеризується узгодженістю, структу-
ризованістю інформації. Результатом цього рівня 
є сформована, узгоджена сукупність знань з тієї 
чи іншої галузі науки.

На синтетичному рівні фундаменталізація 
об’єднує окремо здобуті знання, що були резуль-
татом першого і другого рівнів фундаменталізації, 
об’єднуючи їх у групи і підгрупи, класифікуючи 
і синтезуючи їх. При цьому результатом є не про-
сто набір чи перелік інформаційних блоків, нато-
мість продуктом цього рівня часто є нові об’єкти, 
що сформувалися в результаті синтезу декількох 
інформаційних об’єктів. Ознаками цього рівня 
є чітка структурна інформаційна система (часто 
інформація синтезована, об’єднана в групи).

На діалектичному рівні фундаменталізація ство-
рює таку систему, кожен наступний компонент якої 
містить концентровану інформацію попереднього, 
причому кожен наступний компонент є як новим 
утворенням, так і водночас вдосконаленням попере-
днього. З філософського погляду діалектичний рівень 
фундаменталізації зумовлює її здатність виступати 
у ролі як процесу, так і педагогічної системи.

Фундаменталізація освітнього процесу як педа-
гогічна система безпосередньо чинить вплив на 
світогляд суб’єктів, що перебувають у цій системі. 
Фундаменталізація науки і світогляд суб’єкта, що 
знаходиться в межах педагогічної системи фун-
даменталізації освітнього процесу, перебувають 
у діалектичній взаємодії. З одного боку, фунда-
менталізація чинить вплив на основні елементи 
світогляду, зокрема на пізнавальний (гносеологіч-
ний) елемент, який ґрунтується на узагальнених 
знаннях, чинить вплив через систематизацію, 
синтез, індивідуального та суспільного пізнання 
на ціннісно-нормативний (аксіологічний) еле-
мент світогляду фундаменталізація чинить вплив 
через свій синергетичний складник, результатом 
чого є формування певної ієрархії цінностей осо-
бистості (Скотний, 2005). З іншого боку, суб’єкти 
навчальної діяльності, що перебувають в процесі 
наукового пошуку, є каталізатором процесу фун-
даменталізації.

Філософія встановлює межі, в яких розвива-
ється наука, а тому окреслює межі фундамента-
лізації науки. Своєю чергою наука окреслює межі 
понятійного апарату. 

Феномен фундаменталізації можна розглядати 
безпосередньо як об’єкт дослідження, водночас 
фундаменталізація є процесом покращення якості 
навчання, під час якого впроваджується в навчаль-
ний процес принцип фундаментальності, також 
фундаменталізація виступає як засіб (метод) 
навчання в загальній навчальній структурі. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Синтетичний рівень  
 

II. Синергетичний 
  

I. Гносеологічний рівень  

IV. Діалектичний рівень  

 
Новий виток 
фундаменталізації 

Рис. 1. Стадіальність процесу фундаменталізації у філософських категоріях
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Фундаменталізації підлягають більшість мате-
матичних понять. Наведемо приклад фундамен-
талізації поняття «функціональна залежність». 
Фундаменталізація поняття функціональної 
залежності займає декілька століть і проходить 
основні виділені рівні: гносеологічний, синерге-
тичний, синтетичний, діалектичний.

На гносеологічному рівні поняття функці-
ональної залежності знаходилося аж до кінця 
XVI століття. В той час загального означення 
поняття функції не було, воно викристалізовува-
лося на основі емпіричних досліджень та спроб 
словесно описувати певні залежності. Загалом 
не було потреби в такому означенні. В цей часо-
вий проміжок (до кінця XVI століття) в різних 
сферах людської діяльності описувалися різного 
виду функціональні залежності: «Зміст поняття 
функції в його початковому розумінні характе-
ризується висловленнями типу “площа квадрата 
є функцією довжини його сторони”, “шлях, про-
йдений тілом у вільному падінні, є функцією часу 
падіння”, “довжина металевого стрижня є функ-
цією температури навколишнього середовища”» 
(Клочко, Коломієць, 2014: 5). Поняття функції 
явно і свідомо використовується лише з XVII сто-
ліття у зв’язку з появою в математиці ідеї змінних. 
Декарт, як і його сучасники, зміст поняття функції 
розкривав мовою геометрії та механіки.

У кінці XVII століття поняття функціональ-
ної залежності виходить на синергетичний рівень. 
У цей період поняття функції почали ототожнювати 
з поняттям аналітичного виразу – формули. Від-
бувся перехід розвитку цього поняття з рівня нако-
пичення інформації стосовно поняття функціональ-
ної залежності. В синергетичний період поняття 
функції не чітко, а навіть певним чином хаотично 
проявляється у роботах науковців і дослідників 
того часу. Так, Декарт підходив до формулювання 
поняття функції з геометричного погляду.

Слово “функція” (від латинського functio – здій-
снення, виконання) вперше було застосоване Гот-
фрідом Вільгельмом Лейбніцем (німецьким мате-
матиком) у 1673 році у листі до Гюйгенса. Вчений 
використав цей термін в дуже вузькому розумінні 
слова, пов’язуючи його з геометричними образами. 
Функцією Лейбніц вважав відрізок, довжина якого 
змінюється за певним конкретним законом. Також 
Лейбіц увів терміни «змінна» і «константа». На 
синергетичному рівні не було ще загального, єди-
ного поняття, яке б описало різні випадки залеж-
ності величин (Клочко, Коломієць, 2014). 

Синтетичний рівень фундаменталізації перед-
бачає такі зміни понятійного апарату певної тео-
рії, коли окремо взяте поняття в ній розглядається 

не просто як дефініція, а воно є частиною струк-
тури взаємозалежних елементів, проявляє свої 
функціональні властивості, інтегрується з іншими 
елементами системи. 

На синтетичному рівні фундаменталізації 
поняття функції почали ототожнювати із ана-
літичним записом, тобто з формулою. Зокрема, 
Й. Бернуллі визначив функцію як аналітичний 
вираз. Остаточне формулювання означення функ-
ції з аналітичного погляду запропонував у 1748 р. 
Леонард Ейлер: “Функція змінної кількості є ана-
літичний вираз, що складений яким-небудь чином 
з цієї кількості і чисел або постійних кількос-
тей”. На синтетичному етапі розвитку поняття 
функціональної залежності відбувається форму-
вання, усвідомлення і застосування зв’язку між 
функцією і розкладом функції в ряд. Так, Леонард 
Ейлер описував функцію як вільно побудовану 
криву, а Д. Бернуллі запропонував будь-яку криву 
Ейлера писати у формі ряду:

u x a
x

l
a

x

l
a
nx

ln0 1 2

2( ) = + + + +sin sin ... ...

Таким чином, молодий Д. Бернуллі (син 
Й. Бернуллі) створив теорію про те, що будь-яку 
криву(функцію) можна описати у вигляді ряду, і для 
цього можна застосувати нескінченну кількість 
вільних коефіцієнтів: a1 , a2 ,… Фур’є вказав пра-
вило для обчислення коефіцієнтів у ряді Бернуллі:

a
l
u x nxdx nn

l

l

= ( ) =
−
∫

1
1 20π

sin , , , ...

Таким чином, навіть функції, що задані кіль-
кома виразами, можна подати у вигляді суми 
нескінченного числа тригонометричних функцій. 
Такі суми дістали назву рядів Фур’є.

На діалектичний рівень поняття функціональ-
ної залежності виходить у кінці XVIII століття. 
Німецький математик П. Л. Діріхле сформулював 
поняття функції як відповідність між значенням 
х і цілком визначеним значенням у, що ставиться 
у відповідність х . Він також навів приклад такої 
функції, яка описана як відповідність:

D x
якщо x ірраціональне число

якщо x раціональне число
( ) =

−
−

0
1

, ,

, .



Розвиток математики в XIX ст. безпосеред-
ньо зумовлювався можливостями, закладеними 
в цьому означенні. В другій половині XIX ст., 
після створення теорії множин, в поняття функції, 
крім ідеї відповідності, було включено також ідею 
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множини. А тому остаточне означення функції 
описано мовою множин.

Також цей період є періодом формування 
нового витка фундаменталізації – гносеологіч-
ного для фундаменталізації поняття розривних 
функцій. Відбувається розвиток нового напряму 
досліджень функції математики розривних функ-
цій, яку вчені називали тератологією. Досліджен-
ням розривних функцій займалися Еміль Борель, 
Анрі Лебег, Рене Бар, також представники радян-
ської школи Д.Ф. Єгоров, М.М. Лузін.

Діріхле відмовляється від правила, яким зада-
ється функція: «Зовсім не важливо, яким саме 
чином встановлена вказана відповідність». При-
кладом, який ілюструє це означення, може бути 
так звана функція Діріхле.

На цьому етапі розвиток поняття функціональ-
ної залежності пішов на новий виток, зокрема 
дослідження розривних функцій.

Отже, поняття функціональної залежності, як 
і всі наукові поняття, прохоиять всі чотири етапи 
розвитку: гносеологічний, синергетичний, син-
тетичний, діалектичний, поступово переходячи 
у новий виток фундаменталізації.

Висновки. Фундаменталізація як процес охоплює 
всі сфери буття людини, їй підлягають всі поняття, 
розвиток усіх теорій. Важливість описаного підходу 
класифікації рівнів фундаменталізації, зокрема фун-
даменталізації освітнього процесу, випливає з того, 
що дає можливість досліднику певної галузі розуміти 
теперішній період розвитку поняття, бачити потен-
ціал і вектор подальшого його розвитку.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ  
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ  

В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

У статті авторка акцентує на проблемі реалізації індивідуальної освітньої траєкторії студента в процесі про-
фесійної підготовки вчителя музики та актуалізує питання проектування дидактичного забезпечення самого процесу 
професійної підготовки вчителів музики. Вирішення питання проектування дидактичного забезпечення самого проце-
су професійної підготовки вона вбачає у створенні дидактичного дизайну методики формування індивідуальної освіт-
ньої траєкторії майбутнього вчителя музики. На основі загальних позицій науковців інструментальної дидактики 
щодо визначення дидактичного дизайну авторка надає власне розуміння цієї технології крізь призму вибраної пробле-
матики. Було визначено структуру методики формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів у процесі 
професійної підготовки вчителя музики. Авторкою подана характеристика таких сегментів методики формування 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освітньої програми 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), як 
навчально-методичний, змістовно-технологічний (зміст дисципліни, способи проведення занять, форма організації 
занять, методи навчання, темп засвоєння знань, контроль), комунікативний, діяльнісно-творчий та рефлексивно-
регулятивний. Загалом методика формування індивідуальної освітньої траєкторії майбутнього вчителя музики зосе-
реджена на наданні здобувачу освіти максимально повної і зрозумілої для нього інформації щодо компонентів освіт-
ньої програми та можливості гнучкого вибору навчальних дисциплін, методів, форм, темпу опанування результатів, 
виду, вектора та технологій комунікації з іншими суб’єктами освітньої діяльності. Перспективою подальших дослі-
джень автор визначає  експериментальну перевірку ефективності сегментів методики формування індивідуальної 
освітньої траєкторії студентів у процесі професійної підготовки вчителя музики.
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FEATURES OF THE METHOD OF FORMING  
AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY IN THE PROCESS 

OF PROFESSIONAL TRAINING OF A MUSIC TEACHER

In the article, the author notes on the problem of implementing the individual educational trajectory of a student in 
the process of training a music teacher and actualizes the issues of designing the didactic support of the process of training 
of music teachers. She sees the solution to the design of didactic support of the process of vocational training in the creation 
of a didactic design of the methodology for the formation of an individual educational trajectory of a future music teacher. 
Based on the common positions of instrumental didactics scientists on the definition of “didactic design”, the author gives his 
understanding of this technology through the prism of the chosen problems. The structure of the methodology for the formation 
of the individual educational trajectory of students in the process of training a music teacher was determined. The author 
presented a description of the segments of the methodology for the formation of an individual educational trajectory for 
the applicant of educational program 014. 13 Secondary education (Musical art) as an educational-methodical, content-
technological (the content of the discipline, methods of conducting classes, a form of organization of classes, teaching 
methods, rate of assimilation of knowledge, control), communicative, creative activity and reflective-regulatory. The main 
idea of the methodology for the formation of an individual educational trajectory of a future music teacher is focused 
on providing the applicant for education with the most complete and understandable information on the components 
of the educational program and the possibility of a flexible choice of subjects, methods, forms, rate of mastering the results, 
type, vector and communication technologies with other subjects of educational activity. With the prospect of further research, 
the author defines an experimental test of the effectiveness of segments of the methodology for the formation of an individual 
educational trajectory of students in the process of training a music teacher.

Key words: individual educational trajectory, future music teacher, professional training.
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Колонiна Л. Особливостi методики формування iндивiдуальної освiтньої траєкторiї ...

Постановка проблеми. Сучасна система 
професійної освіти спрямована на організацію 
оптимальних умов для здобуття студентом пев-
ного освітнього рівня відповідно до обраної ним 
освітньої програми. Актуальними стають питання 
створення гнучких організаційних форм, які б 
відповідали соціальним і особистісним освітнім 
запитам здобувачів та давали змогу самореалізу-
ватися в освітній діяльності, а у подальшому про-
фесійному середовищі ‒ мобільності та конкурен-
тоспроможності. Нині позитивним вирішенням 
цього питання є реалізація індивідуальних освіт-
ніх траєкторій. 

Аналіз досліджень. Різні аспекти дослідження 
проблеми розробки і реалізації індивідуальних 
освітніх траєкторій (та маршрутів) здобувачів 
освіти, як на рівні ЗСО, так і частково на різних 
освітніх програмах ЗВО, були розглянуті у працях 
Н. Алексеєва, Л. Байбородова, Ю. Бабанського, 
В. Беспалько, C. Воробйова, В. Гузєєва Н. Звє-
рєва, Т. Коростіянець, І. Колесникова, В. Лоренц, 
А. Тряпіцина, О. Тубельського, В. Хуторського 
та інших. Н. Сегеда акцентує на тому, що в інди-
відуальній освітній траєкторії особистість реа-
лізує безперервний процес оновлення індивіду-
ально-професійного ресурсу, водночас науковець 
зазначає, що в теоретичних напрацюваннях нині 
бракує сучасного постнекласичного розуміння 
надскладних процесів, що супроводжують сто-
сунки людини із соціальним інститутом професії, 
що закладає глибокі суперечності щодо систем-
ного забезпечення сучасними освітніми техноло-
гіями професійної підготовки педагогів-музикан-
тів (Сегеда, 2018).

Однак варто зазначити, що теоретична сто-
рона питання реалізації індивідуальної освітньої 
траєкторії перевищує її практичну частину, особ-
ливо у ЗВО, які здійснюють професійну підго-
товку вчителів музики за освітньою програмою 
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Реа-
лізація індивідуальної освітньої траєкторії сту-
дентів у процесі професійної підготовки вчителів 
музики, а саме вибір освітньої програми, освіт-
ніх компонент, методів, форм, темпу опанування 
результатами навчання, видів та технологій кому-
нікації, актуалізує питання проектування дидак-
тичного забезпечення самого процесу професій-
ної підготовки. 

Вирішення питання дидактичного моделю-
вання, зокрема проблем технології проектування 
змісту навчання, є провідним у дослідженнях 
у сфері теорії і практики інструментальної дидак-
тики (Кожуховська, 2011). Питання проектування 
дидактичного забезпечення, що ґрунтується на 

нових технологіях навчання, вивчали такі нау-
ковці, як С. Кожуховська, Н. Манько, Є. Ткаченко, 
В. Штейнберг та інші. Поняття «дидактичний 
дизайн» вони розглядають із різних позицій: як 
особливу форму освітньої діяльності педагога або 
метод моделювання, засіб навчальної діяльності 
(Штейнберг, 2005, 2007, 2009). На основі поданих 
визначень ми будемо розуміти поняття «дидактич-
ний дизайн» як спрямовану на формування індиві-
дуальної освітньої траєкторії студента технологію 
проектування і реалізації системного забезпечення 
(навчально-методичного, змістовно-технологіч-
ного, комунікативного, діяльнісно-творчого, реф-
лексивно-регулятивного) самореалізації в процесі 
професійної підготовки у вищій школі.

Мета статті ‒ розглянути особливості мето-
дики формування індивідуальної освітньої траєк-
торії студента в процесі професійної підготовки 
вчителя музики. 

Виклад основного матеріалу. На основі 
визначених нами структурних компонентів 
індивідуальної освітньої траєкторії майбутніх 
вчителів музики (індивідуально-потенційний, 
мотиваційно-цільовий, комунікативний, рефлек-
сивно-регулятивний та змістовно-технологічний) 
ми визначили структуру дидактичного дизайну 
методики формування індивідуальної освітньої 
траєкторії студентів у процесі професійної підго-
товки вчителя музики, яка складається з таких сег-
ментів: навчально-методичного, змістовно-техно-
логічного, комунікативного, діяльнісно-творчого, 
рефлексивно-регулятивного. Пропонуємо розгля-
нути сегменти дидактичного дизайну методики 
формування індивідуальної освітньої траєкторії 
майбутніх вчителів музики.

→ Навчально-методичний сегмент. Рівень 
раціонального планування і організації власної 
навчальної діяльності безпосередньо пов’язані 
з усвідомленням можливостей вибраної освітньої 
програми для самореалізації в освітній діяльності. 
Ознайомлення з результатами навчання, загаль-
ними та фаховими компетентностями, переліком 
компонента освітньої програми дає майбутньому 
вчителю музики змогу зорієнтуватись у подаль-
шому формуванні індивідуальної освітньої тра-
єкторії. Для якісного змістовного та індивіду-
ально орієнтованого навчання майбутній вчитель 
музики має ознайомитись із силабусами фахових 
і загальних дисциплін вибіркової частини освіт-
ньої програми та предметно орієнтованим порт-
фоліо викладачів із фахових дисциплін, що надалі 
можуть бути підставою для свідомого вибору 
здобувачем певних освітніх компонент. Акцен-
тування на створенні предметно орієнтованих 
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портфоліо викладачів освітніх компонента зумов-
лене змогою майбутнього вчителя музики вільно 
обрати методичний інструментарій оволодіння 
певних результатів навчання, яким володіє пев-
ний викладач. Тобто мотивація студента у виборі 
методики викладання і персоналії певного викла-
дача зумовлена індивідуальним уподобанням 
рівня професійних здобутків викладача та його 
оволодінням загальними та фаховими компе-
тентностями. Отже, навчально-методичний сег-
мент забезпечення (освітня програма «Середня 
освіта. Музичне мистецтво», силабуси дисци-
плін вибіркового блоку та предметно орієнто-
вані портфоліо викладачів цих дисциплін) має 
підпорядковуватись принципу транспарентності 
та спрямований на надання здобувачу освіти 
максимально повної та зрозумілої для нього 
інформації для подальшого формування індиві-
дуальної освітньої траєкторії.

→ Змістовно-технологічний сегмент. У визна-
ченні поняття «індивідуальна освітня траєкто-
рія» вже закладена необхідність надання вибору 
методів, форм, засобів навчання, які забезпечують 
гнучкість та варіативність вибору за індивідуаль-
ним уподобанням кожного майбутнього вчителя 
музики в побудові освітньої траєкторії. Такий 
добір змістовно-технологічного сегмента реалі-
зується в кожній вибраній освітній компоненті 
з подальшою фіксацією в індивідуальній техноло-
гічній карті. 

→ Зміст дисципліни має бути гнучким 
та постійно оновлюватись з урахуванням запитів 
стейкхолдерів щодо результатів навчання на рівні 
держави та самих здобувачів. Також зміст дисци-
плін має надавати право враховувати результати 
неформальної освіти.

→ Способи проведення занять поділяються за 
рівнем превалювання практичної або теоретичної 
складової частин та рівнем системних зв’язків 
компонентів індивідуальної освітньої траєкто-
рії. Беручи за основу ці ознаки, можна виділити 
4 групи занять. Так, до першої групи належать інди-
відуальні заняття, які спрямовані на максимальне 
набуття практичного досвіду та формування про-
фесійних компетентностей. Друга група за спо-
собом проведення занять містить дисципліни, що 
відрізняються рівномірністю теоретичної та прак-
тичної складової частин, ‒ індивідуально-групові 
заняття. До третьої належать групові та потокові 
заняття, в яких превалює першочерговість теоре-
тичної складової частини в дисципліні. Четверта 
група за проведенням занять визначається як між-
курсова, дисципліни якої зорієнтовані на макси-
мально розширену практичну складову частину. 

→ Форма організації занять у процесі профе-
сійної підготовки вчителів музики поділяється на 
педагогічно керовані заняття (заняття з виклада-
чем) та самокеровані заняття (самопідготовка), які 
відбуваються  з урахуванням векторів комунікації 
між суб’єктами освітньої діяльності. Педагогічно 
скеровані заняття поділяють за формою надання 
інформації, за формою засвоєння навчального 
матеріалу, за імітаційним складником, за контр-
ольно-оцінювальною спрямованістю, вони 
є синхронними або дуплексними за вектором 
комунікації. Самокеровані заняття поділяються 
на аудиторну самостійну роботу та позааудиторну 
самостійну роботу та є асинхронними за вектором 
комунікації з викладачем та іншими суб’єктами 
навчання.

→ Методи навчання поділяють на методи 
засвоєння знань, методи вдосконалення засвоєних 
знань та методи контролю. Методи також визна-
чаються за характером пізнавальної діяльності 
майбутніх вчителів музики і можуть поділятися 
на репродуктивні та продуктивні. Репродуктив-
ними методами засвоєння знань є метод інформа-
ційної передачі знань, метод передачі знань через 
проблемне повідомлення та методи передавання 
інформації через дедуктивне виведення. До про-
дуктивних методів засвоєння знань належать 
методи пояснення через організацію самостій-
ного евристичного пошуку. Методами вдоско-
налення засвоєних знань визначаємо практичні 
вправи, презентаційні та проектні роботи, скла-
дання опорних схем та таблиць тощо (Чернилев-
ський, 2002).

→ Темп засвоєння знань здійснюється на під-
ґрунті вибору обсягу знань та рівня поглиблення 
за кожною темою окремої дисципліни, рівня ово-
лодіння практичними навичками та рівня сфор-
мованості компетентностей закладених у вибра-
них дисциплінах. Зазначений вибір здійснюється 
через обговорення з викладачем певних особли-
востей навчальної діяльності, зокрема методів, 
форми навчання, виду та вектора комунікації, 
часу опрацювання і засвоєння матеріалу, наслідки 
недотримання графіку та успішності виконання 
додаткових завдань із різних видів діяльності, 
можливості урахування результатів навчання 
неформальної освіти. 

→ Контроль у процесі професійної підготовки 
вчителя музики розрізняють за видами, типами, 
методами та формою комунікації. За видами кон-
троль поділяють на пропедевтичний контроль, 
поточно-періодичний контроль, підсумковий кон-
троль, заключний контроль. За методами контроль 
поділяють на усний, письмовий, комбінований,  
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практичний (виконавський), комп’ютерний.  
За формою контроль розрізняють усний, письмо-
вий, комбінований, практичний (виконавський), 
комп’ютерний. За формою комунікації контроль 
поділяють на стаціонарний та дистанційний, 
тобто засобами письмового та відеочатного спіл-
кування (Галустян, 2016).

→ Комунікативний сегмент. Сучасна інфор-
маційна ера дає змогу задовольнити різні потреби 
комунікацій за індивідуальним уподобанням май-
бутніх вчителів музики у формі, векторі та тех-
нології взаємодії у процесі професійної підго-
товки. Так, формами взаємодії майбутніх вчителів 
музики та інших суб’єктів начальної діяльності 
виступають стаціонарна (особиста присутність 
суб’єктів взаємодії) та дистанційна (письмова 
та відеочатна комунікація). При цьому види вза-
ємодії відбувається за попередньою узгодженістю 
графіка (місця та часу) комунікації та мірою 
бажання до взаємодії. За вектором комунікація 
поділяється на синхронну, дуплексну та асинх-
ронну. Синхронний вектор дає змогу забезпечити 
повноцінне спілкування і якісний контроль із боку 
викладача та відбувається безпосередньо в пря-
мому спілкуванні (за реальним часом). За дуплек-
сним вектором частково матеріали надаються 
у вигляді відео-, аудіо-, медіатексту, презентацій, 
які заздалегідь готуються викладачем, а сама взає-
модія орієнтована на вирішення складних питань, 
практичних завдань. За асинхронним вектором 
викладач надає матеріали та зазначає форми і спо-
соби контролю, що заздалегідь проговорюються 
зі студентом. Сама взаємодія студента і викладача 
або концертмейстера відбувається у зручний час 
через різні форми комунікації.

Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії 
майбутніх вчителів музики, яка орієнтована на 
вільний вибір оптимальних умов для самореаліза-
ції, також потребує вдосконалення технологій вза-
ємодії з викладачем. Здобувач освітніх програм 
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) має 
змогу відповідно до особистісного уподобання 
та ситуативної необхідності скористатись тією 
або іншою функцією (яка є основою тієї або іншої 
технології взаємодії) педагога, або педагога-кура-
тора, яка своєю чергою може проявлятися у формі 
допомоги, професійної підтримки, передачі 
інформації, психолого-педагогічного супроводу, 
технологічного супроводу, мотиваційного прояву, 
педагогічної настанови, упорядковування видів 
діяльності.

→ Діяльнісно-творчий сегмент у процесі про-
фесійної підготовки вчителя музики відбувається 
за такими напрямами, як навчальний, науковий 
та концертно-виконавський. Навчальний напрям 
реалізується через безпосередньо навчальний 
процес у ЗВО, проходження виробничої практики 
в ЗСО та закордонної практики, участь у загаль-
нопросвітницьких заходах на рівні університету, 
міста, області. Науковий напрям підготовки май-
бутніх вчителів музики здійснюється через вхо-
дження до складу студентського наукового гуртка 
факультету, участь у Всеукраїнських конкур-
сах студентських наукових робіт із галузі знань 
та спеціальностей, активне залучення до науко-
вих всеукраїнських та міжнародних конференцій 
та семінарів, семінарів кафедрального та міжка-
федрального спрямування. Концертно-виконав-
ський напрям професійної підготовки вчителя 
музики реалізується у формі творчих концертів на 
рівні університету, міста та області, конкурсних 
та фестивальних виступах у межах держави та за 
кордоном, флешмобів загальнопросвітницького 
та благодійного спрямування, Всеукраїнських 
студентських олімпіад із музичної професійної 
(педагогічної) освіти за різними видами діяль-
ності, особистісної участі в профорієнтаційній 
компанії спеціальності 014.13 Середня освіта 
(Музичне мистецтво) тощо. 

→ Рефлексивно-регулятивний сегмент відо-
бражає результат освітньої діяльності в процесі 
професійної підготовки вчителів музики, а саме: 
рівень сформованість їх індивідуальної освіт-
ньої траєкторії, якісний рівень якої буде визнача-
тись у програмних результатах навчання (знання, 
вміння, навички), загальних і фахових компетент-
ностях, закладених в освітній програмі.

Висновки. Отже, запропонований дидактич-
ний дизайн методики формування індивідуальної 
освітньої траєкторії студентів у процесі професій-
ної підготовки вчителя музики сприяє оптимізації 
сучасного навчання, що уможливлює самореалі-
зацію в освітній діяльності через вільний вибір 
освітньої програми, навчальних дисциплін, мето-
дів, форм, темпу опанування результатів, видів 
та технологій комунікації з іншими суб’єктами 
освітньої діяльності. 

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють в експериментальній перевірці ефективності 
сегментів методики формування індивідуальної 
освітньої траєкторії студентів у процесі професій-
ної підготовки вчителя музики.

Колонiна Л. Особливостi методики формування iндивiдуальної освiтньої траєкторiї ...
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ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ СТУДЕНТА:  
АНАЛІЗ ТРАКТУВАНЬ ПОНЯТТЯ

Стаття присвячена аналізу трактувань поняття «індивідуальна освітня траєкторія» стосовно студентів 
вузу. Необхідність осмислення цього поняття зумовлена низкою соціальних чинників, що стимулюють реформу-
вання вищої школи. Однією з підстав реформ є принцип індивідуалізації, який закріплений у Законі України «Про 
освіту». Пошук можливих умов реалізації індивідуальних освітніх траєкторій студентів у практиці універси-
тетів стає важливим напрямом їх діяльності. Вибір, вибудовування і реалізація індивідуальної освітньої тра-
єкторії дають змогу студенту розвивати саме ті якості особистості, які затребувані сучасним суспільством.

Під індивідуальною освітньою траєкторією студента автор розуміє індивідуальний шлях в освіті, що вибу-
довується і реалізований суб’єктом освітнього процесу самостійно у процесі здійснення наставником педаго-
гічної підтримки його самовизначення і самореалізації; спрямований на реалізацію індивідуальних устремлінь, 
вироблення життєвих стратегій, формування основ індивідуально-творчого і професійного розвитку особис-
тості студента.

Крім аналізу підходів до визначення змісту ключового поняття «індивідуальна освітня траєкторія», в стат-
ті також аналізуються трактування інших близьких до нього понять. Виявлення їхніх загальних ознак і відмін-
них рис дало змогу автору статті виробити і запропонувати власні робочі визначення понять «індивідуальна 
освітня програма», «індивідуальний освітній маршрут» і «індивідуальна освітня траєкторія».

Автор об’єднує ці поняття логіко-смисловим взаємозв’язком. Виділено три рівня проектування освіти для 
конкретного студента. Індивідуальна освітня програма студента являє собою перший і найбільш загальний 
рівень проектування освіти. Конкретизація індивідуальної освітньої програми проявляється в розробленому 
індивідуальному освітньому маршруті і індивідуальної освітньої траєкторії студента. У процесі реалізації інди-
відуальної освітньої траєкторії студента може відбуватися уточнення окремих складових частин, що включає 
в себе можливе коригування обраного шляху проходження.

Ключові слова: індивідуалізація процесу навчання, індивідуальна освітня траєкторія студента, індивідуаль-
ний освітній маршрут, індивідуальна освітня програма.
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THE INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY OF THE STUDENT:  
ANALYSIS OF INTERPRETATIONS OF THE CONCEPT

The article presents the analysis of the existing definitions of the term “individual educational trajectory” in 
relation to a university student. These days a number of social factors stimulate the reformation of higher education 
process in Russia and call for the study of the meaning of the term mentioned above. One of the grounds for the reforms 
is the principle of individualization, which is enshrined in the Law of Ukraine “On Education”. That is why search 
for possible conditions for the realization of students’ individual educational trajectories in the learning process 
of Russian higher education institutions is becoming an important concern for them. During the process of choosing, 
forming and realizing individual educational trajectories students can acquire the particular personal qualities that 
are needed in the present-day society.

Alongside with the analysis of various approaches to the definition of the main term “individual educational trajectory”, 
the article also presents the analysis of the definitions of other terms which are close in meaning to the one mentioned 
above. The author of the article singles out their common and distinctive features. Taking the results of this analysis 
into consideration, the author formulates her own working definitions of the following terms: “individual educational 
program”, “individual educational path” and “individual educational trajectory”.
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The author of the article presents her view on how these three terms can be logically and semantically interrelated. 
Student’s individual educational program is described as the first and most general level of education planning. It becomes 
more specific when a student formulates his individual educational path, which is then transformed into an individual 
educational trajectory.

Key words: individualization of the learning process, individual educational student trajectory, individual educational 
route, individual educational program.

Постановка проблеми. Інноваційні процеси 
в освіті вимагають змінити принципи підго-
товки майбутнього фахівця і формувати в нього 
не тільки професійні знання, вміння і навички, 
а й такі якості, як мобільність, гнучкість, комуні-
кабельність, самостійність, здатність брати на себе 
ініціативу, робити вибір і нести за нього відпові-
дальність. У зв’язку з цим реформи української 
вищої школи створюють соціальний інститут, що 
сприяє вихованню і розвитку індивідуальностей, 
що володіють затребуваними якостями, а також 
компетентностями, що допомагають вирішувати 
проблеми в ситуації невизначеності і багатова-
ріантності. Останнє передбачає безліч варіантів 
розвитку подій, кілька можливих рішень тієї чи 
іншої проблеми. Навчання творчості і форму-
вання творчого стилю професійної діяльності не 
може здійснюватися в процесі масової підготовки. 
У зв’язку з цим у системі вищої освіти актуалізу-
ється проблема індивідуалізації.

Індивідуалізація процесу навчання надає 
осмисленість навчальних дій за рахунок можли-
вості вибору того чи іншого типу дії, привнесення 
особистих смислів у навчальний процес, а також 
формулювання власного освітнього замовлення 
і бачення своїх освітніх перспектив. Бачення пер-
спектив досить значимо для проектування і реа-
лізації індивідуальних освітніх траєкторій студен-
тів в умовах безперервної освіти.

Аналіз досліджень. Проблема професійної 
готовності майбутніх педагогів широко висвітлена 
в теорії і практиці є предметом дослідження вче-
них у різних галузях сучасної науки (О. Абдулліна, 
Л. Ахмедзянова, І. Бех, І. Богданова, Г. Гаєвський, 
А. Ганюшкін, І. Зязюн, Г. Кіт, Н. Кічу, З. Куплянд, 
М. Ломонова, А. Ліненко, В. Орищенко, Т. Оси-
пова, А. Семенова, Т. Сукенко, О. Цокур, О. Чеби-
кін, О. Яцій). 

Проблема визначення персонального шляху 
кожного учня, студента в освіті, формування інди-
відуальних освітніх траєкторій тих, хто навча-
ється, представлена в психолого-педагогічних 
дослідженнях І. Бухтіярової, І. Воронкової, Є. Клі-
мова, Т. Ковальової, Н. Рибалкіної, Н. Суртаєва, 
А. Тубельського, А. Хуторського  та інших учених.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень із 
питань підготовки майбутніх учителів за інди-

відуальними освітніми траєкторіями дав змогу 
дійти висновку, що напрацьовані матеріали потре-
бують подальшого осмислення й аналізу.  

Мета статті ‒ проаналізувати існуючі підходи 
до визначення змісту ключового поняття «індиві-
дуальна освітня траєкторія», виробити і запропо-
нувати власні робочі трактування понять «інди-
відуальна освітня програма», «індивідуальний 
освітній маршрут» і «індивідуальна освітня тра-
єкторія».

Виклад основного матеріалу. Поняття «інди-
відуальна освітня траєкторія» ‒ складне поняття. 
Використання в педагогічному контексті терміна 
фізики має специфічний сенс і образний характер, 
проте не втрачає сутнісного діяльнісного початку. 
Саме ідея руху та його «сліду» може бути «певним 
інтелектуальним задумом» (Э. Кассирер) поняття 
освітньої траєкторії. 

Н. Суртаєва (Суртаєва, 1974) тлумачить індиві-
дуальні освітні траєкторії як певну послідовність 
елементів навчальної діяльності кожного, хто 
навчається,  з реалізації власних освітніх цілей, 
відповідну їхнім здібностям, можливостям, моти-
вації, інтересам, що здійснюється при координую-
чій, організуючій, консультуючій діяльності педа-
гога, у взаємодії з батьками. 

І. Бухтіярова (Бухтіярова, 2001: 108), Є. Клімов 
(Клімов, 1999: 13‒25) розглядають індивідуальну 
освітню траєкторію як вияв стилю навчальної 
діяльності кожного, хто навчається, відповідного 
його мотивації, навченості і здійснюваного у спів-
праці з викладачем.

 Індивідуальна освітня траєкторія розгляда-
ється не лише як персональний шлях реалізації 
особистісного потенціалу учня в освіті (пози-
ція А. Хуторського), але й як розроблена учнем, 
сумісно з викладачем, програма власної освітньої 
діяльності, в якій відбиваються розуміння ним 
цілей і цінностей суспільства, утворення загалом 
і власної освіти, наочна спрямованість освітніх 
інтересів і необхідність поєднання їх із потребами 
суспільства, результати вільного вибору змісту 
і форм освіти, відповідних його індивідуальному 
стилю учіння і спілкування, варіантів презентації 
продуктів освітньої діяльності тощо

Під індивідуалізацією освітнього процесу 
в широкому сенсі, з точки зору Т.  Ковальової, 
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треба розуміти «спосіб забезпечення кожному сту-
денту права і можливості на формування власних 
освітніх цілей і завдань, своєї освітньої траєкто-
рії» (Ковальова, 2012: 35). Вибір, вибудовування 
і реалізація індивідуальної освітньої траєкторії 
дають змогу студенту розвинути саме ті якості 
особистості, які затребувані сучасним соціумом.

З огляду на особливості гуманітарного піз-
нання, які притаманні педагогічним досліджен-
ням, ми здійснимо аналіз наявних точок зору 
в вітчизняній педагогіці і представимо власне 
трактування поняття «індивідуальна освітня тра-
єкторія» (ІОТ). Крім того, для нас важливо визна-
чити співвідношення цього ключового поняття 
з іншими, близькими йому, серед яких ‒ індиві-
дуальний освітній маршрут (ІОМ), індивідуальна 
освітня програма (ІОП), індивідуальна траєкторія 
розвитку (ІТР), узагальнений освітній маршрут 
(ООМ), індивідуальна траєкторія навчання.

У своїх роботах Т. Ковальова пропонує два 
поняття: «освітня програма» і «освітня траєкто-
рія». Перше вона визначає так: «Індивідуальна 
освітня програма ‒ це програма освітньої та іншої 
діяльності того, хто навчається, спрямована на 
його особистісний, професійний розвиток, розро-
блена і реалізована тьюторантом. Само на основі 
особистісних, освітніх, професійних інтересів, 
потреб і запитів» (Ковальова, 2012: 228). Автор 
визначення тьюторантом називає того, хто навча-
ється,  розробляє і реалізовує в умовах тьютор-
ського супроводу індивідуальну освітню про-
граму. У ролі тьютора виступає «педагог, який 
супроводжує розробку (побудову) і реалізацію 
тим, хто навчається,  індивідуальної освітньої 
програми» (Ковальова, 2012: 236), який працює 
з опорою на принцип індивідуалізації освіт-
нього  процесу. 

Взаємодія тьютора і тьюторанта створює тью-
торський супровід, який являє собою «рух тью-
тора разом із тьюторантом, особистість якого 
змінюється, поруч із тьюторантом, який розро-
бляє  і реалізовує свою персональну індивідуальну 
освітню програму; здійснення своєчасної навіга-
ції можливих шляхів, при необхідності надання 
допомоги і підтримки2 (Ковальова, 2012:  33).

Таким чином, Т. Ковальова нерозривно 
пов’язує з поняттям «індивідуальна освітня про-
грама» тьюторський супровід педагога-настав-
ника, який надає допомогу і підтримку тому, хто 
навчається, але не нав’язує йому шлях подаль-
шого розвитку. Підкреслюється роль студента 
як суб’єкта освітнього процесу, який виходить зі 
своїх власних можливостей і прагнень, розробля-
ючи власну освітню програму. Також дослідник 

зазначає, що це поняття може мати відношення не 
тільки до сфери освітньої діяльності, що розши-
рює його рамки.

Індивідуальна освітня траєкторія, з точки зору 
Т. Ковальової, має просторово-часову характерис-
тику. Це траєкторія індивідуального освітнього 
руху, «слід» траєкторії студента, який формується 
фіксаціями змісту його проб і досвіду, освітніх 
досягнень і характеристик індивідуального освіт-
нього простору, який дає змогу педагогічного 
прогнозування і реалізації тьюторського проекту 
(Ковальова, 2012:  229).

Як ми бачимо, вищенаведені поняття пов’язані 
логічною послідовністю: спочатку йде побудова 
студентом своєї індивідуальної освітньої про-
грами, а її реалізацією виступає індивідуальна 
освітня траєкторія. Іншими словами, останнє 
поняття відображає конкретні результати того, 
хто навчається, при реалізації індивідуальної 
освітньої програми. Також акцентується на тому, 
що тьюторант при реалізації своєї освітньої про-
грами фіксує індивідуальний досвід, що включає 
особисті успіхи, складності та невдачі. Саме від 
фіксації досвіду реалізації індивідуальної освіт-
ньої програми залежить успіх спільної діяльності 
студента і тьютора.

Е. Гончарова і Р. Чумічева використовують два 
поняття, які розкривають індивідуалізацію про-
цесу навчання студентів: «індивідуальний освіт-
ній маршрут» і «індивідуальна освітня траєкто-
рія». Вони не дають власне трактування першого 
терміна, а приєднуються до позиції дослідників 
С. Воробйової і Н. Лабунської: «Індивідуальний 
освітній маршрут ‒ це диференційована освітня 
програма, яка цілеспрямовано проектується і забез-
печує студенту позиції суб’єкта вибору, розробки 
та реалізації освітньої програми при здійсненні 
викладачами педагогічної підтримки його самовиз-
начення і самореалізації» (Гончарова, 2012: 3‒11).

У цьому визначенні підкреслюється, що інди-
відуальний освітній маршрут передбачає вибудо-
вування освітньої програми для кожного студента. 
Акцентується на позиції того, хто навчається: він 
самостійно вибудовує і реалізує свою освітню про-
граму. При цьому педагог-наставник лише допома-
гає йому визначитися з вибором свого шляху розви-
тку, а також реалізувати вибраний освітній маршрут.

Дослідники впевнені, що індивідуальна 
освітня траєкторія у вищій освіті пов’язана із 
введенням в освітній процес кредитно-залікових 
одиниць. Порівнюючи поняття «індивідуальна 
освітня траєкторія» з поняттям «індивідуаль-
ний освітній маршрут», автори роблять висно-
вок: «Індивідуальна освітня траєкторія ‒ складне 

Коростiянець Т. Iндивiдуальна освiтня траєкторiя студента: аналiз трактувань поняття



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 30, том 4, 202076

Педагогiка

загальне поняття, прийшло в педагогіку з фізики. 
Воно володіє більш широким значенням, ніж 
поняття «індивідуальний освітній маршрут»» 
(Гончарова, 2012: 5). У зв’язку з цим вибудову-
вання індивідуальної освітньої траєкторії перед-
бачає кілька напрямів реалізації: змістовний (варі-
ативні навчальні плани та освітні програми, що 
визначають індивідуальний освітній маршрут), 
діяльнісний (спеціальні педагогічні технології) 
і процесуальний (організаційний аспект).

Т. Тімошина розглядає поняття «індивідуальна 
освітня траєкторія» з позицій антропоцентрич-
ного і компетентнісного підходів: «Індивідуальна 
освітня траєкторія студента ‒ це індивідуаль-
ний шлях в освіті, який визначається студентом 
спільно з викладачем, який організовується з ура-
хуванням мотивації, здібностей, психічних, пси-
хологічних і фізіологічних особливостей того, хто 
навчається, а також соціально-економічних і тим-
часових можливостей суб’єкта освітнього про-
цесу» (Тімошина, 2010: 315–320).

У цьому випадку освітня траєкторія студента 
визначається через слово «шлях». Ми фіксуємо 
такий момент: якщо Т. Ковальова визначає інди-
відуальну освітню траєкторію як «слід» траєкто-
рії студента, то Т. Тімошина ‒ як саму траєкторію 
того, хто навчається, за вибраним освітнім шля-
хом. Другий учений вважає важливою для настав-
ника роль грамотного педагога і психолога, який 
допомагає студенту вибрати оптимальний шлях 
розвитку. Зазначимо, що в останньому визначенні 
представлений перелік індивідуальних особли-
востей і можливостей студента. У цьому випадку 
акцентується на тому, що педагог-наставник допо-
магає студенту вибрати свій шлях розвитку, все-
бічно аналізуючи його індивідуальні можливості 
і особливості, що може сприяти повнішій реаліза-
ції принципу індивідуалізації процесу навчання.

Т. Тимошина також зазначає, що поняття «інди-
відуальна освітня траєкторія» тісно пов’язане 
з поняттям «індивідуальний освітній маршрут». 
Розмежовуючи їх, вона спирається на тлумачний 
словник під редакцією Д.  Ушакова, де «траєкторія» 
визначається як «шлях руху якогось тіла або точки», 
а «маршрут» ‒ як «заздалегідь намічений маршрут 
із зазначенням основних пунктів» (Ушаков, 2008). 
Дослідник розглядає індивідуальний освітній 
маршрут як складову частину індивідуальної освіт-
ньої траєкторії. Обґрунтовується це розмежування 
в такий спосіб: «... для освітніх маршрутів харак-
терні чітко визначені часові та освітні критерії, 
а також етапність навчання» (Тімошина, 2010: 317).

С. Бочкарьова вводить поняття «індивідуальна 
траєкторія розвитку», розуміючи під нею «траєк-

торію студента в саморозвитку особистості з влас-
тивими їй своєрідними, неповторними рисами» 
(Бочкарьова, 2010: 320). Цим визначенням автор 
підкреслює зв’язок процесу навчання зі змінами 
в особистості студента. Вони проявляються в зміні 
структури навчальної мотивації та ієрархії мотивів, 
у формуванні таких ціннісних орієнтацій, як цікава 
робота, пізнання, продуктивне життя, освіченість, 
відповідальність, ефективність у справах, у фор-
муванні готовності до саморозвитку та адекватної 
самооцінки. Формування адекватної самооцінки 
дуже важливо, оскільки критичне ставлення до 
себе студента дасть йому змогу грамотно співвід-
носити власні сили і можливості із завданнями різ-
ної складності і з вимогами оточуючих людей.

Тепер розглянемо точку зору Н. Лабунської. 
Вона пов’язує побудову освітнього шляху студента 
з поняттям «індивідуальний освітній маршрут». 
Для того щоб визначити його зміст, автор вводить 
ширше поняття – «узагальнений освітній марш-
рут». Його вона визначає як «сукупність загаль-
них для масиву студентів етапів, періодів, ліній, 
що характеризують їх просування при отриманні 
вищої освіти і відображають взаємодію з освітнім 
середовищем» (Лабунська, 2002: 84). Іншими сло-
вами, дослідник розглядає узагальнений освітній 
маршрут як безліч і різноманіття індивідуальних 
освітніх маршрутів.

Індивідуальний освітній маршрут своєю чер-
гуою проявляється як одна з проекцій узагаль-
неного освітнього маршруту і існує як варіант 
шляху (тип маршруту) сходження до утворення. 
Використання словосполучення «сходження до 
утворення» надає глибокий сенс індивідуалізації 
освітнього процесу у виші, при якому побудова 
студентом власного освітнього маршруту і просу-
вання ним забезпечує найбільшу результативність 
процесу навчання. При цьому студент не просто 
засвоює необхідні знання, а стає освіченою люди-
ною в найглибшому сенсі цього слова.

Н. Лабунська відображає в змісті поняття 
«індивідуальний освітній маршрут» студента такі 
аспекти: особистісні позиції, що показують його 
ставлення до вищої професійної освіти, меха-
нізми його вибору і способи отримання.

Таким чином, введення і використання авто-
ром поняття «узагальнений освітній маршрут» 
дало змогу розкрити зміст поняття «індивідуаль-
ний освітній маршрут» із двох сторін: 1) як один із 
варіантів узагальненого освітнього маршруту; 2) як 
результат взаємодії студента з освітнім середови-
щем, що відображає загальне (елементи, етапи), спе-
цифічне і особливе в цій взаємодії, характерне лише 
для освітнього маршруту конкретного студента.
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М. Гринько вводить поняття «індивідуальна 
траєкторія навчання», розкриваючи зміст поняття 
«індивідуальний освітній маршрут». Вчений під 
індивідуальною траєкторією навчання розуміє 
«особистісно-орієнтовану організацію навчальної 
діяльності студента у вузі, яка передбачає побу-
дову навчально-виховного процесу в контексті 
реалізації індивідуальних устремлінь, вироблення 
життєвих стратегій, формування основ індивіду-
ально-творчого і професійного розвитку особис-
тості студента» (Гринько, 2011: 19). Він акцентує 
на освітньому процесі у виші, в центрі якого ‒ сту-
дент. Зазначимо, що це трактування схоже з трак-
туванням Е. Гончарової і Р. Чумічевої поняття 
«індивідуальна освітня траєкторія».

Підкреслюється, що навчальний і виховний 
процеси є складовими частинами освіти у вищій 
школі. Тим самим М. Гринько розширює рамки 
освітнього процесу у виші, де виховний аспект 
зазвичай не особливо враховується. Нерозривний 
зв’язок навчального і виховного процесів роз-
криває глибокий зміст отримання освіти на будь-
якому рівні. Вироблення життєвих, а не тільки 
освітніх стратегій дає змогу студенту бути більш 
успішним у всіх сферах життя, а сформованість 
основ індивідуально-творчого і професійного роз-
витку дають змогу студенту повністю розкрити 
свій потенціал.

Під індивідуальним освітнім маршру-
том М. Гринько розуміє «освоєння студентом 
навчальної програми з урахуванням його освіт-
нього досвіду, рівня індивідуальних потреб 
і можливостей, які забезпечують вирішення його 
освітніх проблем» (Гринько, 2011: 19). Таким 
чином, індивідуальний освітній маршрут у трак-
туванні цього автора розкривається через реа-
лізацію конкретних студентом індивідуальної 
траєкторії навчання. Вибудовуючи свій інди-
відуальний освітній маршрут, студент освоює 
навчальну програму, виходячи зі своїх можли-
востей і потреб. У результаті він заповнює свої 
освітні прогалини, отримуючи ті знання і вміння, 
які необхідні саме йому.

А. Туркіна починає аналіз із більш загального 
поняття «освітній маршрут», під яким розуміє 
«заздалегідь намічений шлях духовного прохо-
дження людини, пов’язаний з отриманням ним 
вищої освіти» (Туркіна, 2006: 68). Підкреслю-
ється, що студент вибудовує основні етапи освіт-
нього маршруту заздалегідь і дотримується свого 
плану освітнього розвитку. Вислів «шлях духо-
вного проходження» характеризує освітній про-
цес як розвиток особистості і духовного світу 
студента, а також передбачає вибудовування 

освітнього процесу відповідно до особистих 
устремлінь і бажань.

Конкретизація відбувається у визначенні змісту 
поняття «індивідуальний освітній маршрут». Він 
розуміється як «шлях освоєння різних освітніх 
програм, самостійно прокладається студентом 
із метою самовизначення і самореалізації при 
здійсненні викладачем педагогічної підтримки» 
(Туркіна, 2006: 68). Особливу увагу звернуто на 
вибір студентом необхідних йому освітніх про-
грам із набору пропонованих і способів їх осво-
єння (індивідуальний темп, форми і терміни здачі 
необхідної звітності).

В. Богословський визначає поняття «інди-
відуальний освітній маршрут» як шлях схо-
дження студента до утворення, що формується 
сукупністю об’єктивних і суб’єктивних факторів 
і здійснюваний самим студентом (Богословський, 
2000). У цьому визначенні, як і у визначенні 
Н. Лабунської, зазначається, що найважливішою 
метою процесу навчання є становлення людини 
освіченої у всіх сенсах цього слова, прилучення 
його до високої культури. Однак фактори, на 
основі яких студент формує свій освітній марш-
рут, не позначені, а характеризуються лише як 
об’єктивні і суб’єктивні. Таке формулювання є, 
на наш погляд, загальним та неповним для роз-
криття усвідомленості вибору студентом індиві-
дуального освітнього маршруту.

На основі здійсненого аналізу різних підходів до 
визначення ключового і близьких до нього понять, 
виділення загальних і різних ознак в їх утриманні 
нами зроблена спроба дати робочі узагальнені 
визначення термінам «індивідуальна освітня про-
грама», «індивідуальний освітній маршрут» і «інди-
відуальна освітня траєкторія», а також об’єднати їх 
логіко-смисловим взаємозв’язком.

Отже, ми будемо розуміти під індивідуаль-
ною освітньою програмою студента попередній 
план, складений самим студентом за підтримки 
педагога-наставника, його освітньої та іншої 
діяльності, спрямованої на особистісний та про-
фесійний розвиток, розроблений з урахуванням 
особистісних, освітніх і професійних інтересів, 
потреб і запитів того, хто навчається.

Індивідуальний освітній маршрут студента 
визначається нами як заздалегідь намічений ним 
самим шлях на основі створеної раніше індивіду-
альної освітньої програми; в маршруті чітко визна-
чені часові та освітні критерії, а також етапність 
навчання; його побудова відбувається в процесі 
здійснення наставником педагогічної підтримки.

Під індивідуальною освітньою траєкторією сту-
дента ми розуміємо індивідуальний шлях в освіті, 
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що вибудовується і реалізований суб’єктом освіт-
нього процесу самостійно в процесі здійснення 
наставником педагогічної підтримки його самовиз-
начення і самореалізації, спрямований на реалізацію 
індивідуальних устремлінь, вироблення життєвих 
стратегій, формування основ індивідуально-твор-
чого і професійного розвитку особистості студента.

Висновки. Таким чином, виділено три рівня про-
ектування освіти для конкретного студента. Перше 

і більш загальне уявлення знаходить відображення 
в індивідуальній освітній програмі студента. Далі 
конкретизація програми проявляється в розробле-
ному індивідуальному освітньому маршруті і інди-
відуальній освітній траєкторії студента. У процесі 
реалізації індивідуальної освітньої траєкторії сту-
дента може відбуватися уточнення окремих складо-
вих частин, що включає можливе коригування обра-
ного шляху проходження.
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ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:  

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті аргументовано актуальність формування міжкультурної комунікативної компетентності здобувачів 
вищої освіти педагогічного профілю, яка розглядається в науковому педагогічному дискурсі як частина професійної 
компетентності педагога і важливість якої пов’язана з  посиленням політичних та економічних зв’язків між дер-
жавами, пожвавленням трудової та освітньої міграцій, створенням єдиного інформаційного простору в мережі 
Інтернет, підвищенням зацікавленості до вивчення іноземних мов, освоєння культур, активного розвитку туристич-
ної галузі та інших процесів глобалізації, завдяки чому спілкування з представниками інших культур стало звичним 
і поширеним явищем. Охарактеризовано теоретичний аспект процесу формування міжкультурної компетентності 
здобувачів вищої педагогічної освіти – майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти. Подано дефініцію поняття 
«міжкультурна  комунікативна компетентність», яку автори розуміють як інтегративну багаторівневу професій-
но особистісну якість, що є сукупністю знань, умінь, ставлень, ціннісних установок, зумовлених метою і завданнями 
міжкультурного спілкування в закладах дошкільної освіти на засадах взаємоповаги, взаєморозуміння, взаємозбагачен-
ня та взаємної толерантності працівників і здобувачів дошкільної освіти. Зазначено, що від належно сформованої 
міжкультурної комунікативної компетентності педагогів закладу дошкільної освіти прямо пропорційно залежить 
рівень міжкультурної компетентності здобувачів освіти закладів дошкільної освіти; ознайомлення з феноменом між-
культурної комунікації породжує в дітей толерантне ставлення до інших осіб, які чимось різняться від звичного для 
дитини оточення. Підкреслено, що формування міжкультурної комунікативної  компетентності фахівців-педагогів 
закладів дошкільної освіти ґрунтується на міжкультурній комунікації, яку здобувачі вищої освіти факультету педаго-
гічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка засвоюють, вивчаючи відповідні дисципліни, 
зокрема іноземні мови, країнознавство, міжкультурну комунікацію, основи міжособистісного спілкування тощо. 

Ключові слова: спілкування, комунікація, міжкультурна комунікація, міжкультурна комунікативна компе-
тентність, педагог закладу дошкільної освіти, здобувачі освіти закладу дошкільної освіти.
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FORMATION OF INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE 
OF FUTURE PRESCHOOL EDUCATORS: THEORETICAL ASPECT

The article argues the relevance of intercultural communicative competence formation in those students who are 
eager to gain higher education in the field of pedagogy since in the scientific pedagogical discourse such competence is 
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considered to be a part of the professional competence of an educator, and its importance is associated with strengthening 
of political and economic ties between states, the revival of labour and educational migration, the creation of a common 
information space in the Internet, the increased interest in learning foreign languages, uptaking new cultures, active 
development of the tourism industry and other globalization processes owing to which communication with representatives 
of other cultures has become a common and widespread phenomenon. The theoretical aspect of the process of intercultural 
competence formation among applicants for higher pedagogical education, i.e. future teachers at preschool education 
institutions is outlined. The definition of the concept of “intercultural communicative competence” is given, which 
the authors interpret as an integrative multilevel professional personal quality representing a combination of knowledge, 
skills, relationships, and attitudes determined by the goals and objectives of intercultural communication in preschool 
education institutions through mutual respect, mutual understanding, mutual enrichment and mutual tolerance of pre-school 
staff and applicants for pre-school education. The level of intercultural competence of applicants for education at pre-
school education establishments is exactly proportionate to the duly established intercultural communicative competence 
of educators at pre-school education institutions; introduction to the phenomenon of intercultural communication fosters 
tolerant attitudes in children towards other individuals who are different from their usual environment. It is emphasized 
that the formation of intercultural communicative competence of specialists-educators at preschool education institutions 
is based on the intercultural communication, which the applicants for higher education of the Faculty of Pedagogical 
Education of Ivan Franko National University of Lviv learn by studying relevant disciplines, in particular, foreign 
languages, country studies, intercultural communication, the basics of interpersonal communication etc.

Key words: interaction, communication, intercultural communication, intercultural communicative competence, 
teacher of preschool education institution, applicants for higher education.

Ще донедавна громадян України в основному 
можна було назвати культурно гомогенними, адже 
різнилися представники суспільства загалом лише 
за етнічною приналежністю. У ХХІ столітті ситу-
ація кардинально змінилася. Внаслідок посилення 
політичних та економічних зв’язків між держа-
вами, пожвавлення трудової та освітньої мігра-
цій, створення єдиного інформаційного простору 
в мережі Інтернет, підвищення зацікавленості до 
вивчення іноземних мов, культур, активного роз-
витку туристичної галузі та інших процесів глоба-
лізації спілкування з представниками інших куль-
тур стало звичним і поширеним явищем. 

Постановка проблеми. Усе життя людини 
пов’язане зі спілкуванням з оточенням і, як наслі-
док, взаємним впливом. Обмін інформацією, емо-
ціями, стосунки з іншими людьми є важливою 
життєвою потребою людини та одним з аспектів 
збереження її доброго самопочуття. Досліджуючи 
дію законів спілкування, психологи встановили, 
що контакти людини зі світом укладаються в сім 
кіл спілкування, перше з яких – це сім’я, в якій 
вона народилася, а найширше сьоме, – спілку-
вання зі світом, саме цьому нині сприяють роз-
винені інформаційні технології. Для того щоб 
на належному рівні підтримувати ці контакти, 
необхідно не лише володіти вербальною та невер-
бальною мовами спілкування, а й знати етикетні 
норми, правила та стандарти поведінки, особли-
вості невербальної комунікації, використання 
певних комунікативних моделей, звичаїв, тра-
дицій, цінностей – усе те, що охоплює поняття 
«культура».

Питання формування міжкультурної комуніка-
тивної компетентності у здобувачів вищої освіти – 
майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти – 

як представників молодого покоління, для якого 
мобільність, зокрема освітня і професійна, є нор-
мою, видається нам вчасним і важливим з огляду 
на вищенаведені аспекти. Від якісно сформованої 
міжкультурної компетентності педагогів закладу 
дошкільної освіти безпосередньо залежить рівень 
її (міжкультурної компетенції – С. К., Г. К.) сфор-
мованості у вихованців – здобувачів освіти закла-
дів дошкільної освіти. Крім того, обізнаність із 
феноменом міжкультурної комунікації породжує 
в дітей дошкільного віку толерантне ставлення до 
інших осіб, які чимось вирізняються від звичного 
для них оточення. 

На сучасному рівні розвитку українського 
суспільства спостерігається високий рівень інте-
грації в усіх сферах життя людини, а в системі 
вищої освіти, яка перебудовується відповідно до 
європейських стандартів, – наголошення на ком-
петентнісному підході до навчання. Це і зумов-
лює необхідність формування в майбутніх педа-
гогів закладу дошкільної освіти міжкультурної 
комунікативної компетентності як однієї з ознак 
висококваліфікованого конкурентоспроможного 
фахівця, який налаштований і готовий до між-
культурного спілкування, а також може успішно 
працювати в умовах культурного розмаїття, адже, 
як уже зазначали вище, через процеси трудової 
та вимушеної міграції населення України при-
сутність у закладах дошкільної освіти здобува-
чів освіти та працівників – представників різних 
культур вже не є дивиною. Крім високих профе-
сійних якостей, від сучасного педагога закладу 
дошкільної освіти ринок праці вимагає також 
інших вмінь: уміння швидко та якісно виконувати 
поставлені завдання, толерантність, усвідомле-
ність, комунікабельність, стресостійкість, вміння 
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самопрезентуватися тощо. Загалом ці вимоги 
відповідають сучасним принципам побудови 
суспільства і вони мають бути в арсеналі кожного 
фахівця незалежно від сфери його діяльності.

Аналіз досліджень. Проблемі формування 
міжкультурної комунікативної компетентності 
фахівців присвячено дослідження багатьох зару-
біжних та вітчизняних вчених: Т. Атрощенко, 
Т. Астафурової, О. Бігич, Н. Бориско, Н. Гальско-
вої, Л. Голованчук, Н. Голубенко, Я. Дудко, І. Зим-
ньої, А. Кожевникової, О. Коломінової, Ю. Корот-
кової, С. Ніколаєвої, Ю. Пассової, Н. Скляренко, 
Ю. Саломови, О. Сніговської, С. Тер-Мінасової, 
І. Халєєвої, Д. Хаймза та ін. Питання міжкультур-
ної комунікації фахівців були предметом науко-
вих досліджень таких вчених: В. Андрущенко, 
Ф. Бацевича, Н. Висоцької, О. Гриценко, А. Єрмо-
ленка, В. Манакіна, Л. Нагорної, П. Скрипки, 
Л. Почебут, К. Клакхона, А. Кребера, Р. Портера, 
Т. Трагера, Е. Холла та ін.

Мета статті ‒ розглянути теоретичний аспект 
формування міжкультурної комунікативної компе-
тентності майбутніх педагогів закладів дошкіль-
ної освіти.

Виклад основного матеріалу. На думку 
А. Кожевникової, Я. Дудко і Н. Голубенко, про-
фесійна компетентність – це не лише сума знань, 
умінь і навичок, а радше складна інтегрована 
якість особистості, що зумовлює можливість 
виконання діяльності з їх втілення в управління 
педагогічним процесом на основі компетенцій, 
яких набуває педагог під час навчання в закладі 
вищої освіти (Кожевникова, 2016: 122). Щодо 
поняття «міжкультурна компетентність», то в нау-
ковому обігу є різні його трактування. Науковці, 
за спостереженнями Ю. Короткової, яка проаналі-
зувала визначення поняття у працях вчених, між-
культурну компетентність розуміють по-різному: 
1) як якість, яка забезпечує успіх особистості 
в розв’язанні завдань міжкультурної комунікації, 
адаптації та самореалізації фахівця в інокультур-
ному середовищі і є інтегративною, професійно 
особистісною, здатною до саморозвитку (О. Рем-
бач); 2) здатність людини адекватно сприймати, 
розуміти та інтерпретувати інформацію наці-
онально-культурного змісту в процесі між-
культурної комунікації на основі сформованих 
у людини певних компетентностей (Н. Гальскова, 
Н. Гез, Г. Єлізарова, О. Зеліковська, І. Плужник, 
О. Садохін, В. Фурманова, К. Юр’єва, О. Тіщенко, 
N. Maiier); 3) як результат освіти, здобутої 
в закладі вищої освіти; інтегративна професійно-
особистісна якість; інтегративно-особистісна 
якість, яка об’єднує сукупність лінгвістичних, 

соціокультурних, професійних, культурологічних 
знань, загальнокультурних, культурно специфіч-
них умінь, а також умінь вербальної, невербальної 
та паравербальної комунікації, лінгвокраєзнавчих, 
пізнавальних, лінгвістичних, предметних, пове-
дінкових комунікативних орієнтацій, що забезпе-
чує готовність фахівця до участі в міжкультурній 
взаємодії (Н. Янкіна). До нашого дослідження 
міжкультурної компетентності майбутніх педа-
гогів закладів дошкільної освіти ми застосували 
визначення Ю. Короткової, яке стосується під-
готовки фахівців – майбутніх правників (між-
культурна компетентність студента-юриста – це 
інтегративна багаторівнева професійно особис-
тісна якість, яка синтезує сукупність знань, умінь, 
ставлень, ціннісних установок, зумовлених 
метою і завданнями міжкультурного спілкування 
на засадах взаємоповаги, взаєморозуміння, вза-
ємозбагачення (Короткова, 2019: 50)), і на основі 
цього визначення формулюємо розуміння поняття 
«міжкультурна компетентність майбутніх педаго-
гів закладів дошкільної освіти», яке розуміємо як 
інтегративну багаторівневу професійно особис-
тісну якість, що синтезує сукупність знань, умінь, 
ставлень, ціннісних установок, зумовлених метою 
і завданнями міжкультурного спілкування в закла-
дах дошкільної освіти на засадах взаємоповаги, 
взаєморозуміння, взаємозбагачення та взаємної 
толерантності працівників та здобувачів дошкіль-
ної освіти.

Крім вищенаведених визначень, поняття 
«міжкультурна компетентність» розглядають 
у науковому педагогічному дискурсі як частину 
професійної компетентності педагога. Широко 
використовується таке визначення терміна «між-
культурна компетенція»: це «комплекс знань 
і вмінь, що дають змогу індивіду в процесі між-
культурної комунікації адекватно оцінювати 
комунікативну ситуацію, ефективно використо-
вувати вербальні й невербальні засоби, втілювати 
в практику комунікативні наміри й перевіряти 
результати комунікації за допомогою зворотного 
зв’язку» (Сніговська, 2014:  17). Поняття «між-
культурна компетенція» і «міжкультурна компе-
тентність» зіставляються як такі, які взаємодопов-
нюються і взаємозумовлюються. Виходимо з того, 
що компетенція – це сукупність знань і навичок 
у певній сфері діяльності, а компетентність перед-
бачає їх застосування.

Щодо формування міжкультурної компетент-
ності в здобувачів вищої освіти педагогічного 
профілю, то науковці зауважують, що цей про-
цес починається з визнання майбутнім педаго-
гом того, що є відмінності між представниками  
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різних культур, і вироблення у своїй аксіологічній 
системі поваги та позитивного ставлення до них 
(відмінностей – С. К., Г. К.). Найвиразніше сфор-
мованість міжкультурної компетенції виявляється 
в умовах, коли особа психологічно й соціально 
готова раціонально, обмірковано діяти в нетипо-
вій ситуації, а не відповідно до норм рідної куль-
тури. Однією з характерних рис педагога, який 
працює в міжкультурному середовищі, є адаптив-
ність, що виявляється у вмінні і здатності присто-
совуватися до міжкультурних взаємин, свідомо 
підлаштовуватися під інші норми, закони, поводи-
тися невимушено. У професійному словнику ком-
петентного в міжкультурній сфері фахівця-педа-
гога закладу дошкільної освіти не має бути слів 
«чужі», «вони», їх варто замінити на стилістично 
нейтральне «інші», також варто відмовитися від 
стереотипного, часто несвідомого поділу людей 
на «своїх» і «чужих».

Г. Саломова зазначає, що міжкультурна компе-
тентність означає не тільки поважати і цінувати 
культуру певного народу, а й  бути поблажливим 
до етнічних і культурних меншостей, бути терпи-
мим до їхніх обрядів і релігій, вміти уникати кон-
фліктів, які виникають через недостатній рівень 
володіння мовою одного з учасників спілкування, 
а також через невиявлення належної поваги до 
традицій, яких дотримується інший учасник між-
культурної взаємодії (Саломова, 2013).

Формування міжкультурної компетентності 
фахівців-педагогів закладів дошкільної освіти 
ґрунтується на міжкультурній комунікації, яку 
здобувачі вищої освіти факультету педагогічної 
освіти засвоюють, вивчаючи відповідні дисци-
пліни, зокрема іноземні мови, країнознавство, 
міжкультурну комунікацію тощо. Ю. Задунайська 
і С. Кость зазначають: «Формування міжкультур-
ної комунікативної компетенції в процесі викла-
дання іноземної мови включає: підготовку здобу-
вачів вищої освіти до безпосередньої комунікації 
з носіями мови в навчальній, соціально-побутовій, 
культурній, суспільно-політичній та професійній 
сферах; навчання в дусі діалогу культур; вихо-
вання взаємоповаги,  толерантності, терпимості до 
культурних відмінностей, шанобливого ставлення 
до культурних надбань, звичаїв і традицій інших 
народів; розвиток умінь самостійного функціо-
нування у полікультурному світі.  Обов’язковим 
є введення до курсу іноземної мови соціокультур-
них, соціолінгвістичних та лінгвокраїнознавчих 
компонентів» (Задунайська, Кость, 2019: 288). 

У контексті досліджуваної теми нам імпонує 
визначення міжкультурної комунікації сучасного 
львівського мовознавця Ф. Бацевича: міжкуль-

турна комунікація є особливим типом культури, 
який характеризується взаємодією національних 
культур, етнокультурною компетенцією особис-
тостей, толерантністю, прагненням до міжнаці-
ональної згоди у всіх сферах спілкування (Баце-
вич, 2004: 144). У науковому дискурсі термін 
«міжкультурна комунікація» з’явився в середині 
XX ст., пов’язаний з науковцями Е. Т. Холлом 
та Дж. Л. Трегером і означає спілкування людей, 
які є представниками різних культур. Міжкуль-
турна комунікація є міжособистісною комуніка-
цією, яка здійснюється в спеціальному контексті. 
Є певні умови реалізації міжкультурної комуніка-
ції, серед яких ‒ належність її учасників до різ-
них культур, а також те, що вони усвідомлюють 
наявність культурних відмінностей один одного. 
Ознаки культурних відмінностей можуть бути 
інтерпретовані як відмінності вербальних і невер-
бальних кодів у специфічному контексті комуні-
кації. При цьому кожен учасник комунікації воло-
діє власною системою правил, які дають змогу 
кодувати та декодувати продуковані та отримані 
повідомлення (Basta, 2011: 125‒126).

Дослідниця міжкультурної комунікації 
Л. Почебут виокремила основоположні прин-
ципи міжкультурної комунікації: 1) міжкультурне 
спілкування і взаємодія базуються на розумінні 
культурних відмінностей; 2) міжкультурна кому-
нікація є невдалою, якщо один зі співрозмовни-
ків: а) зневажає систему цінностей, прийнятих 
у культурі іншого співрозмовника; б) зачіпає наці-
ональні почуття; в) принижує національну гід-
ність (результатом намагання знищити систему 
культурних цінностей іншого є втрата контакту, 
виникнення бар’єрів у спілкуванні, закритість, 
самозахист і захист своєї самобутньої культури. 
Приниження національних почуттів і національ-
ної гідності виявляється у вигляді упереджень, 
стереотипів і дискримінації, що призводять до 
великої загрози для подальшого продовження 
й розвитку міжкультурної комунікації. А вияв 
поваги, цікавості до культури народу, позитивної 
оцінки перспектив його розвитку є надійним під-
ґрунтям ефективної міжкультурної комунікації); 
3) у процесі міжкультурної комунікації важливо 
орієнтуватися на майбутнє, а не на минуле народу, 
з представником якого ведеться обмін думками; 
4) метою міжкультурної комунікації є пере-
вага дотримання своїх інтересів у своїй культурі 
та перевага дотримання інтересів співрозмовника 
в його культурі (Почебут, 2005: 103‒104). 

Висновки. Отже, сформована міжкультурна 
комунікативна компетентність педагога закладу 
дошкільної освіти, мотивованого на виховання 

Кость С., Крохмальна Г. Формування мiжкультурної комунiкативної компетентностi ...
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гармонійної особистості дошкільника, є важли-
вою складовою частиною професійної компетент-
ності фахівця, на якій базується ефективна профе-
сійна діяльність, і загалом є привабливою рисою 
вдачі особистості, яка свідчить про її високий 
інтелект та духовну культуру. Міжкультурна ком-
петенція майбутніх педагогів закладу дошкільної 

освіти визначається успішною міжкультурною 
комунікацією, яка має на меті стабільну готов-
ність людини до сприйняття, розуміння і при-
йняття інших  моделей поведінки, стилів спілку-
вання, етичних норм, зацікавленості, пріоритетів, 
культурних цінностей у межах як окремої особи, 
так і народу.
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ФАМІЛІСТИЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена актуальній проблемі фамілістичної підготовки майбутнього вчителя загальноосвіт-
ньої школи. Вперше вводиться поняття «фамілістична компетентність вчителя». Проводиться аналіз основ-
них складових частин цієї інтегральної характеристики сучасного педагога. Викладені результати досліджен-
ня засвідчили, що теоретична озброєність, психологічна установка й практична підготовленість учителів 
загальноосвітніх шкіл і випускників педагогічного навчального закладу в питаннях статі, шлюбу, сім’ї та між-
статевого спілкування перебуває на дуже низькому рівні. Розглянуто комплекс особистісних якостей, а саме 
індивідуальних рис, якостей, що базуються на психологічних механізмах і педагогічних здібностях. Виділені пси-
холого-педагогічні умови фамілістичної підготовки майбутніх учителів. Викладено авторське бачення ідеальної 
моделі фамілістичної підготовки в педагогічному закладі освіти. Проаналізовано як змістову складову фаміліс-
тичної підготовки вчителя, так і технологічний інструментарій реалізації змісту. Досліджено фамілістичний 
потенціал навчальних дисциплін педагогічного університету, можливості позанавчальної роботи й педагогічної 
практики в підготовці майбутніх учителів до дошлюбного виховання школярів. Значна увага приділена зміс-
ту й методиці викладання спеціального курсу «Підготовка учнівської молоді до сімейного життя». Розглянуті 
можливості педагогічної практики з боку практичної фамілістичної підготовки майбутнього вчителя. Розкри-
то можливості залучення здобувачів до наукових досліджень проблем підготовки школярів до сімейного життя, 
статевого виховання та формування усвідомленого батьківства. Як критерій ефективності впливу експери-
ментальної роботи на якісну підготовку студентів до роботи зі статевого виховання учнів і формування май-
бутнього сім’янина виступив коефіцієнт їх задоволеності змістом і методикою його викладання. Представлені 
математичні розрахунки доводять ефективність проведеної авторами експериментальної роботи.

Ключові слова: фамілістика, компетентність, дошлюбна підготовка, статеве виховання, активні методи.
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FAMILISTIC PREPARATION OF A TEACHER IN UKRAINE

The article is devoted to the relevant problem of the familistic preparation of the future teachers of a secondary 
school. First of all, the concept of “familistic competence of a teacher” is introduced. The main components 
of this integral characteristics of a modern teacher are analyzed. The results of the study showed that the theoretical 
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foundation, the psychological setting and practical preparedness of the teachers of secondary schools and the graduates 
of the pedagogical institution in the matters of sex, marriage, family and intersex communication is at a very low level. 
The complex of personal qualities, namely individual traits, qualities based on psychological mechanisms and pedagogical 
abilities is considered. The psychological and pedagogical conditions of the professional training of future teachers are 
pointed out. The authors’ vision of the ideal model of the familistic training in pedagogical institution of education 
is set forth. The ideological component of a familistic preparation of a teacher and technological instruments 
of content realization are analyzed. The familistic potential of the educational disciplines of the Pedagogical university, 
the possibility of practical work and pedagogical practice in preparation of the future teachers to the premarital education 
of schoolchildren are investigated. Considerable attention paid to the content and methods of teaching a special course 
“On preparing young schoolers to family life”. The possibilities of pedagogical practice in terms of practical familistic 
training of a future teacher are considered. The opportunities to involve the researchers into the problems of preparing 
pupils for family life, sexual education and the formation of conscious parenthood are revealed. As a criterion of impact 
efficiency of experimental work on qualitative preparation of students to work on sexual education of pupils and formation 
of the future family man was the coefficient of satisfaction with the content and methods of its teaching. Presented 
mathematical calculations prove the effectiveness of the conducted experimental work by the authors.

Key words: familistics, competence, preparing for family life, sex education, active methods.

Постановка проблеми. Людство існує лише 
завдяки продовженню роду і наступності поко-
лінь. За всю історію його розвитку не з’явилося 
нічого краще для реалізації цих цілей, ніж сім’я. 
І міцність будь-якого суспільства напряму зале-
жить від міцності сім’ї і того, наскільки успішно 
вона справляється зі своїми функціями. Соціо-
логи, на жаль, малюють песимістичну картину 
стану сім’ї найближчого майбутнього, котра 
характеризується: нестабільністю і слабкістю 
зв’язків батьківства – шлюбу – родинності; зрос-
танням розлучень; зверхнизькою дітністю; руйну-
ванням наступності старших і молодших поколінь 
сім’ї; зниженням кількості так званих благополуч-
них сімей; зростанням неповних сімей, поширен-
ням асоціальних проявів в сім’ях тощо.

Внаслідок ігнорування школою і сім’єю проб-
леми дошлюбної підготовки дітей випускники 
входять в доросле життя без сформованих жит-
тєвих орієнтирів та сформованих сімейних цін-
ностей. Їх уявлення про майбутню сім’ю носять 
частіше егоцентричний і локально-ситуативний 
характер, що є наслідком стихійного формування 
образу сім’ї впродовж дитинства і підліткового 
періоду. У молодих людей відсутні найважливіші 
побутові навички, спостерігається неготовність до 
усвідомленого батьківства, має місце нерозуміння 
психологічних особливостей статей, має місце 
сексуальне неуцтво тощо. Практична дошлюбна 
підготовка через освітні програми в Україні так 
і не розпочалася. А ще Василь Сухомлинський 
відзначав: «Мені здається, що середня школа не 
робить головного, що повинна робити, – не вчить 
жити» (Сухомлинський, 1976: 245).

Деякі вчителі відчувають, що їм бракує стра-
тегій і способів ведення справ. Вони не повинні 
боятися інновацій, використовувати різні освітні 
заходи, вести жваві дискусії, не сподіваючись, що 
лекція відповість на всі питання. Вчителі повинні 

відійти від свого ієрархічно вищого положення 
і виступати в ролі фасилітаторів, щоб забезпечити 
двосторонній зв’язок і сприяти обговоренню. 
Збентеження деяких вчителів запитаннями моло-
дих людей є цілком природним і законним. Коли 
ситуація виявляється незручною, краще сказати 
це дуже просто. Це прекрасна можливість «гума-
нізувати» сексуальну освіту (Кравець, 2019: 233).

З огляду на вище викладене, на початку ХХІ сто-
ліття велике значення набуває фамілістична компе-
тентність педагога. Її відсутність зазвичай призво-
дить до репродукції соціальних забобон, ґендерної 
дискримінації, неготовності випускників школи до 
дорослого життя взагалі та здорової сім’ї зокрема, 
тощо. Варто зазначити, що більшість педагогів 
професійно не готові до того, щоб давати учням 
повноцінну, цілеспрямовану, систематичну інфор-
мацію на теми статі і міжстатевих стосунків, слабко 
розбираються у психологічних відмінностях дітей 
різної статі і тому не вміють вибудовувати педаго-
гічний процес з врахуванням цих відмінностей, не 
можуть дати необхідної відповіді на питання учнів 
чи навіть негативно реагують на них.

Аналіз досліджень. Поняття «фамілістична 
компетентність учителя» відсутнє у вітчизняній 
педагогічній теорії і практиці, підготовка вчи-
теля до роботи зі сім’єю і до виховання учня як 
майбутнього сім’янина ведеться фрагментарно 
і безсистемно. За останні роки підготовка вчителя 
до роботи з дошлюбного й статевого виховання 
все менше стає предметом наукових досліджень 
в Україні – О. Главацька (2000 рік), І. Коваль-
чук (2004 рік), О. Рибалка (2005 рік), І. Іванова 
(2007 рік) та інші.

На жаль, програми педагогічних університе-
тів не передбачають засвоєння основ фаміліс-
тики здобувачами – майбутньому учителями, хоч 
нагальна потреба в цьому очевидна (фамілістика – 
загальна наука про сім’ю і про сімейні феномени). 
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Саме фамілістична складова професійно-педа-
гогічної компетентності забезпечить спрямова-
ність підготовки учителя на пріоритет цінностей 
сім’ї, дітей, сімейного способу життя, а також 
найповніше, комплексно відображає сферу знань 
про сім’ю, вивчення якої необхідно педагогу для 
роботи з підготовки учнів до сімейного життя, 
взаємодії з їх сім’ями, а також для власного сімей-
ного життя.

Мета статті. Проаналізувати проблеми 
та шляхи поліпшення якості підготовки студентів 
педагогічних закладів освіти до роботи з підго-
товки школярів до сімейного життя.

Виклад основного матеріалу. В контексті 
дошлюбної підготовки і статевого виховання шко-
лярів актуальною постає особа вчителя, якому 
доручається непроста справа. Опитування молоді 
різних країн щодо бажаних якостей особи викла-
дача курсу виявило, що позитивні особистісні 
риси (емпатія, толерантність, високі комуніка-
ційні вміння та ін.) мають поєднуватися з широ-
кими науковими знаннями та оволодінням мето-
диками навчально-виховного процесу. Зокрема:

– підтримка позитивного виховного впливу 
родини і поєднання в цій сфері зусиль батьків 
і педагогічного колективу;

– формування у молоді фундаментальних цін-
ностей, які стосуються родини, здоров’я, суспіль-
ства;

– надання знань про роль кохання, виховання 
поваги до представників іншої статі, любові до 
дітей та інше;

– допомога молоді правильно формувати стан 
статевої дорослості, належна підготовка до вико-
нання функцій засновника молодої родини;

– формування у молоді переконань, що 
родина і родинне виховання нових поколінь має 
найбільше значення;

– здатність своєчасно і правильно реагувати 
на характер міжстатевих стосунків учнів, сприяти 
взаєморозумінню учнів різної статі;

– вироблення коректної форми відповідей на 
питання учнів;

– надання молоді знань (належного обсягу 
і відповідно до віку) про перебіг фізіологічного 
і психічного розвитку людини (Кравець, 2019: 
230).

Кожний учитель-предметник, вважаючи спри-
яння дошлюбній підготовці і своїм завданням, 
спроможний знайти в своєму предметі щось важ-
ливе і корисне для цього. Аналіз програм педа-
гогічних закладів освіти засвідчив, що більшість 
загальноосвітніх, суспільно-світоглядних, психо-
лого-педагогічних та фахових дисциплін мають 

потенційні можливості для формування готов-
ності майбутніх учителів до статевого виховання, 
сексуальної просвіти та дошлюбної підготовки 
школярів. Це можна здійснити встановленням 
зв’язків між окремими темами курсів.

Важливість фамілістичної компетентності 
учителя обумовлена тим, що вчителі є основними 
агентами підготовки школярів до сімейного життя 
і чинять великий вплив на формування у школя-
рів уявлень про шлюбно-сімейні стосунки, якості 
чоловіків і жінок, їх ролі, професійну діяльність. 
На основі аналізу наукової літератури і результа-
тів дослідження нами зроблена спроба виділити 
основні критерії професійної готовності вчителів 
роботи з підготовки учнівської молоді до сімей-
ного життя, а саме теоретичну озброєність, психо-
логічну готовність та практичну підготовленість.

Теоретична озброєність передбачає: знання 
проблем статі, шлюбу і сім’ї; знання особливостей 
психосексуального розвитку та статеворолевої 
поведінки дітей; розуміння динаміки міжособис-
того та міжстатевого спілкування на різних ета-
пах навчання дітей у школі; усвідомлення місця 
свого предмету та позаурочної роботи в загаль-
ній системі ґендерної соціалізації та підготовки 
учнів до сімейного життя; знання основ методики 
дошлюбного виховання тощо.

Психологічна готовність включає: усвідом-
лення майбутнім вчителем цілей, завдань та соці-
альної необхідності дошлюбної підготовки шко-
лярів; стійкий пізнавальний інтерес до вивчення 
ґендерних, фамілістичних та сексуальних про-
блем, прагнення до самоосвіти в цьому зв’язку; 
самооцінка та самокорекція своєї професійної під-
готовки; розуміння психологічних особливостей 
статей та психології подружніх, в тому числі, сек-
суальних стосунків; відсутність у студентів комп-
лексів та хибної соромливості; емоційно-вольова 
підготовленість; впевненість у собі, у своїх силах, 
самоволодіння; володіння комплексом психоло-
гічних методик вивчення особистості тощо.

Психологічна готовність учителя до реалізації 
завдань підготовки учнівської молоді до сімей-
ного життя передбачає сформованість комплексу 
особистісних якостей, серед яких ми виділили: 
1) індивідуальні риси; 2) якості, що базуються 
на психологічних механізмах; 3) якості, що базу-
ються на педагогічних здібностях.

Серед індивідуальних рис майбутнього вчителя 
ми виділили душевну чуйність (доброта, гуман-
ність, уміння проникати в настрій вихованця, у його 
перцептивні здібності, готовність до допомоги, 
уміння підтримати емоційність у спілкуванні, 
уміння співпрацювати); почуття делікатності  
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(доброзичливе ставлення до учня, відсутність 
в оцінках акцентуації, атрибуції, дихотомії, стиг-
матизації); почуття гумору (уміння підтримати 
емоційний стан учнів, уміння надихати учнів на 
самовдосконалення); почуття інтуїції (вміння екс-
траполювати поведінку учня, антиципація (перед-
бачення результатів певних дій чи впливів до пере-
вірки їх ефективності на практиці) тощо.

До якостей, що базуються на психологічних 
механізмах, ми віднесли такі: рефлексія (здатність 
бачити себе очима учня); ідентифікація (здатність 
мисленнєво поставити себе на місце учня і на 
основі усвідомлення його проблем пояснити його 
поведінку); емпатія (здатність зрозуміти емоцій-
ний стан учня); децентрація (здатність відмови-
тись від своїх егоцентричних оцінок учня).

Серед якостей, що базуються на педагогічних 
здібностях, ми виділили: відчуття об’єкту впливу 
(вміння відбирати інформацію, яка викликає най-
більший емоційний відгук); почуття такту (вимо-
гливість у поєднанні з повагою, вміння заохочу-
вати, але не бути тут надмірним, строгість, але 
без притирок, уважність при дотриманні почуття 
міри); почуття міри (відчуття змін, що відбува-
ються в особистості під впливом різних впли-
вів); почуття орієнтирів, що допомагає педагогові 
постійно спиратися на можливості учнів, врахову-
вати їх і володіти способами переведення учнів на 
вищий рівень розвитку.

Практична підготовленість означає: воло-
діння педагогічною технікою впливу на учнів; 
навички в організації міжстатевого спілкування; 
володіння методикою статевого виховання, сек-
суальної просвіти та дошлюбної підготовки 
школярів; володіння інформаційними, органі-
заторськими, конструктивними, гностичними 
та комунікативними уміннями. 

З метою визначення рівня фамілістичної готов-
ності вчителя ми зробили діагностичний зріз, який 
охопив 120 учителів середніх шкіл Тернопіль-
щини та 650 студентів випускних курсів різних 
факультетів Тернопільського національного педа-
гогічного університету. При цьому були викорис-
тані різні і методи дослідження: опитування, тес-
тування, ранжування, метод самооцінок та думку 
«компетентних осіб». Діагностування проводи-
лось у відповідності до виділених нами критеріїв 
професійної готовності вчителя до роботи з під-
готовки учнів до сімейного життя (Кравець, 2000: 
648–654).

На другому етапі було проведено діагностику 
рівня психологічної готовності вчителів і студен-
тів до роботи з підготовки учнів до сімейного 
життя, особливо до здійснення сексуальної про-

світи, статевого виховання та організації між-
статевого спілкування. При цьому знову було 
використано метод самооцінки і рейтингування 
з додатковим залученням інших, специфічніших, 
методик. Результати діагностування психоло-
гічної готовності виявили ще нижчий рівень як 
у вчителів, так і у студентів-випускників: 64% 
студентів і 48% вчителів показали низький рівень; 
17,5% і 25,6%, відповідно, середній рівень, 18,5% 
і 26,4% – високий рівень психологічної готов-
ності.

Результати дослідження засвідчили, що тео-
ретична озброєність учителів і випускників 
педагогічного закладу освіти в питаннях статі, 
шлюбу, сім’ї та міжстатевого спілкування була 
на низькому рівні. Даючи відповіді на питання 
анкети, більшість з них не могли точно розмеж-
увати поняття «підготовка до сімейного життя», 
«ґендерна соціалізація», «сексуальна просвіта», 
«статеве виховання», показали слабку орієнта-
цію в спеціальній термінології, не могли вказати 
теми шкільних предметів, які можна використати 
з метою підготовки учнів до сімейного життя, 
побоювались запитань учнів сексуального харак-
теру через недостатнє орієнтування в такій про-
блемі. За даними зрізу, низький рівень теоретич-
ної підготовки виявлено в 48% студентів і 34,2% 
вчителів, високий – відповідно 12% і 28,3%.

Рівень практичної підготовленості визна-
чався за двома параметрами: активність і ком-
петентність при вирішенні конкретних завдань 
морально-практичного змісту, в ролевих іграх на 
лабораторно-практичних заняттях і в ході педаго-
гічної практики. В процесі нашого дослідження 
було встановлено, що більшість студентів-май-
бутніх педагогів перебувають на низькому рівні 
сформованої готовності до цього виду педагогіч-
ної діяльності.

 Таким чином, результати експериментальної 
роботи засвідчили, що низький рівень фамілістич-
ної готовності був характерним для 78% студен-
тів. Цей факт ми пов’язували з відсутністю уваги 
до цього виду діяльності при підготовці вчителів. 
61% учителів вказали на недосконалість навчаль-
них планів педагогічних закладів освіти. Середній 
рівень показали 17,8% студентів і 26,3% вчителів, 
високий – відповідно 4,2% і 11,7% опитаних.

В процесі дослідно-експериментальної роботи 
було доведено, що ефективне формування у май-
бутніх педагогів готовності до роботи зі статевого 
виховання, сексуальної просвіти та дошлюбної 
підготовки школярів здійснюється при реалізації 
в учбово-виховному процесі таких психолого-
педагогічних умов:
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– актуалізація у студентів педагогічного 
закладу освіти мотивації до засвоєння різних 
форм, методів і засобів статевої соціалізації 
та дошлюбної підготовки школярів;

– включення нових змістовних елементів 
у педагогічну підготовку зі сфери статевої соціа-
лізації та дошлюбного виховання;

– поєднання аналітичної, тренінгової та прак-
тичної роботи студентів у їх фамілістичній підго-
товці;

– створення спецкурсів з цієї проблематики 
з включенням в них питань статі, гендеру, сексу-
альності, сім’ї, подружніх конфліктів тощо;

– використання практико-орієнтованих тех-
нологій навчання, націлених на перманентний 
розвиток структурно твірних компонентів готов-
ності студентів до роботи з підготовки школярів 
до сімейного життя;

– врахування ґендерних особливостей сту-
дентів при підготовці їх до статевого виховання 
та дошлюбної підготовки школярів;

– поєднання компетентнісного та гендерного 
підходів у фамілістичній підготовці вчителя.

– поетапна діагностика рівня фамілістичної 
компетентності студентів;

– застосування методів викладання на основі 
широкої участі (ролеві ігри, інсценування, дебати, 
дискусії, групові процеси тощо);

– стимулювання у студентів рефлексії з при-
воду своїх знань і умінь в цій сфері професійної 
готовності.

– поєднання аналітичної, тренінгової і прак-
тичної роботи студентів, адекватних їх рівневі 
підготовки і завданням навчання;

– широке проведення на заняттях тренінгів 
з проблем статевого виховання та дошлюбної під-
готовки, наближених до реальних шкільних умов;

– створення спецкурсу статевого виховання 
чи дошлюбної підготовки.

У процес підготовки майбутніх вчителів до 
роботи зі статевого виховання та формування 
сім’янина ми намагались включити всі дисци-
пліни, передбачені навчальними планами різ-
них спеціальностей педагогічного університету. 
У змісті цих дисциплін намагались вичленити той 
матеріал, який безпосередньо чи опосередковано 
сприяв би поліпшенню про фесійної підготовки 
студентів до виховання сім’янина, організації 
міжстатевого спілкування. Для реалізації цього 
завдання ми провели відповідну роботу з виклада-
чами історії, філософії, права, культурології, основ 
здоров’я та інших дисциплін, в яких так чи інакше 
отримують відображення проблеми фамілістики. 
Звісно, не йдеться про радикальну трансформа-

цію таких курсів, а лише про реальні можливості 
посилення необхідного аспекту, акцентованої 
уваги на ньому, що сприяло б розвиткові пізна-
вального інтересу студентів до шлюбно-сімейних 
проблем, сексуальних стосунків, психосексуаль-
ного здоров’я. Наприклад, з проблемами соціоло-
гії сім’ї здобувачі знайомились під час вивчення 
курсу соціології, з правовими основами шлюбу 
і сім’ї – при опануванні курсу «Основи законодав-
ства», моральними аспектами подружнього життя 
та естетичними цінностями сім’ї в курсі з основ 
етики та естетики тощо.

При розробці системи підготовки студентів до 
проведення статевого виховання та дошлюбної 
підготовки школярів повинні використовуватись 
передовсім можливості предметного психолого-
педагогічного блоку дисциплін у єдності з педаго-
гічною практикою. Засобами формування готов-
ності майбутніх учителів до виховання сім’янина 
в нашій роботі стали: спецкурс «Підготовка 
учнів до сімейного життя», розроблений автором 
і запроваджений на більшості факультетів Тер-
нопільського педагогічного університету, курс 
«Ґендерна педагогіка» на спеціальності «Соці-
альна робота», курс «Сексуальна педагогіка» на 
психологічному відділенні факультету педагогіки 
і психології, курс «Історія ґендерної педагогіки» 
на історичному факультеті тощо.

Змістовна сторона спеціального курсу «Під-
готовка учнів до сімейного життя» забезпечува-
лася озброєнням студентів системою знань, умінь 
і навичок, які розкривають теоретичні основи 
психосексуального розвитку, міжстатевого спіл-
кування, статевого виховання, шлюбно-сімейних 
відносин, а також механізм педагогічної взаємодії 
«учитель-учень» в організації статевого виховання, 
відпрацювання педагогічної технології і оволо-
діння відповідним інструмен тарієм. Особливості 
методів, які використовувались на практичних 
заняттях (рольові ігри, розв’язування конкретних 
психолого-педагогічних задач, психологічні і кому-
нікативні тренінги) підвищували інтерес студентів 
до цих занять. Як засвідчили зібрані факти, вико-
ристання в ході читання курсу принципу рольової 
перспективи і методу моделювання професійних 
ситуацій, в процесі яких студент відпрацьовує тех-
ніку педагогічної взаємодії, гарантує умови для 
формування у майбутніх педагогів готовності до 
дошлюбного виховання школярів.

В методиці проведення занять з такого спец-
курсу активно використовувались інноваційні 
форми навчання, основною метою яких було 
надання студентам можливостей опанову-
вати новий досвід на основі цілеспрямованого  
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формування творчого і критичного мислення 
та досвіду учбово-дослідницької діяльності. 
Сукупність активних методів і прийомів вклю-
чалися в традиційні (лекції, семінари, практичні 
заняття, розв’язання педагогічних завдань, моде-
лювання педагогічних ситуацій) і нетрадиційні 
(семінар-аукціон, захист проєктів, пізнавальний 
ринг, засідання клубу знавців, ділові ігри) форми 
навчання. Зокрема, використовувалися ролеві 
ігри, творчі проблемні завдання, розв’язання 
майбутніми педагогами педагогічних ситуацій, 
написання студентами есе на різноманітну тема-
тику з фамілістично-педагогічної проблематики, 
питальник «Приказки», методи «Фамільні хро-
ніки», «Мозковий штурм», «Бюро знахідок», 
«Кулінарний поєдинок» тощо. 

На практичних заняттях спецкурсу студенти 
отримували завдання для самостійної роботи, які 
носили творчий характер: розробка конспектів 
занять, бесід, консультацій для батьків, складання 
свого родоводу, написання художніх творів для 
дітей, виготовлення наочного матеріалу і дидак-
тичних посібників, портфоліо. Їх виконання здій-
снювалося в процесі підготовки до семінарських, 
лабораторно-практичних занять, на яких прово-
диться колективне обговорення і аналіз виконаних 
завдань. Наприклад, завдання для самостійного 
виконання з теми «Непристойні дитячі питання 
та відповіді дорослих на них»:

1. Розглянути різні точки зору на варіанти від-
повідей на дитячі питання.

2. Розробити вимоги до відповідей дорослих 
на дитячі питання.

3. Розглянути варіанти відповідей на «непри-
стойні» дитячі питання.

4. Розробити конспекти бесід, занять, з допо-
могою яких можна грамотно, доступно відповісти 
на питання, що цікавлять дітей.

5. Розробити засоби, які можна використати 
для розв’язання завдань статевого виховання 
та сексуальної просвіти: підбір ілюстрацій, напи-
сання дитячих книжок, віршів, виготовлення 
посібників і дидактичних ігор.

6. Розробити проєкт програми статевого вихо-
вання школярів.

Всі перераховані завдання носять практичний 
характер і можуть бути використані студентами 
в роботі з дітьми на педагогічній практиці.

Значне місце у формуванні практичної під-
готовленості студентів до роботи з дошлюбного 
виховання школярів ми відвели педагогічній прак-
тиці. Студенти експериментальних груп отри-
мували розроблені нами завдання по організації 
такої роботи в школах міста і області, які перед-

бачали ознайомлення з постановкою дошлюбного 
виховання при викладанні предмету та в поза-
урочній роботі, вивчення шкільної документації 
з такої проблематики, дослідження рівня статевої 
культури учнів, проведення виховних заходів на 
задану тему, відвідування сімей школярів і прове-
дення відповідної роботи з батьками тощо.

Систематичні спостереження за діями студен-
тів під час педагогічної практики показали, що 
кількість студентів, які відчувають необхідність 
у проведенні позаурочних заходів, орієнтованих 
на організацію міжстатевого спілкування склала 
65,6% від опитаних 250 осіб.; 49,8% прагнули 
провести залікові виховні години на шлюбно-
сімейну тематику, 70,2% практикантів вільно 
вступали в групові та індивідуальні бесіди зі 
старшокласниками з питань міжстатевих сто-
сунків, неправильної статевої поведінки окремих 
учнів, з приводу деяких публікацій в молодіжній 
пресі з морально-статевої проблематики. Ана-
ліз конспектів уроків показав, що більше 40% 
студентів прагнули скористатися нашими реко-
мендаціями щодо використання змісту шкільних 
предметів для статевої просвіти школярів (правда, 
тут є об’єктивні передумови домінування студен-
тів історичного, природничого та філологічного 
факультетів), виявили здібності до проєктування 
і моделювання цієї роботи.

З метою піднесення інтересу студентів до 
досліджуваної проблематики в університеті 
спільно з Національною академією педагогічних 
наук було створено наукову лабораторію з про-
блем ґендерної освіти та виховання учнівської 
та студентської молоді, організовано наукову про-
блемну групу «Ґендерна соціалізація та дошлюбна 
підготовка школярів». Серед наукових тем, що 
розроблялись студентами: «П. П. Блонський про 
дитячу сексуальність», «Підготовка школярів 
до сімейного життя в працях і практичній діяль-
ності В. О. Сухомлинського», «Питання статевого 
виховання в етнопедагогіці українського народу», 
«Психологічні аспекти інтимно-сексу альної під-
готовки школярів до шлюбу», «Особливості 
спілкування хлопців і дівчат у старшому шкіль-
ному віці», «Самовиховання в галузі культури 
почуттів», «Педагогічна оцінка окремих проявів 
статевого дозрівання», «Психолого-педагогічна 
підготовка учнів до виконання материнських 
і батьківських функцій», «Шляхи формування 
інтимного словника у школярів» тощо. Окремі 
результати наукових пошуків студентів допові-
дались на вузівських та міжвузівських науково-
практичних конференціях. Протягом проведення 
експериментальної роботи через проблемну групу 
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пройшло понад 300 студентів різних факультетів. 
Окремі з них після закінчення університету пра-
цювали під нашим керівництвом над кандидат-
ськими дисертаціями з такої проблематики. За 
наслідками роботи лабораторії з такої тематики 
захищено три докторські та 11 кандидатських 
дисертацій.

Як критерій ефективності впливу експеримен-
тальної роботи на якісну підготовку студентів до 
роботи зі статевого виховання учнів та форму-
вання майбутнього сім’янина виступив коефіцієнт 
їх задоволеності змістом і методикою його викла-
дання. 170 студентам – магістрантам було запропо-
новано відповісти на такі питання: «Чи задоволені 
Ви змістом фамілістичної підготовки в універси-
теті?», «Що цінного дали спецкурси для Вашого 
педагогічного розвитку і майбутньої роботи з про-
блем підготовки школярів до сімейного життя?» 
Опитування дозволило визначити, що максимально 
задоволені змістом фамілістичної підготовки 50% 
опитуваних, задоволені – 41,7%, не задоволені – 
5,4%, максимально не задоволені – 1,1% студентів. 
На основі цих даних був визначений індекс задово-
леності. Загальний коефіцієнт задоволеності спец-
курсом ми обчислювали за формулою:

Z
A B C D E

N
=

⋅ +( ) + ⋅ +( ) + ⋅( ) + ⋅ −( ) + ⋅ −( )2 1 0 1 2
,  

де А – кількість студентів максимально задово-
лених змістом спецкурсу; В – кількість студентів 
задоволених змістом спецкурсу; С – кількість сту-
дентів з невизначеним відношенням; D – кількість 
студентів не задоволених змістом спецкурсу; Е – 
кількість студентів максимально не задоволених 
змістом спецкурсу; N – загальна кількість опиту-
ваних студентів.

Z
N

=
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ −( ) + ⋅ −( )

= =
85 2 71 1 3 0 9 1 2 2 228

170
1 34, .

Отримані результати дають підстави зробити 
висновок про ефективність проведеної роботи 
в процесі підготовки майбутніх учителів до 
роботи зі статевого виховання учнів та форму-
вання майбутнього сім’янина. 

Зіставлення наслідків констатуючого і фор-
муючого експериментів дозволяє говорити про 
підвищення рівня теоретичної озброєності 
студентів з питань статі, шлюбу і сім’ї. Якщо 
за даними констатуючого експерименту 72,3% 
студентів II-го курсу різних факультетів Терно-
пільського педагогічного університету (всього 
350 осіб), що виконали письмові контрольні 
роботи, дали невірні відповіді, 24,5% – неповні 
правильні, 5,2% – повні правильні, то за наслід-
ками підсумкового зрізу – до 11,3% зменши-
лось число неправильних відповідей, правильні 
повні відповіді складали 48,9%.

Висновки. Дослідно-експериментальна 
робота засвідчила, що не у всіх студентів екс-
периментальних груп вдалося сформувати 
більш високий рівень професійної готовності 
до роботи з підготовки учнів до сімейного 
життя. Це пояснюється тим, що не всі студенти 
педагогічного закладу освіти наділені яскраво 
вираженою професійно-педагогічною спрямо-
ваністю і достатнім розвитком педагогічних 
здібностей, не всі студенти в силу своїх інди-
відуальних особливостей змогли переступити 
через хибні бар’єри соромливості, різноманітні 
комплекси тощо. Але ті зміни, що відбувалися, 
свідчать про правильно обрані шляхи досяг-
нення поставлених завдань.
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ВИКОРИСТАННЯ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ  
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Стаття присвячена дослідженню застосування смарт-технологій навчання під час вивчення англійської 
мови для студентів нефілологічних спеціальностей. Автори ставлять за мету розкрити можливості вико-
ристання смарт-технологій навчання під час вивчення англійської мови. У статті зазначено, що викорис-
тання інтернет-технологій підвищує мотивацію і пізнавальну активність студентів, інтерес до предмета, 
допомагає інтенсифікувати й індивідуалізувати навчання. Наголошено, що, окрім застосування інтерак-
тивної дошки, в практику навчання англійської мови поступово входять й інші смарт-технології, які мають 
характеризуються доступністю, мобільністю і простотою у використанні, тому вони стають звичними 
і природними засобами навчання та не лише змінюють місце і якість його, а й впливають на цей процес 
із дидактичного і методичного погляду. Засвідчено, що навчальні програми із супутнім програмним забез-
печенням від освітньої корпорації SMART, а саме програмний комплекс Smart Notebook, Smart Sync, Smart 
Responce, дають змогу проводити мультимедійні заняття в аудиторії, використовуючи готові навчальні 
матеріали, а також створювати мультимедійний контент самостійно. Доведено, що смарт-технологіям 
притаманні гнучкість, індивідуалізація, інтерактивність, мультимедійність процесу навчання, що дає 
змогу поєднувати індивідуальні та групові заняття. Окреме місце у статті відведене дослідженню вико-
ристанню інтерактивної дошки, яка є периферійним пристроєм комп’ютера і виконує роль додатково-
го комп’ютерного монітора. Зазначено, що інтерактивна дошка відрізняється від звичайного монітора 
поверхнею, яка чутлива до дотику та має великі розміри. Детально проаналізовано переваги та функціо-
нальні можливості інтерактивної дошки. Досліджено, що більш доступним і зрозумілим стає навчальний 
матеріал, у процесі викладання якого використовується програмне забезпечення Smart Notebook, розгляну-
то його особливості. Автори зазначають, що на заняттях з англійської мови також використовуються 
технології Web 2.0: Facebook, YouTube, Twitter, блоги, які дали змогу створити власний інтернет-контент. 
Детально проаналізовано функції програмного забезпечення SMART Sync та SMART Response, які застосо-
вуються на заняттях зі студентами нефілологічних спеціальностей. 

Ключові слова: смарт-технології, вивчення іноземної мови, мультимедійні заняття «Інтерактивна дошка», 
програма Smart Notebook.
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USE OF SMART TEACHING TECHNOLOGIES DURING ENGLISH LANGUAGE 
STUDIES FOR STUDENTS OF NON-PHILOLOGICAL SPECIALTIES

The article is devoted to the study of the application of smart learning technologies in the study of English for 
students of non-philological specialties. The authors aim to reveal the possibilities of using smart learning technologies 
in learning English. The article states that the use of Internet technologies increases the motivation and cognitive activity 
of students, interest in the subject, helps to intensify and individualize learning. It is emphasized that in addition to the use 
of an interactive whiteboard, the practice of teaching English is gradually becoming other smart technologies that are 
characterized by accessibility, mobility and ease of use, so they become common and natural learning tools and not 
only change its place and quality, but also influence this process from a didactic and methodological point of view. It is 
proved that educational programs with related software from the educational corporation SMART, namely the software 
package Smart Notebook, Smart Sync, Smart Responce, allow you to conduct multimedia lessons in the classroom, using 
ready-made educational materials, as well as create multimedia content yourself. It is proved that smart technologies 
are characterized by flexibility, individualization, interactivity, multimedia learning process, which allows you to 
combine individual and group lessons. A special place in the article is devoted to the study of the use of an interactive 
whiteboard, which is a computer peripheral and acts as an additional computer monitor. It is noted that the interactive 
whiteboard differs from the usual monitor by a surface that is sensitive to touch and has a large size. The advantages 
and functionalities of the interactive whiteboard are analyzed in detail. It is investigated that the educational material, in 
the process of teaching which the software Smart Notebook is used, becomes more accessible and clear, its features are 
considered. The authors note that English language classes also use Web 2.0 technologies: Facebook, YouTube, Twitter, 
blogs, which allowed to create your own Internet content. The functions of SMART Sync and SMART Response software, 
which are used in classes with students of non-philological specialties, are analyzed in detail.

Key words: smart technologies, learning a foreign language, multimedia classes «Interactive board», program Smart 
Notebook.

Постановка проблеми. У зв’язку із входжен-
ням України до єдиного економічного, політич-
ного, культурного й освітнього простору Європи 
та розширенням діапазону міжнародної співпраці 
зростає потреба у фахівцях, які володіють інозем-
ними мовами. Стратегія реформування сучасної 
іншомовної освіти спрямована на її глобалізацію 
й модернізацію і передбачає оновлення змісту, 
форм і методів навчання іноземних мов завдяки 
впровадженню нових технологій (Осова, 2018: 55).

Основною метою сучасної вищої освіти є підго-
товка фахівця, компетентного у сфері своєї профе-

сійної діяльності, здатного до ефективної роботи 
за спеціальністю на рівні світових стандартів, без-
перервного самовдосконалення й саморозвитку. 
З цієї причини зростає значимість навчання іно-
земної мови, формування комунікативної компе-
тентності майбутнього фахівця, виникає потреба 
вносити зміни до викладання іноземної мови 
в немовних вишах (Гоголь, 2018: 24). 

Смарт-технології навчання стають найбільш 
популярними та ефективними у процесі викла-
дання англійської мови для студентів нефілологіч-
них спеціальностей, бо вони, з одного боку, дають 
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змогу максимально ефективно організувати час 
викладача та студента, а з іншого боку, роблять 
процес вивчення мови цікавим та доступним.

Аналіз досліджень. Проблема використання 
нових інформаційних технологій у навчальному 
процесі активно вивчається упродовж останнього 
десятиріччя, проте залишається доволі акту-
альною. У багатьох дослідженнях вітчизняних 
та зарубіжних вчених і педагогів розглянуто осо-
бливості використання нових інформаційних тех-
нологій у навчальному процесі. Так, зокрема, про-
блему використання SMART-технологій у навчанні 
іноземної мови досліджують О. Дмитрук, Г. Доро-
шенко, Н. Коптюг, О. Косовська, В. Лавщук 
та Л. Лавщук, М. Томчук та ін. 

Так, О. Дмитрук розглядає основні питання 
щодо використання Smart-дошки на заняттях 
з англійської мови в початковій школі та визна-
чає особливості її застосування учнями початкової 
школи (Дмитрук, 2013).

Н. Коптюг та М. Томчук досліджує викорис-
тання інтернету для підвищення мотивації до 
навчання, зокрема інтересу учнів на уроках до 
вивчення іноземної мови (Коптюг, 2000; Томчук, 
2013). Своєю чергою Г. Дорошенко досліджує 
питання, пов’язані з доцільністю використання 
SMART-технологій на уроках іноземної мови 
в початковій школі. Дослідниця розглядає мульти-
медійну дошку як один з основних компонентів 
навчальних SMART-технологій, а також пропо-
нує її використовувати на уроках іноземних мов 
із метою активізації пізнавальної діяльності дітей 
у початковій школі (Дорошенко, 2014). 

О. Косовська займається вивченням можли-
востей використання інформативно-комунікатив-
них технологій, зокрема інтерактивної дошки, на 
уроках у процесі вивчення німецької мови в школі 
(Косовська, 2012: 60).

В. Лавщук та Л. Лавщук доводять, що візу-
альні засоби навчання, зокрема інтерактивна 
дошка, найефективніше сприяють поліпшенню 
знання предмета, творчій активності й належному 
засвоєнню необхідного матеріалу, а уроки з вико-
ристанням інтерактивної дошки дають змогу візу-
ально демонструвати різні відео- й фотоматері-
али та використовувати навчальні відеоігри, що 
істотно поліпшує засвоюваність матеріалу (Лав-
щук та Лавщук, 2014).

Отже, ми бачимо, що аналіз досліджень 
і публікацій щодо використання смарт-технологій 
навчання під час вивчення англійської мови саме 
для студентів нефілологічних спеціальностей мало 
висвітлений у науковій літературі та потребує 
більш детального вивчення.

Метою статті є розкриття можливостей вико-
ристання смарт-технологій навчання під час 
вивчення англійської мови студентами нефілоло-
гічних спеціальностей.

Виклад основного матеріалу. Рішення поля-
гає у викладанні іноземної мови за допомогою 
сучасних інтернет-технологій, що відкривають 
широкий доступ до освітніх послуг, роблячи 
процес навчання відкритим і відносно недоро-
гим. Розвиток інформаційних технологій створив 
нові перспективи для викладання іноземних мов 
у закладах вищої освіти (ЗВО). Інтернет-техноло-
гії – це автоматизоване отримання, обробка, збе-
рігання, передача й використання знань у вигляді 
інформації та їх впливу на об’єкт, що реалізу-
ється в мережі Інтернет і включає машинний 
та людський (соціальний) елементи. Викорис-
тання інтернет-технологій підвищує мотивацію 
і пізнавальну активність студентів, інтерес до 
предмета, допомагає інтенсифікувати й індивіду-
алізувати навчання, усуває психологічний бар’єр 
у процесі застосування іноземної мови як засобу 
спілкування (Герасимчук, 2019: 41).

У практику навчання англійської мови посту-
пово входять смарт-технології. Завдяки доступ-
ності, мобільності, простоті використання 
і дешевизні вони стають звичними і природ-
ними засобами навчання та не лише змінюють 
його місце і якість, а й впливають на цей процес 
із дидактичного і методичного погляду. Смарт-
технології уможливлюють саморозвиток та роз-
криття творчого потенціалу особистості студента. 
Ці технології стали невід’ємною частиною сучас-
ної методики навчання, хоча цей процес відбува-
ється зі значним відставанням від країн Європи 
та США (SMART-технології в Україні і світі). 

Смарт-технології – це технології, засновані 
на інформації та знаннях, що трансформуються 
в процедури, які базуються на взаємодії та обміні 
досвідом. Навчальні програми із супутнім про-
грамним забезпеченням від освітньої корпорації 
SMART, а саме програмний комплекс Smart Note-
book, SmartSync, SmartResponce, дають змогу про-
водити мультимедійні заняття в аудиторії, вико-
ристовуючи готові навчальні матеріали, а також 
створювати мультимедійний контент самостійно 
(Якубов, 2011: 9). Вони дають змогу працю-
вати над навчальним матеріалом у будь-який час 
та в будь-якому місці, синхронно або асинхронно 
з викладачами та іншими студентами. Гнучкість, 
індивідуалізація, інтерактивність, мультимедій-
ність процесу навчання за допомогою смарт-
технологій дають змогу поєднувати індивідуальні 
та групові заняття.

Кравець О., Самборська Н., Фещенко О. Використання смарт-технологiй навчання ...
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Останнім часом дедалі частіше у ЗВО викорис-
товується термін «інтерактивна дошка» і навіть 
«мультимедійна дошка». Інтерактивна дошка 
являє собою периферійний пристрій комп’ютера 
і відіграє роль додаткового комп’ютерного моні-
тора. Інтерактивна дошка відрізняється від зви-
чайного монітора поверхнею, яка чутлива до 
дотику та має великі розміри – для зручності 
в роботі з аудиторією (Пінчук, 2012: 126).

Smart-board, дійсно, є неймовірно гнучким 
і зручним інструментом для запису, відображення 
й аналізу інформації будь-якого формату, дає 
змогу працювати з електронною картою, схемою, 
малюнком, картинкою.

Розглянемо переваги інтерактивної дошки:
– робота з дошкою повною мірою дає змогу 

реалізувати принцип наочності;
– привабливі та кольорові матеріали колекції 

виховують у студентів естетичний смак;
– інтерактивні можливості дошки усувають 

труднощі у процесі монологічного мовлення;
– змога вирізати та прибрати об’єкти з екрану, 

копіювати та вставляти їх, відміняти чи повертати 
дії надає студентам більше впевненості: вони зна-
ють, що завжди можуть повернутись на крок назад, 
щось змінити чи виправити (Пінчук, 2012: 126).

У зв’язку з цим використання функціональних 
можливостей інтерактивної дошки видається най-
більш доцільним у роботі з граматичним аспектом 
мови. Введення й закріплення граматичного мате-
ріалу суттєво полегшується, якщо використову-
ються SMART-технології навчання. Студенти мають 
змогу моделювати граматичні конструкції, складати 
речення, міняти порядок слів і речень. Тобто аніма-
ція, переміщення об’єктів, виділення й зміна най-
більш суттєвих елементів за допомогою кольору, 
шрифту дає змогу задіяти візуальні, аудіальні, а також 
кінестетичні канали засвоєння інформації, що є акту-
альним, адже саме кінестетичний спосіб сприйняття 
інформації є найефективнішим (Пінчук, 2012: 127).

Наше дослідження показало, що більш доступ-
ним і зрозумілим стає навчальний матеріал, 
у процесі викладання якого використовується про-
грамне забезпечення Smart Notebook, особливість 
якого полягає в тому, що він дає змогу записувати 
фрагменти заняття, містить інструментарій, що 
уможливлює виконання різних дій з об’єктами: 
пересувати, копіювати, змінювати. Програма 
Smart Notebook дає змогу записувати, виділяти, 
закріплювати об’єкти, рухати їх, переміщувати, 
додавати малюнки, зображення, фото (Умінська, 
2017: 178). З отриманими об’єктами студенти 
виконують різні завдання: ділять на групи, закін-
чують речення, розміщують їх у правильному 

порядку, клонують зображення та слова, встанов-
люють відповідності, виділяють у тексті головне, 
з’єднують їх частини, складають і розігрують діа-
логи, грають в ігри. Навчання стає легким, цікавим 
і природним. Динамічність процесу навчання зна-
чно зростає, відповідно, підвищується  бажання 
пізнавати, розуміти, володіти та використовувати 
нову інформацію. Студенти беруть активну участь 
у навчальному процесі, виконують завдання, ство-
рюють і розігрують ситуації та діалоги просто тому, 
що їм цікаво. Внаслідок цього мотивація та успіш-
ність зростає в кілька разів (Ковальчук,  2018: 124).

Використання програми Smart Notebook було 
особливо актуальним для студентів немовних 
спеціальностей під час вивчення англійської мови 
у ЗВО, оскільки викладачі записували та відтво-
рювали фрагменти відео з таких тем, як «Ідентифі-
кація. Біографія. Заповнення анкети», «Елементи 
спілкування. Мовленнєвий етикет», «Знайомство 
та взаємовідносини між людьми» та ін.

Крім того, на всіх заняттях з англійської мови 
ми використовували технології Web 2.0: Face-
book, YouTube, Twitter, блоги, які дали змогу ство-
рити власний інтернет-контент, а також навчати 
студентів за допомогою відеокурсів на YouTube 
та ITunes, які користуються в них популярністю. 
Вважається, що під час використання в навчанні 
популярних у всьому світі соціальних мереж 
заклади вищої освіти  можуть створювати власні 
навчальні соціальні мережі, в яких студенти 
та викладачі матимуть змогу обмінюватися зна-
ннями, створювати наукові співтовариства, звер-
татися за допомогою до експертів і практиків. 
Відмінними базами для зберігання та обміну зна-
ннями є блоги, форуми, вікі-проекти, в яких весь 
контент створюється, уточнюється й оновлюється 
самими користувачами (Ковальчук, 2018: 127).

Вважаємо за потрібне розглянути функції про-
грамного забезпечення SMART Sync та SMART 
Response, які ми активно починаємо застосову-
вати на заняттях зі студентами нефілологічних 
спеціальностей. 

Програмне забезпечення SMART Sync для 
управління навчальним процесом дає змогу викла-
дачам контролювати комп’ютери своїх студентів 
і управляти ними під час обміну повідомленнями, 
спільного використання файлів і спільної роботи 
в групі. SMART Sync має функцію підтримки без-
дротового підключення.

SMART Sync має такі характеристики:
– підвищена продуктивність у бездротових 

середовищах;
– налаштування оптимізації SMART Sync відо-

бражає робочий стіл студента на вашому екрані 
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з такою якістю і частотою кадрів, які дають змогу 
підтримувати оптимальну продуктивність мережі;

– розширена підтримка функції пошуку 
викладачів – при кожному запуску SMART Sync 
Student студент може вибрати викладача, до якого 
треба підключитися, у спадному списку виклада-
чів, підключених до SMART Sync Teacher;

– відновлення після відключень;
– SMART Notebook ™ SE служба підтримки, 

що включає правило блокування додатків за 
замовчуванням, що дає змогу  викладачу блоку-
вати на комп’ютерах студентів усі додатки, крім 
SMART Notebook SE;

– поліпшена функція пошуку і вдосконалена 
навігація, а також такі функції, як «вибране» 
і «фільтрація результатів пошуку»;

– програма збору відгуків користувачів, які 
допоможуть нам поліпшити це програмне забез-
печення в процесі випуску нових версій.

– мова інтерфейсу SMART Sync Teacher може 
бути змінена за допомогою опції налаштування 
мови SMART;

– налаштування SMART Sync Student під 
час установки, при якому адміністратори можуть 
налаштувати такі властивості: 1) чи має про-
грамне забезпечення запускатися автоматично, 
коли студент входить у систему; 2) як студент 
буде підключатися до викладача; 3) що студент 
зможе робити з SMART Sync (задавати питання, 
починати чат, відправляти файли і т.д.); 4) іденти-
фікатор студента; 5) папка для збереження файлів 
із загальним доступом (SMART Sync 2010. Нові 
функції – SMART Technologies).

Система SMART Response має такі функції:
– вона пов’язана із системою SMART Note-

book, завдяки чому можна додавати зображення 
та інший мультимедійний вміст у свої запитання 
та/або оцінки;

– безліч варіантів оцінювання, включаючи 
вікторини та спонтанні запитання, щоб оцінити 
розуміння студентами навчального матеріалу 
в будь-який момент під час заняття;

– інструменти для викладача, які дають змогу 
створювати списки груп та керувати тестами;

– різноманітність запитань; 
– викладачі можуть задавати різні типи 

запитань, включаючи правильні та неправильні, 
а також як числовий дріб або математичний вираз;

–  зрозумілий інтерфейс, який містить чітку 
та стислу інформацію для користувачів будь-якого 
рівня досвіду;

– моніторинг студентів під час і після тесту – 
змога відстежувати, скільки часу залишилось для 
виконання завдання;

– попередній перегляд результатів під час оці-
нювання;

– результати відображаються в легкодос-
тупних кругових діаграмах або графіках, які ви 
можете вставити на сторінку SMART Notebook 
для більш детального перегляду;

– змога додавати або змінювати правильні 
відповіді до виконаних завдань;

– кілька варіантів друку завдань як роздатко-
вого матеріалу;

– дозволяє студентам входити в анонімному 
режимі;

– інтегрування у SMART Response з іншими 
форматами файлів, включаючи Microsoft Word, 
PowerPoint, PDF-файли;

– інтегрований журнал оцінок;
– позначення тегами студентів для здійснення 

їх диференціації, змога помітити ключові слова 
тощо (SMART Response™ VE User’s Guide).

Висновки. Таким чином, проведене дослі-
дження дає  змогу стверджувати, що сучасні 
заклади вищої освіти презентують корисний 
досвід використання технологій навчання іно-
земних мов в умовах смарт-освіти, який харак-
теризується їх стрімким розвитком. Це своєю 
чергою розширює можливості їх використання 
в освітньому процесі. З’ясовано, що технології, 
які раніше ґрунтувалися на інформації та зна-
ннях, трансформуються в інноваційні техноло-
гії, що ґрунтуються на взаємодії та обміні досві-
дом, зокрема смарт-технології, що перетворюють 
складну працю здобуття знань на «розумну», здій-
снюючи інноваційні зміни в стратегії педагогіч-
ного управління цим процесом (Осова, 2018: 60).

Однак, впроваджуючи інноваційні методи 
та технології у процес навчання іноземної мови, 
варто пам’ятати про результативність нововве-
день у навчальному процесі, адже інновації вима-
гають не тільки критичного підходу, але й повного 
та ретельного аналізу. Тому виникає необхідність 
проведення моніторингових досліджень, які 
дадуть змогу своєчасно виявити труднощі у про-
цесі планування, організації та змісту навчального 
процесу, проблеми адаптації викладачів та студен-
тів до нових умов освітнього середовища та після 
аналізу ситуації допоможуть прийняти відповідні 
рішення (Гоголь, 2018: 25).

Зазначені у статті смарт-технології навчання 
під час вивчення англійської мови студентами 
нефілологічних спеціальностей не є вичерп-
ними та остаточними. Подальшої наукової 
інтерпретації потребують створення науково-
методичної бази та вивчення зарубіжного 
досвіду його організації.

Кравець О., Самборська Н., Фещенко О. Використання смарт-технологiй навчання ...
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ  
ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ ПОЛІТОЛОГІВ  

У ПРОЦЕСІ ЇХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

У статті викладено питання професійного іміджу майбутнього політолога й особливості реалізації педа-
гогічних умов його формування. Мета статті – схарактеризувати методичні аспекти закономірностей фор-
мування професійного іміджу, визначити їх специфіку відносно діяльності політологів, виокремити й розкрити 
педагогічні чинники, що сприяють формуванню професійного іміджу майбутніх фахівців. З’ясовано, що необ-
хідними в майбутній професійній діяльності політологів здібностями є високий рівень розвитку аналітичного, 
синтетичного, поняттєвого, дедуктивного мислення; схильність до дослідницької діяльності; здатність займа-
тися тривалий час кропіткою роботою; високий рівень розвитку короткочасної та довготривалої пам’яті, кон-
центрації та стійкості уваги; розвинені комунікативні й ораторські здібності; здатність сприймати велику 
кількість інформації тощо. Виявлено, що найоптимальнішими педагогічними чинниками формування професій-
ного іміджу майбутніх політологів є розвиток у студентів стійкої потреби у формуванні професійного іміджу 
на основі усвідомлення цілей професійної підготовки; спрямованість змісту професійної підготовки на проєк-
тування студентами індивідуальної траєкторії формування професійного іміджу на основі рефлексивної пози-
ції; педагогічний супровід іміджеформувальної діяльності студентів. Акцентовано увагу на тому, що розвиток 
у студентів стійкої потреби у формуванні професійного іміджу передбачає виховання в студентів позитивного 
ставлення до професії, стійкого інтересу до власного професійного іміджу, бажання професійно й особистіс-
но вдосконалюватися. Спрямування змісту професійної підготовки на проєктування індивідуальної траєкторії 
створення професійного іміджу забезпечує виховання в студентів рефлексивних вмінь і комплексу знань, що 
надають можливість опанування методами й тактиками розробки індивідуального маршруту формування осо-
бистого іміджу в майбутній професійній діяльності. Імплементація в навчальний процес педагогічного супро-
воду іміджеформувальної діяльності студентів стимулює їх ініціативу в розв’язанні проблемних життєвих 
і професійних ситуацій. Наведено приклади реалізації запропонованих педагогічних умов у навчально-виховному 
процесі фахової підготовки майбутніх політологів у закладі вищої освіти.

Ключові слова: професійний імідж, професійне самовизначення, професійний розвиток, майбутні політоло-
ги, фахова підготовка.
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REGULARITIES AND SPECIFICS OF FORMATION  
OF PROFESSIONAL IMAGE OF FUTURE POLITICAL SCIENTISTS  

IN THE PROCESS OF THEIR PROFESSIONAL TRAINING

The article highlights the issues of professional image of the future political scientist and the peculiarities 
of the implementation of pedagogical conditions of its formation. The purpose of the article is to characterize 
the methodological aspects of the laws of professional image formation, to determine their specificity in relation to 
the activities of political scientists, to identify and disclose pedagogical factors that contribute to the formation of professional 
image of future professionals. It was found that the necessary abilities in the future professional activity of political 
scientists are a high level of development of analytical, synthetic, conceptual, deductive thinking; propensity for research 
activities; ability to engage in painstaking work for a long time; high level of development of short-term and long-term 
memory, concentration and stability of attention; developed communicative and oratory skills; ability to perceive a large 
amount of information, etc. It is revealed that the most optimal pedagogical factors of formation of professional image 
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of future political scientists are development at students of steady need in formation of professional image on the basis 
of awareness of the purposes of professional training; orientation of the content of professional training on designing by 
students of an individual trajectory of formation of professional image on the basis of a reflective position; pedagogical 
support of image-forming activity of students. Emphasis is placed on the fact that the development of students’ stable need 
to form a professional image involves the formation of students’ positive attitude to the profession, a lasting interest in 
their own professional image, the desire to improve professionally and personally. Directing the content of professional 
training to design an individual trajectory of professional image provides students with the formation of reflective skills 
and knowledge that provide the opportunity to master the methods and tactics of developing an individual route of personal 
image formation in future professional activities. Implementation in the educational process of pedagogical support 
of image-forming activity of students stimulates their initiative in solving problematic life and professional situations. 
Examples of realization of the offered pedagogical conditions in educational process of professional preparation of future 
political scientists in an institution of higher education are resulted.

Key words: professional image, professional self-determination, professional development, future political scientists, 
professional training.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку суспільства важливим для фахівця будь-
якого профілю є здатність до саморозвитку себе 
як професіонала, підвищення професійної ком-
петентності. Соціально-економічні перетворення 
сучасного соціуму вимагають формування конку-
рентоспроможної та оптимально адаптованої до 
мінливих умов соціальної дійсності особистості, 
підготовки професійно компетентного фахівця, 
відкритого для постійного самовдосконалення, 
осмисленого вибору цілей реалізації життєвого 
і професійного шляху. З цих позицій сформований 
у процесі навчання у ЗВО позитивний професій-
ний імідж можна розглядати як показник професій-
ного росту і професійного самовизначення, якісної 
реалізації фахівця у певній галузі діяльності.

Усвідомлення залежності професійного успіху 
від сформованого позитивного іміджу, здатність 
мотивувати себе на набуття необхідних знань, 
умінь і навичок у професійній сфері є необхідною 
ланкою досягнення професійної компетентності 
в тому числі і політологів. Внаслідок цього акту-
альним є дослідження закономірностей та специ-
фіки формування професійного іміджу, розробка 
педагогічних умов, що сприяють формуванню 
професійного іміджу майбутніх політологів у про-
цесі навчання у закладі вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання професійного іміджу фахівця у педаго-
гічній та психологічній науках віднайшло висвіт-
лення в працях Н. Барни, П. Берда, В. Горчакової, 
Р. Квеско, М. Мазоренко, Л. Мітіної, О. Панасюка, 
О. Перелигиної, Є. Петрова, В. Черепанової, 
В. Шепеля, Дж. Ягера й інших. Більшість вчених 
позиціонують це поняття як професійний образ, 
що створює фахівець відповідно до його уявлень 
про зовнішній вигляд, поведінку і характер діяль-
ності у певній ситуації (Р. Арнхейм, К. Боулдинг, 
С. Болсун, Ю. Дзядевич, М. Навроцька, О. Рома-
новська тощо). Спираючись на точку зору науков-
ців, ми розуміємо професійний імідж як ціле-

спрямовано сформований інтегральний образ, що 
поєднує в собі усвідомлений світогляд, зовнішній 
вигляд і сформовані професійно значущі характе-
ристики, активне виявлення яких забезпечує інди-
відуальний стиль професійної діяльності і профе-
сійну самопрезентацію фахівця.

Увага науковців-педагогів здебільшого спря-
мована на формування необхідних рис та відпо-
відного бачення своєї спеціальності в процесі здо-
буття людиною професійної освіти (М. Апраксіна, 
Ю. Дзядевич, Т. Довга, В. Ісаченко, А. Калюжний, 
Л. Мартинець, С. Маскалянова, І. Николаеску, 
Т. Саркісян, Н. Тарасенко, Н. Чипиленко й інші).

Окремі аспекти створення професійного імі-
джу розроблялися науковцями стосовно фахів-
ців конкретної професії, наприклад, спеціа-
ліста зі зв’язків з громадськістю (М. Вудкок, 
Л. Семенова, Д. Френсіс, Т. Щербакова), еконо-
міста (Л. Данильчук), бізнесмена (Є. Блажнов, 
В. Іванченко, Р. Кричевский, Ф. Кузін), менеджера 
(Л. Безниско, А. Бірюкова), лікаря (О. Бурдіна, 
А. Васкес, І. Пасечник), соціального працівника 
(Ю. Вишневський, Я. Дидковська, Н. Качай-
нова, О. Кирилюк, О. Ладняк, М. Певна, Н. Тим-
ошенко), військового (В. Алещенко, А. Севате-
єва), інженера (О. Марченко), юриста (О. Шиман, 
Н. Рибалка, В. Кривобок), психолога (О. Гринчук, 
О. Затворнюк, В. Маценко, Л. Новік, Б. Харріс, 
І. Огорілко), педагога (О. Андреєва, Н. Бутенко, 
Г. Бриль, О. Газман, О. Горовенко, Н. Гузій, 
Т. Довга, Д. Журавльов, В. Зінченко, В. Ісаченко, 
Л. Кайдалова, А. Калюжний, А. Коркішко, І. Ніко-
лаєску, Ю. Палеха, Н. Прус, І. Размолодчикова, 
Л. Хоружа, О. Чебикін, В. Шепель, Н. Щуркова 
й інші). Але відмітимо, що, незважаючи на доволі 
активний інтерес до питання формування профе-
сійного іміджу у фахівців різного профілю, сьо-
годні відсутні дослідження, у яких цей феномен 
розкривається стосовно професії політолога.

Мета статті – схарактеризувати методичні аспе- 
кти закономірностей формування професійного  
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іміджу, визначити їх специфіку відносно діяльності 
майбутніх політологів, виокремити і розкрити педа-
гогічні чинники, що обумовлюють формування про-
фесійного іміджу майбутніх політологів у процесі їх 
фахової підготовки у ЗВО.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Серед необхідних у майбутній професійній діяль-
ності політологів здібностей відмітимо високий 
рівень розвитку аналітичного і синтетичного мис-
лення (вміння отримувати та обробляти потрібну 
інформацію, оцінювати, порівнювати і засвою-
вати її); високий рівень розвитку понятійного 
мислення (володіння науковими поняттями); 
високий рівень розвитку дедуктивного мислення 
(уміння робити висновки від загального до кон-
кретного); схильність до дослідницької діяль-
ності (увага до деталей, здатність групувати без-
ліч фактів, установлювати причинно-наслідкові 
зв’язки); здатність займатися тривалий час кро-
піткою роботою (робота з досьє, архівними доку-
ментами); високий рівень розвитку короткочасної 
і довготривалої пам’яті; розвинені комунікативні 
здібності; ораторські здібності; високий рівень 
розвитку концентрації і стійкості уваги; здатність 
сприймати велику кількість інформації (всебічне 
адекватне сприйняття ситуації) тощо.

У якості педагогічних чинників, що сприяють 
формуванню професійного іміджу фахівця, можна 
назвати забезпечення вмотивованості студентів до 
формування професійного іміджу, усвідомлення 
необхідності побудови позитивного образу профе-
сіонала; організацію навчального процесу з ураху-
ванням необхідності оволодіння студентами науко-
вими знаннями про іміджеологію, практичними 
прийомами формування професійного позитивного 
іміджу; упровадження у навчальний процес різних 
форм роботи, що сприяють формуванню позитив-
ного іміджу майбутніх фахівців. Водночас, безумов-
ними вимогами до виокремлення і формулювання 
педагогічних умов є врахування фахової специфіки 
підготовки студентів, системність, структурова-
ність і взаємозалежність визначених чинників.

Аналіз проведеної дослідно-експерименталь-
ної роботи показав, що з усього комплексу вияв-
лених нами педагогічних умов найбільш опти-
мальними є розвиток в студентів стійкої потреби 
у формуванні професійного іміджу; спрямова-
ність змісту професійної підготовки на проєкту-
вання майбутніми політологами індивідуальної 
траєкторії формування професійного іміджу на 
основі рефлексивної позиції; педагогічний супро-
від іміджеформувальної діяльності студентів.

Розвиток в студентів стійкої потреби у фор-
муванні професійного іміджу на основі усвідом-

лення цілей професійної підготовки передбачає 
формування у студентів позитивного ставлення 
до професії, розвиток стійкого інтересу до влас-
ного професійного іміджу, бажання професійно 
й особистісно вдосконалюватися.

Потреба у формуванні професійного іміджу 
пов’язана з прагненням людини до особистих 
досягнень, компетентності, повазі з боку оточую-
чих, самоповазі, самовираженні тощо. Тому пер-
шочерговим завданням є підтримка прагнення 
студентів до виявлення своїх можливостей, досяг-
нення усвідомлення студентами необхідності 
саморозвитку і самоактуалізації як умови ствер-
дження себе у навчально-професійній діяльності 
і створення позитивного професійного іміджу. 
У ході експериментальної перевірки розроблених 
педагогічних умов формування професійного імі-
джу майбутніх політологів ми враховували точку 
зору Дж. Келлера (Keller, 1983: 398), який наполя-
гав на чотирьох головних умовах успішної вмоти-
вованої діяльності: інтерес до теми та діяльності; 
актуальність; очікування успіху та контролю; 
задоволення.

У формуванні професійної свідомості особис-
тості і виборі подальшого освітнього маршруту, 
на думку вчених (Грень, 2010: 210), домінантою 
є мотивація досягнення успіху. Виходячи з цього, 
можна стверджувати, що активним у професій-
ному навчанні буде той студент, що усвідомлює 
потребу в знаннях, якостях і вміннях, необхідних 
для успішної діяльності у сфері майбутньої про-
фесійної практики, бо це є основою для форму-
вання в нього мотиву досягнення успіху, розвитку 
вміння ставити цілі й досягати їх, стійкої потреби 
у набутті професійних компетенцій і позитивної 
оцінки їх соціумом.

Основними засобами і методами на заняттях 
з передбачених навчальним планом підготовки 
бакалаврів-політологів дисциплін виступали 
завдання на розуміння значущості досліджу-
ваних понять, аналіз і оцінку власних особис-
тісних якостей, потреб, мотивів формування 
професійного іміджу, бесіди і дискусії про 
моделі професійного спілкування і поведінки, 
що сприяли розвитку вмінь аналізувати отри-
ману інформацію, робити висновки аргументу- 
вати тощо.

Методична робота зі студентами передбачала 
декілька етапів. Так, метою першого етапу було 
вивчення майбутніми політологами матеріалу за 
темами «імідж», «професійний імідж», «проєкту-
вання професійного іміджу». Наступним кроком 
було проведення студентами самооцінки й визна-
чення ними особистісного потенціалу. Для цього 
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використовувалися анкети, опитувальники, спря-
мовані на виявлення наявного образу. Третій етап 
був присвячений усвідомленню учасниками екс-
периментальних груп необхідності проєктування 
власного професійного іміджу. Його головною 
метою було проєктування такої ситуації, коли 
студент, маючи уявлення про свій наявний образ, 
керуючись отриманими знаннями, буде слідувати 
рекомендаціям, ефективно працювати над ство-
ренням свого професійного іміджу.

Наведемо деякі приклади. Так, на першому 
етапі у ході практичного заняття з дисципліні 
«Іноземна мова» студентам експериментальних 
груп було запропоновано роботу з текстом “Way 
to success” («Шлях до успіху»), що містив інфор-
мацію про важливість професійного іміджу. Сту-
дентам було необхідно прочитати і перевести 
текст, проаналізувати отриману інформацію, від-
повісти на питання до тексту, обрати ключові тези 
і скласти доповідь, у якій висловити власне від-
ношення до проблеми, що розглядається у тексті. 
Запропоновані студентам завдання були спрямо-
вані на підкреслення актуальності позитивного 
іміджу у професійній діяльності, необхідності 
самовдосконалюватися и розвиватися як особис-
тість і як професіонал, розгляд шляхів проєкту-
вання професійного іміджу.

Ефективне формування усвідомлення цілей про-
фесійної підготовки відбувалось за рахунок роботи 
з професіограмою спеціальності «Політолог». 
Обираючи це завдання, ми спиралися на рекомен-
дації І. Ляшенко (Ляшенко, 2013), який зазначав, 
що ґрунтовне ознайомлення з майбутньою про-
фесійною діяльністю та її суспільною значущістю, 
створення моделі особистості успішного профе-
сіонала сприятиме досягненню мети генерування 
в студентів потреби у формуванні професійного 
іміджу. На заняттях з дисципліни «Вступ до спе-
ціальності» студентам було запропоновано скласти 
за визначеним планом професіограму майбутньої 
спеціальності. Зазначимо, що серед необхідних 
знань, умінь та можливостей стосовно майбутнього 
фаху студенти назвали такі здібності, як розвинені 
аналітичне, синтетичне, понятійне, дедуктивне 
мислення, короткочасну і довготривалу пам’ять, 
схильність до дослідницької діяльності, здатність 
займатися тривалий час кропіткою роботою, роз-
винені комунікативні і вербальні здібності, вміння 
слухати, бути уважним, всебічно адекватно сприй-
мати ситуацію, ораторські здібності, професійну 
компетентність і таке інше. Такі особистісні якості, 
інтереси і схильності, як чесність і порядність, 
організованість і відповідальність, цілеспрямова-
ність, креативність, ерудованість, широкий круго-

зір, високі моральні якості, тактовність гнучкість, 
наполегливість, об’єктивність, самоконтроль, 
комунікабельність, працездатність, прагнення 
до самовдосконалення були визнані майбутніми 
політологами потрібними для досягнення успіху 
у професії. Серед перешкоджаючих ефективній 
професійної діяльності політолога якостей були 
визначені користь, агресивність, невпевненість 
в собі, імпульсивність, безтактність, інертність, 
безпринципність, відсутність інтересу до викону-
ваної роботи, нездатність зіставляти й аналізувати 
факти, невміння протистояти зовнішнім факторам 
тощо. Після обговорення змісту професіограми 
студенти аналізували можливості (соціальні, осо-
бистісні, матеріальні), які може надати їм майбутня 
професія та особисті особливості умінь і якостей 
щодо обраної спеціальності «політолог», визна-
чали, над чим слід попрацювати, щоб досягти 
успіху у професії, які здібності є притаманними від 
природи (тоді їх слід розвивати), які якості серед 
небажаних існують у характері наразі (тоді їх слід 
викорінювати).

Ефективним шляхом реалізації завдань нашого 
дослідження виявилося також використання 
методу ситуаційного аналізу – кейс-стаді. Його 
суть полягає в осмисленні студентами реальної 
професійної ситуації, опис якої водночас відобра-
жає не тільки певну практичну проблему, а й акту-
алізує цілий комплекс знань, які необхідно засво-
їти для її розв’язання, стимулює індивідуальну 
активність студентів, забезпечує високу ефектив-
ність навчання й розвитку майбутніх фахівців.

Прикладом використання кейс-методу з метою 
розвитку в студентів-політологів стійкої потреби 
у формуванні професійного іміджу на основі усві-
домлення цілей професійної підготовки є заняття, 
проведене з дисципліни «Вступ до спеціаль-
ності». Матеріалом для кейсу стала публікація 
журналістки Л. Заглади в українському інформа-
ційному інтернет-виданні «Ракурс» «Політологи 
про майбутнє України: чи буде остаточно зламано 
старі правила політичної гри?» (Заглада, 2019). 
У публікації були представлені думки провідних 
вітчизняних політологів про майбутнє України 
і про те, що чекає українців у час президентства 
В. Зеленського. У якості головних експертів жур-
налістка запросила політолога В. Фесенко, голову 
правління Центру прикладних політичних дослі-
джень «Пента», та політтехнолога Д. Богуша, 
офіційного представника Міжнародної асоціації 
паблік рилейшнз (IPRA) в Україні, одного з роз-
робників виборчої кампанії В. Ющенка. Головним 
питанням дискусії було таке: «Чи зміняться карди-
нально усталені правила політичної гри в Україні 
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після перших кроків новообраного президента?». 
Алгоритм проведення заняття передбачав розбір 
запропонованої ситуації за певним сценарієм, 
який включав самостійну роботу, «мозковий 
штурм» в межах малої групи, публічний виступ 
із представленням та захистом запропонованого 
рішення і контрольне опитування студентів на 
предмет знання фактів кейсу. Посилання на кейс, 
статтю в інтернет-виданні, було надано студентам 
заздалегідь, за 3 дні до заняття. Студенти повинні 
були самостійно розглянути кейс, підібрати додат-
кову інформацію і літературу для його вирішення. 
Заняття розпочалося з контролю знань студентів, 
з’ясування центральної проблеми, яку необхідно 
вирішити. Навчальна група студентів була поді-
лена на малі робочі групи за принципом надання 
переваги позиції одного з політологів-експертів. 
Таким чином студентам були надані різні ситуа-
ції для вирішення кейсу. Викладач контролював 
роботу малих груп, допомагав, уникаючи прямих 
консультацій. Після обговорення своєї позиції 
у малій групі, студенти обирали «спікера», який 
на етапі презентації рішень висловлював думку 
групи. У ході дискусії, якою керував викладач, 
були можливі як питання до виступаючого, так 
і виступи і доповнення членів групи. Цікавим 
виявилася ремарка одного зі студентів з «групи 
Богуша», який зазначив, що у серіалі «Слуга 
народу» побудували віртуальну Україну, там пере-
міг віртуальний президент, і багато хто з україн-
ців плутає вигадану ситуацію з реальністю. Але 
не слід забувати, що це – теж політична техноло-
гія. Наприкінці заняття шляхом голосування було 
обране спільне вирішення проблемної ситуації, 
озвучена інформація про вирішення проблеми 
в реальному житті. На етапі підведення підсумків 
викладач оприлюднив кращі результати, оцінив 
роботу кожної малої групи і кожного студента.

Спрямування змісту професійної підготовки на 
проєктування майбутніми політологами індивіду-
альної траєкторії створення професійного іміджу 
мало за мету формування в студентів рефлексивних 
вмінь і комплексу знань, що забезпечують можли-
вість оволодіння методами і тактиками розробки 
індивідуального маршруту формування особис-
того іміджу у майбутній професійній діяльності.

Для активізації механізму рефлексії ми вва-
жали за необхідне актуалізувати процес самопіз-
нання студентів шляхом задіяння комунікативної 
складової, забезпечення переходу зовнішнього 
діалогу у внутрішній (з самим собою), сприяння 
усвідомленню індивідуальних можливостей у піз-
навальній діяльності особистості. Спрямованість 
змісту навчання на проєктування майбутніми 

політологами індивідуальної траєкторії форму-
вання професійного іміджу ми здійснювали шля-
хом такої організації занять, що надавала студен-
там можливість отримати особистісний досвід 
розуміння рефлексивних процесів і забезпечувала 
формування умінь оцінювати себе в результаті 
спостереження власних психічних станів (сту-
денти осмислювали, проговорювали, обговорю-
вали свої ідеї, позиції), сприйняття себе через 
відношення іншого (через механізм зворотного 
зв’язку сприймали інформацію від інших), спів-
віднесення з іншими учасниками (студенти роз-
глядали іншого як модель, джерело інформації, 
зручне для спостереження і аналізу, тобто оціню-
вали інших з власної точки зору), оцінки резуль-
татів власних інтелектуальних проявів і резуль-
татів діяльності. Саме з метою можливості такої 
організації навчального процесу необхідна була 
активізація комунікативної складової навчально-
пізнавальної діяльності.

Зупинимося докладніше на завданнях, що 
використовувалися у процесі реалізації другої 
педагогічної умови. Так, самостійним завданням 
із дисципліни «Основи професійної етики» було 
ведення рефлексивного щоденника, що сприяло 
формуванню емотивно-ціннісного ставлення до 
рефлексивної діяльності і міжособистісній адап-
тації. У цьому щоденнику студенти повинні були 
фіксувати фактичні досягнення і труднощі, що 
виникали в них у процесі «роботи над собою», 
в навчальній діяльності і спілкуванні, аналізувати 
можливі шляхи рішення питань, обґрунтовувати 
вибір оптимального з професійної точки зору 
варіанта його вирішення.

Найважливішими в процесі формування імі-
джу є, як стверджує Т. Костєва, об’єктивізація 
самооцінки людини (гармонізація її зовнішнього 
вигляду та внутрішнього психоемоційного стану, 
вербальних і невербальних компонентів спілку-
вання), корекція стереотипів поведінки (усунення 
жестів-паразитів, жестів-агресорів та інших 
ненормативних засобів спілкування), форму-
вання стійких навичок конструктивної взаємодії, 
що відповідають очікуванням колег та оточенню, 
розвиток стійких комунікативних навичок, відпо-
відних професійному іміджу, моделювання інди-
відуального стилю спілкування в різних життєвих 
ситуаціях, оволодіння технологію захисту іміджу 
в конфліктних ситуаціях тощо (Костєва, 2016: 
21). Під час викладання дисципліни «Основи 
професійної етики» з метою формування реф-
лексивної позиції і розробки майбутніми полі-
тологами індивідуальної траєкторії формування 
професійного іміджу проводилися лекції-бесіди 
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на теми «Культура мовлення і поведінки політо-
лога», «Внутрішня та зовнішня краса людини». 
Низка кураторських годин біла присвячена фор-
муванню в майбутніх політологів вмінь плану-
вати кар’єру, визначати життєві цілі і пріоритети, 
розвивати необхідні для цього особистісні якості.

Ефективним засобом формування рефлексив-
них умінь виявилася навчальна рольова гра. На 
практичному занятті з дисципліни «Політологічні 
країнознавчі студії» ми реалізували навчальну 
рольову гру «Державотворці», предметом якої 
виступав процес пошуку і прийняття зовніш-
ньополітичного рішення. Мета гри – розробити 
і провести зовнішньополітичний курс держави 
при максимальному врахуванні своїх націо-
нально-державних інтересів. Імітаційна модель 
гри представляла п’ять незалежних держав (група 
студентів ділилася на п’ять команд), кожна з яких 
прагнула забезпечити свою національну безпеку 
і зберегти економічний потенціал, достатній для 
здійснення самостійної зовнішньої політики. 
Проведена навчальна рольова гра надала широкі 
можливості для формування необхідних майбут-
ньому політологу компетенцій.

Помітний вплив на формування рефлексивної 
позиції майбутніх політологів і визначенні на її 
основі індивідуальної траєкторії формування про-
фесійного іміджу, за зізнанням студентів, зробило 
виконання самостійного завдання «Контракт-
зобов’язання із собою», метою якого було форму-
лювання студентами реальних зобов’язань, цілей 
та подальших кроків особистісного і професій-
ного зростання.

Імплементація в навчальний процес педагогіч-
ного супроводу іміджеформувальної діяльності 
студентів була спрямована на оволодіння майбут-
німи політологами вміннями і навичками форму-
вання професійного іміджу у процесі професійної 
підготовки. Головним у цьому процесі ми визна-
чили стимулювання ініціативи студентів у вирі-
шенні проблемних життєвих і професійних ситу-
ацій, що забезпечує саморозвиток особистості на 
основі рефлексивної позиції. Необхідним ми вва-
жали надання студентам своєчасної психолого-
педагогічної підтримки у виборі маршрутів і мето-
дів професійного і особистісного розвитку шляхом 
консультування, сумісного планування, розвиваль-
ної діагностики, тренінгових вправ на підвищення 
соціально-професійної компетентності і саморе-
гуляцію емоційно-вольової сфери, моделювання 
практичних ситуацій на заняттях тощо.

Звернемося до більш докладної характеристики 
практичного аспекту впровадження третьої умови 
у процес фахової підготовки майбутніх політологів. 

Одне з практичних занять з дисципліни «Загальна 
теорія політики» було проведено у формі міні-кон-
ференції. Студентам було запропоновано обрати 
одне з наведених визначень політики і провести 
його експлікацію у формі короткої доповіді, тобто 
надати своє розуміння змісту і призначення полі-
тики. Серед запропонованих викладачем визначень 
були, наприклад, такі: «Політика – це мистецтво 
жити разом» (Платон); «Політика є мистецтво при-
стосовуватися до обставин і отримувати користь 
з усього, навіть з того, що неприємне» (Бісмарк); 
«Політика – концентрований вираз економіки» 
(В. Ленін); «Політика у вищому сенсі є життя, 
а життя є політика» (О. Шпенглер); «Політика – 
боротьба інтересів, маскована під боротьбу прин-
ципів. Керівництво суспільними справами в ім’я 
особистої вигоди» (А. Бірс); «Політика – владний 
розподіл цінностей у суспільстві» (Д. Істон) і т. ін. 
У ході мініконференції студенти виступили з допо-
відями, аргументуючи свою точку зору, інші сту-
денти мали змогу задавати питання, висловлюючи 
свою думку. Завдання сприяло координації і регу-
ляції професійної взаємодії майбутніх політологів, 
здійсненню аргументованого діалогу, розвитку 
творчого потенціалу студентів, розкриттю їх зді-
бностей у професії.

На практичних заняттях з дисципліни «Вибори 
та виборчі системи» з метою формування профе-
сійної культури і професійних знань й умінь, які 
фахівець повинен ефективно реалізовувати під 
час своєї діяльності, були проведені навчальні 
ділові ігри «Конструювання політичного іміджу 
кандидата в депутати» та «Виборча кампанія», під 
час яких викладач мав змогу здійснювати корек-
цію іміджеформувальної діяльності студентів. 

Розвитку в майбутніх політологів професіона-
лізму, вміння адекватно і вчасно реагувати на екс-
траординарні моменти в професійній діяльності 
сприяло проведення дискусії у рольовій формі 
дебатів, що застосовується для обговорення 
складної і суперечливої проблеми, на яку існу-
ють різко протилежні точки зору. Метою диску-
сії «Дебати в парламенті», проведеної на занятті 
з дисципліни «Державне управління та місцеве 
самоврядування», було навчити студентів помір-
ковано і аргументовано відстоювати свою точку 
зору, переконати опонентів, використовуючи 
наявну інформацію з проблеми, сформувати нави-
чки колективної роботи і публічного виступу.

Також у межах педагогічного супроводу імі-
джеформувальної діяльності студентів нами був 
організований цикл факультативних тренінгових 
занять, на яких майбутні політологи ознайомлю-
валися з практичними прийомами саморозвитку 
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(самоінформування, самоаналіз, самоінструкту-
вання, самоспостереження, самозвіт), оволоді-
вали методичними прийомами самовиховання 
(самопереконання, самонавіювання, самозобовя-
зання, самокритика, емпатія, самопримус, само-
наказ, самопокарання, складання плану вихо-
вання в собі професійних якостей, інструктування 
з метою самовиховання впевненості тощо), що 
є універсальними й запроваджуються при фор-
муванні всіх професійних якостей, є вагомими 
для успішної професійної діяльності, а також 
досягнення життєвого успіху. Ще одне з циклу 
факультативних тренінгових занять було присвя-
чено вправам, спрямованим на на корекцію й роз-
виток мотиваційних і поведінкових установок, 
формування необхідних для позитивного профе-
сійного іміджу політолога якостей особистості 
(Я-концепція, рефлексія, інтуїція, критичне мис-
лення, цілеспрямованість, гнучкість, впевненість, 
самоаналіз тощо).

Одним з основних факторів, що стимулюють 
іміджеформувальну діяльність студентів, є, на наш 
погляд, привабливість вже сформованого професій-
ного іміджу у відомих політологів. Тому ми спри-
яли більш активному знайомству майбутніх полі-
тологів з їх діяльністю, вивченню їх професійних 
якостей, спостереженню і аналізу матеріалів з їх 
участю. Ефективним методом формування про-
фесійного іміджу студентів виявилося проведення 
онлайн майстер-класів відомими українськими 
політологами. Після проведення онлайн-зустрі-
чей зі студентами було організовано обговорення, 
на якому вони мали змогу поділитися своїми спо-
стереженнями і думками щодо особливостей про-
фесійного іміджу цих фахівців, якостей і рис, що 
додають іміджу позитивного чи негативного від-
тінку, впливають на сприйняття точки зору, позиції 
професіонала чи особистості в цілому.

У процесі педагогічного супроводу ми активно 
стимулювали студентів до участі у громадських 
заходах, здійснення волонтерської діяльності, що 
надавало їм додаткові можливості для професій-
ного самовиявлення, кращого розуміння потреб 
і політичних вподобань суспільства. Зі студен-
тами були проведені бесіди, що включали орієн-
тацію студентів у волонтерському руху, інструк-
таж, обговорення можливостей обміну досвідом 
студентів один з одним. Більшість майбутніх полі-
тологів, які входили до експериментальних груп, 
висловили бажання взяти участь у якості волон-
терів передвиборчого штабу кандидатів у депу-

тати на позачергових виборах до Верховної Ради 
України IX скликання. Діяльність волонтерів 
в основному складалася з організаційної роботи 
у самому штабі (робота на ресепшені, екскурсії по 
штабу для відвідувачів, допомога адміністрато-
рам), участі у публічних акціях ( пікетах, флешмо-
бах і таке інше), організації зустрічей довірених 
осіб кандидатів з виборцями, проведення агіта-
ції, розповсюджені агітаційної інформації, роботі 
з соціальними мережами тощо.

Слід зазначити, що бесіди, які проводилися 
зі студентами у період їх участі у волонтерських 
проєктах і після їх закінчення, виявили підви-
щення в них рівню особистісного динамізму, 
ініціативності, життєстійкості, світоглядної 
активності, чітко виражене прагнення до змін, 
толерантність до невизначеності і відчуття 
осмисленості свого життя. Ми мали можливість 
спостерігати їх безумовний особистісний зріст, 
здатність вирішувати все більш складні завдання 
індивідуально-психологічного, соціального 
і соціально-психологічного плану. Волонтер-
ство, тим більше, певним чином професійно орі-
єнтоване, не тільки формує активну громадян-
ську позицію і розвиває лідерські якості молодої 
людини, але й дозволяє їй поринути в профе-
сійне середовище, відчути себе фахівцем, який 
виконує реальні професійні завдання. Здійсню-
ючи квазіпрофесійну волонтерську діяльність, 
студент стає справжнім суб’єктом свого особис-
тісного і професійного розвитку. 

Висновки. Підсумовуючи результати, отри-
мані в ході дослідно-експериментальної роботи, 
можемо стверджувати, що проведена робота 
підтвердила результативність впровадження 
запропонованого нами комплексу педагогічних 
чинників, реалізація якого відбувалася під час 
професійної підготовки студентів, їхньої участі 
в позааудиторних заходах, здійснення ними 
волонтерській діяльності тощо. Спостереження 
за діяльністю викладачів та студентів дозво-
лило зробити висновок про доцільність упро-
вадження обґрунтованих педагогічних умов 
у навчальний процес підготовки майбутніх полі-
тологів. Перспективою подальших досліджень 
вважаємо якісний і кількісний аналіз отриманих 
результатів за допомогою методів математичної 
статистики, перевірку ефективності результатів 
дослідно-експериментальної роботи з форму-
вання професійного іміджу майбутніх політоло-
гів у процесі їх фахової підготовки.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ  
ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МУЗЕЙНОМУ ПРОСТОРІ

У статті визначено сукупність педагогічних умов, що сприяють удосконаленню професійної підготовки майбутніх 
учителів історії та суспільних дисциплін: створення емоційно-ціннісного середовища, що сприяє мотивації студентів до 
накопичення педагогічного досвіду; розширення освітнього простору засобами музейної педагогіки; формування в май-
бутніх вчителів історії та суспільних дисциплін системи інтегрованих знань з історичних, психолого-педагогічних дис-
циплін; вивчення світового педагогічного досвіду; посилення практичної складової частини підготовки студентів.

Обґрунтовано найбільш перспективні форми педагогічної взаємодії викладача й студентів у музейному просторі: 
проведення практичних та лабораторних занять з елементами інтерактивних технологій, використання методу про-
ектів. Розкрито алгоритм дій щодо організації проектної діяльності в просторі музею: критичне опрацювання шкільної 
навчальної програми з історії для вибору теми музейного уроку, вивчення психолого-педагогічної, історичної, методич-
ної літератури; з’ясування педагогічних аспектів музейної експозиції, обґрунтування спеціальної методики проведення 
музейного уроку, складання психолого-педагогічної характеристики аудиторії; з’ясування особливостей та властивос-
тей музейних предметів; підготовка дидактичних матеріалів; аналіз педагогічного досвіду; обґрунтування навчаль-
них інтеракцій із музейними предметами; написання конспекту музейного уроку; створення презентації; проведення 
навчального заняття в музейно-освітньому просторі; обговорення й узагальнення результатів діяльності. У статті 
доведено, що музейний освітній ресурс є важливою складовою частиною професійної підготовки майбутнього вчителя 
історії та суспільних дисциплін. Розкрито значення музейного освітнього простору для організації трансдисциплінарно-
го та інтерактивного характеру педагогічної діяльності. Доведено, що музейна педагогіка є одним з ефективних сучас-
них засобів формування особистості, стимулювання її творчої активності та інтелектуального розвитку.

Ключові слова: педагогічні умови, музейна педагогіка, музейний освітній простір.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS  
FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY IN THE MUSEUM SPACE

The article identifies a set of pedagogical conditions that contribute to the improvement of professional training 
of future teachers of history and social science: the creation of emotional and value environment that helps motivate 
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students to accumulate pedagogical experience; expansion of educational space by means of museum pedagogy; formation 
of a system of integrated knowledge of historical, psychological and pedagogical disciplines in future teachers of history 
and social science; study of world pedagogical experience; strengthening the practical component of student training.

The most perspective forms of pedagogical interaction of the teacher and students in the museum space are well-
defined: conducting practical and laboratory classes with elements of interactive technologies, use of the project method. 
The algorithm of actions concerning the organization of project activity in space of a museum is well-defined as well: 
careful processing of school curriculum in history  to choose the theme of the museum lesson, study of psychological 
and pedagogical, historical, methodological literature; clarification of pedagogical aspects of the museum exposition, 
defining methods of conducting a museum lesson, defining of psychological and pedagogical characteristics 
of the audience; finding out the features and properties of museum objects; preparation of didactic materials; analysis 
of pedagogical experience; defining of educational interactions with museum objects; writing a plan of a museum lesson; 
creating a presentation; conducting a training session in the museum-educational space; discussion and generalization 
of results of activity.

It is proved that museum pedagogy is one of the effective modern means of personality formation, stimulating his/her 
creativity and intellectual development.

Key words: pedagogical conditions, museum pedagogy, museum educational space.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
реформування вітчизняної системи освіти постає 
питання інноваційних підходів до змісту й орга-
нізації освітньої діяльності. Вагома роль у цьому 
процесі належить музейній педагогіці з її арсе-
налом активних способів організації педагогіч-
ної взаємодії. Специфіка професійної діяльності 
вчителя історії  та суспільних дисциплін потребує 
залучення інноваційних ресурсів у процесі його 
фахової підготовки. Важливе місце серед них 
посідає музейно-педагогічний підхід, що вирі-
шує проблеми розвитку особистості в музейному 
просторі. Актуальність вибраної теми зумовлена 
сучасними тенденціями щодо впровадження ком-
петентнісного підходу в освітній процес, форму-
вання нової методології викладання, побудованої 
на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії педагога 
та студентів. Реформування освітньої галузі  від-
бувається в умовах переходу до гуманістичної 
педагогіки. Вирішення цього непростого завдання 
вимагає розширення освітнього простору, ство-
рення сучасного освітнього середовища, що забез-
печить необхідні умови для розвитку особистості. 
Проблема використання освітнього потенціалу 
музеїв є мало розробленою. Музеї володіють 
потужним інформаційним і ціннісно орієнтова-
ним потенціалом. Проблемою є те, що під час 
підготовки майбутніх вчителів історії та суспіль-
них дисциплін не завжди читаються курси з музе-
єзнавства та основ музейної педагогіки, тобто 
більшість майбутніх фахівців не отримують необ-
хідних знань із методики використання музей-
них предметів для навчання та виховання учнів, 
у той час як у країнах Європи музейна педагогіка 
активно використовується в освітньому процесі. 
Зазначене зумовлює мету та завдання цієї статті. 

Аналіз досліджень. Аналіз наукових дослі-
джень засвідчив актуальність проблеми модерні-
зації освітнього процесу в закладах вищої освіти 

засобами музейної педагогіки. Дидактичний 
аспект музейного простору розкрили й обґрун-
тували О. Караманов, Ф. Левітас, О. Медведєв, 
Н. Пусепліна, Б. Райков, І. Самсакова, В. Снаго-
щенко, М. Юхневич та ін. Розробці питань фахової 
підготовки педагогів присвячені дослідження бага-
тьох вітчизняних науковців, серед яких В. Андру-
щенко, В. Бондарь, С. Гончаренко, О. Дубасе-
нюк, М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, В. Луговий, 
О. Сухомлинська та ін. Історію становлення 
й розвитку музейної педагогіки як науки розкрито 
в працях Л. Гайди, В. Бєлофастова, О. Салати, 
Б. Столярова та ін. Методичні засади реалізації 
форм, методів і прийомів музейної педагогіки уза-
гальнили А. Апостолова, О. Беженар, В. Горова, 
К. Кобцева, С Назаренко, С. Цибко та ін. 

Метою статті є визначення й обґрунтування 
педагогічних умов професійної підготовки май-
бутніх вчителів історії та суспільних дисциплін 
у музейному освітньому просторі.

Виклад основного матеріалу. Музейна 
педагогіка репрезентує один із перспективних 
напрямів сучасної педагогічної науки.  Музей 
має виняткові можливості впливу на розвиток 
і формування  особистості. Музейний простір дає 
змогу через контактування з музейними предме-
тами перетворити психолого-педагогічний процес 
засвоєння знань на цілісне й інтегроване явище. 
За визначенням О. Салати, музейна педагогіка – 
міждисциплінарна галузь наукового знання, що 
формується на перетині педагогіки, психології, 
музеєзнавства і профільної дисципліни музею, 
побудована на його основі специфічна практична 
діяльність, орієнтована на передачу культур-
ного (художнього) досвіду в умовах музейного 
середовища. Іншими словами, музейна педаго-
гіка – це галузь педагогічної науки, предметом 
дослідження якої є культурно-освітня діяльність 
в умовах музею (Салата, 2015: 84). 
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Таким чином, музейна педагогіка має між-
дисциплінарний характер, а предметом музейної 
педагогіки є проблеми, пов’язані зі змістом, мето-
дами, засобами, формами освітнього процесу, 
а також характером взаємодії в умовах музейного 
середовища. 

У Законі України «Про музеї та музейну справу», 
прийнятому 29 червня 1995 року, йдеться про те, 
що «музей – науково-дослідний та культурно-освіт-
ній заклад, створений для вивчення, збереження, 
використання та популяризації музейних предме-
тів та музейних колекцій із науковою та освітньою 
метою, залучення громадян до надбань національ-
ної та світової культурної спадщини» (Закон Укра-
їни, 1995: стаття 1). Отже, культурно-освітня робота 
є одним із головних практичних напрямів музейної 
діяльності, основною формою музейної комуніка-
ції. Музей виконує роль освітнього центру передачі 
наукового, художнього, історичного досвіду. 

Як відомо, ефективність педагогічного процесу 
закономірно залежить від умов, в яких він прохо-
дить. У філософському словнику «умова» визна-
чається як категорія, в якій відображено універ-
сальні відношення речі до тих факторів, завдяки 
яким вона виникає й існує (Шинкарук, 1986: 703). 
У словнику сучасної української мови поняття 
«умова» тлумачиться як «необхідна, обов’язкова 
обставина для існування або здійснення чого-
небудь» (Куньч, 2005: 774). 

Отже, поняття «умова» трактується як фак-
тор, рушійна сила будь-якого процесу, явища, 
чинник, що уможливлює здійснення, створення 
чого-небудь або сприяє чомусь. Таким чином, до 
педагогічних умов можна зарахувати сукупність 
взаємопов’язаних заходів, які цілеспрямовано 
й систематично створюються в педагогічному 
процесі, реалізація яких позитивно впливає на 
підвищення його ефективності.

На нашу думку, визначальною педагогічною 
умовою формування готовності майбутніх вчи-
телів історії та суспільних дисциплін до викликів 
сьогодення є розширення освітнього середовища. 
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває 
освоєння студентами-істориками музейного про-
стору з дидактичною метою.

Музейний простір дослідники визначають як 
«спеціально створене середовище побутування 
музейних предметів (безпосередньо музейне при-
міщення, експозиції, фонди) та навколомузейний 
простір, де створені необхідні умови для макси-
мального впливу музейних предметів на відвід-
увача» (Снагощенко, 2010: 8–9). 

На нашу думку, останнім часом в освітньому 
просторі України створені необхідні умови для 

використання музейного середовища в освіт-
ньому процесі. Аналіз психолого-педагогічної 
літератури та досвід педагогічної діяльності 
дають нам підставу виділити сукупність педаго-
гічних умов, що сприяють удосконаленню про-
фесійної підготовки майбутніх учителів історії 
та суспільних дисциплін у контексті музейно-
педагогічного підходу: 

– створення умов для ефективної педагогіч-
ної взаємодії викладача та студента, коли і викла-
дач, і студенти є суб’єктами навчання; 

– створення емоційно-ціннісного сере-
довища, яке б сприяло мотивації студентів до 
накопичення педагогічного досвіду й формувало 
студента як суб’єкта майбутньої професійної 
діяльності;

– формування в майбутніх вчителів історії 
та суспільних дисциплін системи інтегрованих 
знань з історичних, психолого-педагогічних дис-
циплін; знань сутності й змісту сучасних європей-
ських та світових тенденцій в освіті;

– посилення практичної складової  частини 
підготовки студентів.

Музейне середовище, на нашу думку, ство-
рює оптимальні дидактичні умови для ефектив-
ної педагогічної взаємодії. Серед цих умов вио-
кремимо такі: комплексність вражень (зорових, 
слухових, дотикових); інтерактивність та тран-
сдисциплінарність; творчий характер взаємодії. 
Музейні предмети можна спостерігати безпосе-
редньо і, що найголовніше, отримувати достатню 
кількість інформації для самостійного сприй-
няття й осмислення навчального матеріалу. Таким 
чином, музейне середовище в разі створення пев-
них педагогічних умов може стати важливим фак-
тором реалізації нової освітньої парадигми.

Враховуючи сучасні тенденції, ми підготу-
вати та почали впроваджувати в освітній процес 
Національного університету «Чернігівський коле-
гіум»  імені Т. Г. Шевченка навчальну програму 
«Музейна педагогіка». Зміст програми включає 
систему знань із дисциплін: «Педагогіка», «Куль-
турологія», «Соціологія», «Психологія», «Істо-
рія», «Музеєзнавство» тощо. Таким чином, зміст 
курсу забезпечує формування інтегрованої сис-
теми знань з історичних, психологічних та педа-
гогічних дисциплін. Мета курсу «Музейна педа-
гогіка» – засвоєння студентами системи знань 
щодо процесу виникнення, становлення і розви-
тку музейної педагогіки, створення у студентів 
цілісного уявлення про предмет музейної педаго-
гіки, закономірності, форми та методи педагогіч-
ної взаємодії, формування у студентів практичних 
умінь та навичок, необхідних для забезпечення 
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ефективної педагогічної діяльності в умовах 
музейного простору, виховання у студентів праг-
нення до набуття нових знань та самовдоскона-
лення впродовж всього життя, формування моти-
вації до професійної діяльності.

На нашу думку, нині найбільш перспективною 
формою педагогічної взаємодії в музейному про-
сторі є проведення практичних та лабораторних 
занять з елементами інтерактивних технологій. 
Важливу роль при цьому відіграє самостійна 
пошуково-дослідницька робота студентів. Мате-
ріали, зібрані в музеях, можна використовувати 
для написання курсових, магістерських робіт, під-
готовки виступів на конференціях тощо. 

Під час практичних занять студенти опанову-
ють методику реалізації музейного потенціалу. 
Практичні заняття проводились у музеях різного 
профілю м. Чернігова та м. Ніжина. Перебува-
ючи в просторі музею і працюючи над виконан-
ням поставлених завдань, студенти набувають 
навичок конструювання педагогічної діяльності. 
На практичних заняттях викладач намагається 
організувати відповідне мікросередовище, яке 
б сприяло реалізації творчого потенціалу май-
бутніх вчителів, а також формуванню студента 
як суб’єкта майбутньої професійної діяльності. 
До практичного заняття  студенти одержують 
завдання, виконання якого передбачає інтеграцію 
теоретичних знань та практичного досвіду. Сту-
дентам пропонується опрацювати наукову літера-
туру, занотувати головну думку й виконати кон-
кретні педагогічні завдання. Наприклад, із метою 
формування у студентів вміння організовувати 
інтерактивне навчання на практичних заняттях 
використовуються інтерактивні вправи: «Мозко-
вий штурм», «Мікрофон», «Метод Прес», «Коло 
ідей», «Незакінчене речення» тощо. Так, у про-
цесі ознайомлення з інтерактивними вправами 
студенти усвідомлюють, що саме така модель 
навчання дає змогу оптимально реалізувати педа-
гогічні завдання. 

У музейному просторі майбутні педагоги 
вчаться організовувати інтерактивну діяльність, 
диференційоване навчання, створювати проблемні 
ситуації, відпрацьовують уміння добирати відпо-
відний роздатковий дидактичний матеріал тощо. 
Для перевірки знань студентів  викладач створює 
педагогічні умови з метою реалізації  їхнього 
творчого потенціалу й формування узагальненого 
уміння педагогічно мислити. Одним із напрямів 
діяльності, що використовується під час про-
ведення практичних занять, є робота над плану-
ванням та розробкою конспектів музейних уроків 
і виховних заходів у музейному середовищі.

Для вирішення навчально-методичних завдань 
лабораторного заняття студентам запропоновані 
моделювання уроків за інтерактивними навчаль-
ними технологіями (театралізовані уроки, уроки-
подорожі, урок-дослідження), робота в малих 
групах, імітаційні ігри (імітація історичних ситуа-
цій), ситуаційні вправи (можливість переміщення 
в часі й просторі).

Таким чином, поєднання теоретичної підго-
товки та інтерактивних технологій сприятиме 
формуванню необхідних професійних якостей 
майбутніх учителів. Активна участь студентів 
у змодельованих педагогічних ситуаціях у музей-
ному просторі сприяє практичному застосу-
ванню ними вмінь вирішувати не тільки типові 
задачі, які мають місце у педагогічній практиці, 
але й нестандартні, що мають сформувати здат-
ність до рефлексії. Перебуваючи в просторі 
музею і працюючи над виконанням поставлених 
завдань, студенти набувають навичок конструю-
вання педагогічної діяльності. Студенти залуча-
лися до основних напрямів музейної діяльності 
(науково-дослідної, екскурсійної, фондової, екс-
позиційно-виставкової), брали участь у різно-
манітних музейно-педагогічних заходах: у підго-
товці й проведенні музейних уроків, обговоренні 
студентських проектів, розробці й проведенні 
тематичних екскурсій тощо. Студенти-історики 
брали участь у розробці, проведенні й захисті 
музейно-педагогічних проектів. Унаслідок цієї 
роботи інтегруються знання, уміння у всіх трьох 
напрямах професійно-педагогічної підготовки – 
психолого-педагогічному, загальнокультурному, 
спеціальному (методологічному, методичному). 

Досвід підтвердив ефективність використання 
методу проектів. Навчальна програма з музейної 
педагогіки передбачає здійснення методу проек-
тів, що має такий алгоритм дій: критичне опра-
цювання шкільної навчальної програми з істо-
рії для вибору теми музейного уроку (тема має 
відповідати навчальній програмі з предмета); 
обґрунтування теми й мети уроку з урахуванням 
шкільних навчальних програм, профілю музею, 
освітніх можливостей музейного середовища, 
педагогічної доцільності проведення музейного 
уроку; вивчення психолого-педагогічної, істо-
ричної, методичної літератури; з’ясування педа-
гогічних аспектів музейної експозиції (визначити 
об’єкти демонстрації, обрати місця для зупинок, 
скласти маршрут, визначити відповідні дидак-
тичні методи та прийоми, адже музейний про-
стір вимагає спеціальної методики проведення 
занять, а експозиція є ключовим компонентом 
для розробки методичного аспекту); з’ясування 
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особливостей та властивостей музейних предме-
тів; підготовка дидактичних матеріалів (друковані 
матеріали для цитування, копії музейних пред-
метів, картки з творчими завданнями для само-
стійної роботи в музеї); обговорення дидактичних 
проблем, обмін думками, аналіз педагогічного 
досвіду; обґрунтування навчальних інтеракцій 
із музейними предметами; написання конспекту 
музейного уроку; створення презентації; прове-
дення навчального заняття (фрагменту) в музейно-
освітньому просторі; обговорення й узагальнення 
результатів діяльності.

Наприклад, студенти підготували й змоделю-
вали музейний урок на тему «Повсякденне життя 
та культура України в першій половині ХІХ ст.» 
(9 клас) у музейному просторі Чернігівського 
обласного історичного музею ім. В. В. Тарнов-
ського. Студенти активно використовували метод 
занурення в історичну епоху. Наявні музейні 
предмети (предмети побуту, знаряддя праці, одяг 
тощо)  надали змогу візуально відчути історичну 
епоху, забезпечили символічний доступ у про-
стір іншої культури. Студенти використали метод 
мандрівки в минуле для розуміння суперечливих 
умов розвитку української культури в першій 
половині ХІХ ст. Цей метод застосовують пере-
важно для кращого розуміння причинно-наслід-
кових зв’язків в історичних процесах. Студенти 
доцільно використали музейний метод мандрівки 
в минуле задля з’ясування причин та змін, що 
відбулися в культурі та повсякденному житті 
українців у першій половині ХІХ ст. Студенти 
також застосовували музейний прийом рекон-

струкції, коли учні за допомогою музейних пред-
метів можуть уявити світ очима людини іншого 
часу, залучити до роботи свою пам’ять та уяву. 
Завдання для домашньої роботи передбачало під-
готовку есе про повсякденне життя мешканців 
Чернігівського краю (селян, міщан, поміщиків) 
у першій половині ХІХ ст. 

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, можемо 
зробити висновки, що музейно-освітній ресурс 
є важливою складовою частиною професійної під-
готовки майбутнього вчителя історії та суспільних 
дисциплін. Аналіз психолого-педагогічної літера-
тури та досвід педагогічної діяльності дають нам 
підставу виділити сукупність педагогічних умов, 
що сприяють удосконаленню професійної під-
готовки майбутніх учителів історії та суспільних 
дисциплін: створення емоційно-ціннісного сере-
довища, що сприяє мотивації студентів до накопи-
чення педагогічного досвіду, формування студента 
як суб’єкта майбутньої професійної діяльності; 
розширення освітнього простору й створення ком-
фортних умов для навчально-пізнавальної діяль-
ності. Використання елементів музейної педагогіки 
дає змогу мотивувати студентів до навчання, поси-
лити міжпредметні зв’язки, залучити студентів до 
проектної діяльності. Музейне середовище забез-
печує трансдисциплінарність та інтерактивний 
характер педагогічної діяльності, сприяє форму-
ванню соціальної активності майбутніх фахівців. 
Актуальним напрямом подальших розробок зазна-
ченої проблеми є вивчення світового педагогічного 
досвіду щодо впровадження елементів музейної 
педагогіки в діяльність закладів вищої освіти.
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
БАКАЛАВРІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

У статті обґрунтована актуальність методу моделювання в педагогічних дослідженнях, уточнено вихід-
ні принципи побудови моделі та послідовність операцій у процесі її розробки. Розглянуті проблеми формування 
фахової компетенції майбутнього бакалавра з агроінженерії, розроблена і запропонована модель її формування, 
що складається з кількох структурних компонентів: цілі як системоутворюючого компонента, змісту, механіз-
му взаємодії суб’єктів педагогічного процесу, якими виступають форми, методи й засоби навчання, умов, рівнів 
і критеріїв сформованості. Позначені види професійної діяльності випускника, який засвоїв програму бакалаврату. 
Для нашого дослідження визначено провідний методологічний підхід, який лежить в основі підготовки майбутніх 
бакалаврів з агроінженерії. Для формування в майбутнього випускника, який засвоїв програму бакалаврату фахової 
компетентності, передбачається цілеспрямовано організований і систематично здійснюваний процес, що включає 
такі структурні компоненти: когнітивний, організаційно-діяльнісний і мотиваційно-ціннісний. Отже, забезпечу-
ється умова цілісного підходу до педагогічних досліджень із точки зору моделювання що формує дії – відповідати 
об’єктивній логіці формування досліджуваної особливості, мати етапний і рівневий характер, що показує града-
цію, сталість і послідовність становлення властивостей особистості. Наведена авторська позиція щодо визна-
чення фахової компетентності агроінженера, структурно представленої мотиваційно-ціннісним, особистісним, 
когнітивним, діяльнісним, рефлексивно-оціночним компонентами. Визначено вимоги до проектних професійно орі-
єнтованим завдань, вирішення яких забезпечує професійний розвиток особистості майбутнього бакалавра з агро-
інженерії. Представлена модель формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів з агроінженерії у про-
фесійній підготовці, визначені умови забезпечення впровадження зазначеної моделі у вишівську практику.

Ключові слова: модель, компетентність, фахова компетентність, бакалавр, професійна підготовка, агро-
інженерія.

Tetiana LYCHOVA,
orcid.org/0000-0003-4008-9305

Graduate Student at the Department of Vocational Education and Technologies of Agricultural Production
Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University
(Hlukhiv, Sumy region, Ukraine) prishvatatyana04@gmail.com

MODEL OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE 
BACHELORS IN AGRICULTURAL ENGINEERING IN PROFESSIONAL TRAINING

The article substantiates the relevance of the modeling method in pedagogical research, clarifies the initial principles 
of model construction and the sequence of operations in its development. Problems of formation of professional competence 
of the future bachelor in agroengineering are considered, the model of its formation consisting of several structural 
components is developed and offered: the purposes as system-forming component, the maintenance, the mechanism 
of interaction of subjects of pedagogical process. Conditions, levels and criteria of formation. The types of professional 
activity of the graduate who has mastered the bachelor’s program are marked. For our study, a leading methodological 
approach has been identified, which underlies the training of future bachelors in agricultural engineering. For the formation 
of a future graduate who has mastered the bachelor’s program of professional competence, a purposefully organized 
and systematically implemented process is provided, which includes the following structural components: cognitive, 
organizational-activity and motivational-value. Thus, the condition of a holistic approach to pedagogical research from 
the point of view of modeling formative actions is provided ‒ to correspond to the objective logic of formation of the studied 
feature, to have stage and level character, reflecting gradation, constancy and sequence of personality traits. The author’s 
position in determining the professional competence of an agricultural engineer, structurally represented by motivational-
value, personal, cognitive, activity, reflexive-evaluation components, is given. Requirements to project professionally-
oriented tasks are defined, the solution of which provides professional development of the personality of the future bachelor in 
agroengineering. The model of formation of professional competence of future bachelors in agroengineering in professional 
training is presented, conditions of maintenance of introduction of the specified model in high school practice are defined.

Key words: model, competence, professional competence, bachelor, professional training, agroengineering.
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Постановка проблеми. Соціально-економічні 
перетворення, які відбуваються в Україні впро-
довж останніх років, потребують модернізації 
професійної підготовки фахівців аграрної галузі, 
яка відповідала б актуальним вимогам як профе-
сійної, так і суспільної діяльності. В Україні спо-
стерігається розрив між освітою та ринком праці. 
Роботодавці дедалі частіше незадоволені рівнем 
підготовки та компетентністю випускників закла-
дів освіти. У студентів спостерігається низька 
мотивація до навчання й подальшого працевла-
штування за фахом. Зазначене вимагає пошуку 
ефективних моделей професійної підготовки, 
орієнтованої на особистісний розвиток суб’єктів 
освітнього процесу з урахуванням інтеграційних 
процесів, регіональних особливостей та спів-
праці з роботодавцями (Ковальчук, Фатєєв, 2019: 
477). В умовах інноваційного розвитку країни, 
високотехнологічного виробництва, економіки 
знань істотно зростають вимоги роботодавців до 
змісту і якості підготовки фахівців. Необхідність 
освоєння і впровадження в професійну діяльність 
інновацій, включаючи високі технології, жор-
стка конкуренція на ринку праці вимагають від 
випускника вишу володіння високим рівнем соці-
ально-професійної компетентності, в тому числі 
фахової компетентності, що забезпечує відпові-
дальне використання технологій для вирішення 
науково-виробничих завдань у сфері професії. 
Фахова компетентність майбутніх фахівців є інте-
гративною професійно-особистісною якістю, що 
сприяє ефективному вирішенню випускниками 
вишу професійних завдань, у тому числі високого 
ступеня складності й невизначеності. Фахова ком-
петентність проявляється в здатності майбутнього 
фахівця демонструвати в професійній діяльності 
узагальнені технологічні знання, універсальні 
професійні вміння, особистісні якості, що дають 
змогу застосовувати конкретні технології діяль-
ності, освоювати нові технологічні процеси, роз-
робляти та апробувати нові технології. 

Аналіз досліджень. Теоретико-методологічні 
засади модернізації освітньої сфери, питання 
ефективної взаємодії вищої професійної освіти 
і ринку праці в умовах інноваційного розвитку 
суспільства та компетентнісного підходу дослі-
джувалися і широко висвітлені в працях вітчиз-
няних і зарубіжних науковців, таких як В. Андру-
щенко, Н. Арістова, М. Афанасьєва, Е. Бережнова, 
Н. Бордовська, А.Вербицький, М. Дороніна, 
Ю. Зіньковська, І. Зимня, В. Ковальчук, В. Краєв-
ський, О. Ларіонова, І. Липський, В. Лукашевич, 
Т. Оболенська, О. Малихін, C. Ніколаєнко, Н. Нич-
кало, Р. Патора, В. Радкевич, Г. Селевко, А. Сман-

цер, Ю. Сухарніков, Б. Тализіна, Холод, Ф. Хутор-
ський, В. Штофф, М. Армстронг, Ч. Вудруф, 
Х. Девіс, Дж. Равен та ін.

Мета статті ‒ обґрунтувати методику моде-
лювання структури, змісту та сукупності компо-
нентів формування фахової компетентності май-
бутніх бакалаврів з агроінженерії у професійній 
підготовці. 

Виклад основного матеріалу. У нинішніх 
умовах реформування освіти в Україні найваж-
ливішими завданнями є підготовка освіченої, 
творчої особистості та формування в неї ком-
петентностей для ефективної життєдіяльності 
та професійної діяльності. Для вирішення цієї 
проблеми необхідне психолого-педагогічне 
обґрунтування змісту й методів освітнього про-
цесу. У пошуку нової освітньої парадигми поши-
рення набувають різні види і форми професійної 
освіти, яка є провідною умовою всебічного розви-
тку особистості, збагачення її творчого потенці-
алу, засобом реалізації здібностей, а також зрос-
танням професійної компетенції, удосконаленням 
раніше здобутих знань, умінь і навичок (Коваль-
чук, Щербак, 2018: 543). Застосування компетент-
нісного підходу до професійної освіти створює 
передумови для наближення результатів освіти до 
потреб суспільства та вимог ринку праці (Коваль-
чук, Федченко,  2018: 678)

Обґрунтовані положення про роль професій-
ної підготовки майбутніх бакалаврів у форму-
ванні фахової компетентності майбутніх фахівців 
лежать в основі створеної моделі формування 
фахової компетентності та визначення умов її 
впровадження в практику вищих навчальних 
закладів.

Метод моделювання в наукових дослідженнях 
у галузі гуманітарних наук і, зокрема, в проблемі 
людської діяльності є універсальним методом. 
Його універсальність виражається в доцільності 
та ефективності застосування на всіх стадіях 
процесу діяльності: визначенні мети, вивченні 
об’єкта, визначенні засобів та способу дій, реа-
лізації поставленої мети та оцінки отриманого 
результату (Лукашевич, Уварова, 1983).  У зв’язку 
з цим вважаємо за доцільне використовувати 
метод моделювання і в нашому дослідженні. 
У педагогічній науці моделювання розглядається 
як «відтворення характеристик деякого об’єкта 
на іншому об’єкті, спеціально створеному для їх 
вивчення» (Краєвський, 2003: 333). При цьому 
в педагогічному дослідженні модель визначають 
як «систему елементів, що відтворює деякі сто-
рони, зв’язку, функції об’єкта дослідження» (Кра-
євський, 2003: 333).
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На підставі проведеного теоретичного аналізу 
проблеми педагогічного моделювання (Липський, 
2004: 204‒207), ми визначили вихідні принципи 
побудови моделі та послідовність операцій у про-
цесі її розробки таким чином: визначення мети 
та завдань моделювання; збір, систематизація 
та обробка інформації, що належить до постав-
лених завдань; виділення основних факторів, що 
справляють істотний вплив на досліджуваний 
об’єкт або явище; побудова моделі; перетворення 
моделі стосовно конкретних, фіксованих педаго-
гічних умов з урахуванням виділених істотних 
факторів, відбір оптимальних варіантів отрима-
них результатів; розробка комплексу рекоменда-
цій зі зміни педагогічного об’єкта на кінцевому 
етапі моделювання (етап перенесення результату 
на об’єкт).

З урахуванням викладених вище принципів 
розроблена модель формування фахової компе-
тентності майбутніх бакалаврів з агроінженерії 
у професійній підготовці. 

Моделювання процесу формування фахової 
компетентності бакалаврів розглядалося на трьох 
рівнях методологічного аналізу: філософського, 
загальнонаукового і конкретно наукового.

Рівень філософській методології представле-
ний принципом діалектичної взаємозалежності 
біологічної, соціологічної та соціокультурної 
детермінації поведінки та діяльності особистості, 
що дає підстави забезпечувати комплексне фор-
мування фахової компетентності майбутніх бака-
лаврів з урахуванням особистісних особливостей 
здобувачів освіти та освітньої потреби суспіль-
ства та держави, найважливішими положеннями 
філософської антропології, що розкривають спо-
соби освоєння особистістю духовної культури, 
опора на які дає змогу розглядати професійну 
підготовку майбутніх бакалаврів з агроінженерії 
як універсальний засіб професійного розвитку 
майбутніх фахівців, положеннями про природо-
перетворюючі та людиноперетворюючі сенси 
технології й культури, їх зв’язок із соціальним 
базисом розвитку суспільства і людини, що дають 
змогу розглядати фахову компетентність як інте-
гральну характеристику діяльності (поведінки) 
суб’єкта, що дозволяє йому вирішувати соціальні 
конфлікти, запобігати катастрофи, благополучно 
вирішувати ризикові ситуації та приймати ефек-
тивні управлінські рішення. 

На загальнонауковому рівні методології це 
дослідження базується на гуманістичному, сис-
темному і діяльнісному підходах. Цей рівень дає 
змогу обґрунтувати відповідальність як засіб фор-
мування фахової компетентності майбутніх бака-

лаврів з агроінженерії, показати універсальність 
і затребуваність фахової компетентності май-
бутніх бакалаврів у будь-якій сфері професійної 
діяльності. Складність і багатофакторність про-
цесу формування фахової компетентності зумо-
вили вибір методологічних підходів дослідження: 
гуманістичного, системного, діяльнісного, і ком-
петентнісного. На основі зазначених підходів 
сформований концептуальний блок створеної 
моделі. Розглянемо його докладніше. 

Гуманістичний підхід до проблеми форму-
вання фахової компетентності дає змогу створити 
в процесі професійної підготовки атмосферу для 
самореалізації та співпраці майбутніх бакалаврів, 
можливості їх творчого самовираження.

Розв’язати проблему гуманізації професійної 
підготовки майбутніх бакалаврів з агроінженерії, 
на наш погляд, можна, модернізуючи її на основі 
особистісно орієнтованого підходу, головна мета 
якого – допомогти майбутнім бакалаврам стати 
особистостями, здатними та готовими до ефек-
тивної, творчої професійної діяльності, не тільки 
мати кваліфікацію, а й володіти компетентністю. 
Для цього майбутні бакалаври мають виступати 
в позиції суб’єкта педагогічної взаємодії.

Таким чином, реалізація гуманістичного під-
ходу при формуванні фахової компетентності 
здійснюється через опору на такі цінності, як 
гуманізм, демократія, служіння суспільству, про-
фесії та науці, впровадження в навчальний процес 
активних, рефлексивно-діяльнісних форм, мето-
дів і технологій навчання, які сприяють вільному 
розвитку і самовдосконалення особистості, ство-
рення умов для творчої діяльності, впровадження 
в освітній процес навчально-методичних комп-
лексів і навчальних посібників, що дають змогу 
майбутнім бакалаврам проектувати та реалізову-
вати індивідуальну програму навчання. Це спри-
ятиме формуванню, насамперед, ціннісно-моти-
ваційного та рефлексивно-оцінного компонентів 
фахової компетентності.

Системний підхід дає змогу обґрунтувати 
комплексний процес формування фахової компе-
тентності як систему взаємопов’язаних компонен-
тів. Так, Н. В. Бордовська закликає дослідників 
«спиратися не на окремі, відомі в науці, принципи 
або підходи, а на їх поєднання або навіть систему 
при створенні концептуального простору» (Бор-
довська, 2005: 26). 

А. П. Сманцер, аналізуючи процес навчання 
з позицій системного підходу, зазначає, що назва-
ний процес являє собою сукупність двох підсис-
тем: внутрішньої, що виражається в навчально-
пізнавальної діяльності учнів, і зовнішньої, 
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пов’язаної з діяльністю педагогів (Сманцер, 1995: 
65). З огляду на цей підхід у нашому дослідженні 
в процесі формування фахової компетентності 
внутрішньої підсистемою виступає навчально-
пізнавальна і науково-дослідницька діяльність 
майбутніх бакалаврів з агроінженерії, а зовніш-
ньої – діяльність викладачів ЗВО. Як вважає 
дослідник, для дотримання цілісності системи 
необхідна наступність між різними ланками 
(Сманцер, 1995: 3). У зв’язку з цим фахова ком-
петентність буде ефективно формуватися тільки 
тоді, коли професійна підготовка майбутніх 
бакалаврів з агроінженерії буде розглядатися як 
система навчально-пізнавальної діяльності здо-
бувачів освіти в аудиторії, лабораторії, керованої 
самостійної роботи майбутніх бакалаврів поза 
аудиторією і науково-дослідної роботи в контексті 
вирішення технологічних задач і ситуацій профе-
сійної спрямованості.

На основі системного підходу в дослідженні 
визначена структура фахової компетентності як 
система, що включає низку компонентів. Крім 
того, системний підхід орієнтує дослідження на 
розкриття цілісності об’єкта.

Узагальнюючи сказане, підкреслимо, що про-
цес становлення фахової компетентності необ-
хідно розглядати як одночасне цілісне формування 
всіх її структурних компонентів: ціннісно-мотива-
ційного, когнітивно-діяльнісного і рефлексійно-
оціночного.

Опора на діяльнісний підхід дає змогу розгля-
дати фахову компетентність майбутнього бака-
лавра з агроінженерії як результат його ефектив-
ної освітньої діяльності. Сутність діяльнісного 
підходу, на думку В. В. Давидова, виражається 
в тому, що «перетворюючий і цілепокладаючий 
характер діяльності дає змогу її суб’єкту вийти 
за рамки будь-якої ситуації та встати над детер-
мінацією, яка задається нею, вписуючи її в більш 
широкий контекст культурно-історичного буття, 
і тим самим знайти засіб, що виходить за межі 
можливої цієї детермінації» (Давидов, 1996: 15). 
Погоджуючись із цією точкою зору дослідника, 
вважаємо, що фахова компетентність майбутніх 
бакалаврів з агроінженерії  формується в діяль-
ності різного рівня складності й змісту щодо ціле-
спрямованої зміни та перетворення природної 
і соціальної дійсності. 

Розглядаючи діяльнісну теорію навчання як 
основу підготовки фахівців, Н. Ф.Тализіна пише: 
«<...> при розробці моделі спеціаліста необхідно 
визначити систему узагальнених видів діяльності. 
Їх конкретний склад визначається типовими 
завданнями, з якими зустрінеться спеціаліст» 

(Тализіна, 2010: 25). Ця позиція вченого послу-
жила основою для визначення в дослідженні 
загальних видів діяльності, майбутніх бакалаврів 
з агроінженерії, модернізації професійної підго-
товки майбутніх бакалаврів і розробки діагнос-
тичного інструментарію сформованості фахової 
компетентності.

У рамках діяльнісного підходу актуалізу-
ється теорія розвиваючого навчання (В. В. Дави-
дов, Б. Д. Ельконін) і контекстного навчання 
(А. А. Вербицький, О. В. Дехтяренко, О. Г. Ларіо-
нова, О. М. Попова та ін.). Так, на думку В. В. Дави-
дова, через навчальну діяльність з оволодіння 
знаннями та вміннями в «людини утворюється 
теоретичне ставлення до дійсності, що дає  змогу 
вийти за межі повсякденного побуту і зайняти 
місце в широкому колі подій, що відбуваються 
у великому світі» (Давидов, 1996: 149).

У теорії контекстного навчання А. А. Вербиць-
ким представлені три види діяльності здобувача 
освіти вишу: навчальна діяльність академічного 
типу (власне навчальна діяльність); квазіпрофес-
сіональна діяльність (ділові та інші ігрові форми); 
навчально-професійна діяльність (науково-
дослідна робота здобувачів освіти, виробнича 
практика) і проміжні форми. У рамках нашого 
дослідження кожен із наведених видів діяльності 
сприяє формуванню певного компонента фахової 
компетентності. Навчальна діяльність академіч-
ного типу сприяє набуттю майбутніми бакалав-
рами знань про наявні технології, їх застосуванню 
в професійній діяльності, отже, сприяє форму-
ванню «знаннєвої» складової частини когнітивно-
діяльнісного компонента фахової компетентності 
(Вербицький, 2004).

У квазіпрофессіональній діяльності відбува-
ється актуалізація набутих бакалаврами з агроін-
женерії знань та їх застосування в процесі майбут-
ньої професійної діяльності за допомогою таких 
навчальних форм і методів, як ділові (рольові) 
ігри, аналіз конкретних ситуацій та ін. Цей вид 
діяльності також сприяє формуванню когнітивно-
діяльнісного компонента фахової компетентності.

Беручи участь у навчально-професійній діяль-
ності, майбутні бакалаври набувають реальний 
досвід професійної діяльності. Основною одини-
цею змісту навчання для цього виду діяльності 
є проблемна навчально-соціальна ситуація або 
фрагмент професійної діяльності, яка аналізу-
ється і перетворюється у формах спільної діяль-
ності бакалаврів. 

Важливим є те, що така діяльність має переважно 
творчий характер (Ларіонова, 2005: 118‒122). Тому 
для ефективного формування фахової компетентності  
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необхідно модернізувати професійну підготовку 
так, щоб майбутні бакалаври з агроінженерії мак-
симально були «занурені» в творчу навчально-про-
фесійну діяльність, що включає самостійну роботу 
і проектну технологію.

На підставі сказаного можна стверджувати, 
що професійна підготовка студентів, модернізо-
вана в логіці контекстного навчання, сприятиме 
ефективному формуванню в останніх когнітивно-
діяльнісного компонента фахової компетентності. 
На конкретно-науковому рівні методології най-
важливішим методологічним підходом до про-
цесу формування фахової компетентності фахів-
ців є компетентнісний підхід (А. А. Андрєєв, 
В. І. Байденко, А. А. Вербицький, О. Л. Жук, 
Е. Ф. Зеер, І. А. Зимова, А. В. Макаров, Дж. Равен, 
В. Т. Федін та ін.).

Аналіз нормативно-правових документів, 
результатів досліджень показав, що нині компе-
тентнісний підхід:

1) виступає однією з основних вимог до орга-
нізації освітнього процесу; 

2) є найважливішим шляхом підвищення 
якості професійної освіти, ключовою методоло-
гією його модернізації; 

3) розглядається як найбільш адекватний прак-
тико орієнтований спосіб реалізації декларова-
ного діяльнісного принципу в освіті та навчанні. 

Його реалізація в освіті може виступити додат-
ковим фактором підтримки єдиного освітнього, 
професійно-кваліфікаційного і культурно-цінніс-
ного просторів.

Застосування в цьому дослідженні положень 
компетентнісного підходу дало змогу виділити 
інваріантні фахові компетенції майбутніх бака-
лаврів з агроінженерії, що формуються в процесі 
професійної підготовки та направлення для вирі-
шення завдань таких видів професійної діяльності 
фахівців: науково-дослідної, організаційно-управ-
лінської, педагогічної, проектно-конструкторської 
та інноваційної.

Модель формування фахової компетентності 
майбутніх бакалаврів з агроінженерії професій-
ної підготовки представлена такими блоками: 
концептуальним, цільовим, змістовно-технологіч-
ним, виконавчо-корекційним і результативним.

Концептуальний блок виступає теоретико-
методологічною базою формування фахової ком-
петентності та визначає зміст усіх інших блоків 
розробленої моделі.

Цільовий блок моделі включає мету ‒ форму-
вання фахової компетентності майбутніх бака-
лаврів з агроінженерії. Для досягнення визна-
ченої мети необхідно вирішення таких завдань: 

формування у майбутніх бакалаврів у процесі 
проходження професійної підготовки цінніс-
них орієнтацій і мотивів до опанування фахової 
компетентності; набуття технологічних знань; 
формування фахових умінь і особистісних якос-
тей майбутніх фахівців, що лежать у структурі 
фахової компетентності; формування рефлек-
сивних умінь.

Змістовно-технологічний блок моделі визна-
чає зміст і методику формування фахової ком-
петентності майбутніх бакалаврів у професійній 
підготовці. Ґрунтуючись на положеннях гуманіс-
тичного, системного, діяльнісного та компетент-
нісного підходів, нами встановлені такі принципи, 
що визначають вимоги до організації формування 
фахової компетентності майбутніх бакалаврів 
у професійній підготовці: принцип особистісно 
орієнтованого характеру навчання, принцип сис-
темності, принцип спадкоємності між змістом, 
навчальними формами й методиками професійної 
підготовки майбутніх бакалаврів і професійної 
підготовки за спеціальністю, принцип практичної 
та професійної орієнтованості.

Зміст професійної підготовки майбутніх бака-
лаврів з агроінженерії визначається обґрунтова-
ною системою технологічних компетенцій, що 
включають систему узагальнених технологічних 
знань, умінь і особистісних якостей, що лежать 
у структурі фахової компетентності, виявлених 
на основі завдань професійної діяльності майбут-
ніх бакалаврів: науково-дослідної, організаційно-
управлінської, педагогічної, проектно-конструк-
торської та інноваційної.

Наступним блоком моделі виступає виконавчо-
корекційний блок, до складу якого входить меха-
нізм аналізу і корекції проміжних результатів 
сформованості в майбутніх бакалаврів фахової 
компетентності. Це передбачає здійснення таких 
функцій у процесі формування фахової компетент-
ності: аналізу, що забезпечує зіставлення резуль-
татів сформованості фахової компетентності 
майбутніх бакалаврів з агроінженерії та вимог 
соціального замовлення на підготовку компетент-
них фахівців; моніторингу процесу формування 
фахової компетентності, що включає виявлення 
рівнів сформованості фахової компетентності 
бакалаврів; комплексного ресурсного забезпе-
чення, що включає розробку навчально-мето-
дичного забезпечення професійної підготовки 
та діагностичного інструментарію сформованості 
фахової компетентності, забезпеченість агроін-
женерних факультетів технікою, спеціалізова-
ними класами, комп’ютерним та мультимедійним 
супроводом навчального процесу; практичного 
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використання, спрямованого на впровадження 
в процес комплексного ресурсного забезпечення.

Результативний блок моделі включає резуль-
тат, який має співвідноситися з метою і завдан-
нями формування фахової компетентності. 
Результатом реалізації моделі виступає фахова 
компетентність майбутніх бакалаврів з агроінже-
нерії, сформована в процесі професійної підго-
товки фахівців (порівнева сформованість струк-
турних компонентів фахової компетентності: 
ціннісно-мотиваційного, когнітивно-діяльнісного 
і рефлексивно-оціночного). 

Описані блоки моделі формування фахової ком-
петентності знаходяться в тісному взаємозв’язку 
і припускають їх комплексну реалізацію. 

Ця модель послужила базисом для побудови 
змісту експериментальної роботи з формування 
фахової компетентності майбутніх бакалаврів 
у професійній підготовці.

Висновки. Обґрунтування та експериментальна 
реалізація зазначеної моделі дають змогу сформулю-
вати низку організаційних, психолого-педагогічних 
умов і умов ресурсного забезпечення впровадження 
моделі формування фахової компетентності майбут-
ніх бакалаврів з агроінженерії в освітню практику.

Підсумовуючи зазначене вище, можемо кон-
статувати, що створена модель послужила підста-
вою для розробки методики формування фахової 
компетентності майбутніх фахівців у процесі про-
фесійної підготовки в класичному університеті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бордовская Н. В. Системная методология современных педагогических исследований. Педагогика. 2005. 

№ 5. С. 21–29. 
2. Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения. Москва : ИЦ ПКПС. 2004. 84 с.
3. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. Москва : Интор, 1996. 542 с. 
4. Ковальчук В. І., Фатєєв М. С. Оновлення змісту професійної підготовки студентів в аграрних коледжах засо-

бами інноваційних технологій. Молодий вчений. 2019. № 2. С. 477‒483.
5. Ковальчук В. І., Федченко М. В. Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в професійному 

навчанні студентів педагогічних спеціальностей. Молодий вчений. 2018. № 11.  С. 675‒678.
6. Ковальчук В. І., Щербак А. В. Впровадження інноваційних технологій навчання у процесі професійної під-

готовки студентів закладів вищої освіти. Молодий вчений. 2018. № 3. С. 543‒547.
7. Краевский В. В. Методология педагогики : новый этап : учеб. пособие. 2-е изд. Москва : Академия,  

2008.  400 с. 
8. Ларионова О. Г. Компетентность – основа контекстного обучения. Высшее образование в Росии. 2005. 

№ 10. С. 118‒122.
9. Липский И. А. Социальная педагогика. Методологический анализ : учеб. пособие. Москва : Творч. центр 

«Сфера», 2004. 316 с. 
10. Лукашевич В. К. Модели и метод моделирования в человеческой деятельности. Минск: Наука и техника, 

1983. 120 с. 
11. Сманцер А. П. Педагогические основы преемственности в обучении школьников и студентов: теория и прак-

тика. Минск : Белорус. 1995. 288 с.
12. Талызина Н. Ф. Деятельностная теория обучения как основа подготовки специалистов. Педагогика.  2010. 

№ 3. С. 17‒30. 

REFERENCES
1. Bordovskaya N. V. Sistemnaya metodologiya sovremennyh pedagogicheskih issledovanij. [Systemic methodology of 

modern pedagogical research]. Pedagogika. 2005. № 5. Рр. 21–29. [in Russian]
2. Verbickij A. A. Kompetentnostnyj podhod i teoriya kontekstnogo obucheniya. [Competency Approach and Theory of 

Contextual Learning]. Moskva. IC PKPS. 2004. 84 р. [in Russian]
3. Davydov, V. V. Teoriya razvivayushego obucheniya. [Теория развивающего обучения]. Moskva: Intor, 1996.  

542 р. [in Russian]
4. Kovalchuk V. I., Fatieiev M. S. Onovlennia zmistu profesiinoi pidhotovky studentiv v ahrarnykh koledzhakh 

zasobamy innovatsiinykh tekhnolohii. [Updating the content of professional training of students in agricultural colleges by 
means of innovative technologies]. Molodyi vchenyi. 2019. № 2. Рр. 477‒483. [in Ukrainian]

5. Kovalchuk V. I., Fedchenko M. V. Vprovadzhennia kompetentnisno-oriientovanoho pidkhodu v profesiinomu 
navchanni studentiv pedahohichnykh spetsialnostei. [Introduction of competence-oriented approach in professional training 
of students of pedagogical specialties]. Molodyi vchenyi. 2018. № 11. Рр. 675‒678 [in Ukrainian]

6. Kovalchuk V. I., Shcherbak A. V. Vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii navchannia u protsesi profesiinoi 
pidhotovky studentiv zakladiv vyshchoi osvity. [Introduction of innovative learning technologies in the process of professional 
training of students of higher education institutions]. Molodyi vchenyi. 2018. №3. рр. 543-547. [in Ukrainian]

7. Kraevskij, V. V. Metodologiya pedagogiki: novyj etap. [Pedagogy Methodology: A New Stage]: ucheb. posobie.  
2-e izd. Moskva: Akademiya, 2008.  400 р. [in Russian]

8. Larionova O. G. Kompetentnost – osnova kontekstnogo obucheniya. [Competency is the basis of contextual learning]. 
Vysshee obrazovanie v Rosii. 2005. № 10. Рр. 118‒122 [in Russian]



119ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

9. Lipskij, I. A. Socialnaya pedagogika. Metodologicheskij analiz [Social pedagogy. Methodological analysis]: ucheb. 
posobie Moskva: Tvorch. centr “Sfera”, 2004. 316 р. [in Russian]

10. Lukashevich, V. K. Modeli i metod modelirovaniya v chelovecheskoj deyatelnosti.[Models and modeling method in 
human activity]. Minsk: Nauka i tehnika, 1983. 120 р. [in Russian]

11. Smancer A. P. Pedagogicheskie osnovy preemstvennosti v obuchenii shkolnikov i studentov: teoriya i praktika. 
[Pedagogical foundations of continuity in teaching schoolchildren and students: theory and practice]. Minsk: Belorus. 1995. 
288 р. [in Russian]

12. Talyzina, N. F. Deyatelnostnaya teoriya obucheniya kak osnova podgotovki specialistov. [Activity-based learning 
theory as the basis for specialist training]. Pedagogika.  2010.  № 3. Рр. 17‒30. [in Russian]

Личова Т. Модель формування фахової компетентностi майбутнiх бакалаврiв ...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 30, том 4, 2020120

Педагогiка

UDC 373.3/.5:81’246] (410.1+410.3)“20”
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/30.212566

Halyna LOTFI GHAHRODI,
orcid.org/0000-0001-6713-9056

Lecturer at the Foreign Languages Department
Lviv Polytechnic National University

(Lviv, Ukraine) 1princessalia@gmail.com

THE EXPERIENCE OF BILINGUAL SCHOOL EDUCATION  
IN ENGLAND AND WALES IN THE EARLY 21ST CENTURY

Due to fast globalization development, the place of bilingual education becomes rather drastic, gaining the role 
of an urgent importance in modern society which daily puts out the solutions for the educational demands. Mass 
bilingualism, deformation of the linguistic situation, conflict of speech problems can have consequences of social 
consolidation loss, dangerous processes of assimilation both linguistic and national-cultural. The purpose of this study is 
an attempt to investigate the phenomenon of bilingualism, the causes of its origin; to show some aspects of the problem 
of bilingualism, which is the key to solving the whole complex of problems through modern innovative teaching methods 
related to the functioning of languages in Ukraine as well as abroad.

The analysis of recent research methods and publications have been trying to reveal this issue and find a sound solution 
for it. Modern Ukrainian researchers are paying close attention to bilingual education. Foreign experience in this area 
was analyzed by many wise scholars and their apprentices. The problem of multilingualism is of particular importance 
today because it is primarily caused by socio-economic and political changes in the world that require the more active 
involvement of different countries in the global geopolitical multicultural dialogue. One of the factors in activating such 
a dialogue is the need to be fluent in at least one foreign language, which has led to the emergence of such a phenomenon 
in the world of educational practice, as bilingual education. To solve this problem, one must take into account the whole 
complex of features of the language and different aspects of the relation of the cultural components of the language with 
its levels. For Ukraine, the development of bilingual education is driven, first and foremost, by a general tendency towards 
integration into the European space, a desire for cultural dialogue and intercultural communication.

Key words: bilingualism, bilingual education, knowledge, languages, culture, curriculum.
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ДОСВІД БІЛНГВАЛЬНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ АНГЛІЇ  
ТА УЕЛЬСУ ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

У зв’язку зі швидким розвитком глобалізації  місце двомовної освіти стає досить актуальним та набуває осо-
бливого значення в сучасному суспільстві, яке щодня висуває різноманітні виклики для освітніх потреб. Масова 
двомовність, деформація мовної ситуації, конфлікт мовних проблем можуть мати наслідки втрати соціальної 
консолідації, небезпечних процесів асиміляції, як мовних, так і національно-культурних. Мета цієї розвідки – 
спроба дослідити феномен двомовності, причини його виникнення, показати деякі аспекти проблеми двомовнос-
ті, що є запорукою вирішення всього комплексу проблем за допомогою сучасних інноваційних методів навчання, 
пов’язаних із функціюванням мов в Україні та за кордоном.

Аналіз останніх методів дослідження та публікацій був присвячений виявленню цієї проблеми та віднайденню 
надійного її вирішення. Сучасні українські дослідники приділяють неабияку увагу двомовній освіті. Зарубіжний 
досвід у цій галузі проаналізувала велика кількість учених. Проблема багатомовності нині набула особливого зна-
чення, оскільки вона, насамперед, стала причиною соціально-економічних та політичних змін у світі, які потре-
бують активнішого залучення представників різних країн до глобального геополітичного мультикультурного 
діалогу. Одним із факторів активізації такого діалогу є необхідність вільно володіти хоча б однією іноземною 
мовою. Це призвело до появи такого явища у світовій освітній практиці, як двомовна освіта. Щоб вирішити 
цю проблему, необхідно врахувати весь комплекс особливостей мови, а також різні аспекти взаємозв’язку куль-
турних компонентів мови та її рівнів. Для України розвиток двомовної освіти зумовлений, насамперед, загаль-
ною тенденцією до інтеграції в європейський простір, а також постійним прагненням до культурного діалогу 
та міжкультурної комунікації.

Ключові слова: двомовність, двомовна освіта, знання, мови, культура, навчальна програма.
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Formulation of the problem. The end 
of XX and the beginning of the XXI century are 
characterized by the processes of transformation 
of individual social groups into one multilingual or 
to be more exact we rather specify it to be formed 
as a multicultural society. Knowledge of two 
languages became a necessity for a multilingual 
informational space.  Important changes in the field 
of multicultural education for schoolchildren have 
taken place in the last century in the United Kingdom. 
In Great Britain and Northern Ireland, until the end 
of the sixties, the key concept of the educational 
policy was the fact of integration, which, in essence, 
meant the assimilation of immigrants and the absolute 
priority of English culture in the educational process 
(Banks, 1895:3961). This policy has not been paid 
off, and as an alternative to integration, the concept 
of “multicultural education” was proposed, which 
in its turn reflects the philosophy of pluralism in 
education and proclaimed the equal coexistence 
of different cultures and ways of life.

Research analysis. Theoretically and methodo- 
logically accepted foundations of bilingual education 
are considered in the scientific works of C. Baker, 
A. Diebold, D. Block, J. Cummins, A. De Houwer, 
S. Chan, E. etc. However, the analysis of scientific 
research of bilingual school programs still gives 
little grounds to state that the conceptual and applied 
aspects of professionally oriented two language 
teaching method mainly through communication 
offers future minority protection service which has 
not been sufficiently developed.

British teachers ‒ prefer a new approach to 
multicultural education – advocated the harmonious 
coexistence of dominant and minority cultures 
on the basis of mutual respect and tolerance. The 
main principle of multicultural education was 
proclaiming the equality of all cultures and to have 
an understanding of culture as a complex system 
of religious beliefs, rituals and customs, social values 
and traditions, family ties, a sense of belonging to 
a particular social group or even a subculture, such as 
a professional, youth etc. (Routlage and Kegan Paul, 
1986: 38).

Contemporary British teachers are focused on 
the opinion of American ideologist of multicultural 
education J. Banks, according to who the purpose 
of the multicultural educational process is recognized, 
on one hand, the improvement of academic 
achievement of students ‒ representatives of non-
dominant culture, and on the other – the assistance 
to students, representatives of dominant culture other 
ethnic and social groups forming the community 
(Banks, 1985: 3341).

The purpose of the article is to identify 
the essential characteristical principles of commu- 
nicative competence of bilingual teaching, which is 
manifested into school programs, and in the conditions 
of its implementation.

The main material. Describing elementary 
education at the beginning of the 21st century, it should 
be noted that in its curriculum there were changes 
of a systemic nature, covering both approaches to 
its selection and means of translation. At the present 
stage, since 2013, the main questions regarding 
the design of the elementary education curriculum are 
the question of the place of the scientific component 
and the teaching methods of the subject block; 
integration of basic reading, writing and numeracy 
skills in teaching all subjects; introduction of modern 
foreign language to the standard of primary 
education; ensuring an integrated approach to 
learning and promoting the student's personal, 
social and emotional development. Changes in 
the curriculum of primary education in the United 
Kingdom (England, Wales) are a response both to 
global, European socio-economic transformations 
and to national peculiarities of educational 
development in the country. The key to success is 
finding a balance between the interests of each child 
and the needs of society (Borysenko, 2013).

The education of England and Wales is funded by 
the Government and governed by its laws. There are 
also secondary education-related legislative acts that 
provide for the education, care, and care of elementary 
and secondary school students, including their 
funding, administration, admission, attendance, 
schedules, and more. The public education sector 
in England and Wales must provide all education 
regardless of the child’s immigration status. Such 
responsibilities are typically performed by Local 
Education Authorities (LEAs) in each county 
of England. There are such stages of school education 
in England, and they consist of primary and secondary 
education. Compulsory education in England begins 
when a child reaches the age of five and ends 
at 16 (Aducation Act, 1996). If a child is enrolled in 
an institution of a particular area of residence and does 
not attend, or his or her parents are not interested in 
attending the institution of study of their child, they 
may be fined.

A child in England who turns five years old is 
required to receive an effective completed education, 
according to its age, abilities and special needs, must 
regularly attend a school or get education another 
possible way (Halsbury, 2006).

As we can see, the obligation for the child to receive 
an education rests with both the parents and the local 
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authority, which also provides the children with 
the educational institutions.

The task of bilingual school education is to 
reduce interference during the learning process; 
avoid borrowing vocabulary from one language to 
another; to preserve the interference of one language 
system into another, and to preserve each language 
as a separate structure, a product of long historical 
development; to learn to treat language as a complex 
and multifaceted phenomenon; keep at least two 
complete languages. Unfortunately, to date, there is no 
specific strategy that would unambiguously address 
the problem of bilingual schooling in the non-English 
speaking population of England and Wales. Despite 
this, responsibility for the education of bilinguals 
rests with a number of local educational offices across 
the country. However, there is a national strategy 
that focuses on the bilingual population, provides 
its support, and provides education in the mother 
tongue. The largest indigenous population of Great 
Britain is the British, who live in England and much 
of Wales and form compact settlements in some parts 
of southern Scotland. The Scots are predominantly 
inhabited by Scotland ‒ the northwestern regions 
of the island of Britain and the adjacent coast: 
the Shetland, Orkney and Hebrides. The mountains 
of the northwestern part of the island are inhabited by 
a kind of ethnic group, which preserves the original 
traditions and culture ‒ gels (highlanders). The 
Welsh are mostly Wales. Local authority’s additional 
funding Bilingual schools that are intended to provide 
EMAG (The Ethnic Minority Achievement Grant) 
grants thus increase the level of English non-English 
speaking population.

The analysis of N. Nikolskaya (Nikolska, 2013) 
helps us to come to common opinion, that the school 
bilingual education spreads in Wales not only through 
awareness of residents of the need to protect against 
the decline of the ancient language abandoned them 
in the inheritance but also with the educational, 
political and cultural reasons. People, who are 
bilingual, have a better chance of employment. 
Until recently, one of the reasons, which hampered 
the development of bilingual education in Wales, 
was the lack of literary norms of  Welsh language, 
that existed only in the colloquial version, which 
also had several dialects, but today the situation 
has changed. As a result, the group was created by 
the linguists of the modern standard Welsh language, 
which is about to combine literary standards as well 
as spoken Welsh. It is in this form that language is 
used in the educational process. But, according to 
research, so far in different areas of Wales, the level 
of knowledge of the population and their ability to 

use Welsh are significantly different. Based on recent 
statistics in 2001, in Wales, 20.8% (approximately 
582 thousand persons) age of three years do not speak 
Welsh fluently, 16.3% (approximately 458 thousand 
residents) understand, speak, read and write Welsh, 
4.9% (approximately 138 thousand) only understand 
Welsh. Children age 5 to 15 years have the best 
knowledge of Welsh, which is 40.8% of the residents 
of Wales. Statistical analysis shows, that the level 
of primary school students speaking the Welsh 
language significantly increased from 13.2% in 
1987 to 16.8% in 2002 (Nikolska, p.138).

The formation of bilingual schooling in England 
and Wales is characterized by a number of diverse 
prerequisites that have had a direct impact on it for 
many millennia. Throughout its time, the creation 
and validation of the education of England and Wales 
have always been guided by the rigorous demands on 
the quality of the learning itself. Today, the education 
of these countries takes one of the leading places 
in the world and is proudly considered to be one 
of the best, as it has passed the time test, which 
actually makes to become a perfect form of study.

The bilingualism of England is very different 
from the bilingualism of Wales: In Wales, the view 
on bilingualism is rather indifferent, and in England, 
distrust and prejudiced towards bilingualism 
and bilingual education prevails, so that bilingual 
education in England is still considered rather limited 
compared to the rest of the world, however, in Wales, 
it stands at its highest level.

According to the research (Lokshyna, 2009) 
in the United Kingdom (England and Wales), all 
proposed qualifications are allocated into general 
and professional (occupational) ones. To meet their 
own needs, most young people combine different 
types of qualifications and their levels.

General qualifications may be obtained by 
capturing a groove when academic subjects were 
advanced in high school – like mathematics, English 
and science.

Professional qualifications provide acquisition 
of knowledge and skills in a particular professional 
field, such as art and design, production sphere, health 
and social care.

The high school level offers young people 
16‒19 years of age the opportunity to obtain 
qualifications from the first two groups mentioned 
above:

– the group of general qualifications –  
the qualifications of secondary education with 
an increased supportive level (General Certificate 
of Secondary Education Advanced Subsidiary 
Qualification, GCSE AS) and qualified General 
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Certificate of Secondary Education high level (General 
Certificate of Secondary Education Advanced Level 
Qualification, GCSE “A” Level);

– the group of professional qualifications ‒ 
Nationwide professional skills ‒ ZNPK (General 
National Vocational Qualifications, GNVQ);

Getting general qualifications GCSE AS and GCSE 
“A” Level PE requires to be qualified for a certain 
sphere;  General Certificate of Secondary Education 
(General Certificate of Secondary Education, GCSE), 
students usually receive after the graduation require 
compulsory training at the age of 16.

The first year of study in senior school students 
devotes training to the drafting exam to obtain 
qualifications of GCSE AS. For this purpose, they 
choose four or five subjects relevant to their future 
profession. This qualification is seen as an auxiliary 
one to get ‒ GCSE “A” Level after finishing the second 
year of study.

On the modular principle to get the completed 
course obtaining GCSE “A” Level qualification, 
a student should cover the course consisted of six 
modules for each subject to receive the title of units. 
Units are major credits of the educational process, 
providing an assessment of assimilation (knowledge 
comprehension). The first three units of six meet 
the qualifications of GCSE AS ‒ get the students 
studied the three units in each subject in the first year 
of high school and take an appropriate examination. 
Next three units, but with fewer subjects (up to 3) 
students obtain in the second year of study for GCSE 
“A” Level qualification.

The gradual steps of that scheme get qualifications 
GCSE “A” Level progressively ‒ first mastered 
the first three units and passing the exam obtain 
the qualifications GCSE AS, and then taking 
the following three units during the second year 
of study accomplish the goal.

Another way is to master six units at once. This 
flexible system as the British government believes 
meets the needs of each young person, by given 
the level of development and opportunities to obtain 
needed material for the future profession.

While traditionally these qualifications certify 
the level of knowledge in required subjects, recent 
innovations have included basic skills in this list and. 
In particular, the six basic skills that are of a mandatory 
for entry secondary school are communication, 
application of mathematical knowledge and skills. 
The use of informational technologies, ability to 
work with others, the ability to learn and develop 
critical thinking ‒ capture the first three can be shown 
GCSE AS and GCSE “A” Level qualifications. 
(Lokshyna,141)

In practice, this is reflected in the receipt by 
the schools of a much larger range of powers that can 
be exercised by the headmaster or the school board, 
including:

– management of financial and other resources 
of the school (staff, premises, equipment, materials) 
in the case of its functioning as a separate institution;

– approval (through national/regional standards) 
curriculum, curriculum, teaching methods, teaching 
materials, homework policy, culture tour and sporting 
events;

– decisions concerning the organization of school 
life (daily routine, the distribution of the academic 
year into semesters and distribution taught them 
hours by subject/subject areas);

– selection and admission of teachers and other 
staff to work, including the determination of wages 
and working conditions, under procedures consistent 
with national legislative status;

– Reporting on the achievements of the school, 
as well as about the problems you are through 
internal (self-evaluation) and external his assessment 
of the institution.

Another group transformation relates to opti- 
mize the organization vchalnoho process. This is 
achieved by:

– reducing the number of students in classes;
– restructuring of the school week in order to 

release the Saturdays by increasing the workload for 
the other five days of the week;

– Restructuring the school year evenly towards 
three valosti semesters and holidays;

– distribution period of primary education into 
separate periods (cycles, phases), which enables 
clearer structured learning objectives, content outline 
educational results and developing appropriate 
evaluation tools that are effective for a time frame.

In the United Kingdom (England and Wales), 
particularly after a number of reforms initiated in 
the late 80s, the entire period of study at  school is 
divided into separate periods – key stages. The period 
of prime education consists of two stages – 1st (age 
of students: 5‒7 years old) and 2nd (age of students: 
7‒11 years) (Lokshyna,104).

The content of education in this context is considered 
to be a key instrument of the EUA introduction, which 
indicates a trend of “Europeanization” implementing 
the content of certain school education almost in 
all the countries of the EU. Enabling EUA into 
the content of education is understood by the Member 
of States as a mandatory contemporary development 
of the EU, proclaimed as a part of the Lisbon strategy 
to reach social harmony. Therefore, upgraded in 
2000 national curriculum for England and Wales is 
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much more focused on the European dimension as in 
the equation to the previous version. The paper noted 
that learning programs developed by the teachers 
of schools within the national curriculum should 
be focused onto the student’s development of their 
identity sense through the transmission of knowledge 
and forming an understanding of the spiritual, 
moral, social and cultural heritage of British society 
and local, European and global dimensions of their 
lives, which should encourage students to honour 
humanity’s achievements in the aesthetic, scientific, 
technological and social spheres, and to shape their 
personalities through the response to the existing 
experience and ideas (Savvides N., 2003).

The “Europeanization” as a content of the modern 
stage has its own peculiarities ‒ European dimension 
broadcast on background transformations and their 
mutual influence, which flows with the process 
of globalization in all functioning spheres of European 
societies.

According to the content of education in EU 
countries, EUA integration, is performed in several 
ways. First, using the traditional approach, which was 
named multidisciplinary in which knowledge about 
Europe where Democracy is included in the content 
of such disciplines as History, Geography, Foreign 
languages (Ekstrand, 1994).

Integration also takes place within 
a multidisciplinary move. This approach in terms 
of educational transformation based on teachers’ 
competency for developing EUA components such 
as certain skills which become main PRINCIPLES 
FOR GOOD GOVERNANCE organized by learning 
common themes using “European” ideas.

In order to systematize knowledge about Europe, 
some countries find it advisable to introduce 
a specialized subject (often an optional subject), 
mainly in high or secondary schools.

From the very beginning of the EUA proclamation, 
the history has been regarded as one of the basic 
subjects to be introduced into the content of school 
education. However, in practice, this subject has 
remained untouched considered to be purely 
national by a spirit (Pillipou S., 2005). Historic 
teaching materials have traditionally been focused 
on national military and diplomatic achievements, 
leaving aside the aspects of cultural pluralism, 
the interconnectedness of peoples and global values.

The trend of “Europeanisation” content of school 
history determines the need for rethinking some 
of the approaches to its broadcast. In fact, there 
is a restructuring of a typical model of teaching 
history as a subject through such basic directions as 
(Lokshyna, 2009: 101):

– analysis of the place of national history in 
the context of main European processes;

– an analysis of the place of European history in 
the context of global processes;

– establishing the relationship between 
the concepts of “National History” and “History 
of the minority” living within the territory of the state 
but outside its origin.

In elementary school, the process of teaching 
history is usually based on the acquaintance with 
the distinguished historical figures and events. Thus, 
the National Curriculum for England and Wales on 
the 2nd key stage (Elementary School) provides 
the study themes dedicated to European history. 
British schools usually prefer the history 
of ancient Greece, the demonstrations of students 
with outstanding events of that time and introducing 
them to the lives of Greek philosophers. In addition, 
the topics devoted to local and British history 
(Norman, Roman and Anglo-Saxon conquests), 
taught through the outlook on the lives of the ancient 
European culture and traditions of the peoples who 
inhabited the territories. (Eurybase, 2009).

To accomplish the approach of teaching English 
language to non-English speaking citizens rests on 
the shoulders of (LEA) local education authorities. 
The programs for English as a supplementary 
language have been distributed throughout England 
and Wales, although the move has not been relieved to 
local authorities of their responsibility. Qualifications 
and Curriculum (QCA) ‒ English as an additional 
language, refers to a school-based learning process 
that enables children to learn English if they have not 
spoken it since birth.

In England, the teachers were directed to 
successfully taught EAL, given appropriate 
instructions so, that the teachers are able to model 
and adapt their training plans to EAL. The essence 
of the program is that children must use different 
language when speaking with their peers and bilingual 
school staff. This fact should be actively supported. 
It is also necessary to provide such children with 
textbooks in their own language and other manuals, 
in accordance with the curriculum. This will only 
facilitate successful learning. At the same time, such 
students are forced to simultaneously learn English as 
a language to achieve social and academic goals. The 
support of EAL (English as Additional Language) 
teachers if necessary to involve more children in 
active learning through this program and to create 
a plan for its effective support in learning English 
(London: SCHA, 1996).

Under the conditions, when students are still 
improving their level of English language and in which 
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there are difficulties with the assimilation of educational 
programs, QCA recommends encouraging them to 
use their native language, find support, working in 
groups with such young people, who have shared 
their native language but also to use visual clues. In 
October 2003 government launches the strategy to 
support the children involved in EAL programs, as 
part of the initiative “Aiming High”. The EAL was 
implemented “through a primary national strategy that 
envisages a professional development package for 
key staff… June 2006 launched a supportive national 
EAL strategic program aimed at raising awareness 
of the best use of EAL in secondary school” (London: 
TSO, 2007).

Local authorities additionally fund Bilingual 
schools that are intended to provide EMAG (The 
Ethnic Minority Achievement Grant) grants 
increasing the level of English non-English speaking 
population. This grant “is distributed by local 
authorities according to a well-defined formula 
according to which the number of EAL students make 
at least 85 percent” In 2007‒2008, this grant reached 
the amount up to £179 million. It provides the school 
with resources to hire and support EAL specialists, 
and provides local authorities with the opportunity to 
create and support such teachers.

In accordance with EAL data ‒ English as 
an Additional Language, numbering more than 
a million children of age from 5‒16 years old, in English 
schools have an access to study about 360 languages, 
not including English. 1 061 010 pupils of this age 
enrolled in schools in England and 31,132 children 
in Wales are considered to be bilingual. In 2013, 
according to the statistics from primary and secondary 
schools in Wales, 31,132 (6.7% of children) studied 
English as an additional language.

In the report of language community (CILT, 
2005) Community language Report of the United 
Kingdom as a whole is defined, that 8,000 bilingual 
children of Wales, who speak about 104 languages 
and 702 000 in England, speak as least 300 languages. 
Unfortunately, today, there is no specific strategy 
that would unambiguously address the problem 
of bilingual schooling in the non-English speaking 
population of England and Wales. Despite this, 
the responsibility for the education of bilinguals rests 
with a number of local educational offices across 
the country. However, there is a national strategy 
that focuses our vision on the bilingual population, 
offers its support, and provides education for such 
students in their mother tongue. In schools of England 
from 2003 to 2007, the number of pupils speaking 
another language other than English increased from 
653,800 to 789,790, which means from 9.6% to 

12%, doubling the number of the bilingual school 
population (Aducation Act, 1996).

Comom European recommendations on language 
education claim that such essential aspects of language 
culture as social, psychological, methodological, 
pedagogical and linguistic should be clearly defined 
and professionally outlined (Lenvit, 2003).

Teaching the English language to non-English 
speaking citizens is laid on the shoulders of local 
education authorities. The programs for learning 
English as an “Additional” language have been 
distributed throughout England and Wales, although 
the move has not released local authorities of their 
responsibility. In October 2003, the government 
launched a strategy to support children involved 
in EAL programs as part of the Aiming High 
initiative. For example, Trinity St David’s College 
at the University of Wales, among others, offers 
a Bachelor of Arts program in Applied Bilingualism 
(Welsh and English). Not only does this course focus 
on the linguistic aspects of Welsh and English, but it 
also examines the relationships between the linguistic 
majority and the minority, and also focuses on 
the future of individual languages at a time when 
many of them are disappearing. 2/3 of the program 
modules are offered in Welsh and 1/3 in English. 
Features of the program content are the development 
of bilingual skills and the ability to work in a bilingual 
environment.

The end of XX and the beginning of the  
XXI century are characterized by the processes 
of transformation of individual social groups into one 
multilingual society, or we’d rather say, multicultural 
society. Knowledge of two languages became 
a necessity for a multilingual informational space. 
Bilinguals are people who, by their originality, prevent 
the formation of any stereotypes, eradicate racism, 
and help preserve the language, culture and traditions 
of at least two peoples for the proper functioning 
of the individual in today’s society. That’s why so much 
attention is paid to bilinguals. Not only does this concept 
accumulate new knowledge, it also enables one to feel 
confident and worthy in the multilingual information 
space of today. In accordance with the national 
principles of bilingual school education, each state 
cares for the provision of certain conditions that 
would contribute to the development of the individual, 
creative implementation, effective contribution to 
the future of the state and its skilled workers.

Conclusion. Describing basic education 
at the beginning of the 21st century, it should be 
mentioned that its curriculum has been significant 
systematic changes, covering both approaches of its 
selection and means of trespassing. At the present 
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stage (since 2013), the main questions regarding 
the design of the elementary education curriculum are 
the question of the place of the scientific component 
in the subject teaching block; integration of basic 
reading, writing and numeracy skills in teaching all 
subjects; introduction of a modern foreign language 
to the standard of primary education; ensuring 
an integrated approach to learning and promoting 
the student’s personal, social and emotional 
development. Changes in the curriculum of primary 
education in the United Kingdom (England, Wales) 
are a response both to global, European socio-
economic transformations and to national peculiarities 
of educational development in the country. The key 
to the success of searching declared the balance into 
an account of the interests of each child and the need 
of the society (Borysenko, 2013: 62).

In summary, what educational reform in England 
and Wales has displayed, we can see, that some steps 
have been taken in the direction of modernization 
and the practical application of education into the lives 
of people which made a complete sense. On the one 
hand, the weakening of control of education took its 
place creating governing committees and Agencies, 
which are characterized by specific directions 
concerning centralized standardization of education. 
The system has proven itself to be a fairly effective 
alternative component of education.

The educational policy of England and Wales 
focuses its attention on creating a comfortable, 
supportive environment for the society where 
the future of the country gets an education. Parents' 
involvement in their children's educational programs 
was effective. Public resources have become 
increasingly used in the formal educational system. 
A gradual increase in the contribution of public 
resources to educational programs is planned for 
successful results. It should be remembered that 
any drastic change requires funding, not just some 
of the monetary costs that would be difficult to make 
at this stage of Ukrainian education, even if you wish 
to follow the example of the development of bilingual 
education in England or Wales. One way or another, 
regardless of the country, updating the educational 
curriculum remains an urgent and open question, 
and teacher training must be turned into a continuous 
process. Teachers need to be proactive in implementing 
new educational programs.

With the introduction of a series of curriculum 
reforms in England and Wales, the education 
system has become “one of the most centralized 
and undemocratic in the Western world” (Deibold, 
1961). The Baker Act was intended to provide 
a “balanced and broad educational content” that 

would contribute to the spiritual, cultural, moral, 
mental and physical development of students 
in school and society at large, to prepare these 
students for future adulthood, open opportunities, 
responsibility, and would form an experience. Such 
a series of reforms was intended to provide the needs 
and capabilities of each student in particular by 
implementing such a vital national curriculum.

In the area of “Standards”, the first thing was 
foreseen was the introduction of the National 
Curriculum, which, accordingly, had to ensure 
a high level of educational standards. The content 
of education should become nationally oriented, 
certainly more “English”. Its purpose is to steer 
towards the “restoration of unique English cultural 
traditions”, in other words, it should underlie 
the foundations of school education. They planned 
to study more about religion, the cultural field 
of problems of international ties in people’s 
lives. The school task was to turn to classical 
teaching methods (Pierson, 1989). If we talk about 
bilingualism in England, then it shows a great 
difference from the Bilingualism of Wales. Quite 
often, though not necessarily, it manifests itself where 
it is most concerned with preserving and restoring 
the languages of minorities and indigenous peoples. 
In England, a large number of minorities who speak 
their native language at home, at their temple or 
at their choice of place of interest express a strong 
interest in bilingualism. The minority languages 
of England include: Arabic, Greek, Hindi, Italian, 
Polish, Portuguese, Spanish, Turkish, Ukrainian, 
Urdu, Bengali, Cantonese, Gururat, Punjabi.

During the last two decades, the provision 
and practice of politics and philosophy began to form 
somewhat pluralistic position, regarding bilingual 
school education. In recent years, numerous reports 
and studies, as well as active measures and changes 
introduced by schools, offer to continue the movement 
towards the development of bilingual education.

The main ways to raise the educational standards 
of conservative education reforms were to: introduce 
a curriculum; implementation of the national system 
of assessment and assessment of students’ knowledge; 
the introduction of state-independent inspection 
of schools; forming comparative tables of school 
success.

In general, the introduction of reforms 
of the national education system in England and Wales 
was a pressing issue not only for education but also 
for politics, economics, and was a pressing social 
issue that required immediate resolution.

Thus, features of bilingual education in England 
and Wales are:
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– modernization and practical application 
of education in people’s lives;

– weakening the control of education;
– setting up steering committees for specific 

areas of centralized standardization of education;
– striving to create comfortable learning 

conditions;
– involving parents in their children’s educational 

programs and more.
Accordingly, standards provide for the  

implementation of the National Training Plan, 
under which the content of education must be 
a national – oriented and reinforced centralized 
educational school system. Features of new forms 
of knowledge testing include such as the distribution 

of goals of each subject, the lack of a common 
scientific concept of curricula, unjustified reduction 
of thematic educational material at the expense 
of the subject; standardized educational practice; 
the current assessment of student achievement, etc., 
is not sufficiently taken into account.

Bilingualism in England by a large extent differs 
from Bilingualism in Wales: a framework for Wales, 
look at bilingualism, is an indifferent character, as 
well as England, dominated distrust and prejudice 
towards bilingualism and bilingual education, 
because bilingual education in England is considered 
to be quite limited, in comparison with other countries 
of the world and, particularly from Wales, where is it 
on a high level.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗАВДАНЬ  
З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Метою статті є проаналізувати особливості використання методу комунікативних завдань на заняттях 
з іноземної мови та його значення для розвитку іншомовної комунікативної компетентності студентів закла-
дів вищої освіти. Здійснено аналіз наукових джерел із теми дослідження та визначено поняття «іншомовна 
комунікативна компетентність» і «метод комунікативних завдань». Проаналізовано сутність комунікативного 
завдання та риси, якими воно характеризується. Встановлено, що принципово важливою особливістю застосу-
вання методу комунікативних завдань є те, що процес навчання максимально наближений до реальної ситуації 
спілкування, а мовленнєві дії студентів комунікативно мотивовані. При цьому студенти вільні у виборі лексики 
та граматики, а мова, що вивчається, є не ціллю, а засобом навчання. 

Досліджено процесуальні особливості використання методу комунікативних завдань, які передбачають три 
основні етапи роботи, а саме: підготовчий етап (Pre-task), етап виконання завдання (Task cycle) та мовний 
етап (Language focus). Окреслено роль викладача і види діяльності студентів на кожному етапі. Зазначено, що 
застосування МКЗ поряд із численними позитивними сторонами має свої недоліки, серед яких складність у вико-
ристанні під час роботи зі студентами, чий рівень іноземної мови нижчий за середній; необхідність великої 
кількості годин іноземної мови в навчальному плані та ін. 

Зроблено висновок, що під час використання МКЗ в основі процесу вивчення іноземної мови знаходиться студент як 
суб’єкт навчання, який свідомо засвоює новий іншомовний матеріал, вирішуючи особистісно значущі практичні завдан-
ня, користується мовою як інструментом комунікації, без якого виконання завдання неможливе. Отже, застосування 
методу комунікативних завдань сприяє формуванню іншомовної комунікативної компетентності студентів ЗВО. 

Ключові слова: метод комунікативних завдань, іншомовна комунікативна компетентність, навчання  
іноземної мови.
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USING TASK-BASED TEACHING FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ 
FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE 

The aim of the article is to highlight the peculiarities of using task-based teaching and its importance for the development 
of students’ foreign language communicative competence in institutions of higher education. The study of scientific 
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resources on the subject of the research was made. The article introduces the definitions of the concepts of communicative 
task and task-based learning. The research analyzes the essence of a communicative task and its specific features. One 
of the essential peculiarities of task-based teaching is that a teacher provides students with a task which they may need to 
perform in a real-life situation. Therefore, it involves learners in interacting in the target language while their attention 
is primarily focused on meaning rather than form. Herewith the students are free in the use of grammar and vocabulary 
of the foreign language. Though the language itself is not a learning target, but a means of communication.

It is stated that there are different views on the framework of task-based language teaching and its’ components.  
It is recommended to use a lesson structure, which includes three main steps. They are: Pre-task stage, Task cycle 
and Language focus. The role of a teacher and types of students’ activities at each step of a lesson are highlighted. It is 
also noted that alongside with its numerous advantages, task-based teaching also has some drawbacks. In particular, 
there is a difficulty in using it with students whose foreign language level is below average; there is also a need for big 
amount of teaching hours in the curriculum et al.

It is concluded that task-based teaching makes the learning process student-centered. It gives an opportunity to 
learn the target language consciously while completing real-life communicative tasks and using the target language 
meaningfully as a means of communication. Thus task-based teaching promotes the development of students’ foreign 
language communicative competence. 

Key words: task-based teaching, foreign language communicative competence, foreign language teaching.

Постановка проблеми. Нині в Україні висо-
кий попит на висококваліфікованих спеціалістів, 
які вільно володіють іноземною мовою, здатні 
користуватись нею під час виконання професійних 
обов’язків, вести переговори, брати участь у між-
народних проектах, обмінах і стажуваннях. Це 
повною мірою стосується й освітньої галузі. Педа-
гогам іноземна мова необхідна для проведення 
наукових досліджень, публікації статей у фахових 
та зарубіжних наукових виданнях, участі в міжна-
родних конференціях і освітніх проектах із метою 
активної співпраці і запозичення кращого педаго-
гічного досвіду своїх закордонних колег. З огляду 
на це, головною метою навчання іноземної мови 
в закладах вищої освіти є формування іншомовної 
комунікативної компетентності в студентів, яка, 
зокрема, передбачає наявність практичних умінь 
використання іноземної мови в різних ситуаціях 
повсякденного й професійного спілкування. Це 
зумовлює активізацію дослідницької діяльності 
викладачів, спрямовану на пошук, вивчення і впро-
вадження в навчальний процес найбільш ефектив-
них методик і технологій, які б сприяли оволодінню 
мовними на мовленнєвими навичками і вміннями 
та розвитку іншомовних комунікативних навичок 
у студентів. Використання методу комунікативних 
завдань, на нашу думку, має значний потенціал 
у досягненні зазначеної мети. 

Аналіз досліджень. Українськими та зарубіж-
ними вченими вивчається широке коло питань 
у сфері навчання іноземних мов: загальні проб-
леми методології та практики викладання інозем-
них мов досліджуються такими методистами, як 
Н. Басай, О. Бігич, І. Зимняя, С. Ніколаєва; мето-
дика навчання іноземної мов у загальноосвітніх 
навчальних закладах розробляється такими вче-
ними, як І. Андрійко, О. Вишневський, Н. Галь-
скова, Л. Панова, С. Тезікова; різні підходи до 

навчання іноземної мови в системі вищої освіти 
проаналізовані в працях Г. Китайгородської, 
Е. Комарової, Л. Морської; зміст іншомовної кому-
нікативної компетентності вивчається такими нау-
ковцями, як Н. Бідюк, Н. Гез, Р. Мільруд, Т. Пахо-
мова, О. Першукова, В. Сафонова, Ю. Федоренко, 
Д. Хаймз; формування іншомовної комунікатив-
ної компетентності студентів педагогічних спе-
ціальностей досліджують освітяни Л. Біркун, 
Л. Калініна, С. Козак, О. Мисечко, Л. Овчаренко, 
Е. Пассов та ін. Методистами особливо підкрес-
люється значення інтерактивних технологій 
навчання. Над їх дослідженням працюють учені 
Л. Андрейко, Т. Коваль, Л. Пироженко, Е. Полат, 
О. Пометун, С. Сисоєва, Н. Тализіна та ін. Осо-
бливий інтерес педагоги проявляють до таких 
методів, як «мозковий штурм» (brain storming), 
метод кейсів (сase study), рольова гра (role play), 
метод проектів (project work) та ін. Ще одним 
інтерактивним методом навчання, який заслуго-
вує на увагу, є метод комунікативних завдань (task-
based teaching (learning) / task-based instruction). 
Науковці С. Жицька, А. Карапетян, Г. Піскурська, 
К. Рудніцька розглядали деякі аспекти застосу-
вання методу комунікативних завдань відповідно 
до цілей своїх досліджень. Проте проблема вико-
ристання методу комунікативних завдань (МКЗ) 
у контексті формування іншомовної комунікатив-
ної компетентності студентів ЗВО не була належ-
ним чином висвітлена в наукових дослідженнях. 

Мета статті ‒ проаналізувати особливості 
використання методу комунікативних завдань 
та його значення для розвитку іншомовної кому-
нікативної компетентності студентів педагогічних 
спеціальностей ЗВО.

Виклад основного матеріалу. Вивчення нау-
кових джерел показало, що поняття «іншомовна 
комунікативна компетентність» дуже складне 
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і багатогранне. Науковці дають його визначення 
в контексті тематики своїх досліджень. Узагаль-
нення різних підходів та тлумачень показало, що 
термін «іншомовна комунікативна компетент-
ність» трактується як здатність успішно вирішу-
вати завдання взаєморозуміння і взаємодії з носі-
ями мови, яка вивчається, відповідно до норм 
і культурних традицій в умовах прямого й опосе-
редкованого спілкування. У контексті професій-
ної підготовки зазначене поняття розглядається 
як інтегративне утворення особистості, яке має 
складну структуру і забезпечує здійснення іншо-
мовної, а отже, міжмовної, міжкультурної й між-
особистісної комунікації (Кодлюк, 2018: 2).

У межах нашого дослідження розглядаємо 
іншомовну комунікативну компетентність як при-
таманне особистості інтегративне утворення, що 
включає мовні та мовленнєві навички та вміння, 
а також володіння системою умінь і навичок між-
особистісного спілкування, необхідних для досяг-
нення цілей іншомовної комунікативної взаємодії. 

Впровадження МКЗ у практику мовної освіти 
було започатковано у 80-х роках ХХ століття аме-
риканським ученим М. Лонгом (Michael Long) 
та індійським педагогом Н. Прабгу (N. Prabhu). 
Їхні дослідження продовжили американські нау-
ковці Т. П. Піка (Teresa P. Pica), М. Іст (Martin East) 
та ін. Нині методика застосування МКЗ активно 
розробляється такими зарубіжними педагогами-
практиками, як К. Ван ден Бранден (Кris Van 
den Branden), Д. Вілліс (Dave Willis), Дж. Вілліс 
(Jane Willis), Л. Клендфілд (Lindsay Clandfield), 
С. Торнбурі (Scott Thornbury) та ін. 

Насамперед варто зауважити, що категорія 
«завдання» в контексті реалізації МКЗ потре-
бує визначення. Дослідник Д. Нунан (Nunan, 
1989: 10) вважає, що завдання – це певний вид 
діяльності на уроці, який спонукає учнів до іншо-
мовної мовленнєвої діяльності, яка включає розу-
міння, використання, взаємодію та продукування 
іноземною мовою в той час, як увага сфокусована 
не на правильності форм (лексика і граматика), 
а на значенні, тобто отриманні певного продукту 
мовленнєвої діяльності. Студенти використову-
ють усі свої попередньо набуті знання і досвід для 
досягнення кінцевої мети. Якщо вони потребують 
якоїсь нової інформації, наприклад, не знають 
потрібних слів чи граматичної структури, вчитель 
має надати необхідну інформацію відразу в про-
цесі виконання завдання, щоб не переривався про-
цес роботи і студенти могли досягти очікуваного 
результату. 

На думку Дж. Вілліс (Willis, 1996: 23), завдання – 
це діяльність, у процесі якої мова, що вивчається, 

використовується учнями як засіб спілкування під 
час роботи над поставленим завданням із метою 
його виконання. Тобто тут також особливо наго-
лошується на першочерговості вирішення прак-
тичного завдання, а не коректності у використанні 
мови. Студенти висловлюють свої думки, не зва-
жаючи особливо на граматичні, лексичні та фоне-
тичні помилки. Вони концентруються на виконанні 
завдання, яке має відношення до реального світу, 
а тому цілком захоплює їх увагу, спонукає до вибору 
лексики і граматики, необхідної для обговорення 
конкретних питань і досягнення наміченої цілі 
(Skehan, 1996). Дослідник К. Ван ден Бранден (Van 
den Branden, 2006: 4), досліджуючи застосування 
МКЗ у контексті вивчення другої мови, наполягає, 
що завдання – це діяльність, до якої залучається 
учень для досягнення певної мети, можливе лише 
за умови використання мови, що вивчається. Згідно 
з його визначенням, мова є не метою, а обов’язковим 
інструментом для виконання завдання.

Зважаючи на наведені вище тлумачення, 
робимо логічний висновок, що не кожне завдання 
може бути комунікативним. Для створення кому-
нікативного завдання необхідно брати до уваги 
ознаки, якими воно характеризується: 

− першочергова увага на обміні думками; 
− наявність певної прогалини, яку необхідно 

заповнити; 
− студенти самостійно обирають лінгвістичні 

ресурси для виконання завдання; 
− завдання спрямоване на чітко визначений 

практичний результат; 
− результат можна отримати за умови актив-

ної взаємодії учасників; 
− у завдання закладено механізм для структу-

рованої й узгодженої взаємодії; 
− завдання вимагає прикладання зусиль для 

того, щоб зрозуміти інформацію, використати її 
та отримати результат мовою, що вивчається.

Дослідники Д. Вілліс і Дж. Вілліс (Willis & 
Willis, 2007: 12‒14) запропонували викладачеві 
відповісти на низку запитань: 

1. Чи відповідає зміст завдання інтересам сту-
дентів?

2. Чи надається першочергова роль значенню, 
а не структурі?

3. Чи визначена кінцева ціль, якої повинні 
досягнути студенти?

4. Чи оцінюється успіх виконання завдання за 
кінцевим результатом?

5. Чи є досягнення кінцевої цілі пріоритетом 
у роботі?

6. Чи зміст завдання відтворює діяльність 
у реальних умовах життя? 
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Чим більше стверджувальних відповідей, тим 
більша вірогідність того, що завдання є дійсно 
комунікативним.

Отже, МКЗ вимагає відповідного планування 
заняття і підбору завдання, яке б мотивувало сту-
дентів до справжнього, «живого» спілкування 
мовою, що вивчається, при якому мова є не ціллю, 
а засобом навчання. Імплементація цього методу 
в навчальний процес передбачає створення ситуа-
цій, які зумовлювали б використання всіх набутих 
знань, умінь та навичок і давали свободу вибору 
мовних засобів для вирішення задач, які не мають 
готового, запланованого рішення (Палецька-
Юкало, 2019: 83).

Ідеями для створення комунікативних завдання 
можуть бути такі: спланувати відпочинок на кані-
кулах, підготувати список цікавих місць у сво-
єму місті для відвідування другом із-за кордону, 
зробити телефонний дзвінок із метою отримання 
певної інформації, провести інтерв’ю, щоб отри-
мати відповіді на питання, зібрати інформацію 
для виготовлення постера чи оголошення тощо. 

Підбір комунікативного завдання потребує не 
тільки володіння інформацією про мовний рівень 
та інтереси студентів, а й цілісного уявлення про 
процесуальні особливості використання МКЗ. 
Варто зазначити, що різні дослідники мають 
власне бачення етапів роботи над комунікатив-
ним завданням. Ми дотримуємося структури, 
в основі якої лежить запропонована дослідницею 
Дж. Вілліс, яка передбачає послідовну реалізацію 
трьох етапів роботи на занятті (табл. 1). Кожен 
етап роботи на занятті з використанням МКЗ має 
своє призначення, а студенти і викладач викону-

ють свої задачі. Розглянемо особливості кожного 
етапу більш детально. 

Перший етап (Pre-task) – підготовчий. На цьому 
етапі викладач виконує підготовчу роботу, важ-
ливу для успішної подальшої діяльності студентів: 
повідомляє тему, вводить певну ситуацію і ставить 
попереднє завдання, яке стосується основного 
завдання. У разі потреби нагадує вивчену раніше 
лексику і граматику з теми, яка може бути корис-
ною під час роботи над завданням. На цьому етапі 
викладач має максимально зацікавити і мотивувати 
студентів до виконання завдання.

Наступний, другий етап – виконання завдання 
(Task cycle), включає певні почергові кроки. Викла-
дач ставить завдання, пояснює, яким має бути його 
кінцевий результат (зазвичай це конкретний про-
дукт: лист, оголошення, інструкція, реклама тощо), 
подає зразки виконання аналогічного завдання 
у вигляді усної розповіді, тексту для читання чи 
аудіювання. Спочатку студенти під керівництвом 
викладача діляться на групи чи пари і працюють 
над завданням (Task). Акцент робиться на спонтан-
ному, креативному використанні усіх знань і вмінь, 
якими володіють студенти. Вони генерують ідеї, 
ставлять запитання і відповідають, обмінюються 
думками, діляться враженнями, спілкуються іно-
земною мовою, незважаючи на певні помилки 
і спрямовуючи увагу на активну мовленнєву вза-
ємодію. На цьому етапі роль викладача полягає 
в організації процесу: слідкувати на якому етапі 
виконання завдання в кожній групі, контролювати 
час, підказувати невідомі слова, потрібні грама-
тичні структури. Потім слідує етап планування 
форми і змісту представлення результату викона-

Таблиця 1
Етапи роботи на занятті з використанням МКЗ Task-based lesson plan model (Willis, 1998)

Підготовчий етап (Pre-task)
Введення в тему і виконання підготовчих завдань

Викладач оголошує тему, акцентує на важливих словах і виразах, ставить підготовчі завдання, демонструє 
зразки їх виконання, займається моніторингом роботи студентів над виконанням завдань, слідкує за часом,  
у разі потреби допомагає, коментує результати роботи студентів. 
Студенти працюють над поставленим завданням в групах чи парах: обговорюють, пропонують ідеї, форму-
люють письмово відповідь, представник від кожної пари (групи) робить усне повідомлення про отриманий 
результат.

Виконання завдання (Task cycle)
Завдання (Task) Планування звіту (Planning) Представлення звіту (Report)

Студенти отримують завдання, 
виконують його в парах чи міні- 
групах. 
Викладач моніторить процес, не 
виправляючи помилок. 

Студенти готуються звітувати про 
результат, перевіряють свої презен-
тації на наявність помилок. 
Викладач готовий допомогти пора-
дою.

Студенти представляють резуль-
тати своєї роботи. Викладач слухає  
і коментує. 

Мовний етап (Language focus)
Аналіз (Analysis) Виконання вправ (Practice)

Студенти оцінюють використаний мовний матеріал. 
Викладач аналізує помилки, пояснює новий матеріал.

Викладач дає вправи на практичне закріплення нового 
матеріалу, контролює правильність виконання.
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ного завдання (Planning). Студенти пишуть текст 
повідомлення (лист, рекламний плакат, …), з яким 
вони звітуватимуть, репетирують презентацію. 
На цьому етапі вони більш уважно ставляться до 
граматичної і лексичної коректності. Викладач дає 
поради, відповідає на запитання, що виникають. 
Далі відбувається презентація результату роботи 
(Report). Студенти представляють свої роботи, 
всі інші уважно слухають. Викладач надає корот-
кий коментар після виступу доповідача від кожної 
пари/групи. 

Після представлення результатів розпочина-
ється третій, мовний етап (Language focus). Він 
складається з двох частин: аналізу (Analysis) 
і практики (Practice). На етапі аналізу (Analysis) 
відбувається аналіз помилок, лексики, граматич-
них структур та іншого матеріалу, використаного 
на двох попередніх етапах, введення нової лексики 
і граматики. Завершує мовний етап контрольо-
ване формування практичних умінь (Practice), яке 
передбачає роботу над новим матеріалом із метою 
закріплення. Розглядаються і затреновуються гра-
матичні структури та мовленнєві звороти, приді-
ляється увага правильній вимові, закріплюється 
нова лексика (Willis & Willis, 2007).

Проведене дослідження дало нам змогу визна-
чити МКЗ як особистісно орієнтований інтерак-
тивний підхід до навчання іноземної мови шляхом 
виконання комунікативних завдань, що відобра-
жають реальні життєві ситуації, які є особистісно 
значущими для студентів. Іноземна мова в цьому 
процесі є не ціллю, а засобом спілкування, інстру-
ментом мовленнєвої діяльності, сфокусованої на 
вирішенні практичного завдання, над яким працю-
ють студенти. При цьому вони вільні у використанні 
лексики та граматики, а процес навчання наближе-
ний до реальної ситуації спілкування, отже, мов-
леннєві дії студентів комунікативно мотивовані. 

Кожен метод навчання має як позитивні сторони, 
так і такі, що зазнають критики. До недоліків МКЗ 
зараховують: його складно використовувати в роботі 
зі студентами, чий рівень іноземної мови нижчий 
за середній; застосування МКЗ може бути нераціо-
нальним за наявності тільки двох годин аудиторної 
роботи з дисципліни на тиждень за навчальним пла-
ном; слабші студенти можуть проігнорувати участь 
в обговоренні на етапі виконання завдання; приді-
ляється недостатня увага вивченню нової лексики, 
граматичній коректності, правильній вимові та ін. 

Щодо об’єктивності останнього з перерахова-
них вище недоліків, то в науковій спільноті є про-
тилежна думка. Незважаючи на те, що під час 
виконання комунікативного завдання увага сту-
дентів фокусується не на формі (вживанні запла-

нованої викладачем лексики і закріпленні певної 
граматичної структури), а на змісті та кінцевому 
результаті, це не означає, що МКЗ недостатньо 
ефективний для вивчення усіх аспектів іноземної 
мови. На заключному етапі виконання комуні-
кативного завдання (Language focus) увага пере-
ключається з комунікативного аспекту на мовний. 
Дослідники М. Родрігес-Бончес і Дж. Родрігес-
Бончес (Rodríguez-Bonces, & Rodríguez-Bonces, 
2010: 167) надають три аргументи на користь 
того, щоб вивчати складні граматичні структури 
і мовленнєві звороти саме на заключному етапі. 
По-перше, студенти значно краще розуміють мову 
в контексті, процесі її використання. По-друге, 
комунікативні завдання цікаві та особистісно 
значущі, тому під час їх виконання студенти 
зосереджуються на інтенсивному використанні 
мови, а не на її коректності. По-третє, на занятті 
створюється сприятливі умови, в яких студенти 
відкриваються для сприйняття мови (слухають, 
читають інформацію) та продукування (розмов-
ляють, записують). Отже, вчителю на цьому етапі 
не варто виправляти помилки, щоб не відволі-
кати від спілкування іноземною мовою. Викону-
ючи завдання, студенти самі усвідомлюють, що 
їх знань замало, відчувають, чого їм бракує для 
більш вільного спілкування, і завдяки цьому під-
ходять до вивчення мови більш свідомо. 

Аналіз наукових джерел та практичний досвід 
застосування МКЗ показує, що в процесі виконання 
комунікативного завдання студенти, по-перше, 
покращують навички міжособистісної взаємо-
дії іноземною мовою: вчяться ставити запитання, 
вести діалог, взаємодіяти в групі. Робота в групі 
дає змогу використовувати й аналізувати різні під-
ходи до вирішення проблем, спостерігати за тим, як 
інші учасники групи висловлюють свої думки і при-
ймають рішення. По-друге, студенти оволодівають 
іншомовним лексичними, граматичними та фоне-
тичними одиницями, необхідними їм для виконання 
завдання: вчаться представити себе, розповісти про 
себе, свою сім’ю, інтереси, уподобання і потреби 
та дізнатися аналогічну інформацію про інших 
людей у відповідному соціокультурному контексті. 

Висновки. Отже, можемо підсумувати, що під 
час використання МКЗ в основі процесу вивчення 
іноземної мови знаходиться студент як суб’єкт 
навчання, який свідомо засвоює новий іншомовний 
матеріал у процесі вирішення особистісно значущих 
практичних завдань, користується мовою як інстру-
ментом комунікації, без якого виконання завдання 
неможливе. Отже, застосування методу комуніка-
тивних завдань сприяє формуванню іншомовної 
комунікативної компетентності студентів ЗВО. 
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ОПІКА ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ  
НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ 1918–1939 РР.

У статті висвітлено окремі історичні особливості опіки та виховання дітей-сиріт на теренах Правобереж-
ної України (1918‒1939 рр.). 

Представлено огляд сучасних наукових розвідок, в яких досліджуються історичні аспекти проблеми сиріт-
ства в Україні. Виокремлено позитивний досвід опікунсько-виховної діяльності Української греко-католицької 
церкви, зокрема чернечих чинів. Зазначено, що найбільшого розквіту опікунська діяльність УГКЦ набула в Галиць-
кому краї в період керівництва митрополичим престолом А. Шептицьким, який зробив значний внесок у розвиток 
традиції української благодійності та меценатства. 

У сиротинцях, що створювалися при монастирях УГКЦ, не тільки дітям надавали притулок, харчування, забез-
печували одягом, але й проводилася і навчально-виховна робота. Морально-релігійне виховання стало пріоритет-
ним напрямом роботи як захоронок, інтернатів, сиротинців, початкових й фахових шкіл, так і гімназій та ліцеїв. 
Організаційно-виховна діяльність опікунських закладів УГКЦ, зокрема дошкільного виховання, була на високому 
педагогічному рівні. У зміст педагогічної діяльності було закладено національні ідеї та традиції. Засобами вихован-
ня в сиротинцях під керівництвом монахинь УГКЦ були церковні звичаї та обряди, фольклор, національні традиції, 
різноманітні життєві ситуації. У виховний процес впроваджувались найновіші досягнення як вітчизняної, так 
і зарубіжної теорії і практики, значна увага приділялась підготовці кадрів до опікунсько-виховної діяльності.

Проаналізовано діяльність об’єднань та товариств релігійного спрямування та їх роль у процесі розвитку 
опіки та виховання дітей-сиріт. Діяльність об’єднань та релігійних товариств сприяла утвердженню прести-
жу меценатської і філантропічної діяльності, альтруїзму серед населення краю.

Ключові слова: діти-сироти, захоронки, сиротинці, опіка, морально-релігійне виховання.
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GUARDIANSHIP AND EDUCATION OF ORPHAN CHILDREN  
IN THE RIGHT BANK OF UKRAINE 1918–1939

The article highlights some historical some historical features of guardianship and upbringing of orphans on 
the territory of the Right Bank of Ukraine (1918‒1939).

The аn overview of modern scientific research is presented, which examines the historical aspects of the problem 
of orphanhood in Ukraine. The positive experience of guardianship and educational activity of the Ukrainian Greek 
Catholic Church, in particular monastic ranks, is highlighted. It is noted that the UGCC’s guardianship activity flourished 
in the Galician region during the reign of the metropolitan throne A. Sheptytsky, who made a significant contribution to 
the development of the tradition of Ukrainian charity and philanthropy.

In the orphanages created at the monasteries of the UGCC, children were not only provided shelter, food, clothing, but 
also educational work. Moral and religious upbringing has become a priority of burials, boarding schools, orphanages, 
primary and vocational schools, as well as gymnasiums and lyceums. The organizational and educational activities 
of the guardianship institutions of the UGCC, in particular preschool education, were at a high pedagogical level. National 
ideas and traditions were also included in the content of pedagogical activity. Church customs and rites, folklore, national 
traditions, and various life situations were the means of upbringing in orphanages under the guidance of UGCC nuns.

The latest achievements of both domestic and foreign theory and practice were introduced into the educational process, 
and considerable attention was paid to the training of personnel for guardianship and educational activities.

The activity of associations and societies of religious orientation and their role in the process of development 
of guardianship and upbringing of orphans are analyzed. The activities of associations and religious societies contributed 
to the establishment of the prestige of patronage and philanthropic activities, altruism among the population of the region.

Key words: orphans, burial grounds, orphanages, guardianship, moral and religious upbringing.
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Педагогiка

Постановка проблеми. Одним з актуальних 
напрямів державної соціальної політики в Укра-
їні є охорона дитинства, забезпечення прав дітей 
на життя, збереження здоров’я, освіту, виховання. 
Особливої гостроти набуває проблема опіки 
та виховання дітей-сиріт, створення  умов для їх 
успішного особистісного зростання, позаяк нині 
чимало дітей з означеної категорії продовжує вихо-
вуватись у дитячих будинках, інтернатних закладах 
освіти. Переосмислення історії, теорії та практики 
опіки та виховання дітей-сиріт в Україні допо-
може виокремити позитивні конструкти, які спри-
ятимуть становленню нової парадигми вітчизняної 
опіки в сучасних умовах з урахуванням набутого 
позитивного досвіду суб’єктів опікунсько-вихов-
ної діяльності на різних історичних етапах.

Аналіз досліджень. Теоретико-методоло-
гічні розвідки, що розкривають сучасні підходи 
до організації й вдосконалення виховання дітей, 
які перебувають в умовах державних закладів 
опіки здійснено Л. Канішевською, О. Кузьміною, 
А. Наточій, І. Пєша, В. Покась, В. Слюсаренко 
та ін. Історичні аспекти опіки та виховання дітей-
сиріт висвітлено в наукових розвідках В. Бонда-
ренко, І. Голубочкіної, Б. Кобзар, Б. Ступарик, 
В. Яковенко, О. Сухомлинської, В. Федяєвої 
та ін. Досвід суспільної опіки та виховання дітей-
сиріт у Галичині (друга половина XIX – перша 
половина XX ст.) вивчали Р. Волянюк, Т. Завго-
родня, О. Карпенко, О. Квас, І. Комар, І. Курляк, 
Н. Лисенко, К. Мажец, І. Мищишин, З. Нагачев-
ська. У дослідженнях В. Виноградової-Бонда-
ренко, І. Діптан, А. Зінченко, С. Кульчицького, 
Є. Шаталіної та ін. представлено критичний ана-
ліз переосмислення процесу подолання дитячої 
безпритульності 20‒30-х рр. XX ст. в Україні. 
Зокрема, діяльність греко-католицької церкви та її 
вплив на розв’язання завдань морально-релігій-
ного виховання молоді на теренах Правобережної 
України розглядали Р. Волянюк, Н. Дмитришина, 
І. Комар, І. Мищишин, Ю. Щерб’як. 

Проведений аналіз наукових досліджень 
дає підстави констатувати, що більшість науко-
вих праць дослідники присвячують проблемам 
соціального виховання дітей-сиріт означеного 
періоду на Лівобережній Україні та морально-
релігійному вихованню дітей та молоді на західно-
українських землях. Питанням теорії та практики 
опіки та виховання дітей-сиріт на Правобережній 
Україні 1918‒1939 рр. присвячена незначна кіль-
кість наукових досліджень. 

Мета статті – висвітлити окремі історичні 
особливості опіки та виховання дітей-сиріт на 
теренах Правобережної України (1918‒1939 рр.), 

виокремити позитивний досвід опікунсько-вихов-
ної діяльності інституційних форм утримання 
й виховання дітей-сиріт.

Виклад основного матеріалу. Для нашої нау-
кової розвідки актуальним є зосередження уваги 
на конструктивному аналізі опіки та виховання 
дітей-сиріт на теренах Правобережної України 
(1918‒1939 рр.), проте для ґрунтовнішого розуміння 
означеного коротко звернемося до передумов опіки 
та виховання дітей-сиріт окресленого періоду.

Період 1882‒1918 рр., коли Галичина перебу-
вала у складі Австро-Угорської імперії, характери-
зувався активізацією опікунської діяльності вже 
створених і бурхливим розвитком нових чернечих 
спільнот УГКЦ. Власне у 1882 р., за рішеннями 
Добромильської реформи, сестри Василіянки 
(ЧСВВ) отримали дозвіл працювати зі світськими 
особами, що дало початок розвитку їх освітньо-
виховної діяльності. У 80-х рр. ХІХ ст. продовжу-
вала плідно розвиватися й опікунська діяльність 
чоловічої гілки ЧСВВ – отців Василіян та Студи-
тів (Комар, 2007: 11).

Першою ланкою були дошкільні інституції, 
створені чернецтвом УГКЦ, так, перша захоронка 
була створена у 1891 р. з ініціативи Н. Кобринської 
та о. К. Сілецького, пароха с. Жужелі Львівського 
воєводства при монастирі Згромадження сестер 
служебниць Непорочної Діви Марії. У 1901 р. 
було засновано товариство «Руська захоронка», 
яке на 1913 р. об’єднувало 250 членів та утриму-
вало чотири захорони (Малицька, 1937: 5).

У 1916 р. за сприяння американського комітету 
допомоги дітям, організованого сенатором Г. Гуве-
ром, було створено «Український єпархіальний 
комітет опіки над воєнними сиротами у Львові». 
Протягом 1918 р. виникли аналогічні єпархіальні 
комітети в Перемишлі – під патронатом єпис-
копа Й. Коциловського, в Станіславі – єпископа 
Г. Хомишина. У структурі комітетів діяли єпар-
хіальні товариства допомоги. Основне завдання 
організацій полягало в попередженні смертності 
серед українських дітей, наданні допомоги жерт-
вам війни, сиротам і вдовам духовенства, опі-
кунстві над ними. Кожна новоутворена фундація 
займалася також патронатом покинутих батьками 
дітей у Галичині та за її межами, утримуючи 
кілька захистів у кожній єпархії. Так, у Львівській 
єпархії на той час їх було 18, зокрема «Захист 
ім. митрополита Андрея Шептицького», у Пере-
мишльській і Станіславській єпархії – по 6 (Сту-
парик, 2002: 57). 

Видатні представники духовенства, чернечі 
згромадження та чини надавали допомогу хво-
рим, сиротам, убогим, перестарілим та іншим 
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групам соціально незахищених людей. Особливо 
широку меценатську діяльність проводив Митро-
полит УГКЦ А. Шептицький. Завдяки об’єднанню 
зусиль української діаспори, духовенства, громад-
ськості 10 вересня 1917 р. при монастирі мона-
хів-студитів було утворено фонд для українських 
сиріт ім. А. Шептицького. 

Важливим етапом у розвитку опіки та вихо-
вання дітей-сиріт на теренах Правобережної 
України стало створення «Українського крайового 
товариства охорони дітей і опіки над молоддю» 
28 червня 1917 р., з ініціативи громадсько-полі-
тичних діячів В. Децикевича і о. Т. Войнаров-
ського. Діяльність Товариства сприяла розвитку 
ідеї охорони дітей та опіки над молоддю, ство-
ренню та утримання для опіки і виховання дітей 
та молоді захистів, бурс, захоронок, фахових шкіл. 
Товариство співпрацювало із центральною Віден-
ською організацією опіки над дітьми та іншими 
подібними організаціями займалось внесен-
ням петицій до законодавчих органів, державної 
і крайової влади у цих справах. Члени Товариства 
брали участь у конференціях і конгресах, при-
свячених справі опіки над дітьми та молоддю. 
До захистів охорони дітей і опіки над молоддю 
приймали занедбаних дітей з убогих чи морально 
деградованих сімей та воєнних сиріт греко-като-
лицького обряду у віці від 2 до 14 років. Уже на 
1921 р. виникло 30, а 1929 р. – 37 повітових філій 
«Українського крайового товариства охорони 
дітей і опіки над молоддю» з понад 2,5 тис. чле-
нів (Малицька, 1928: 129). Однак спроба органі-
зації гуртків товариства селами Галичини не дала 
результатів. Найбільш ефективними стали тільки 
перші роки заснування товариства (Звіт із діяль-
ності Виділу «Товариства вакаційних осель», 
1910: 127). 

У період з 1919 до 1939 рр. Галичина перебу-
вала під владою Польщі, що внесло певні зміни 
в розвиток опікунсько-виховної діяльності. Поль-
ська влада не переймалася соціальними пробле-
мами українців та намагалася будь-яким чином 
пригальмувати процеси їх національного само-
усвідомлення. Всупереч складним політичним 
умовам, що склалися на поч. ХХ ст. у Галичині, 
значно пожвавилася культурно-просвітницька 
діяльність громадських і церковних організацій. 
Намагаючись підняти рівень національної сві-
домості й духовної культури української нації, 
прогресивна громадськість та духовенство засно-
вують різноманітні самодіяльні об’єднання і това-
риства. Висунувши гасло духовного оновлення, 
Церква розгортає широкомасштабну освітньо-
виховну, громадсько-культурну й благочинну 

діяльність. Для цього періоду характерне зрос-
тання кількості опікунсько-виховних закладів під 
керівництвом чернечих чинів УГКЦ. Усі громади 
активно розширювалися, мали свої монастирі 
та будинки. Важливою рисою цього періоду став 
розвиток таких напрямів опікунської діяльності 
чернечих організацій УГКЦ, як опіка над сиро-
тами, медична опіка, соціально-геронтологічна 
робота  (Комар, 2007: 12).

Внаслідок війни кількість сиріт у краї щоразу 
збільшувалась і станом на 1920 р. їх налічува-
лось близько 20 000, тому мізерні урядові дотації 
на дитячі притулки і збори пожертвувань у пара-
фіях не могли забезпечити їх повноцінної роботи. 
Греко-католицька церква була змушена знаходити 
додаткові можливості для самостійного фінан-
сування благодійних дитячих закладів. У 1921 р. 
митрополит А. Шептицький звернувся за допо-
могою до Папи Бенедикта XV та ієрархії США 
та Канади. Після тривалої подорожі митрополита 
А. Шептицького країнами Західної Європи, Пів-
нічної та Південної Америки у 1921 р. з-за кор-
дону надійшла перша матеріальна допомога на 
соціальні й доброчинні цілі. Під час візиту до Гол-
ландії та Бельгії митрополит «відбув понад сорок 
конференцій із представниками різних гумані-
тарних товариств, збираючи пожертви для дітей-
сиріт». У травні 1921 р. А. Шептицький передав 
до Галичини 3150 бельгійських і 20 000 французь-
ких франків (Проекти про організацію закладів 
опіки над дітьми і молоддю, 1931: 12). 

Українське духовенство неодноразово вислов-
лювало свою стурбованість із приводу відсутності 
належного соціального захисту українських дітей 
із боку Польської держави. Так, у пастирському 
листі 1931 р. Станіславський єпископ Г. Хомишин 
акцентував на тому, що «держава нічим не при-
чиняється до удержання установ харитативних, 
церковних і релігійних. Польські установи більш 
засібні, в польських установах на многі недо-
магання дивляться нераз через пальці, а в укра-
їнських ті приписи є часто притокою заборони» 
(Хомишин, 1931: 2).

Мережа освітньо-виховних установ під егідою 
духовенства УГКЦ, зокрема чернецтва, включала 
захоронки, сиротинці, початкові та фахові школи 
(в тому числі вчительські та захоронкарські семі-
нарії), гімназії та ліцеї. До складу дошкільної 
ланки, яка найбільшою мірою розв’язувала опі-
кунсько-виховні завдання, входили заклади двох 
категорій: установи інтернатного типу – сиро-
тинці та заклади неповного дня – захоронки. 

Дві захоронки і сирітський притулок діяли 
у Стрию, дві захоронки-захисти (для дівчат і для 
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хлопців) – у Дрогобичі. При них функціонували 
вакаційна оселя і дитячий санаторій. У травні 
1933 р. загальними зборами товариства «Україн-
ська захоронка» у Львові було ініційовано ство-
рення ширшої мережі дитячих дошкільних закла-
дів та їдалень. Незабаром у місті нараховувалося 
дев’ять захоронок, в яких діти мали змогу отри-
мувати харчування й одяг (Квас, 2012: 282).

У сиротинцях, що створювалися при монас-
тирях УГКЦ, дітям надавали притулок, харчу-
вання, забезпечували одягом, також проводилася 
і навчально-виховна робота. Кожен сирітський 
заклад під керівництвом греко-католицького чер-
нецтва мав план навчально-виховної роботи, де 
відображалися завдання різних напрямів вихо-
вання. Для дітей шкільного віку передбачалася 
допомога у виконанні домашніх завдань, пропо-
нувалися цікаві матеріали, які поглиблювали зна-
ння вихованців із різних предметів. Із дошкіль-
никами проводилися заняття у формі гри. Їх 
ознайомлювали з навколишнім світом, допома-
гали засвоїти елементарні математичні поняття, 
проводили вправи на розвиток мови, пам’яті, 
логічного та образного мислення. Особливу увагу 
було зосереджено на морально-релігійному вихо-
ванні дітей. У кожному сиротинці були каплички, 
де діти проводили ранкові та вечірні молитви, 
щонеділі відвідували богослужіння у церквах, 
вивчали катехизм. Найважливішим своїм завдан-
ням черниці вважали забезпечення сприятливих 
умов для гармонійного розвитку дитини. У зміст 
педагогічної діяльності було закладено націо-
нальні ідеї та традиції. В умовах асиміляторської 
політики панівних держав це завдання набувало 
надзвичайно великої ваги. Поряд із домінуючим 
морально-релігійним вишколом вирішувалися 
завдання розумового, естетичного, економічного, 
громадсько-державного, трудового та фізичного 
виховання підопічних, що, зрештою, виявилося 
в їх різнобічному та гармонійному розвитку. 
Робота вихователів будувалася на принципах 
культуровідповідності, народності, патріотизму. 
Засобами виховання в сиротинцях під керівни-
цтвом монахинь УГКЦ виступали церковні звичаї 
та обряди, фольклор, національні традиції, різно-
манітні життєві ситуації. У кожному опікунському 
закладі створювалися бібліотеки та читальні, які 
існували за кошти релігійних згромаджень УГКЦ 
(Комар, 2007: 14).

В опікунських установах чернечих згрома-
джень перебували діти-сироти різних типів. Це – 
природні сироти та напівсироти, соціальні сироти 
(діти, що стали такими при живих батьках, вна-
слідок їх розлучення, зникнення, ув’язнення або 

моральної деградації) і психологічні сироти (педа-
гогічно занедбані діти, позбавлені належної опіки 
внаслідок небажання батьків займатися їх вихо-
ванням). З усіх названих груп сиріт найбільший 
відсоток становили природні та соціальні сироти, 
що було зумовлене наслідками війни (Мищишин, 
1999: 9).

На території Львівської єпархії у 1931 р. діяло 
18 захистів (сиротинців), із них лише один утри-
мувався світськими особами, а решта – духо-
вними. Захисти чернечих згромаджень не одержу-
вали жодної матеріальної допомоги від держави. 
Джерелами їх фінансування були кошти громад 
(де до того часу проживали сироти) і добровільні 
пожертви. Варто зазначити, що кожен сиротинець 
був закріплений за конкретним повітом, грома-
дяни якого робили жертовні збірки на утримання 
цього закладу (Лициняк, 1931: 2).

Особливого значення в цей складний час набула 
опікунсько-виховна діяльність завдяки само-
відданій праці сестер Василіянок, Служебниць, 
Студиток, Йосифіток, отців Студитів, Василіян. 
Сиротинці, захисти і притулки для українських 
дітей у багатьох містах і селах Галичини були від-
криті сестрами Василіянками у Львові, Яворові, 
Станіславі, Підмихайлівцях; сестрами Студит-
ками – у Львові, Галичі, Підгайцях, Брюховичах, 
Уневі, Зарваниці, Якторові та інших селах. Най-
більш плідно в цьому напрямі працювали сестри 
Служебниці. Під їх опікою перебували сироти 
у Львові, Тернополі, Перемишлі, Станіславі, Сам-
борі, Кам’янці Струмиловій, Городку, Стрию, 
Раві-Руській, Бережанах, Бориславі, Снятині, 
Калуші, Болехові, Турці, Косові, Коломиї, Тере-
бовлі. Сиротинці та захоронки, що знаходились 
під опікою чернецтва, досягли вагомих резуль-
татів у виховній роботі з дітьми. З цією метою 
сестри Василіянки спеціально організували свою 
захоронкарську семінарію для підготовки вихов-
ниць дошкільних установ  (Великий, 1968: 187). 

Збереглися цікаві відомості про сирітський 
захист під проводом Служебниць у Бориславі. 
Вражаючим є те, з якою відповідальністю сестри 
ставилися до свого служіння дітям-сиротам. Коли 
дівчата підросли, сестри почали думати про те, 
щоб допомогти їм стати на ноги та навчити само-
стійно заробляти собі на життя. Тому у 1928 р. 
у Бориславі Сестри Служебниці відкрили три-
річну Школу для крою та шиття. Найперше 
Школа призначалася для фахового навчання 
дівчат-сиріт. Але у школі навчалися й дівчата, які 
мали батьків. Учениці навчалися, шиючи власний 
одяг, або одяг для дітей-сиріт, якими опікувалися 
сестри в Бориславському сиротинці. У школі 
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також навчали шиття церковних риз, гаптування 
та ткання золотими нитками. Сестри дбали не 
лише про фахове навчання дівчат, але й про їх 
моральне виховання. 

Статистика Згромадження сестер-служебниць 
у другій половині 1930-х рр. показує, що черниці 
при своїх монастирях провадили 76 захоронок, 
які відвідувало 4215 дітей (Практичний калєн-
дар-порадник для українського жіноцтва, 193: 
153). Згідно з каталогом Згромадження за 1938 р., 
Сестри Служебниці Провінції Співстраджання 
Матері Божої провадили 15 сирітських захистів.

Завдання морально-релігійного виховання 
були пріоритетними напрямками роботи як захо-
ронок, інтернатів, сиротинців, початкових й фахо-
вих шкіл, так і гімназій та ліцеїв. Усі напрямки різ-
нобічного розвитку особистості дітей базувались 
на засадах християнського виховання, основними 
ідеями якого виступали служба Богові та Укра-
їні, матеріальна та моральна допомога немічним, 
убогим, перестарілим тощо. Сповідь, бесіди, про-
повіді, розважання, іспит совісті, а також деякі 
релігійні практики були особливо ефективними 
шляхами впливу на свідомість, волю, почуття 
і поведінку дітей задля реалізації певної вихов-
ної мети, та виступали методами морального 
виховання. Дослідниця І. Мищишин зазначає, що 
незважаючи на те, що завдання морально-релігій-
ного виховання було пріоритетним напрямом опі-
кунсько-виховних закладів, педагогічний процес 
у цих закладах мав світський характер. У педа-
гогічному пpоцесі опікунсько-виховних установ 
використовувалися такі принципи морально-
релігійного виховання: гуманізації, демократиза-
ції, народності, природовідповідності, опори на 
позитивне, культуровідповідності, індивідуалі-
зації, єдності вимог різних виховних інституцій 
(Мищишин, 1999: 12).

Варто зауважити, що значна увага духовенства 
приділялась вимогам до професійних якостей 
педагога, а також перших вихователів дитини – її 
батьків чи опікунів, виховання розглядалось як 
обов’язок виконання своїх особливих специфіч-
них функцій.

Церква на чолі з Митрополичим Ординаріатом 
виступала ініціатором співпраці чернечих згрома-
джень і світських товариств освітньо-виховного 
спрямування та надавала матеріальну допомогу 
організаціям «Українська Захоронка», «Рідна 
школа», «Товариство Вакаційних Осель» для ство-
рення освітньо-виховних установ, підтримувала 
їх функціонування, вирішувала проблему забез-
печення цих закладів кваліфікованими кадрами. 
У своїй діяльності сестри намагалися використо-

вувати найновіші досягнення як вітчизняної, так 
і зарубіжної теорії і практики. Так, ними вивча-
лися і втілювалися в життя розробки В. Ферстера, 
Ф. Фребеля і М. Монтессорі.

Важливо зазначити спеціальну професійну під-
готовку до опікунсько-виховної діяльності, яку 
проходили черниці УГКЦ, набуваючи спеціальних 
знань, виробляючи вміння та навички на педаго-
гічних і медичних курсах, семінарах. Зокрема, пер-
шоджерелом у педагогічній підготовці греко-като-
лицького чернецтва була методика отців єзуїтів, 
яка вирізнялася ретельним підбором принципів, 
методів, а також мала елементи класно-урочної 
системи. Другою формою навчання були педаго-
гічні курси, які велися за методикою німецького 
педагога Ф. Фребеля. Використовуючи основні 
елементи цих методик та наповнивши їх наці-
ональним змістом з урахуванням особливостей 
регіону, представники релігійних організацій 
УГКЦ створили власну виховну систему, прита-
манну вітчизняній практиці. Підготовці кваліфі-
кованих кадрів із числа монахинь велику увагу 
приділяли керівники монастирів та митрополит 
А. Шептицький. Вони сприяли навчальним поїзд-
кам черниць на курси за кордон, організовували 
семінари та тренінги з питань педагогіки, психо-
логії, медицини в містах Галичини. Важливе місце 
в навчальному плані займали уроки з вивчення 
методик О. Декролі та М. Монтессорі. Педагогічні 
семінари сприяли підготовці фахівців із числа 
черниць для роботи в навчальних закладах різних 
типів (Комар, 2007: 15).  

Аналізуючи особливості опіки та виховання 
дітей-сиріт на Правобережній Україні означеного 
періоду, варто зазначити діяльність об’єднань 
та товариств релігійного спрямування. Ідея ство-
рення християнських об’єднань була запозичена 
із Заходу. Першими серед організацій релігійного 
спрямування на українських землях розпочали 
свою апостольську працю Марійські Дружини, 
учасниками яких здебільшого були представники 
учнівської й студентської молоді, тому існували ці 
організації безпосередньо при різних навчально-
виховних закладах (інститутах, гімназіях, вчи-
тельських семінаріях, фахових і вищих школах). 
Початки їх діяльності на західноукраїнських землях 
датуються ХVІІ ст. Імпульсом до активного ство-
рення аналогічних товариств, швидкого зростання 
кількості їх членів стала розпочата у 1931 р. Като-
лицька Акція. Нова однойменна організація, що 
з’явилася на українських землях як наслідок закли-
ків духовенства, стала центром інтеграції наяв-
них релігійних об’єднань. Саме Католицька Акція 
виступала ініціатором створення Українських  
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Католицьких Союзів (УКС) як своїх нижчих під-
розділів та об’єднували представників різних 
вікових груп як молодого покоління, так і дорос-
лого населення. 

У контексті нашого дослідження інтерес ста-
новить добродійна секція Марійських Дружин, 
до завдань якої входило відвідування убогих 
родин, надання їм матеріальної та моральної 
допомоги, організація безплатного харчування 
для старців і ув’язнених, пошук можливостей 
працевлаштування безробітних, розміщення 
сиріт у притулках тощо.  Широкий обсяг завдань 
ставили перед собою і учасники харитативної 
секції, які дбали про підтримку убогої шкіль-
ної молоді, сиріт, закладали, так звані «порадні 
матерів», шпиталі, притулки, садочки, ясла, 
створювали різного роду бурси, фахові май-
стерні, порадні для вибору професій, надавали 
лікарську та грошову допомогу.

Специфічну і розгалужену організаційну струк-
туру мала також і Католицька Акція. Товариство 
діяло на основі злагодженої співпраці різнома-
нітних «апостольств». Серед них варто зазначити 
вступне апостольство духовного милосердя, групи 
харитативної діяльності, філантропічної допо-
моги та ін. На надзвичайно високу оцінку заслу-
говує харитативна праця товариств. Акції благо-
дійництва, жертовності та милосердя були наявні 
в роботі всіх підрозділів молодіжних об’єднань. 
Надання матеріальної та моральної підтримки, 
турбота про соціально скривджених, в’язнів, хво-
рих, сиріт, перестарілих були характерними озна-
ками діяльності релігійних організацій. Позитив-
ним наслідком роботи товариств було формування 
національної свідомості, високого рівня гро-
мадської і моральної зрілості, що проявлялися, 
зокрема, в жертовності українського народу 

на різні освітньо-виховні інституції і соціальні 
потреби убогих, немічних, перестарілих. 

Висновки. Здійснивши ретроспективний ана-
ліз наукових напрацювань науковців з означеного 
питання, можемо констатувати, що на теренах 
Правобережної України (1918‒1939 рр.) під керів-
ництвом українських громадських організацій 
та УГКЦ була сформована власна система опікун-
сько-виховних закладів (товариства опіки, сиро-
тинці, бурси, захоронки). 

У сиротинцях, що створювалися при монас-
тирях УГКЦ, не тільки дітям надавали притулок, 
харчування, забезпечували одягом, але й прово-
дилася і навчально-виховна робота. Морально-
релігійне виховання стало пріоритетним 
напрямом  роботи як захоронок, інтернатів, сиро-
тинців, початкових й фахових шкіл, так і гімназій 
та ліцеїв. У зміст педагогічної діяльності опікун-
сько-виховних закладів також закладалися наці-
ональні ідеї та традиції. Організаційно-виховна 
діяльність опікунських закладів УГКЦ, зокрема 
дошкільного виховання, була на високому педаго-
гічному рівні. Засобами виховання в сиротинцях 
під керівництвом монахинь УГКЦ були церковні 
звичаї та обряди, фольклор, національні традиції, 
різноманітні життєві ситуації. У виховний про-
цес впроваджувались найновіші досягнення як 
вітчизняної, так і зарубіжної теорії і практики.

Важливу роль у розвитку опіки та виховання 
дітей-сиріт відігравала діяльність об’єднань 
та товариств релігійного спрямування в резуль-
таті праці яких утвердився престиж меценатської 
і філантропічної діяльності, альтруїзму серед 
населення краю. 

Перспективи подальших наукових розвідок 
вбачаємо в розгляді опіки та виховання дітей-
сиріт в Україні в період Другої світової війни.
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ВИКОРИСТАННЯ ДІЯЛЬНІСНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ  
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН 

У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

У статті виявлено й обґрунтовано сутність та особливості можливого використання діяльнісно-культу-
рологічного підходу у процесі формування культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців із бізнес-адмі-
ністрування. Визначено, що діяльнісно-культурологічний підхід – це орієнтація дослідження на вивчення явищ 
з освоєння особистістю культури, яка забезпечує створення культурних цінностей. Процес формування куль-
тури конкурентних відносин у дослідженні розглядався як діяльність, здійснювана викладачем і студентами, 
спрямована на виникнення особистісного новоутворення – культури конкурентних відносин. Наголошується, що 
результатом використання діяльнісно-культурологічного підходу є визначення змісту культури конкурентних 
відносин, котра формується у студентів у процесі професійної підготовки у вищої школі. Визначено, що осно-
вними показниками сформованості культури конкурентних відносин, необхідними для здійснення професійної 
діяльності майбутнього фахівця з бізнес-адміністрування, є: знання (когнітивний компонент), уміння (опера-
ційний компонент), ціннісні орієнтації (ціннісний компонент) і професійно важливі особистісні якості (особис-
тісний компонент). Зокрема, основне цільове призначення когнітивного компонента полягає у створенні теоре-
тичної бази й забезпечення засвоєння студентами системи знань, включених у культуру конкурентних відносин. 
Операційний компонент передбачає оволодіння майбутніми фахівцями вміннями, які забезпечують ефективну 
взаємодію в умовах конкуренції. Ціннісний компонент характеризує взаємопов’язану цілісну систему ціннос-
тей, ціннісних орієнтацій і професійних установок майбутніх фахівців із бізнес-адміністрування на формуван-
ня культури конкурентних відносин і конкурентну поведінку в майбутній професійній діяльності з урахуванням 
інтересів країни, галузі та корпоративних завдань. Особистісний компонент відображає ступінь розвиненос-
ті професійно важливих особистісних якостей, здатність майбутнього фахівця з бізнес-адміністрування про-
являти професійну відповідальність, усвідомлювати професійний обов’язок, керуватись знаннями професійної 
етики та професійного етикету, проявляти готовність до професійної рефлексії. Зроблено висновок: для того, 
щоб ефективно формувалась культура конкурентних відносин (як ціннісний складник особистості), випускнику 
університету необхідно постійно поглиблювати знання, формувати професійне мислення, проявляти самостій-
ність, ініціативу, творчість.

Ключові слова: діяльнісно-культурологічний підхід, діяльність, культура, діяльнісний підхід, культурологіч-
ний підхід, студенти, культура конкурентних відносин, майбутні фахівці з бізнес-адміністрування.
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USE OF ACTIVITY-CULTUROLOGICAL APPROACH IN THE PROCESS 
OF FORMING THE CULTURE OF COMPETITIVE RELATIONS  
IN FUTURE PROFESSIONALS BUSINESS ADMINISTRATION

The essence and features of possible use of activity-culturological approach in the process of formation of culture 
of competitive relations at future specialists in business administration are revealed and substantiated. It is determined 
that activity-cultural approach is the orientation of the research on the study of the phenomena of personal development 
of culture, which ensures the creation of cultural values. The process of forming culture of competitive relations in the study 
was considered as activity carried out by teachers and students, aimed at the emergence of a personal neoplasm – culture 
of competitive relations. It is emphasized that the result of using activity-cultural approach is to determine the content 
of culture of competitive relations, which is formed in students in the process of professional training in higher education. 
It is determined that the main indicators of the formation of culture of competitive relations, necessary for the professional 
activity of the future specialist in business administration, are: knowledge (cognitive component), skills (operational 
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component), value orientations (value component) and professionally important personal qualities (personal component). 
In particular, the main purpose of the cognitive component is to create a theoretical basis and ensure that students master 
the system of knowledge included in culture of competitive relations. The operational component involves the acquisition 
by future professionals of skills that ensure effective interaction in a competitive environment. The value component 
characterizes the interconnected holistic system of values, value orientations and professional attitudes of future business 
administration professionals to form culture of competitive relations and competitive behavior in future professional 
activities, taking into account the interests of the country, industry and corporate goals. The personal component reflects 
the degree of development of professionally important personal qualities, the ability of the future business administration 
specialist to show professional responsibility, realize professional duty, be guided by knowledge of professional ethics 
and professional etiquette, show readiness for professional reflection. The conclusion is made: in order to effectively 
form culture of competitive relations (as a value component of personality), a university graduate must constantly deepen 
knowledge, form professional thinking, show independence, initiative, creativity.

Key words: activity-culturological approach, activity, culture, activity approach, culturological approach, students, 
culture of competitive relations, future specialists in business administration.

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні 
відбувається перегляд пріоритетів у системі про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців різних 
напрямів підготовки. Насамперед процеси рефор-
мування системи освіти, які відбуваються зараз не 
тільки в Україні, але й у країнах Європи, приво-
дять до необхідності переосмислення ролі майбут-
нього фахівця з бізнес-адміністрування. Зокрема, 
нова освітня парадигма передбачає формування 
висококваліфікованого фахівця, і цей процес 
охоплює два напрями: розвиток професійної 
компетентності; особистісне становлення – фор-
мування внутрішньої готовності до опанування 
професії та власної реалізації. Тому все більше 
уваги в таких процесах відводиться особистісним 
і професійним якостям людини. У новітніх умо-
вах ключовою вимогою для науковця є розробка 
якісної методології дослідження.

Аналіз досліджень. Напрацювання у сфері 
методології педагогіки як теорії методів науково-
педагогічного дослідження, як основи професій-
ної підготовки майбутніх фахівців різних напря-
мів представлені в дослідженнях низки вчених: 
Г. А. Атанов (Атанов, 2002), Ю. Д. Бойчук (Бой-
чук, 2009); В. І. Кизенко і Д. А. Трубачова (Кизенко 
і Трубачова, 2014), Р. А. Кубанов (Кубанов, 2011), 
О. О. Міненко (Міненко, 2002), С. В. Савченко 
(Савченко, 2004), Г. М. Филюк Г. М. (Филюк, 2011). 
Водночас теоретичний аналіз наукових праць свід-
чить, що проблема підготовки майбутніх фахівців 
із бізнес-адміністрування не була предметом спе-
ціального дослідження сучасної вітчизняної науки, 
тож актуальність вивчення окресленої проблеми 
посилюється наявністю суперечності між необхід-
ністю освітньої практики в науково обґрунтованій 
педагогічній системі підготовки майбутніх фахів-
ців із бізнес-адміністрування й недостатньою роз-
робленістю зазначеного феномену в педагогічній 
теорії та практиці.

Мета статті – виявити та обґрунтування сут-
ність та особливості можливого використання 

діяльнісно-культурологічного підходу у процесі 
формування культури конкурентних відносин 
у майбутніх фахівців із бізнес-адміністрування.

Виклад основного матеріалу. Визначимося із 
ключовими поняттями діяльнісно-культурологіч-
ного підходу: «діяльність», «культура», «діяльніс-
ний підхід», «культурологічний підхід».

Діяльність розуміють як «активність людини, 
яка виявляється у процесі її взаємодії з навколиш-
нім світом і полягає у вирішенні життєво важли-
вих завдань, що визначають існування й розви-
ток людини» (Атанов, 2002: 86). Із цих позицій 
спосіб діяльності забезпечує розвиток діяльніс-
них здібностей особистості, котрі дозволяють 
їй самостійно будувати, перетворювати власну 
життєдіяльність, бути її суб’єктом, долучатись 
до існуючих і створювати нові види діяльності 
й форми спілкування.

У педагогічному словнику діяльнісний підхід 
визначається, по-перше, як принцип вивчення 
психіки, в основу якого покладена категорія 
предметної діяльності; по-друге, як теорія, 
котра розглядає психологію як науку про поро-
дження, функціонування і структуру психічного 
відображення у процесах діяльності індивідів 
(Коджаспірова, Коджаспиров, 2005: 36–37). 
Діяльнісний підхід є загальноприйнятим у педа-
гогіці та психології і тлумачиться як планування 
й організація освітнього процесу, в якому визна-
чальне місце належить максимально активній 
пізнавальній діяльності студентів, яка б забез-
печувала їх активність у пізнанні, спілкуванні, 
саморозвитку (Кизенко, Трубачова, 2014: 42). 
Варто підкреслити, що освітній процес у ЗВО 
забезпечує якісну підготовку майбутніх фахів-
ців із бізнес-адміністрування в тому разі, якщо 
відбувається у формі освітньої діяльності, яка 
спрямована не лише на засвоєння знань, умінь 
і навичок, але й на опанування певної сукуп-
ності способів діяльності майбутньої професій-
ної сфери.
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Культурологічний підхід у професійно-освіт-
ній діяльності розуміється як інтегративний 
метод системної організації цілісного освітнього 
процесу, що зумовлює сукупність вимог до від-
бору змісту й технологічних процедур; створення 
оптимальних педагогічних умов освітнього про-
цесу відповідно до концептуально-базових поло-
жень, які забезпечують формування особистості 
студента як суб’єкта культури. Варто зазначити, 
що більшість дослідників, які працюють у річищі 
культурологічного підходу, вбачають його мету 
в подоланні явищ дегуманізації в освіті. У цьому 
контексті принципи розбудови освітнього процесу 
окреслюються кількома концептуальними поло-
женнями, а саме: сутність культурологічного під-
ходу полягає у вивченні світу людини в контексті 
її культурного існування; культурологічний підхід 
зумовлений об’єктивним зв’язком людини з куль-
турою як системою цінностей і дозволяє розгля-
дати педагогічні явища та педагогічну діяльність 
як сукупність культурних компонентів на широ-
кому культурному фоні соціуму з урахуванням 
локальної культурної ситуації (Бойчук, 2009: 121).

Ще одним значущим поняттям є «куль-
тура». Погоджуючись із думкою В. П. Каширіна 
і В. А. Сластеніна, культура (в контексті діяль-
нісно-культурологічного підходу) розуміється 
нами як специфічний спосіб людської діяльності. 
«Бувши універсальною характеристикою діяль-
ності, вона задає соціально-гуманістичну про-
граму й зумовлює спрямованість того чи іншого 
виду діяльності, її ціннісних типологічних особ-
ливостей і результатів» (Сластенін, Каширін, 
2003: 153). Саме культура є найбільш відповід-
ною людському призначенню формою подолання 
суперечностей між духовністю і вітальністю, 
духовністю і соціальністю. Людина не може 
існувати у вимірі лише однієї з названих сутнос-
тей – вітальної, соціальної чи духовної, адже саме 
в їхньому органічному поєднанні, в їхній непо-
дільності та незлитті полягає унікальність люд-
ської істоти (Зеліско, 2009: 216).

Ми погоджуємось із поглядом Л. О. Хомич 
і Т. О. Шахрай, що під культурою особистості розу-
міють систему знань, поглядів, переконань, котрі 
сприяють виникненню механізмів і технологій 
використання накопиченої соціальної інформації, 
яка, зі свого боку, транслюється в усіх аспектах 
життєдіяльності людини, створюючи культурний 
генофонд суспільства. У цьому аспекті поняття 
«культура» й «особистість» взаємопов’язані 
та взаємозумовлені (Машкіна та ін., 2016: 9). 
Тому культурологічний підхід – епіцентр вихо-
вання й розвитку людини як вільної, активної осо-

бистості. Для нашого дослідження методологічно 
важливим є розуміння того, що у вищому закладі 
освіти не особистість студента «підганяється» під 
комплект заздалегідь програмованих якостей, як 
справедливо зазначає С. В. Савченко, а створю-
ються умови для повноцінного прояву й гармоній-
ного розвитку всіх особистісних функцій студен-
тів (Савченко, 2004: 188).

З огляду на думки дослідників і свої наукові 
уявлення, ми вважаємо, що діяльнісно-культуро-
логічний підхід – це орієнтація дослідження на 
вивчення явищ з освоєння особистістю культури, 
котраа забезпечує створення культурних ціннос-
тей. Формування культури конкурентних відно-
син ми розглядаємо як діяльність, здійснювану 
викладачем і студентами, спрямовану на виник-
нення особистісного новоутворення – культури 
конкурентних відносин.

Процес формування культури конкурентних 
відносин у майбутніх фахівців із бізнес-адміні-
стрування було вивчено нами в контексті діяль-
нісно-культурологічного підходу, у процесі дослі-
дження отримані такі характеристики:

1) діяльнісно-культурологічний підхід зумов-
лює вибір специфічних методів, засобів і форм 
педагогічної діяльності; напрямів реалізації 
програми; організацію способів теоретичної 
і практичної діяльності; особливостей взаємодії 
із зовнішнім середовищем загалом і ринком праці 
зокрема; можливостей удосконалення навчаль-
ного процесу та процедур корекції;

2) його мета – високий рівень сформованості 
культури конкурентних відносин у майбутніх 
фахівців із бізнес-адміністрування;

3) суб’єктами взаємодії, котрі забезпечують 
управління і співуправління, виступають викла-
дач і студент (або викладач і група студентів); 
а також представники зовнішнього середовища;

4) об’єктом у професійному й культурному 
плані є особистість майбутнього фахівця, яка фор-
мується під впливом різних суб’єктів;

5) засобами формування культури конкурент-
них відносин є матеріальні (наочні матеріали, 
фінансова документація, навчальні посібники, 
мережеві ресурси, картки-завдання, експертні 
карти тощо) й духовні (норми моралі, особистісні 
та професійні цінності тощо); методами – педа-
гогічні (бесіда, екскурсії, демонстрації, приклад 
тощо) й економічні (аналіз фінансової звітності, 
SWOT-аналіз, бізнес-тренінг тощо); результатом – 
сформована в майбутніх фахівців із бізнес-адміні-
стрування культура конкурентних відносин.

Крім того, вивчення й аналіз наукових публі-
кацій привели нас до висновку, що результатом 
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використання діяльнісно-культурологічного під-
ходу є визначення змісту культури конкурентних 
відносин, яка формується у студентів у процесі 
професійної підготовки у ЗВО. А саме ми вважа-
ємо, що культура конкурентних відносин, бувши 
видом і підсистемою професійної культури, охо-
плює кілька взаємопов’язаних компонентів. Далі, 
для систематизації проведемо аналіз значущих 
для нашої проблеми досліджень і сформулюємо 
назви й сутнісні характеристики компонентів.

Почнемо з першого компонента. О. Новіков 
стверджує, що комунікативна революція кінця 
минулого тисячоліття в кілька разів збільшила 
швидкість обміну інформацією й водночас швид-
кість прийняття рішень, динаміку економічних, 
культурних, політичних явищ. Із погляду автора, 
безграмотною людиною в найближчому майбут-
ньому стане не той, хто не вміє читати, а той, 
хто «не навчився вчитись» (Новиков, 2008: 117). 
У нашому дослідженні ми будемо спиратись 
на розуміння людини як «думаючої», оскільки 
будь-якій людині, котра живе в сучасному світі, 
треба вміти працювати зі зростаючими інфор-
маційними потоками. Особливо це актуально 
для людей, які обрали економічно-управлінську 
сферу діяльності. Їхня праця безпосередньо 
пов’язана з великими обсягами цифрової та ана-
літичної інформації, вмінням ураховувати зміни, 
що відбуваються, бути динамічним, готовим 
приймати економічні рішення.

Гнучкість, цілеспрямованість і швидкість мис-
лення є важливими складниками в успішному 
вирішенні різних завдань, які стоять перед еко-
номістом і менеджером. Група дослідників під 
керівництвом М. І. Дьяченко зазначає, що для 
формування професійного мислення у студен-
тів необхідно, перш за все, озброїти їх системою 
понять і знань, які є значущими для майбутньої 
професійної діяльності. На їхню думку, це не про-
сто розумова діяльність, а прояв самостійності, 
ініціативи. З іншого боку, в сучасних освітніх 
закладах творчо-креативна модель педагогіки 
поступово витісняє репродуктивну (Дьяченко 
та ін., 2006: 289). Творчо-креативна педагогіка 
має на меті формування та розвиток творчої осо-
бистості, котра здійснюється в умовах усебічного 
та демократичного розвитку, на засадах гуманіс-
тичної парадигми. Сучасний педагогічний про-
цес покликаний створити всі необхідні умови 
для формування креативної, мобільної, суспільно 
активної та відповідальної особистості, її само-
визначення та самореалізації. За нових умов осо-
бистість вихователя знаходиться на одному рівні 
з особистістю вихованця, формуються суб’єкт-

суб’єктні відносини у формі діалогу. Педагог уже 
не є «основною та єдиною ланкою» надходження 
інформації із соціуму, зовнішнього середовища, 
отримання знань, чітко прослідковується тенден-
ція до збільшення потоку інформації завдяки засо-
бам масової інформації, інтернету тощо (Филюк, 
2011: 6).

Підіб’ємо деякі підсумки. По-перше, загально-
відомо, що для будь-якої діяльності необхідні зна-
ння, зокрема, і для діяльності (процесу) форму-
вання культури конкурентних відносин. По-друге, 
встановлений і доведений зв’язок між знаннями, 
мисленням і морально-ціннісним складником 
особистості. Відповідно, можемо зробити такий 
висновок: для того, щоб ефективно формувалась 
культура конкурентних відносин (як ціннісний 
складник особистості), випускнику ЗВО необ-
хідно постійно поглиблювати знання, формувати 
професійне мислення, проявляти самостійність, 
ініціативу, творчість.

Вивчаючи це питання, науковці вводять 
поняття «професійна самосвідомість». Необ-
хідно зауважити, що професійна самосвідомість 
прямо пов’язана з усвідомленням людиною себе 
у професійній діяльності, тобто зміст професій-
ної самосвідомості – ставитись до професійної 
діяльності й до себе, як до суб’єкта цієї діяль-
ності. Якщо самосвідомість формується в життє-
діяльності і спілкуванні з людьми і є результатом 
пізнання себе, своїх дій, психічних якостей тощо, 
то професійна самосвідомість – це проєкція всіх 
структурних компонентів самосвідомості на про-
фесійну діяльність (Максименко, Пелех, 1994: 
69). Становлення самосвідомості студентства, 
яке передбачає розвиток таких її процесів, як 
самоспостереження, рефлексія, саморегуляція на 
поведінковому та емоційному рівнях, проходить 
під впливом різноманітних зовнішніх і внутріш-
ніх чинників і безпосереднім чином зумовлює 
процес особистісного зростання. Саме тому його 
ефективність певним чином залежить від того, 
наскільки розвинена в індивіда потреба активно 
здійснювати ці зміни, трансформуючи власну осо-
бистість та самовдосконалюючись. Звідки й наша 
увага до діяльнісно-культурологічного підходу.

Таким чином, теоретичне осмислення визначе-
ної проблеми привело до такого висновку: мож-
ливість ефективно конкурувати й формувати про-
фесійну культуру передбачає постійне оновлення 
професійних знань та успішне їх застосування 
в економічній і управлінської діяльності, причому 
це не просто володіння знаннями, а потенційна 
готовність вирішувати завдання, котрі стоять 
перед фахівцем.

Мамиченко С. Використання дiяльнiсно-культурологiчного пiдходу у процесi формування ...
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З огляду на думки сучасних дослідників, 
ми вважаємо, що першим компонентом у струк-
турі поняття «культура конкурентних відносин» 
буде когнітивний. Він відображає таке:

1) інтелектуальну зрілість майбутнього 
фахівця, його знання, рівень загальної обізна-
ності;

2) професійне мислення (вміння системати-
зувати, аналізувати й узагальнювати професійні 
знання);

3) рівень професійної самосвідомості майбут-
нього фахівця. Крім знань, на нашу думку, куль-
тура конкурентних відносин містить систему пев-
них умінь і навичок. Зокрема, вміння визначають 
підготовленість випускника і стають відзнаками 
особистості професіонала. Уміння й навички, 
котрі становлять культуру конкурентних відно-
син, формуються в результаті цілеспрямованої 
діяльності.

У своєму дослідженні ми враховуємо, що ста-
новлення особистості сучасного випускника ЗВО 
відбувається у складних соціально-економічних 
умовах, визначених реформуванням суспільства. 
Процеси глобалізації та модернізації створюють 
єдиний культурний, економічний та інформацій-
ний простір. Вони впливають на систему ціннос-
тей людини, її світогляд і культуру. З огляду на 
те, що в дослідженні йдеться про поняття «куль-
тура конкурентних відносин», очевидно, що про-
блема цінностей і формування ціннісних орієн-
тацій займає центральне місце у структурі цього 
поняття. У нашому дослідженні ми приєднуємось 
до думки (про поняття «цінності») Т. В. Васильє-
вої. Класифікація цінностей виражена у прийнятті 
конструкту системи базових цінностей. Ця сис-
тема містить термінальні (цінності-цілі) та інстру-
ментальні цінності (цінності-засоби). Ідеали, най-
важливіші цілі, смисли життя людей визначаються 
їх термінальними цінностями, зі свого боку, вони 
поділяються на особистісні та соціальні. Схвалю-
вані в нашому соціумі засоби досягнення постав-
лених індивідом цілей знаходять відображення 
в інструментальних цінностях, які визначаються 
сукупністю моральних норм поведінки та якос-
тей людей. Залежно від типу цивілізації базові 
цінності поділяються на традиційні (спрямовані 
на збереження й відтворення сформованих норм 
і цінностей), сучасні (орієнтовані на інновації 
і прогресивні технології в суспільстві), загально-
людські (або гуманістичні) цінності (Васильєва, 
2015: 10).

Ми погоджуємось із тим, що цінності є орієн-
тиром діяльності й поведінки людини за умови 
сформованості в неї ціннісних свідомості, 

ставлення, установок, тобто людина керується 
в діяльності ціннісною свідомістю, ставлен-
ням, поведінкою. Як зазначає О. Романовський, 
«успіх підприємництва багато в чому зале-
жить від вихованості, високих морально-етич-
них якостей підприємця, правдивості, вміння 
дотримуватись даного слова, наявності інших 
позитивних рис характеру. 3агальнолюдськi 
цінності, норми етики та моралі, вироблені 
історичною практикою суспільства, високо 
цінуються у країнах демократії та є обов’яз-
ковими для успішного здійснення підприєм-
ницької діяльності» (Романовський, 2000: 95). 
Зважаючи на це, морально-етичне виховання 
майбутніх фахівців із бізнес-адміністрування 
є так само важливим завданням, як i їхнє про-
фесійне навчання і практична підготовка.

Із цінностями тісно взаємопов’язані ціннісні 
орієнтації. Наприклад, О. О. Міненко вважає, 
що ціннісні орієнтації – найважливіший склад-
ник особистості, котрий має у своїй структурі 
мотиваційний, когнітивний, емоційний, оціню-
вальний та інші компоненти. Роль ціннісних 
орієнтацій полягає в тому, що вони визначають 
спрямованість професійної діяльності, нада-
ють їй вартості, котра містить зміст, дозволя-
ють зайняти певну позицію, регулюють пове-
дінку, формують способи самоактуалізації тощо 
(Міненко, 2002: 210). Ми, поділяючи думку 
Т. В. Васильєвої, розглядаємо професійні цін-
нісні орієнтації як «відносно стійке ставлення 
суб’єкта до майбутньої професійної діяльності 
та реалізації себе в конкретній професійній 
сфері, а також як сформовані якісні показники 
розвитку особистості, необхідні для оволодіння 
обраною професією» (Васильєва, 2015: 11).

Отже, цінності та ціннісні орієнтації є визна-
чальними, значущими, спонукальними для осо-
бистості. Саме залежно від них фахівець здій-
снює вибір стратегії та засобів продуктивного 
вирішення завдань. Цінність особистості перетво-
рюється в ціннісну спрямованість професійного 
мислення, коли йдеться про вирішення профе-
сійних завдань. Як зазначає Р. А. Кубанов, процес 
професійного становлення майбутніх фахівців 
складається з певних етапів та охоплює форму-
вання й розвиток ціннісно-змістовного й опера-
ційно-предметного складників діяльності в їх 
взаємозв’язку (Кубанов, 2011: 185). Узагальню-
ючи вищесказане, вважаємо, що третім у струк-
турі культури конкурентних відносин буде цінніс-
ний компонент. Він характеризує взаємопов’язану 
цілісну систему ціннісних орієнтацій і професій-
них установок майбутніх фахівців.
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Нагадаємо, що тема нашого дослідження 
пов’язана із проблемою культури конкурент-
них відносин, яку ми розглядаємо як вид про-
фесійної культури, який забезпечує досягнення 
економічних, професійних і гуманітарних цілей 
оптимальними й етично прийнятними засобами 
через продуктивну співпрацю й сумлінне супер-
ництво в умовах конкуренції. Отже, багато чого 
залежить від особистості фахівця, його готов-
ності до рефлексії. Розмірковуючи про оцінку 
власної поведінки, дослідники часто використо-
вують поняття «рефлексія». В. Є. Михайличенко 
і М. В. Канівець уважають, що рефлексія – це 
роздуми особистості про саму себе, безпосеред-
ній самоконтроль поведінки людини в актуальній 
ситуації, осмислення її елементів, аналіз того, 
що відбувається, здатність суб’єкта до співвід-
ношення своїх дій із ситуацією та їх координація 
відповідно до умов, котрі змінюються, і власним 
станом (Михайличенко, Канівець, 2012: 305). 
У нашому дослідженні під готовністю студентів 
до рефлексії ми розуміємо системне утворення 
особистості, яке дозволяє їй бути суб’єктом цієї 
діяльності, свідомо перетворювати її й самого 
себе за допомогою осмислення своїх дій, пове-
дінки, внутрішнього світу, власних думок і пере-
живань. Важливо зазначити, що рефлексія – це 
не просто усвідомлення того, що є в людині, 
а одночасно і зміна самої людини, спроба вийти 
за межі того рівня розвитку особистості, який 
був досягнутий. Тільки за наявності рефлексії 
як внутрішнього стану самоосмислення й розу-
міння себе може виховуватись і зміцнюватись 
самооцінка особистості, її впевненість у собі 
й самоповага.

Таким чином, ми вважаємо, що четвертим 
компонентом у структурі поняття «культура 
конкурентних відносин» буде особистісний. Він 
відображає здатність майбутнього фахівця:

1) виявляти професійно важливі особистісні 
якості, професійну відповідальність, усвідом-
лювати професійний обов’язок;

2) керуватись знаннями професійної етики 
та професійного етикету,

3) виявляти готовність до професійної реф-
лексії.

Висновки. Таким чином, спираючись на 
різні дослідження, можна визначити сутнісні 

характеристики діяльнісно-культурологічного 
підходу відповідно до зазначеної проблематики:

1) діяльнісно-культурологічний підхід – 
це орієнтація дослідження на вивчення явищ 
з освоєння особистістю культури, що забезпе-
чує створення культурних цінностей;

2) культура конкурентних відносин майбут-
ніх фахівців із бізнес-адміністрування, бувши 
видом професійної культури, охоплює чотири 
взаємопов’язані компоненти: когнітивний, опе-
раційний, ціннісний та особистісний;

3) основне цільове призначення когнітив-
ного компонента полягає у створенні теоретич-
ної бази й забезпечення засвоєння студентами 
системи знань, включених у культуру конку-
рентних відносин;

4) операційний компонент передбачає ово-
лодіння майбутніми фахівцями вміннями, котрі 
забезпечують ефективну взаємодію в умовах 
конкуренції, в межах цього компонента сту-
денти за допомогою отриманих знань і наявного 
досвіду поступово оволодівають практичною 
діяльністю, освоюють способи конкурентної вза-
ємодії, тим самим розвивають професійно важ-
ливі особистісні якості та ціннісні орієнтації;

5) ціннісний компонент характеризує 
взаємопов’язану цілісну систему цінностей, 
ціннісних орієнтацій і професійних установок 
майбутніх фахівців із бізнес-адміністрування 
на формування культури конкурентних відно-
син і конкурентну поведінку в майбутній про-
фесійній діяльності з урахуванням інтересів 
країни, галузі та корпоративних завдань;

6) особистісний компонент відображає ступінь 
розвиненості професійно важливих особистісних 
якостей, здатність майбутнього фахівця з бізнес-адмі-
ністрування проявляти професійну відповідальність, 
усвідомлювати професійний обов’язок, керуватись 
знаннями професійної етики та професійного ети-
кету, проявляти готовність до професійної рефлексії;

7) основними показниками сформованості 
культури конкурентних відносин, необхідними 
для здійснення професійної діяльності майбут-
нього фахівця з бізнес-адміністрування, є: зна-
ння (когнітивний компонент), уміння (операцій-
ний компонент), ціннісні орієнтації (ціннісний 
компонент) і професійно важливі особистісні 
якості (особистісний компонент).

Мамиченко С. Використання дiяльнiсно-культурологiчного пiдходу у процесi формування ...
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ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 
ТОВАРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

Стаття присвячена висвітленню проблеми застосування Smart-засобів, а саме: інтерактивної дошки SMART 
Board у процесі викладання товарознавчих дисциплін. З’ясовано, що в спільноті дослідників галузі професійної 
освіти вже сформований запит щодо вдосконалення технологічних аспектів системи підготовки майбутніх 
педагогів професійного навчання; проаналізовано основні риси синергетичного підходу у професійній освіті 
та навчанні, а також деякі аспекти викладання товарознавчих дисциплін із дотриманням принципу наочності. 

Описані функціональні характеристики та принципи роботи зі SMART Board за допомогою програмного забезпе-
чення SMART Notebook, а також відображена концептуальна модель викладання дисципліни «Товарознавство непродо-
вольчих товарів» з її використанням. Розроблено концептуальну модель викладання дисципліни «Товарознавство непро-
довольчих товарів», цінність якої полягає у відображенні потенціалу інтеграції Smart-засобів у професійну підготовку.

До розгляду запропоновані авторські напрацювання (навчальні вправи «Товароребус» та «Хмара слів»), метою 
яких є полегшення процесу викладання товарознавчих дисциплін майбутніми педагогами професійного навчання 
завдяки застосуванню SMART Board. Розглянуті авторські напрацювання створюють інтерактивне середовище, що 
може позитивним чином впливати на залученість студентів до освітнього процесу. Значна увага приділена пошукам 
способів діджиталізації викладання товарознавчих дисциплін з урахуванням цінності демонстрації товарних зразків.

Публікація може стати підґрунтям для подальших досліджень не лише проблеми застосування Smart-засобів 
у системі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання, а й виступатиме передумовою для розробки 
комплексного підходу до створення спеціалізованих Smart Classrooms («розумних класів») у рамках викладання 
товарознавчих дисциплін.

Ключові слова: SMART Board, професійна освіта, товарознавство, вища освіта, інтерактивна дошка.
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THE USAGE OF SMART MEANS IN THE PROCESS  
OF COMMODITY DISCIPLINES TRAINING

The article is devoted to the highlighting of the problem of usage of Smart means, namely of the interactive SMART 
Board in the process of training disciplines in the area of commodity science. It was established, that the educational 
community in the area of community science has already formed demand to the improvement of technological aspects 
of the existing system of training of the future lecturers in the area of commodity science; the main features of synergetic 
approach in vocational education and training have been analyzed, as well as some aspects of teaching of commodity 
disciplines sticking to the visual principle. 

Main functional characteristics and principles of work with the SMART Board with the help of software SMART Notebook 
have been described as well as its usage and the conceptual model of training of the discipline “Nonfoods Commodity” 
with its usage has been reflected. The conceptual model of the training of the discipline “Nonfoods Commodity” has been 
developed and its value is in the reflection of integration potential of Smart means into the professional training. 

The author’s proposes have been suggested (like training the exercises “Goods enigma” and “Words cloud”), which are 
aimed to ease the process of training of the commodity science courses to the future teachers of vocational education thanks 
to the usage of SMART Board. The revealed author’s suggestions form an interactive environment that could be a positive 
impact on students’ implementation to the educational process. Great attention has been paid to find the digitalization ways 
of education of the vocational disciplines according to the demonstration value of the goods examples. 

This article can be the ground for the further researches not only for the problems of Smart means in the training system 
of the future teachers of vocational education but also be a precondition for the development of a complex approach to 
the creation of the future specialized Smart Classrooms within training commodity disciplines. 

Key words: SMART Board, vocational education, commodity science, higher education, interactive board.
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Постановка проблеми. Людський прогрес 
непомірними кроками рухається вперед, вра-
жаючи темпами нарощення інтелектуального 
капіталу, різноманіттям технологічних рішень 
та ноу-хау. Це призводить не лише до змен-
шення витрат часу, сировини чи зусиль, нато-
мість підвищення продуктивності та ефектив-
ності, але й до встановлення високого рівня 
соціальних стандартів для пересічної людини. 
З появою інтернету суттєво знизився інтерес до 
радіо та телебачення; безготівковий розрахунок 
та оплата товарів і послуг онлайн дали змогу 
по-іншому поглянути на черги до кас та банко-
матів. Прагнення людей до комфорту та мінімі-
зації зусиль знаходять відгук і у вищій освіті. 
Одним із чотирьох принципів, на яких ґрунту-
ється документ під назвою Стандарти і рекомен-
дації щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти (ESG) у забезпеченні 
якості EHEA,  є забезпечення якості з урахуван-
ням потреб та очікувань студентів, усіх інших 
стейкхолдерів та суспільства (Стандарти і реко-
мендації, 2015: 8). Отже, вища освіта в наш час 
має орієнтуватися на ті підходи, форми, методи 
і засоби, які дадуть змогу не лише досягнути 
задекларованих в освітній програмі результатів 
навчання із відповідно сформованими навичками 
та компетентностями, а й врахують інноваційний 
попит із боку всіх учасників освітнього процесу. 
Система підготовки майбутніх педагогів про-
фесійного навчання потребує переосмислення 
та модернізації за цим напрямом, оскільки не 
створює належних можливостей готовності до 
комплексної реалізації подальших професійних 
обов’язків (впровадження концепцій, управління 
діджитал-контентом, використання електронних 
дистанційних курсів та багато іншого). Важко не 
погодитись із С. Шевчук у тому, що вектор сучас-
ної професійної освіти набуває більше іннова-
ційних рис (Шевчук, 2018: 32).  

Аналіз досліджень. Фундаментальні підходи 
та тенденції розвитку професійної освіти були 
висвітлені в працях таких науковців, як Н. Нич-
кало, В. Луговий, В. Радкевич; професійну педаго-
гічну освіту досліджували В. Беспалько, В. Слас-
тьонін, О. Щербак, І. Кузьміна та інші; проблема 
застосування Smart-технологій в освітній діяль-
ності належить до сфери досліджень Г. Косенка, 
С. Якубовича, М. Коденської,  Р. Гуревича, 
М. Кадемії, О. Клочко та інших. Функціональні 
можливості SMART Board та їх вплив на освітній 
процес були висвітлені в публікаціях П. Бєльчева, 
І. Твердохліба, В. Імбер, М. Чернецького, О. Пав-
ленка та інших.  

Метою статті є висвітлення цінності застосу-
вання Smart-засобів у процесі викладання това-
рознавчих дисциплін у педагогічних закладах 
вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. У розумінні 
О. Внукової, використання інформаційно-кому-
нікаційних технологій (ІКТ) у процесі підготовки 
майбутніх педагогів професійного навчання 
є обов’язковою умовою (Внукова, 2016: 208). 
Це безумовно важливий компонент форму-
вання і розвитку педагога високотехнологічної 
доби. Однак ми схильні допускати, що станом 
на 2020 рік вітчизняна професійна (педагогічна) 
освіта володіє необхідним потенціалом для 
переходу на наступний рівень (до реалізації на 
практиці системи Smart-освіти та застосування 
Smart-технологій) з огляду на те, що деякі нау-
ковці описують середовище SMART-навчання як 
«конвергенцію ІКТ та інфраструктури інтернету» 
(Кадемія, Кобися, 2019: 37). Адже готовність 
педагога працювати не лише по-новому, а й висту-
пати в ролі ініціатора певних освітніх процесів 
є вагомою складовою частиною його професійної 
діяльності (Чхайло, Василенко, 2018: 127). 

Smart-технології можна зарахувати до інно-
ваційних технологій. Розглядаючи їх як способи 
взаємодії, сутність яких зосереджена на інформа-
ції та знаннях (Дичківська, 2013: 29), можемо при-
пустити, що такі технології позитивним чином 
впливатимуть на процес інформатизації освіти. 
С. Моргунова підкреслює, що SMART-технології, 
перш за все, забезпечують створення відповідних 
умов для отримання власного досвіду та навичок, 
а не надання готових знань студентам (Моргунова, 
2019: 198). Реалізація такого Smart-середовища 
передбачає застосування Smart-засобів.

У 2018 році, на завершальному етапі роботи над 
проєктом ЄС під назвою «Удосконалення прак-
тико-орієнтованої підготовки викладачів профе-
сійної освіти і навчання» (ІТЕ-VЕТ)» проектною 
групою Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН була розроблена та обґрунтована модель 
практично орієнтованої підготовки педагогів про-
фесійної освіти і навчання, зміст якої відображає 
концепцію означеної підготовки, а також вза-
ємодії таких її складників, як мета, зміст, форми, 
методи, технології, педагогічні умови і результат. 
Запропонована модель послуговується такими 
методологічними підходами: аксіологічним, ком-
петентісним, суб’єктно-діяльнісним, інтегратив-
ним, контекстним та синергетичним. Останній 
із перелічених варто розглянути більш детально. 
Синергетичний підхід, на думку групи дослідни-
ків, проявляється у відкритості освіти, гнучкості, 
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спонтанності та інноваційності навчання, визна-
нні потреб та можливостей студентів, управ-
ління навчальним процесом недирективним 
чином  (Радкевич та ін., 2018: 7). Відповідно до 
цього можемо стверджувати, що в системі підго-
товки майбутніх педагогів професійного навчання 
вже сформований запит на передові технологічні 
рішення, до яких цілком обґрунтовано можна 
зарахувати й Smart-засоби.

Одним із найбільш поширених та використо-
вуваних Smart-засобів у системі підготовки фахів-
ців вищої школи є SMART Board. SMART Board – 
це під’єднаний до комп’ютера сенсорний екран, 
на який передається зображення за допомогою 
проектора. Управління дошкою здійснюється за 
допомогою дотику (Бундаш, Кравченко, 2018: 47). 
У розумінні І. Твердохліба SMART Board засто-
совується в рамках концепції новітнього інформа-
ційного середовища і не має обмежень у корис-
туванні серед викладачів і студентів (Твердохліб, 
2017: 303), що також вказує на потенціал засто-
сування цього Smart-засобу в системі підготовки 
майбутніх педагогічних кадрів різного спря-
мування. Припускаємо, що система підготовки 
майбутніх педагогів професійного навчання не 
є винятком.

Товарознавство є науковою дисципліною, яка 
системно вивчає товари на всіх етапах їхнього 
життєвого циклу, методи впізнання їх споживчої 
вартості (цінності), закономірності формування 
асортименту, а також вимоги виробництва, обігу 
і споживання (Коркуна та ін., 2018: 36). 

Однією з базових вимог до підготовки майбут-
ніх викладачів товарознавчих дисциплін є фор-
мування в них вмінь і навичок з оцінки якості 
товару. Це потребує надмірної кількості товарних 
зразків як предметів наочності, а також місця для 
їх зберігання. Відповідно, специфіка викладання 
товарознавчих дисциплін полягає в постійній 
роботі з широким асортиментом товарів, час-
тота оновлення потребує серйозних фінансових 
вкладень у матеріально-технічну базу ЗВО. Саме 
в цьому аспекті навчання Smart-засоби можуть 
стати вагомою альтернативою. Вирішення таких 
освітніх задач потребує раціонального підбору 
структурної моделі навчання в освітньо-інфор-
маційному середовищі. Дослідник В. Рахманов 
в ієрархічній структурі моделей навчання виді-
ляє когнітивну (якісне, а не кількісне урахування 
рішень, що приймаються в процесі проектування 
з можливістю виявлення побічних дефектів, які 
можуть завадити реалізації навіть очевидних 
рішень), прогностичну (орієнтація на концентро-
ване вираження цілей навчання в короткотерміно-

вій перспективі) та концептуальну (специфічна 
організація навчання, головною ланкою якого ста-
ють принципи, методологічні підходи та методи 
навчання) моделі (Рахманов, 2015: 2). Концепту-
альна модель потребує більш детального розгляду. 
Використання цієї моделі створює перехід об’єкта 
навчання від засвоєння готових знань, набутих 
під час освітнього процесу, до самоосвіти з ура-
хуванням його особливостей і спроможностей. 
Розгляньмо цінність Smart-засобів на прикладі їх 
застосування в процесі викладання товарознавчої 
дисципліни під назвою: «Товарознавство непро-
довольчих товарів» (Рис. 1).

Застосування Smart-засобів у процесі викла-
дання дає змогу детальніше проаналізувати залу-
ченість студентів. Alexander W. Astin тлумачить 
залученість як «сукупність фізичної психологічної 
енергії, яку студент приділяє здобуттю академіч-
ного досвіду». Науковець описує студента з висо-
ким рівнем залученості як особу, яка витрачає 
чимало енергії на навчання, бере активну участь 
у студентській самоорганізації та постійно взаємо-
діє з викладачами та студентами (A. W. Astin, 1984: 
518). У цьому дослідженні автор визначає залуче-
ність до навчання загалом. Втім, беручи це визна-
чення за основу, на нашу думку, варто виокремити 
поняття «залученість студента в процесі навчаль-
ного заняття», характеризуючи його як сукупність 
докладених студентом зусиль у процесі навчаль-
ного заняття, що відображають його проактивну 
позицію та цілеспрямованість як здобувача знань. 
Враховуючи те, що цілеспрямованість безпосе-
редньо пов’язана з особистісним ставленням сту-
дента до освітнього процесу, ми зараховуємо її до 
внутрішніх чинників. Проте є й зовнішні чинники 
впливу, з-поміж яких можемо виокремити запро-
поновані студентам методи і форми навчання. 
Традиційне лекційне заняття, на думку науковців 
(Гризун, Копаниця, 2011: 68), має певні недоліки, 
які негативним чином впливають на сприйняття 
знань: акцент на запам’ятовування, а не розуміння 
матеріалу, пасивність студента та ігнорування 
його індивідуальних особливостей та інші. Вод-
ночас вчені поділяють думку, що саме засоби ІТ 
мають спрямовуватись на вирішення цієї проб-
леми, оскільки наочне та образне представлення 
інформації набуває в цьому разі вирішального 
значення. А оскільки SMART Board належить до 
узагальненої категорії засобів ІТ, ми припускаємо, 
що SMART Board позитивним чином впливатиме 
на рівень залученості студентів у процесі заняття, 
нівелюючи вплив зовнішніх чинників.

Як бачимо, Smart-засоби виконують одразу дві 
важливі функції. Їх застосування сприяє досягненню  
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високого рівня залученості студентів, а по-друге, 
крізь призму використання SMART Notebook 
організовуються всі етапи проведення заняття: 
демонстрація на екрані історичних аспектів роз-
витку швейної галузі, порівняльні фото модних 
тенденцій минулих століть та сучасності; демон-
страція таблиць із характеристиками та класифі-
кацією асортименту і т.д.). SMART Notebook – це 
спеціалізоване програмне забезпечення компанії 
SMART Technologies ULC, яке використовується 
для роботи зі SMART Board (SMART Board також 
є продуктом цієї компанії). Принцип роботи зі 
SMART Notebook полягає у створенні та редагу-
ванні навчального контенту на робочій області, 
використовуючи інструменти бічної панелі (Side-
bar Tools) та меню вкладок (Side Tabs). 

Інтерактивні вправи «Товароребус» і «Хмара 
слів» є авторськими напрацюваннями, створе-
ними за допомогою таких онлайн-сервісів, як 
rebus1.com та worditout.com. Суть вправи «Това-
роребус» полягає в розгадуванні на SMART Board  

створених словесних ребусів, які стосуються 
певної підтеми (в цьому разі підтема – Плечовий 
одяг). Учасник біля дошки, користуючись лише 
невербальними підказками своїх колег (жести, 
міміка), має відгадати два слова. Порівняно 
з традиційною дошкою, перевага використання 
інтерактивної дошки SMART Board полягає 
в тому, що завдяки створенню безлічі слайдів, на 
дошці завжди вистачатиме місця для великороз-
мірних зображень, які буде видно всім, а також 
викладачеві не доведеться малювати ребуси 
самотужки.

Фрагменти інтерактивні вправ для перевірки 
рівня засвоюваності знань  зображені на Рис. 2.

Завдання вправи «Хмара слів» – знайти найме-
нування швейних товарів, які належать до зага-
даної підтеми та обвести їх кружечком на дошці 
(вибрана тема вправи на Рис. 3 – головні убори). 
Оскільки вправи були розроблені та збережені 
у форматі зображення (.jpg), їх можна додати на 
новий слайд SMART Notebook окремим файлом.

 Рис. 1. Концептуальна модель викладання дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів»
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Рис. 3. Фрагмент інтерактивної вправи  

«Хмара слів»

Широке впровадження Smart-засобів сприя-
тиме подальшому збільшенню кількості відпо-
відного освітнього програмного забезпечення, 
а також повноцінній реалізації дидактичних мож-
ливостей Smart-освіти, однією з яких є збільшення 
обсягу запропонованої студентам інформації під 
час занять. Не менш важливою перевагою засто-
сування Smart-засобів є варіативність сценаріїв 
взаємодії зі студентами: викладач може створити 
3‒4 можливих плани проведення заняття з відпо-
відним набором вправ, ребусів чи завдань будь-
якої іншої інтерактивної форми і, перемикаючись 
між діалоговими вікнами програмного забезпе-
чення безпосередньо в процесі роботі, змінювати 
навчальну траєкторію залежно від темпу роботи 
та продуктивності колективної співпраці.

Висновки. Перехід до наступного рівня інфор-
матизації суспільства можливий лише за умови 
відображення подібних цінностей у вищій освіті, 
адже саме в студентські роки відбувається ста-
новлення ціннісної парадигми людини, форму-

ється світогляд, який вона результатами власної 
професійної діяльності проектуватиме на інших. 
Застосування Smart-засобів в освітньому процесі 
ЗВО відкриває перед викладачами та студентами 
низку нових можливостей: створення інтерак-
тивного середовища для розвитку креативності, 
підвищення рівня мотивації до навчання, а також 
реалізує на практиці задекларований  принцип 
«навчання впродовж життя», оскільки сучасні 
технології, на відміну від традиційних навчаль-
них дидактичних матеріалів, постійно оновлю-
ються і вдосконалюються. Інтерактивна дошка 
SMART Board має потенціал до модернізації 
системи підготовки майбутніх педагогів профе-
сійного навчання одразу в межах діджитал-під-
ходу до вивчення товарознавчих дисциплін: ство-
рення інтерактивних навчальних вправ, ребусів 
та кросвордів на товарознавчу тематику з мож-
ливістю збереження результатів роботи для від-
слідковування прогресу студентів, використання 
3D-моделей товарів для ознайомлення з ними, 
вивчення їхніх дефектів та доступ до незліченної 
кількості зразків будь-якої групи товарів. Саме 
тому важливо розширити можливості застосу-
вання Smart-засобів у підготовці майбутніх педа-
гогів професійного навчання потребує подальших 
наукових розвідок. 

Втім, застосування педагогами професійного 
навчання Smart-засобів у професійній діяль-
ності нині не є кінцевою точкою досліджень за 
цим напрямом. Зміна парадигми освітнього про-
цесу призвела до переосмислення її структури 
та застосування технологій, особливо інформа-
ційних, включаючи Smart-технології. Доцільно 
зауважити, що це дослідження аналізує сутність 
застосування Smart-засобів автономним чином. 
За таких умов потенціал SMART Board не реа-

 Рис. 2. Фрагмент інтерактивної вправи «Товароребус». Загадане слово – комбінезон
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лізовується сповна (не відбувається збір, впо-
рядкування та аналіз даних взаємодії з дошкою). 
Необхідна синхронізація із хмарними сховищами, 
які міститимуть всю цю інформацію, поширю-
ючи її серед інших педагогів із метою отримання 
зворотного зв’язку не лише від студентів, а й від 

колег з інших ЗВО. Саме в рамках вирішення цієї 
проблеми поширення у закордонних ЗВО набуває 
запровадження Smart Classrooms, де створюється 
сприятлива атмосфера навчання, що відповідає 
тенденціям розвитку інформаційної культури 
(Zhu et al., 2019: 69).  
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ШКІЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА В СИСТЕМІ СТАЛОГО 
І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

У статті охарактеризовано систему екологічної освіти в закладах загальної середньої освіти та запро-
поновано її вдосконалення через впровадження нових навчальних курсів. Сучасна складна екологічна ситуа-
ція у світі вимагає від цивілізованого людства пошуку нових форм, методів і технологій екологічної освіти 
молоді з метою запобігання подальшому розвитку споживацького ставлення до природи, її ресурсів, поси-
лення кризових процесів суспільства. У процесі формування змісту екологічної освіти важливим є визна-
чення її стандартів, якими встановлюється комплекс норм і вимог до структури, змісту підготовки учнів 
закладів загальної середньої освіти, мінімально необхідного рівня загальної екологічної освіченості. Сучасна 
екологічна освіта розглядається як синтез знань із класичних основ біології, екології, географії, інформати-
ки й математики, економіки, демографії, сучасного розуміння закономірностей взаємодії людини і природи. 
Геоекологічна освіта, перш за все, покликана сформувати в молодого покоління громадян України знання 
законів, закономірностей та процесів взаємодії природничої (географічної оболонки Землі та її окремих 
структурних елементів) та соціального складоника (територіальне розміщення та розвиток господар-
ства і населення світу, окремих її регіонів та країн), дати змогу здійснювати критичний аналіз негативних 
результатів цієї взаємодії та можливих шляхів щодо вирішення проблеми, що виникає.

У статті визначено основні положення екологічної освіти, серед яких принципи гуманізації, гармоніза-
ції, демократизації, диференціації, інтеграції та індивідуалізації освітнього процесу, розвиток творчої осо-
бистості, формування навичок самостійної навчальної роботи, самоконтролю. Основу загальної екологічної 
освіти становить наукова методологія, змістовність вивчення і викладання екології як важливої загально-
освітньої базової дисципліни. Розглядається наявна система екологічної освіти учнів закладів освіти та про-
понується її вдосконалення через впровадження низки навчальних курсів, серед яких можуть бути «Історія 
географічних відкриттів і досліджень», «Географічне краєзнавство», «Рекреаційна географія», «Медична гео-
графія», «Землезнавство», «Географія світового господарства з основами економічних знань» тощо. Для учнів 
старшої школи пропонується введення навчального курсу «Геоекологія» ‒ як завершальна дисципліна, яка б 
узагальнювала природничо-географічні та екологічні знання учнів. Запропонована система навчальних дис-
циплін екологічного спрямування орієнтує молодь на більш практичне застосування природничих знань, вмінь, 
навичок, прикладну, конструктивну інтеграцію та її застосування в подальшій діяльності щодо формування 
сталого розвитку України.

Ключові слова: сталий розвиток, екологічна освіта, заклад загальної середньої освіти, геоекологія, учень.
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SCHOOL ECOLOGICAL EDUCATION IN THE SYSTEM  
OF THE SUSTAINABLE AND FUNCTIONAL STATE DEVELOPMENT 

The article describes the system of ecological education in general secondary education and proposes its improvement 
through the introduction of new training courses. The current complex ecological situation in the world requires civilized 
humanity to find new forms, methods and technologies of environmental education for young people in order to prevent 
further commercialization of nature, crisis processes in society. It is very important to determine its standards, which 
establish a set of norms and requirements for: the structure, the training capacity of pupils in general secondary education, 
the minimum required level and the content of ecological education. Modern ecological education is considered as 
a synthesis of knowledge in the classical foundations of biology, ecology, geography, computer sciences and mathematics, 
economics, demography, modern understanding of human interaction and nature. Geo-ecological education, first 
of all, is called to form knowledge of the laws, patterns and processes of interaction between natural (geographical 
shell of the Earth and its individual structural elements) and social components (territorial location and development 
of the economy and population, its regions and countries) for the young generation of Ukraine to provide an opportunity 
to critically analyze the negative results of this interaction and possible ways to solve the problem.

The article identifies the main positions of ecological education, including principles of humanization, harmonization, 
democratization, differentiation, integration and individualization in the educational process, development of creative 
personality, formation of skills for independent educational work, self-control. The basis of general ecological education is 
a scientific methodology, the conciseness of ecology studies as an important basic aspect for the educational discipline. The article 
considers the existing system of environmental education for pupils of educational institutions and proposes its improvement 
through the introduction of a number of educational courses, including “History of geographical discoveries and researches”, 
“Geographical local lore”, “Recreational geography”, “Medical geography”, “Geology”, “Geography of the world economy 
with the basics of knowledge economy”, etc. For high school pupils, it is proposed to introduce the course “Geo-ecology” as 
a final discipline that summarizes the natural, geographical and environmental knowledge. The proposed system of ecological 
disciplines orients young people to more practical application of natural knowledge, skills, abilities for applied, constructive 
integration and its application in further activities for the formation of sustainable development in Ukraine.

Key words: sustainable development, ecological education, general secondary educational institution, geo-ecology, pupil.

Постановка проблеми. Складна екологічна 
ситуація у світі спонукає цивілізоване людство 
до пошуку нових форм, методів і технологій еко-
логічної освіти молоді з метою запобігання спо-
живацького ставлення до природних ресурсів. 
Раціональне, екологічно обґрунтоване природо-
користування можливе лише за умов масової еко-
логічної грамотності. Лише тоді державні та гос-
подарські інституції не зможуть орієнтуватися на 

«умовно їстівні продукти» та «тимчасові норми» на 
радіацію, встановлені не з медичних та санітарно-
епідеміологічних міркувань, а з відверто економіч-
них. Лише за умов суцільної екологічної грамот-
ності громадськість зможе реалізувати можливості 
демократичного суспільства й ефективно боротися 
з причинами, а не наслідками екологічного небла-
гополуччя. Екологічна свідомість, зокрема, формує 
активну громадянську позицію. Людина не може 
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бути байдужою до оточення (як природного, так 
і соціального) в якому вона живе. Науковці акценту-
ють на тому, що методика і предметне поле викла-
дання екології характеризуються невизначеністю, 
під час складання навчальних програм з екології 
порушуються правила дидактики. Тому нагаль-
ною є проблема залучення екологічної компоненти 
в загальноосвітній процес та суттєвого збільшення 
його дидактичного навантаження (Кисельов та ін., 
2003: 11). 

Аналіз досліджень. Проблему організацій еко-
логічної освіти в Україні розглядають за різними 
напрямами. Дослідники Л. Лук’янова, В. Кри-
саченко, К. Ситник, А. Степанюк, О. Плахотник 
досліджують теоретико-методологічні проблеми 
екологічної освіти та виховання, О. Бондарь, 
Є. Герусов, М. Кисельов, О. Козлова, А. Толстоу-
хов ‒ формування екологічного світогляду, еколо-
гічної свідомості, екологічного мислення та еколо-
гічної культури, А. Некос, С. Шмалей ‒ взаємодію 
екологічних понять та сучасних напрямів освіти. 

Водночас, незважаючи на значну кількість 
ґрунтовних наукових досліджень нині мало 
висвітлені питання структури та змісту екологіч-
ної освіти в закладах загальної середньої освіти 
щодо реалізації вимог сучасного суспільства, 
завдань Концепції нової української школи тощо. 

Мета статті – проаналізувати досвід органі-
зації та запропонувати вдосконалення структури 
та змісту екологічної освіти в закладах загальної 
середньої освіти України. 

Виклад основного матеріалу. Гармонізація 
відносин суспільства і природи вимагає, насам-
перед, ціннісного ставлення людини до навко-
лишнього природного середовища, якого можна 
досягти лише на основі знання законів природи, 
логіки природних процесів, що забезпечуються 
на державному рівні засобами освіти із чітким 
визначенням завдань, які передбачають зміни 
в системі освіти. Актуальність окресленої проб-
леми в умовах парадигмальних змін зумовлена 
наявністю стійких суперечностей, серед яких 
формування еколого орієнтованих цінностей май-
бутніх педагогів та недостатня орієнтація їх на 
майбутній зміст у професійній діяльності, вимо-
гами до рівня екологічної культури майбутнього 
педагога, що є актуальним у сучасних умовах 
і реальним станом підготовки фахівця в цьому 
напрямі, визначенням екологізації освіти пріори-
тетним, системоутворювальним чинником у гар-
монізації культурно-освітнього простору і невід-
повідною аргументацією зазначеного положення 
в нормативній і спеціальній літературі (Кисельов 
та ін, 2003: 13). 

У процесі формування змісту неперервного 
сталого і функціонального розвитку екологічної 
освіти в Україні важливе значення мають закони 
України «Про освіту», «Про охорону навколиш-
нього середовища», «Національна стратегія роз-
витку освіти в Україні на 2012‒2021 роки» тощо. 
Гострі проблеми екологічної освіти в Україні 
та підготовки вчителів визначаються як актуальні 
в педагогічній теорії та практиці, щодо них жваво 
дискутують у періодиці.

Основними недоліками шкільної та універ-
ситетської освіти радянського періоду з точки 
зору сучасних вимог були: відсутність варіатив-
них методичних апаратів, заформалізованість, 
потужна ідеологізація навчальних дисциплін 
економіко-географічного циклу, відсутність, 
зокрема, об’єктивного погляду на природничі, 
географічні, екологічні процеси, що відбува-
ються в суспільстві і навколишньому середовищі 
(Гуз, 2006: 137‒141).

У процесі формування змісту екологічної 
освіти важливим є визначення її стандартів, 
якими встановлюється комплекс норм і вимог до 
структури та змісту підготовки учнів, гранично 
необхідного рівня загальної екологічної освіче-
ності. В оновленні змісту природничо-інфор-
маційної підготовки, який відбувається з ураху-
ванням класичних основ наук (біології, екології, 
географії, інформатики й математики та ін.) у від-
повідних навчальних предметах, тенденцій роз-
витку науки, перш за все економіки, сучасного 
розуміння закономірностей еволюції та будови 
всесвіту, тенденцій та процесів розвитку суспіль-
ства, екологія, як географія і біологія, є однією 
з визначальних навчальних дисциплін. Геогра-
фія тісно, об’єктивно й предметно пов’язана 
з актуальними проблемами екології, тому зміст 
екологічної освіти має бути спрямований на під-
вищення геоекологічною культури особистості, 
обов’язково забезпечений системною комплекс-
ною освітою в галузі охорони довкілля всіх ланок 
освіти. У процесі формування змісту геоеколо-
гічної і географічної освіти треба зазначити, що 
об’єктом вивчення є географічна оболонка Землі 
(геосистема, геосфера), що являє собою діалек-
тичну єдність неорганічної, органічної і суспіль-
ної природи. Диференціювання географічної 
оболонки Землі простежується на регіональному 
й локальному рівнях у вигляді географічних комп-
лексів, які представлені єдністю суспільно-гео-
графічних і природно-географічних систем.

У XXІ столітті біосфера та людство опи-
нилися в зовсім нових умовах існування, які 
вже мають прояв в особливостях суспільства:  
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економіці, культурі, міжетнічних відносинах 
тощо. Але людина, яка багато десятиліть при-
стосовувалась під довготривалі стандарти якості 
життя, навряд чи усвідомлює неминучу співп-
рацю з природою у світлі нового погляду на 
загальне світорозуміння і висування нових своє-
рідних «біосоціальних» законів у системі «при-
рода – суспільство».

Тому незмінними принципами сталого і функ-
ціонального екологічного розвитку є:

– принцип «задоволення потреб», перш за 
все, в країнах третього світу, найбідніших;

– принцип «встановлення обмежень». На стан 
технології та на розвиток людства мають наклада-
тися обмеження задля збереження довкілля.

Для того щоб ці принципи активно впроваджу-
валися в реальне життя українців, треба досягти 
кожній дорослій людині повного розуміння необ-
хідності раціональної взаємодії між природою 
та суспільством. Саме тому екологічна освіта 
набуває пріоритетного значення для розуміння 
необхідних потреб усього українського суспіль-
ства, яке прагне розвиватися у злагоді із зако-
нами природи раціонально і комплексно. Тобто 
в умовах сьогодення великого значення набува-
ють знання про глобальні проблеми суспільства, 
які поєднують у собі економічні, екологічні, демо-
графічні, соціальні, культурні та інші аспекти. 
Програма дій «Порядку денного на ХХІ століття» 
засвідчує становлення глобального партнерства 
країн світу задля досягнення сталого розвитку 
світового суспільства. Глобалізація, таким чином, 
може розглядатися як спроба ринків уникнути 
обмежень, які накладають на них держави (Про-
грама дій, 2000: 87). 

Екологічна освіта як складник загального 
освітнього процесу в Україні також переживає 
значні зміни, пов’язані із прийняттям законів 
«Про вищу освіту», «Про освіту», розвитком 
ступеневої вищої освіти, розробкою Державних 
стандартів загальної середньої освіти, базових 
навчальних планів та відповідних їм навчальних 
програм.

Отже, за роки існування української школи 
сформувалася певна система, за якою учні одер-
жують екологічні знання починаючи з дошкільної 
та початкової освіти. У сучасних школах основи 
природознавства вивчаються в 1‒4 класах. Згідно 
з розробленими Державними стандартами освітня 
галузь «Природознавство» має метою інтелек-
туальний розвиток дитини, формування науко-
вого світогляду і критичного мислення учнів, 
перш за все, шляхом засвоєння основних термі-
нів й понять, закономірностей природничих наук, 

методів наукового пізнання, усвідомлення ними 
екологічної культури життєдіяльності людини 
в навколишньому середовищі, вироблення в учнях 
умінь застосовувати набуті знання і приймати 
виважені рішення щодо природокористування. 
Пропедевтичними щодо вивчення географії 
донині залишаються навчальний предмет «При-
родознавство» та краєзнавчий предмет «Рідний 
край» у 5 класі, який пропонується як варіативний 
у навчальних закладах усіх типів. У старшій школі 
учням пропонують географічні факультативи 
«Історія географічних відкриттів і досліджень», 
«Географічне краєзнавство», «Рекреаційна гео-
графія», «Медична географія», «Землезнавство»,  
«Географія світового господарства з основами 
економічних знань» тощо. Але необхідний завер-
шальний навчальний предмет, який би узагаль-
нював природничо-географічні знання учнів за 
всі роки навчання. Таким навчальним предметом 
в старшій школі, на наш погляд, мав би стати 
курс «Геоекологія», створення якого є нагальним 
завданням, що стоїть перед освітянами та науков-
цями. Також треба наголосити на проблемах, які 
вимагають термінового розв’язання: це подальше 
удосконалення навчальних програм із профільних 
географічних і природничих навчальних предме-
тів, підготовка й видання посібників та підручни-
ків, дидактичних та методичних матеріалів, засо-
бів діагностики і контролю знань учнів. 

Саме географія є навчальним предметом, 
який на рівні базових знань оптимально поєднує 
в собі як природничу, так і суспільну інформа-
цію, де природні і штучні об’єкти поєднуються 
територією Землі, місцем життя та виробничої 
діяльності людини. Отже, географія є фундамен-
тальною основою для сталого й перспективного 
вивчення геоекології.

 Наявна структурна інваріантність навчальних 
програм для закладів загальної середньої освіти, 
навчальних програм для класів із поглибленим 
вивченням блоку природничих наук, звісно, 
свідчить про можливість створення варіантних 
за змістом та методичним апаратом підручни-
ків із географії, а також створення підручника 
з навчального предмета «Геоекологія».

Геоекологічна освіта в Україні має враховувати 
високу інтегративність екології і географії, її орі-
єнтацію на вивчення сфери безпосередніх жит-
тєвих інтересів людини. Від формування таких 
знань залежить певний рівень ставлення людини 
до оточуючого середовища, тобто не лише зна-
ння, вміння, розуміння, але й основа виховання. 
Від цього залежить саме існування людства і всієї 
планети. 
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Геоекологічна освіта, перш за все, покликана 
спрямувати молоде покоління громадян України 
на знання законів, закономірностей та процесів 
географічної оболонки Землі (основи землез-
навства, фізична географія України), знання про 
територіальне розміщення та розвиток господар-
ства і населення Земної кулі, окремих її регіонів 
та країн (економічна і соціальна географія Укра-
їни, зарубіжна географія). 

Таким чином, сучасна екологічна освіта в Укра-
їні характеризується, насамперед, реформуванням 
її змісту, принципами якого є гуманітаризація, 
інтеграція та широка ціннісна та загальнокуль-
турна орієнтація. Її реалізація має на меті фор-
мування творчої особистості як умови й резуль-
тату всебічного, повноцінного процесу навчання 
та виховання, який мусить бути демократичним, 
гуманним та гармонізованим. 

Великого значення набуває і просвітницька 
робота за допомогою науковців, екологів, психо-
логів, медиків, географів, яка спонукає людину 
мислити глобально, змушує її інакше будувати 
взаємовідносини із іншими людьми та навколиш-
нім світом. Нова психологія має навчити людство, 
на думку Ж. Делорса:

– пізнавати, поєднуючи загальні знання 
з поглибленим вивченням конкретної області;

– створювати, формуючи професійні нави-
чки, вміння, здібності впоратися з будь-якими 
ситуаціями і працювати в команді;

– жити разом, намагаючись розуміти інших 
людей і поважати їх незалежність у дусі ціннос-
тей плюралізму, взаєморозуміння, добра і миру 
(Delors et al., 1996).

В умовах сьогодення вагомими стають гли-
бокі знання про глобальні проблеми економіки, 
які поєднують як економічні, так і екологічні, 
соціальні, демографічні, географічні аспекти 
тощо. Отже, все залежить від загальної освіче-
ності й культури народу, здібностей соціуму роз-
крити творчі можливості його громадян.

Висновки. На сучасному етапі екологічна 
й геоекологічна освіта не повністю відповідають 
вимогам людського життя і не задовольняють 
українське суспільство. Для них характерні значні 
протиріччя, розрив між теорією й практикою, між 
змістом окремих навчальних дисциплін закладів 
загальної середньої та вищої освіти. Навчальні 
дисципліни закладів середньої освіти розрахо-

вані, головним чином, на надання базового рівня 
знань лише за умови отримання повної середньої 
освіти. Велика кількість колишніх школярів, про-
довжуючи навчання в ліцеях, коледжах, професій-
них технікумах або виходячи у професійну діяль-
ність, зовсім не мають уявлень про економічний, 
політичний, громадський, соціальний стан окре-
мих країн та регіонів. В України рівень розвитку 
екологічної освіти має стати одним із головних 
чинників, що може забезпечити проривний розви-
ток добробуту суспільства та уможливити дина-
мічне зростання рівня економічного, соціального, 
екологічного, громадського розвитку, змінити 
якість життя пересічного українця як умову ста-
лого розвитку. 

Враховуючи досвід національної освіти, 
можна сформулювати основні положення еколо-
гічної освіти.

1. Екологічна освіта має ґрунтуватися на 
принципах гуманізації, гармонізації, демократи-
зації, диференціації, інтеграції та індивідуалізації 
освітнього процесу, передбачати розвиток твор-
чої особистості, надбання навичок самостійної 
навчальної діяльності, само- та взаємоконтролю, 
орієнтування учнівської молоді на формування 
фундаментальних знань і уявлень про наукову 
картину світу, населення Землі, стан та основні 
тенденції розвитку світового господарства на 
основі економізації, екологізації і соціологізації 
всього навчального матеріалу. 

2. Основу загальної екологічної освіти ста-
новитиме наукова методологія, змістовність 
вивчення і викладання екології як головної 
загальноосвітньої базової дисципліни в закладах 
загальної середньої освіти. Проблеми екологічної 
освіти, перспективи розвитку й шляхи вдоскона-
лення навчальних планів та програм, поглиблення 
змісту університетських і шкільних природничих 
та екологічних навчальних дисциплін визнача-
ються науково-методичним рівнем самої науки. 
Загальна екологічна освіта має бути обов’язковою 
в усіх типах закладів загальної середньої освіти. 

3. Екологічна освіта має посилювати орієн-
тацію молоді на більш практичне застосування 
природничих знань, вмінь, навичок, формування 
відповідних компетентностей учнів, прикладну 
конструктивну інтеграцію та їх застосування 
в подальшій діяльності з розбудови незалежної 
економічно потужної держави.

Молодиченко В., Сердюк А., Молодиченко Н. Шкiльна екологiчна освiта в системi ...
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ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛИН ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ 
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розглядаються способи, прийоми й переваги застосування візуального матеріалу (світлин) як одного 
з найбільш ефективних способів мотивації й викладу навчального матеріалу під час вивчення граматики на занят-
тях з англійської мови. У нашому дослідженні формою дії учнів у процесі проведення уроку є тільки практичні дії, 
пов’язані з візуальним характером подання інформації: учень бачить зображення, котре ілюструє текст, нама-
гається правильно зрозуміти запропонований йому матеріал, виконує вправи до ілюстрації й тексту.

Мета дослідження – зосередити увагу на використанні наочного методу подання навчального матеріалу, 
пояснивши, як застосування світлин допомагає учням засвоїти граматику та взаємодіяти з різноманітними 
завданнями, текстами, що допомагає їм глибше зрозуміти предмет. Дослідження обмежується використанням 
світлин на уроках англійської мови з метою вдосконалення навичок академічної граматики учнів, критичного 
аналізу зображення та критичного мислення.

Використання світлин у процесі вивчення граматики англійської мови створює комфортне середовище на 
уроці, яке дає учням більш глибоке розуміння теми: вони стають більш уважними, зосередженими, активними, 
зацікавленими й більш мотивованими. Разом зі світлиною учні отримують інформацію, котру вони сприймають 
і переробляють, доповнюють своїм досвідом і трансформують під своє сприйняття. Світлина, як результат 
творчості або професійної діяльності фотографа, як сучасний спосіб візуалізації, розвиває когнітивну актив-
ність учнів, впливає на формування граматичних навичок і використання їх у мові, не тільки викликає щиру ціка-
вість до самого процесу навчання на уроці англійської мови, але й заохочує учнів до вивчення граматики. Завдання 
з використанням світлини на уроках іноземної мови є методично доцільними, вони формують здатність уступа-
ти в комунікативні відносини, готовність і бажання взаємодіяти з іншими, впевненість у собі, почуття толе-
рантності. Такий метод навчання робить незабутнім або найбільш ефективним вивчення граматики і сприяє 
розвитку повного спектру когнітивних умінь: умінню знаходити потрібну інформацію, аналізувати її, осмислю-
вати, порівнювати, усвідомлювати, робити висновки, рефлексувати тощо.

Ключові слова: граматика англійської мови, англійська мова, візуальний спосіб, мотивація, світлина, ілю-
страція, ілюстративний матеріал, критичне мислення.
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USING PHOTOGRAPHS AS A WAY TO INCREASE STUDENTS’ MOTIVATION  
IN LEARNING ENGLISH GRAMMAR

The article looks into visual method of presenting educational material, explaining how photographs help students 
to learn grammar and interact with a variety of tasks and texts which give them a deeper understanding of the subject. 
The research is limited by using photographs in English lessons in order to improve students’ academic grammar skills, 
critical image analysis and critical thinking.

In this article, the author share tips with examples of using photographs in the English lessons to make grammar 
memorable and exciting for pupils. The research focuses on relevant and informative content of the photos, which 
concentrate, attract students’ attention and motivate them to learn. 

Used sequentially and appropriately, grammar exercises given to the photo can provide the experience base pupils 
require in order to profit from listening, reading, speaking and writing. The use of photographs in the study of English 
grammar creates a comfortable environment in the classroom, which gives students a deeper understanding of the topic: 
they become more attentive, focused, active, interested and more motivated. Students receive information that they 
process, supplement with their experience and transform into their perception and knowledge. Photograph, as a result 
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Постановка проблеми. Зміст навчання можна 
проаналізувати на різних рівнях: як на рівні 
навчального плану, так і на рівні навчальної ситу-
ації, на котрому реалізується будь-яка частина 
навчального плану. Наведені нижче методичні 
рекомендації беруть до уваги різні аспекти змісту 
навчання і служать потребам конкретної навчаль-
ної ситуації. Оскільки викладач не може система-
тично імпровізувати, то йому необхідно провести 
попередній дидактичний аналіз навчального мате-
ріалу. Ми розглянемо коротко лише те питання, 
як за допомогою візуального способу викладу 
навчального матеріалу, а саме світлин, зробити 
незабутнім або найбільш ефективним вивчення 
граматики на уроках англійської мови. Проблема 
навчання учнів граматиці належить до завжди 
актуальних проблем. Багаторічний досвід роботи 
у школі та закладі вищої освіти показує, що як 
мінімум 50% учнів дуже погано орієнтуються 
у граматичних правилах, не вміють застосовувати 
їх на практиці, не люблять учити граматичні пра-
вила та вважають граматику складною, нудною 
й неприємною частиною навчального процесу.

Аналіз досліджень. За останні роки про-
ведено багато досліджень проблеми навчання 
англійської мови з використанням різних методів 
та прийомів. Було досліджено прямий, вербаль-
ний, аудіолінгвальний, аудіовізуальний та візу-
альний методи. Дослідженню метода візуалізації 
як невід’ємного складника навчального процесу 
приділяли увагу С. В. Арюткін, Г. В. Брянцева, 
С. А. Герасимова, В. П. Кузовлев, Е. О. Мака-
рова, Н. М. Манько, Є. В. Полякова, А. Ф. Пухов, 
С. В. Селеменєв, С. І. Сергєєв, Д. М. Шеховцова 
та інші дослідники. Активний метод візуалізації 
і структурування інформації в педагогіці вищої 
школи як елемент психофізіологічного захисту 
вивчали О. С. Булгакова, С. А. Буркова; викорис-
тання технологій візуалізації даних, інфографіки 
та інтелектуальних мап у викладанні іноземної 
мови розглянуто та досліджено Б. М. Салюк; 
сучасні методи вивчення іноземних мов, а саме 
метод поліекранної технології досліджували 
О. Л. Маліновська, С. Р. Масон; резервні можли-

вості використання прийомів візуалізації у про-
цесі навчання аудіювання учнів початкової школи 
та результативність впливу візуальних компонен-
тів на навчання молодшого школяра досліджували 
Ю. Л. Кравченко, І. В. Самойлюкевич.

І хоча методи і прийоми використання візуаль-
ного матеріалу на уроках іноземної мови активно 
вивчаються дослідниками, однак роль візуалізації 
навчально-виховного процесу в мотивації учня 
і способи застосування саме світлин для вирі-
шення завдань із граматики майже не досліджу-
вались у педагогічній науці і практиці. Ми про-
понуємо розглянути застосування візуального 
матеріалу (світлин) на уроках іноземної мови 
на прикладі завдань для вивчення граматичного 
матеріалу й показати, як це сприяє аналітичному, 
дбайливому та виваженому стилю навчання.

Мета статті – розглянути способи, прийоми 
й переваги застосування візуального матеріалу 
(світлин) як одного з найбільш ефективних спо-
собів мотивації й викладу навчального матеріалу 
під час вивчення граматики на заняттях з англій-
ської мови. У контексті нашого дослідження, 
вслід за Арістовою Н. О., мотивація навчання 
розглядається «як певна система зовнішніх і вну-
трішніх мотивів навчання, ієрархія та взаємодія 
яких складається під впливом педагогічних умов, 
має багаторівневу структуру, рівні сформованості 
якої можна оцінити за визначеними критеріями 
та показниками, котрі відображають ставлення 
суб’єктів навчання до дисципліни, яку вони вивча-
ють, та формування якої здійснюється в кілька 
послідовних етапів» ( Арістова, 2015: 17).

Виклад основного матеріалу. Визначаючи 
кінцеву мету уроку, часто забувають, що її досяг-
ненню передує сам навчальний процес, певні дії 
учнів. Ці дії, форми роботи визначаються викла-
дачем, з огляду на поставлену ним кінцеву мету. 
За їх допомогою викладач активізує дії учнів і під-
водить їх до кінцевої мети уроку. У нашому дослі-
дженні формою дії учнів у процесі проведення 
уроку є тільки практичні дії, пов’язані з візуаль-
ним характером подання інформації: учень бачить 
зображення, котре ілюструє текст, намагається 

of creativity or professional activity of photographer and as a modern way of visualization, develops students’ cognitive 
activity, influences on the formation and use of grammar skills in English language, arouses sincere interest not only to 
the learning process, but also encourages students to study English grammar.

In conclusions. The research emphasizes the fact that the use of photographs in the study of English grammar 
as the method of teaching can help students achieve competence in the foreign language and must be used sensibly, 
purposefully, systematically and on a regular basis. Tasks with the use of photos in foreign language lessons are 
methodically appropriate, they form the ability to communicate, willingness and desire to interact with others, self-
confidence, a sense of tolerance. This method of teaching makes the study of grammar unforgettable or the most effective 
and promotes the development of cognitive skills.

Key words: English grammar, English language, visual method, motivation, photograph, illustration, illustrative 
material, critical thinking.
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правильно зрозуміти запропонований йому мате-
ріал, виконує вправи до тексту та ілюстрації.

Заняття з використанням навіть хороших 
тренувальних вправ можуть набриднути учням 
і викликати втому, зниження інтересу до занять, 
появу відчуття невиконаності та відставання і, як 
результат, небажання вчити граматику в майбут-
ньому. Тому варто уважно продумати питання про 
тривалість таких вправ, зміст тексту та інформа-
тивність ілюстративного матеріалу. Коли зміст 
запропонованого тексту є релевантним та інфор-
мативним, учні зосереджуються та мотивуються 
до навчання, а коли діяльність дозволяє персо-
налізувати освітній процес, вони мають більше 
шансів закріпити вивчені граматичні правила 
та запам’ятати нові. Одним з обмежень під час 
роботи із вправами до тексту та ілюстраціями 
є те, що весь їх лексичний і граматичний мате-
ріал повинен бути знайомим учням. Адже осно-
вним призначенням таких вправ є автоматизація 
певних граматичних конструкцій і стереотипних 
висловлювань. Якщо ж ці речення будуть містити 
багато важкої лексики або незнайомих граматич-
них структур, то труднощі в засвоєнні матеріалу 
збільшаться.

Перший етап: вибір ілюстрації. Це вже не 
новина, що впровадження та активне застосу-
вання інтерактивних технологій на уроках іно-
земної мови значно полегшує засвоєння англій-
ської мови й підвищує якість навчання, тому що 
застосування ІТ стало невід’ємною частиною 
життя й освіти. Інтернет спростив, розповсюдив 
й урізноманітнив способи навчання мови і вод-
ночас полегшив працю викладача в пошуку ілю-
стративного матеріалу. Серед різноманіття візу-
альних засобів ми обираємо світлину як сучасний 
ілюстративний матеріал, здатний транслювати 
інформацію. «Демонстрація фотографії як мате-
ріалу дослідження дає можливість читачеві само-
стійгно інтерпретувати зображення, проводити 
власний аналіз представлених вивчених доку-
ментів. Застосування фотографії породжує діалог 
і залучає читача в дискусію про суб’єктивність 
інтерпретації даних» (Захарова, 2008: 158). Коли 
викладач підбирає ілюстрацію до тексту, аудію-
вання, письмового завдання, він повинен розу-
міти, що правильно підібрані ілюстрації, цікавий 
текст спонукають учнів до критичного мислення, 
мають трансформаційне значення, посилюють піз-
навальну здатність до критичного погляду на світ, 
пробуджують цікавість до мов. Тому ілюстратив-
ний матеріал (у нашому дослідженні – світлина) 
повинен бути засобом активного дослідження 
учнями навколишнього світу і позитивно позна-

чатись на соціальній адаптації учнів, їх настрої, 
увазі, сприйнятті навчального матеріалу.

Другий етап: Warm-up. Світлини «з історією» 
завжди привертають увагу. Наприклад, у про-
цесі вивчення або повторення Continuous Tenses 
ми пропонуємо обрати відому світлину «Обід на 
хмарочосі» (англ. “Lunch atop a Skyscraper”, New 
York Construction Workers Lunching on a Cross-
beam – «Нью-йоркські робітники які обідають 
на поперечній балці») й запропонувати її учням 
для обговорення ще до читання тексту й до гра-
матичних вправ, які додаються до тексту. На світ-
лині зафіксовано обід 11 робітників, котрі сидять 
на балці, звісивши ноги в пустку, під час будів-
ництва хмарочосу на висоті понад 200 метрів. До 
світлини можна додати безліч питань, не обмеж-
уючись Continuous Tenses. Викладач може задати 
питання: “What are these people?”, “What do they 
do / are they doing?”, “What are these workers 
doing now?”, “What are they wearing on?”, “What 
were these workers doing before lunch?”, «What 
are workers going to do?”, “What they will be doing 
after lunch?”, “What are they supposedly saying?”, 
“What are they feeling while sitting there?”, “What 
is the season?”, “What is the relationship between 
the figures and the setting?”, “How do you feel when 
you look at the picture?”. Можна зробити висно-
вок про наміри фотографа, давши відповіді на 
такі питання: хто робив світлину, які емоції від-
чував, як ставиться до об’єкту зображення, що 
намагається нам розповісти через світлину, який 
був намір, що його вразило, чому зробив світлину, 
чи можна назвати фотографа сміливою людиною 
тощо. Це буде “Warm-up”, який підготує учнів до 
читання, зацікавить їх, вони захочуть дізнатись, 
чи правильні їхні припущення.

Третій етап: Chat. У парах або групах учні 
вирішують, які із запропонованих слів та сло-
восполучень у формі Present Continuous Tense 
та які можуть бути пізніше використані в письмо-
вому завданні, під час опису світлини. The Great 
Depression / memorable photograph / image / sky-
scraper / construction workers / hanging 850 feet / 
high above the city streets / a beam / building / pro-
gressing / working in 1931-32 / a worker’s life / look-
ing for work / are taking the risk / risking their lives / 
eating / having lunch / expanding / laughing / smok-
ing / holding / in the photo / 40,000 people were hired / 
a mixed bag of people / out of view from the camera / 
taking the picture / shooting the workers / safe / dan-
gerous / looking at / the third from the right / sitting to 
his right. Учитель слідкує за обговоренням і часто 
змінює учнів у парах. Робота в парах «дає учням 
можливість поміркувати, обмінятись ідеями 

Нипадимка А. Використання свiтлин як спосiб пiдвищення мотивацiї учнiв ...
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з партнером, а лише потім озвучити свої думки 
перед класом. Робота в парах допомагає досягти 
дидактичної мети: засвоєння, закріплення, пере-
вірки знань» (Назарчук, 2012: 206).

Четвертий етап: Questions. Учні записують 
у зошит свої питання, які потім ставлять одноклас-
никам чи одногрупникам: “What are these workers 
doing?”, “Where are they sitting?”, “How feet above 
the street are they sitting?”, “What are they talking 
about?”, “Are some of them smoking?”, “What are 
they holding?”, “Is each of them holding a paper 
lunch box?”, “What are the first and second men from 
the right doing?”, “What are workers eating?”, “Are 
they smiling?”, “Who is shooting the workers?”. Це 
завдання може бути обмежене використанням 
питань тільки у Present Continuous Tense. За допо-
могою питань і відповідей учні ведуть активний 
діалог, спрямований на пошуки вирішення проб-
леми, що сприяє розвитку критичного мислення 
та активує його.

П’ятий етап: Title. Якщо учням не відома назва 
світлини, то під час обговорення світлини або від-
повідей на питання в них виникли свої власні при-
пущення про місце, час, героїв, учасників, їхню 
роботу. Тому наступним завданням може бути – 
придумати до світлини заголовок. Учитель звер-
тає увагу учнів на те, що заголовок повинен бути 
інформативним, як у справжнього журналіста. 
Такі творчі, прості й ситуативні завдання забез-
печують мотивацію учнів і змагальний настрій: 
чий заголовок буде кращим, цікавішим, смішні-
шим, привабливішим, чий приверне більшу увагу 
читачів, якщо уявити себе репортером газети The 
New York Times. Example: “Lunch time”, “Men 
at Lunch”, “Lovers of heights dine in sky”, “The best 
place for man talk”, “Eagles sitting on the branch”, 
“Do you like risk? Join us!”, “Before McDonald’s”.

Шостий етап: Reading. Учні читають заздале-
гідь підготовлений учителем текст до світлини 
й підкреслюють (виписують) речення у Present 
Continuous Tense. Теоретичний матеріал із грама-
тики треба обов’язково відпрацювати на заняттях 
і під час читання тексту, оскільки саме багато-
разове використання певних правил на практиці, 
а також пошуковий метод, задіяний учнями, 
дають позитивний результат, залишаючи в їхній 
пам’яті як нові слова та словосполучення, інфор-
мацію із граматики англійської мови, так і закрі-
плення та повторення раніше вивченого матеріалу. 
Можна дати текст із використанням граматичних 
конструкцій, які вже вивчені і знайомі учням, але 
відомо, що результати засвоєння граматичного 
матеріалу стають значно вищими, а учні більш 
точно і швидше реагують на нещодавно вивчені 

правила і слова, перевірені й закріплені відразу 
на практичному занятті, ніж на слова, засвоєні 
на день раніше. Ці результати можна пояснити 
теорією інтерференції, оскільки, коли тестування 
застосовується одразу після навчання, пам’ять 
виконує функцію миттєвого щита, котрий захи-
щає щойно засвоєні слова й інформацію від пере-
шкод або посилює шляхи їх пошуку (Ferreira, 
2019: 302).

Сьомий етап: Phrase match. Учні отримують 
завдання скласти словосполучення, з’єднавши 
слова зі стовпчика «А» зі словами зі стовпчика 
«B». Такі вправи показують, наскільки легко 
учень орієнтується у правилах англійської гра-
матики, як швидко він здатний мислити логічно 
і складати певні фрази, вирази тощо.

А: holding, having, sitting, looking, expanding, 
looking, shooting, smiling, laughing, smoking.

B: a lunch box, lunch, on the beam, for work, 
the city, at the photographer, the workers, to the pho-
tographer, to each other, a cigarette.

Звісно, знайти відповідності запропонованим 
варіантам, з’єднати слова з різних стовпчиків 
у словосполучення – це звичний, добре відомий 
і часто вживаний вид завдання. Водночас такий 
вид завдань логічно продовжує роботу зі світли-
ною, пропонуючи вже почуті, побачені (в тексті 
або на дошці) словосполучення. Навіть під час 
виконання таких вправ викладач може викли-
кати й підтримати позитивну мотивацію учнів, 
зокрема в такий спосіб: поставивши максимально 
конкретну найближчу мету, яка відповідає змісту 
досліджуваного матеріалу, пояснюючи призна-
чення тренувальних вправ.

Восьмий етап: Characteristic. Учням пропо-
нується обрати одного з героїв світлини й піді-
брати для його характеристики найбільш вдалі, 
на їхню думку, прикметники. Calm, modest, bor-
ing, practical, active, intelligent, stubborn, cheer-
ful, curious, secretive, selfish, careful, crafty, sensi-
tive, naive, loyal, moody, trusting, tolerant, friendly, 
energetic, confident, shy, reliable, worried, clumsy, 
hard-working, aggressive, careless, sensible, strong-
minded, generous, self-controlled, tired, sunburnt 
etc. Викладач пояснює учням, що вибір прикмет-
ників не обмежується кількістю запропонованих, 
але обов’язковою умовою може стати, наприклад, 
уживання цього прикметника в реченні Present 
Continuous Tense: “This <…> man is not having lunch 
at the moment. He is <…> Ving» (V = verb). Exam-
ple: «This sad man is not having lunch at the moment. 
He is looking at the photographer»; «This sunburnt 
man is not having lunch at the moment. He is talking 
with two friends», etc.
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Дев’ятий етап: Personalization. Персоналізація 
є важливою частиною комунікативного підходу 
й передбачає справжнє спілкування, коли учні 
діляться інформацією про себе, використовуючи 
мову для вираження своїх вражень, ідей, думок, 
почуттів. Завдання для учнів: уявити, що на світ-
лині, взятій із сімейного архіву, один із робітників 
є предком. Учень обирає одного з героїв світлини, 
щоб розповісти про нього. Учитель повинен уста-
новити часовий ліміт, наприклад, не більше двох 
хвилин на виступ. Краще надати учням план, за 
яким вони будуть будувати свою розповідь: де 
й коли була знята ця світлина; хто зображений на 
світлині; що на ній відбувається; що робить обра-
ний герой; чому ця світлина зберігається в сімей-
ному архіві. Це завдання може бути як усним, так 
і письмовим, дозволяє вийти за межі стандартних 
прийомів і сприяє ефективному навчанню.

Десятий етап: Description. Викладач пропо-
нує описати світлину з використанням The Pres-
ent Continuous Tense. Для класів, груп із погли-
бленим вивченням іноземної мови і з високим 
рівнем володіння англійською це завдання може 
бути більш складним: зробити опис, використову-
ючи більш цікаві конструкції, наприклад зворот 
there is у поєднанні з дієприкметниковим зворо-
том. “There are ironworkers sitting on the beam in 
the photo”. “There is the first men from the right hold-
ing a bottle”. “There are eleven workers wearing uni-
forms”. “There are construction workers casually eat-
ing lunch across a beam hanging 850 feet in the air”. 
Або додати до опису речення з модальними діє-
словами й інфінітивом (модальні дієслова для 
вираження припущення): “There are eleven work-

ers sitting on the beam in the photo. They might be 
ironworkers or construction workers”. “They must be 
enjoying fine weather, as they are dressed too lightly”.

Висновки. На основі вищенаведених прикла-
дів можна зробити висновок, що використання 
світлин у процесі вивчення граматики англій-
ської мови створює комфортне середовище на 
уроці й дає учням більш глибоке розуміння теми: 
вони стають більш уважними, зосередженими, 
активними, зацікавленими, більш мотивованими. 
Разом зі світлиною учні отримують інформацію, 
яку вони сприймають і переробляють, доповню-
ють своїм досвідом і трансформують під своє 
сприйняття. Світлина, як результат творчості або 
професійної діяльності фотографа, як сучасний 
спосіб візуалізації, розвиває когнітивну актив-
ність учнів, впливає на формування граматич-
них навичок і використання їх у мові, не тільки 
викликає щиру зацікавленість самим процесом 
навчання на уроці англійської мови, але й заохо-
чує учнів до вивчення граматики. Якщо світ-
лина мотивує, учні запам’ятовують не тільки її, 
але і граматичні конструкції та правила. Отже, 
завдання з використанням світлини на уроках іно-
земної мови є методичне доцільними, вони фор-
мують здатність уступати в комунікативні відно-
сини, готовність і бажання взаємодіяти з іншими, 
впевненість у собі, почуття толерантності. Такий 
метод навчання робить незабутнім, захоплюючим 
і більш ефективним вивчення граматики і сприяє 
розвитку когнітивних умінь: умінню знаходити 
потрібну інформацію, аналізувати її, осмислю-
вати, порівнювати, усвідомлювати, робити висно-
вки, рефлексувати тощо.
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КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНА  
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ 

У статті відображено окремі аспекти компетентнісно орієнтованої професійної підготовки майбут-
ніх учителів інформатики в закладах вищої освіти (ЗВО). На основі аналізу науково-методичних дослі-
джень, довідниково-енкциклопедичних джерел узагальнено причини впровадження компетентнісного підходу 
(К-підхід), розкрито зміст поняття «компетентність». Звернено увагу на особистісно-орієнтовані й тео-
ретико-методологічні засади компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутніх учителів. 
К-підхід, орієнтуючись на компетентності, які мають бути сформовані в майбутнього фахівця, корегує 
його навчально-пізнавальну діяльність у ЗВО і проєктує результати навчання, відображаючи те, що повинен 
знати, розуміти, вміти продемонструвати здобувач вищої освіти після завершення навчання за відповідною 
освітньо-професійною програмою (ОПП). Як результати навчання за певною ОПП, компетентності, якими 
повинен оволодіти випускник ЗВО, є узагальненням його когнітивного (знаннєва компонента) і предметно-
практичного (діяльнісна компонента) досвіду, саморозвитку та самовдосконалення (особистісна компонен-
та). Підготовка вчителів інформатики, які повинні не лише володіти знаннями, але й уміннями їх застосува-
ти у професійних ситуаціях, здійснюється шляхом опанування відомостей у галузі інформатики, методики 
навчання інформатики та суміжних дисциплін.

Перелік загальних і фахових компетентностей, програмних результатів, на досягнення яких зорієнтована 
підготовка вчителів інформатики, відображено в ОПП «Середня освіта (інформатика)» відповідного рівня 
вищої освіти. Наприклад, в ОПП для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, розроблена в Рівненському 
державному гуманітарному університеті (РДГУ), сформульовано одинадцять загальних і п’ятнадцять фахо-
вих компетентностей та двадцять програмних результатів навчання, під час визначення яких ураховано 
описи Національної рамки кваліфікацій, предметний зміст дисциплін, посадові обов’язки вчителя інформа-
тики та окремі аспекти його професійної діяльності.

Ключові слова: К-підхід, майбутній вчитель інформатики, освітньо-професійна програма «Середня освіта 
(інформатика)».
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Постановка проблеми. Інтеграція України 
у світовий освітній простір мотивує реформу-
вання національної системи освіти, окреслює 
напрями підготовки висококваліфікованих фахів-
ців в обраній галузі, що, зі свого боку, переорієн-
товує процес навчання в закладах вищої освіти 
(ЗВО) на кінцеві результати, сформовані в термі-
нах К-підходу. К-підхід як один із чинників, який 
сприяє модернізації освіти на сучасному етапі 
розвитку суспільства, є предметом уваги європей-
ських освітніх організацій, вітчизняних та зару-
біжних учених. Зокрема, на перехресті науково-
методичних обговорень знаходяться як питання 
щодо узгодження змісту базових понять цього 
підходу, так і дослідження процесу підготовки 
фахівців, у якому домінуючою є компетентнісно 
орієнтована освіта.

Аналіз досліджень. Теоретико-методологічні 
засади впровадження в освіту К-підходу висвіт-
лено вітчизняними (Н. М. Бібік, М. С. Голо-
вань, І. А. Зязюн, О. В. Овчарук, О. І. Поме-
тун, О. Я. Савченко та іншими) та зарубіжними 
(Е. Ф. Зеєр, Н. В. Кузьміна, Дж. Равен, В. Хутма-
хер, А. В. Хуторський тощо) вченими. Професійна 
підготовка вчителів з урахуванням компетентнос-

тей, які мають бути сформовані у випускників 
ЗВО, є предметом наукових досліджень учених, 
серед яких – П. С. Атаманчук, І. А. Акуленко, 
І. І. Драч, Н. А. Глузман, Н. О. Гончарова, 
О. М. Ігна, В. В. Каплінський, А. І. Кузьмінський, 
Н. А. Мисліцька, О. В. Семеніхіна, О. М. Семерня, 
О. С. Фесенко, М. А. Чошанов, Ю. П. Шапран, 
В. Д. Шарко, В. В. Ягупов.

Фундаментальні основи професійної підго-
товки вчителів інформатики у ЗВО закладено 
такими вітчизняними науковцями, як М. І. Жал-
дак, Н. В. Морзе, С. А. Раков, Ю. С. Рамський, 
С. О. Семеріков, О. М. Спірін, Ю. В. Триус. Різ-
нобічні аспекти сформованої вище проблеми 
вивчали вітчизняні (Л. І. Білоусова, Л. В. Брескіна, 
І. С. Войтович, О. Г. Кузьмінська, В. В. Лапін-
ський, І. В. Лупан, Т. В. Тихонова, З. С. Сейда-
метова, Я. Б. Сікора, Є. М. Смірнова-Трибульська, 
М. В. Рафальська, І. О. Теплицький, М. А. Умрик 
та інші) та зарубіжні (М. М. Абдуразаков, 
О. В. Богомолова, Т. Б. Захарова, М. С. Мірзоєв 
тощо) вчені.

Мета статті – розглянути окремі аспекти ком-
петентнісно орієнтованої підготовки вчителів 
інформатики у ЗВО.
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COMPETENCE-ORIENTED PROFESSIONAL TRAINING  
OF FUTURE TEACHERS OF INFORMATICS

Some aspects of competence-oriented professional training of future computer science teachers in the higher 
education institution (HEI) are reflected. Based on the analysis of scientific and methodological research, reference 
and encyclopedic sources, the reasons for the introduction of the competence approach (C-approach) are summarized 
and the meaning of the concept of «competence» is revealed. Attention is paid to personality-oriented and theoretical-
methodological principles of competence-oriented methodical training of future teachers. C-approach, focusing on 
the competencies to be formed in the future specialist adjusts his educational and cognitive activities in the HEI and projects 
learning outcomes, reflecting what he must know, understand, be able to demonstrate after graduation from the relevant 
educational and professional program (EPP). As a result of training in a particular EPP, the competencies that must be 
mastered by the graduate of the HEI are a generalization of his cognitive (knowledge component) and subject-practical 
(activity component) experience, self-development and self-improvement (personal component). The training of computer 
science teachers, who must not only have the knowledge but also the ability to apply it in professional situations is 
carried out by mastering information in the field of computer science, methods of teaching computer science and related 
disciplines. The list of general and professional competencies, the program results of which are focused on the training 
of computer science teachers is reflected in the EPP “Secondary Education (Computer Science)” of the appropriate level 
of higher education. For example, in the OPP for the first (bachelor’s) level of higher education, developed at Rivne 
State University of Humanities, eleven general and fifteen professional competencies and twenty program learning 
outcomes are formulated, which determine the descriptions of the National Qualifications Framework, subject content, 
job responsibilities of teacher of informatics and some aspects of his professional activity.

Key words: C-approach, future teacher of informatics, educational and professional program “Secondary Education 
(Computer Science)”.
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Виклад основна матеріалу. А. М. Кух акцен-
тує увагу на тому, що сучасну освіту можна 
подати як «цикл пов’язаних компонент: компе-
тентність – зміст освіти – управління – освітнє 
середовище – освітні технології – якість освіти, 
в центрі якого – особистість фахівця» та виділяє 
три основні площини її вдосконалення, а саме – 
компетентнісно-середовищну, змістово-техноло-
гічну та якісно-керівну (Кух, 2018: 10). Описуючи 
інноваційні процеси в кожній площині, вчений 
уважає, що в основі всіх удосконалень має стояти 
особистість – фахівець, який відповідає вимогам 
сучасного суспільства. О. І. Матяш уточнює, що 
центром освітньої діяльності є не просто розви-
ток особистості, а конкретні завдання з форму-
вання її індивідуального досвіду, творчих нахилів, 
самосвідомості (Матяш, 2013: 103).

Необхідність упровадження у ЗВО компетент-
нісно орієнтованої освіти зумовлена низкою при-
чин, зокрема, в науково-методичних досліджен-
нях звернено увагу на те, що така освіта:

– спрямована «на формування здатності 
або готовності особистості мобілізувати всі свої 
ресурси (системно організовані знання, уміння 
й навички, здібності і психічні якості), які необ-
хідні для вирішення різноманітних проблем» 
(Драч, 2013: 21);

– об’єктивно й точно, залежно від мети 
навчання, визначає рівень предметної і професій-
ної компетентності фахівця певної галузі (Ата-
манчук, 2018: 19); 

– акцентує увагу на результатах навчання, 
а саме «на першому місці не широка обізнаність 
фахівця про професійну діяльність, а вміння 
розв’язувати професійні практичні проблеми» 
(Матяш, 2013: 108);

– передбачає модульну форму навчання, 
надає пріоритетного значення індивідуалізації 
та навчанню у виробничих умовах (Кух, 2018: 
94–95);

– визначає спосіб розвитку компетентності 
як нового сучасного концептуального орієнтира, 
котрий впливає на формування змісту освіти, 
методів, критеріїв, якими оцінюватимуть якість 
освіти (Фесенко, 2018: 27).

С. О. Семеріков розглядає К-підхід як один із 
засобів фундаменталізації освіти та наводить такі 
міркування: якщо компетентності – це обізнаність, 
«знання в дії», то «дії, діяльність не можуть бути 
ефективними, якщо вони не мають системного 
характеру, не відповідають вимогам повноти й не 
спираються на фундаментальні знання» (Семе-
ріков, 2006: 76). За таких умов студенти можуть 
опановувати нові технології, способи діяльності, 

реагувати на зміни цієї діяльності, покращувати 
науково-професійну підготовку. Особистісно-орі-
єнтоване спрямування К-підходу І. І. Драч описує 
так: посилення у студентів внутрішньої мотивації 
як джерела саморуху; самоорганізація студентів 
як умова опанування цілісною діяльністю; досяг-
нення студентами особистісно-значимих резуль-
татів навчання; ефективна взаємодія всіх суб’єктів 
освітнього процесу (Драч, 2013: 25). Теоретико-
методологічними засадами компетентнісно орієн-
тованого навчання майбутніх учителів, на думку 
І. В. Коробової, є:

1) набуття студентами мінімального досвіду 
професійної діяльності ще у процесі навчання (до 
отримання диплому про вищу освіту);

2) надання навчанню особистісної значущості;
3) введення нової системи оцінювання резуль-

тату діяльності студентів, – зокрема, оцінювати не 
ЗУНи, а компетентності (Коробова, 2017: 28–29).

І. А. Акуленко уточнює, що компетентнісно 
орієнтовану методичну підготовку майбутніх учи-
телів потрібно розглядати у взаємозумовленості, 
взаємопов’язаності та взаємодоповняльності 
процесів: формування ціннісного ставлення до 
категорій дидактики предмету й особистої про-
фесійної позиції; формування методичних знань 
і вмінь як основи становлення методичної ком-
петентності; засвоєння різних видів методичної 
діяльності й набуття продуктивного суб’єктного 
досвіду такої діяльності (Акуленко, 2014: 33).

Тобто в полі зору знаходяться не лише норма-
тивно визначені знання студентів із психолого-
педагогічних, фундаментальних і предметно-
методичних дисциплін, але й уміння самостійно 
ефективно діяти у практичних ситуаціях, котрі 
моделюють майбутню професійну діяльність 
(коли, наприклад, невідомі причинно-наслідкові 
зв’язки, не спрацьовують типові алгоритми, від-
сутня низка умов тощо) на основі використання 
набутого під час навчання досвіду.

За таких умов навчально-пізнавальна діяль-
ність студентів набуває дослідницького, прак-
тичного і професійно-орієнтованого характеру 
та відображає перебудову від «передачі знань» до 
«навчання здобувати знання», опанування якими 
означає усвідомлене та цілеспрямоване їх засто-
сування під час виконання майбутніх професійних 
обов’язків. До того ж І. А. Зязюн підкреслює, що 
й термін «навчити» є неприйнятним, «потрібно 
вибудовувати й зарання задавати ситуацію вклю-
чення <…>. Тут категорія «включення» означає 
прийняття ситуації, продукування тих дій і відно-
шень, які вона вимагатиме, пошук нового досвіду, 
усвідомлення його цінності» (Зязюн, 2008: 329).
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Домінантність К-підходу в системі організа-
ційних і педагогічних заходів, що забезпечують 
професійну підготовку майбутніх фахівців, акту-
алізує потребу розуміння тлумачення поняття 
«компетентність», яке є складним, багатокомпо-
нентним, міждисциплінарним та визначається 
низкою різних дефініцій. У науково-методичних 
джерелах зміст поданого терміну розкрито через 
опис загальних та суттєвих ознак, зокрема, як:

1) інтегрована характеристика якості особис-
тості, результат навчання, сформований через 
досвід, знання, вміння, ставлення, поведінкові 
реакції (Биков та ін., 2010: 13);

2) здібність вирішувати професійні завдання 
визначеного класу, що вимагає наявності реаль-
них знань, умінь, навиків, досвіду та виявляється 
у практиці професійної діяльності як системна 
характеристика, котра має певно визначену струк-
туру (Зязюн, 2008: 404);

3) підготовленість (теоретична, практична, 
особистісна, психологічна) до здійснення певної 
професійної діяльності, наявність професійно 
важливих якостей фахівця, які сприяють цій 
діяльності (Каленський, 2018: 159].

Звернення до довідниково-енциклопедичних 
джерел дозволяє уточнити зміст згаданого вище 
поняття як:

– сукупність загальної і професійної під-
готовки, що дозволяє адекватно реагувати на 
потреби конкретного робочого місця чи викону-
ваної роботи, які мають тенденцію змінюватись; 
якість особистості, котра необхідна для якісної 
продуктивної діяльності в певній сфері (Черни-
шова, 2014: 75–76);

– спеціальним шляхом структуровані набори 
знань, умінь, навичок і ставлень, які набуваються 
у процесі навчання, котрі дозволяють людині 
визначати, тобто ідентифікувати й розв’язувати 
незалежно від контексту проблеми, що є харак-
терними для певної сфери діяльності (Семенова, 
2006: 85). 

М. С. Головань обґрунтовує: компетентність, 
на відміну від навички, є усвідомленою; на від-
міну від уміння – здатною до перенесення та вдо-
сконалення шляхом інтеграції з іншими знаннями, 
уміннями, навичками; на відміну від знання існує 
у формі діяльності, яка має практико-орієнтовану 
спрямованість (Головань, 2008). За Ю. М. Рашке-
вичом, компетентності є поєднанням властивос-
тей, що описують рівень або ступінь, на якому 
особа здатна виконувати діяльність: «знання 
й розуміння (теоретичні знання, здатність знати 
й розуміти); знання, як діяти (практичне застосу-
вання знань у певних ситуаціях); знання, як жити 

(цінності як інтегральний елемент сприйняття 
та співіснування з ними в соціальному контексті)» 
(Рашкевич, 2014: 32). Компетентність як інтегро-
вана результативно-діяльнісна характеристика 
особистості відображає знання та досвід їх вико-
ристання, що дозволяє «визначати, тобто іденти-
фікувати й розв’язувати, незалежно від контексту 
(від ситуації) проблеми, характерні для певної 
сфери діяльності» (Бібік, 2004: 17).

М. В. Опачко доводить, що «кожна компетент-
ність побудована на поєднанні взаємовідповідних 
пізнавальних ставлень і практичних навичок, цін-
ностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань 
і вмінь, всього того, що можна мобілізувати для 
активної дії» (Опачко, 2018:155). Компетентності 
формуються під час виконання певної діяльності 
й тому мають практико-орієнтований характер. Як 
індивідуальні знання, якості, властивості, вміння 
особистості, компетентності є непостійними, їхні 
якісні й кількісні параметри змінюються у процесі 
пізнання нового та набутті відповідного досвіду.

Взявши до уваги багатокомпонентність цього 
поняття, М. А. Чошанов формулює власну «фор-
мулу компетентності», виокремивши у її структурі 
сутнісні характеристики, які надають цьому фено-
мену більшої визначеності: мобільність знань, 
що передбачає їх оновлення з метою успішного 
вирішення професійних проблем у певний час 
і в певних умовах; гнучкість методу, що передба-
чає вміння вирішувати проблеми з урахуванням 
конкретних ситуативних умов; критичність мис-
лення – це здатність особистості обирати найбільш 
оптимальне рішення, аргументовано спростову-
вати помилкові дії, ставити під сумнів ефектні, але 
не ефективні рішення (Чошанов, 1996).

К-підхід, орієнтуючись на компетентності, які 
мають бути сформовані в майбутнього фахівця, 
корегує освітній процес та проєктує конкретні 
результати навчання, у змісті яких відображено 
те, що повинен знати, розуміти, вміти проде-
монструвати студент після завершення навчання 
за відповідною ОПП. Н. А. Мисліцька називає 
результатами навчання «сукупність компетент-
ностей, котрі виражають знання, розуміння, 
вміння, цінності, інші особистісні якості, які 
набув студент після завершення освітньої/
навчальної програми або її окремого компо-
нента» (Мисліцька, 2018:53). Формулюючи їх, 
потрібно враховувати таке: активну вербальну 
форму (студент продемонстрував здатність, може 
продемонструвати знання, демонструє спромож-
ність); тип результату навчання (знання, навички 
тощо); тематичну область результату навчання 
(спеціальні чи загальні тощо); очікуваний  
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стандарт або рівень, котрий планується осягнути 
результатом навчання.

Як результати навчання за певною освітньо-
професійною програмою, компетентності, якими 
повинен оволодіти випускник ЗВО, є узагаль-
ненням його когнітивного (знаннєва компонента) 
і предметно-практичного (діяльнісна компонента) 
досвіду, саморозвитку та самовдосконалення 
(особистісна компонента). Підготовка компетент-
них учителів інформатики в РДГУ, які повинні не 
лише володіти знаннями, але й уміннями їх засто-
сувати у змінюваних умовах реальних професій-
них ситуацій, здійснюється шляхом опанування 
теоретичних і практичних знань у галузі інформа-
тики, методики навчання інформатики та суміж-
них дисциплін. Перелік загальних (ключових) 
і фахових (предметних) компетентностей, про-
грамних результатів, на досягнення яких зорієн-
тований освітній процес, і які можна ідентифіку-
вати, кількісно оцінити та виміряти, відображено 
в розробленій освітньо-професійній програмі 
«Середня освіта (інформатика)» відповідного 
рівня вищої освіти.

Наприклад, в ОПП для першого (бакалавр-
ського) рівня вищої освіти сформульовано 
одинадцять загальних і п’ятнадцять фахових 
компетентностей та двадцять програмних резуль-
татів навчання, під час визначення яких ураховано 
описи Національної рамки кваліфікацій, предмет-
ний зміст дисциплін, посадові обов’язки вчителя 
інформатики та окремі аспекти його професійної 
діяльності. Їх досягнення здійснюється комплек-
сно, шляхом опанування циклу дисциплін загаль-
ної та професійної підготовки, які структуровані 
посеместрово та логічно пов’язані між собою. 
Освітні компоненти ОПП «Середня освіта (інфор-
матика)» спрямовані на підготовку кваліфікова-
ного вчителя інформатики, який здатний до вирі-
шення питань, що диктуються реформами освіти. 
Засвоєння змісту нормативних дисциплін і дисци-
плін вільного вибору спеціальності, набуття сту-
дентами відповідних компетентностей здійсню-
ється послідовно та з урахуванням нововведень 
в освітній галузі. Водночас акцентується увага 
на тому, щоб майбутні вчителі були креативними, 
творчими, здатними до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу, прийняття обґрунтованих 
рішень, готовими до пізнання нового, оволодіння 
інформаційно-комунікаційними технологіями 
та їх використання у практичних ситуаціях. Зга-
дані вище загальні компетентності формуються 
й розвиваються у здобувачів вищої освіти за спе-
ціальністю «Середня освіта (інформатика)» на 
всіх етапах навчання.

Фахові компетентності спеціальності форму-
ються послідовним вивченням навчальних пред-
метів, які розподілені за семестрами та дозволя-
ють набути необхідних знань, умінь і навичок для 
вивчення дисциплін складнішого професійного 
рівня як у теоретичній, так і у практичній площині. 
На прикладі ОПП «Середня освіта (інформатика)» 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
що розроблена в РДГУ, а саме обов’язкових ком-
понентів циклу професійної підготовки, розгля-
немо структуру побудови освітнього процесу 
відповідної спеціальності та опишемо міждисци-
плінарний взаємозв’язок цих компонентів.

На першому курсі навчання передбачено ово-
лодіння фундаментальними знаннями в галузях 
математики, фізики та інформатики, формування 
вмінь побудови алгоритмів та їх реалізації в серед-
овищах програмування, розвиток алгоритмічного 
та системно-комбінаторного мислення. У струк-
турно-логічній схемі освітніх компонентів від-
стежується мотиваційний складник подальшого 
навчання студентів, формування математичного 
апарату, вироблення пошукових умінь із вико-
ристанням електронних інформаційних ресурсів. 
Другий рік навчання зосереджений на здобутті 
предметних, психолого-педагогічних і дидактич-
них знань, які необхідні для подальшого профе-
сійного розвитку та усвідомлення новітніх підхо-
дів, технологій навчання інформатики в закладах 
загальної середньої освіти (ЗЗСО). Набуті на 
першому році навчання компетентності розви-
ваються під час вирішення прикладних завдань 
у програмуванні застосунків професійного спря-
мування. Акцентується увага на знаннях фунда-
ментальних положень інформатики та на низці 
вмінь щодо створення інформатичних професій-
них продуктів та їх використання у професійній 
діяльності, наприклад: організація обчислюваль-
них процесів в інформаційних системах, урахо-
вуючи різні конфігурації апаратного та програм-
ного забезпечення; вибір засобів, які відповідають 
меті навчання і є адаптивними до суб’єктів освіт-
ньої діяльності. На рис. 1 відображено фрагмент 
структурно-логічної схеми відповідної ОПП для 
1-го та 2-го років навчання.

Третій та четвертий рік професійної підготовки 
спрямовані на формування у студентів знань, 
умінь та навичок за двома змістовними лініями: 
практична педагогічна підготовка; сучасні тех-
нології галузі «Інформатика» («Бази даних», 
«Інформаційні системи», «Мови програмування», 
«Штучний інтелект», «Інтернет речей», «Хмарні 
сервіси», «Веб-технології») (рис. 2). Міждис-
циплінарний взаємозв’язок дозволяє розвивати 
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Рис. 1. Фрагмент структурно-логічної схеми ОПП

 

Рис. 2. Фрагмент структурно-логічної схеми ОПП
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набуті компетентності та сформувати у здобу-
вачів вищої освіти фахові компетентності щодо 
створення програмного забезпечення профе-
сійного призначення, побудови інформаційних 
моделей даних, візуалізації результатів у процесі 
розв’язування прикладних завдань, розробки 
й реалізації навчальних стратегій, консультування 
з питань освіти під час проєктування, реалізації 
навчальних (розвивальних) проєктів.

Після успішного завершення навчання за від-
повідною ОПП випускнику ЗВО буде присвоєно 
кваліфікацію «Бакалавр середньої освіти. Вчитель 
інформатики», котра дозволяє працювати вчите-
лем інформатики у ЗЗСО, керівником гуртків із 
програмування, комп’ютерної графіки й дизайну, 
робототехніки, інтернет речей. Як показує прак-
тика, вивчення низки дисциплін, які представлені 
в обов’язкових («Системи управління контен-
том веб-ресурсів», «Прикладне та web програ-
мування» та інше) та вибіркових («Сучасні тех-
нології розробки програмного забезпечення», 
«Програмування мобільних застосунків» тощо) 
компонентах згаданої вище ОПП, сприяє подаль-
шому розвитку бакалаврів в ІТ-галузі.

Відсутність єдиної думки як на міжнародному, 
так і на національному рівнях щодо трактування 
теорії і практики компетентнісно орієнтованої 
освіти (наприклад, для розуміння поняття «ком-
петентність» учені використовують знаннєвий, 
особистісно-діяльнісний та акмеологічний під-
ходи), сповільнює побудову компетентнісно орі-
єнтованої методичної системи підготовки май-
бутніх учителів інформатики, негативно впливає 
на узгодження цілей та результатів навчання, які 
представлені в сучасних нормативних докумен-

тах і які необхідно сформувати у студентів під час 
здобуття вищої освіти в термінах професійних 
компетентностей. Підтвердженням є таке проти-
річчя: в окремих напрямах професійної підго-
товки майбутніх учителів відображено К-підхід, 
але розробка навчально-методичних документів 
в аспекті цілей, змісту, оцінювання досягнень сту-
дентів здійснюється на інтуїтивному рівні.

Аналіз науково-методичних і психолого-педа-
гогічних досліджень дозволяє стверджувати, що 
компетентнісно орієнтована професійна підготовка 
майбутніх учителів інформатики зі збереженням 
досягнень та традицій національної вищої освіти: 
зумовлена реформуванням системи освіти, зрос-
таючими вимогами суспільства до професійного 
рівня випускників ЗВО й потребами фахівців бути 
компетентними та конкурентоспроможними; має 
діяльнісну, практичну та особистісну компоненту, 
які зорієнтовані на відображення в результатах 
навчання сучасних потреб ринку праці, описи Наці-
ональної рамки кваліфікацій, предметний зміст дис-
циплін, посадові обов’язки вчителя інформатики 
та окремі аспекти його професійної діяльності.

Висновки. Насамкінець зауважимо, що 
К-підхід у ЗВО спрямований на професійний 
та особистісний розвиток студентів, підготовку 
кваліфікованих фахівців, які вільно володіють 
обраною професією та орієнтуються в суміж-
них галузях діяльності, готові до саморозвитку. 
Окреслені вище проблеми побудови компетент-
нісно орієнтованого освітнього процесу моти-
вують модернізацію всіх ланок професійної під-
готовки вчителів інформатики, зокрема, цілей, 
змісту, результатів і системи їх оцінювання, форм 
та технологій навчання.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОМПОНЕНТИ 

В ОСВІТНІЙ І НАУКОВИЙ ПРОЦЕС ВВНЗ, ВНП ЗВО УКРАЇНИ

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року передбачає інтеграцію держави 
у світовий освітній простір, яка вимагає постійного вдосконалення національної системи освіти, пошуку 
ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, апробації та впровадження інноваційних педагогічних 
систем, реального забезпечення рівного доступу всіх громадян до якісної освіти, свободи вибору, модернізації 
змісту освіти організації її відповідно до світових тенденцій і вимог ринку праці, забезпечення безперервності 
освіти та навчання протягом усього життя, розвитку державно-громадської моделі управління.

Тоді як Європейські університети вже пройшли певний шлях до побудови міжінституційної системи осві-
ти, українські військові вищі навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти України 
перебувають на організаційно-практичному етапі приєднання до процесу академічної мобільності та транс-
ферту інноваційних технологій у світовий простір. Проведене дослідження особливостей структури, системи 
управління та видів діяльності університетів високорозвинених країн світу та нормативно-правової бази щодо 
можливості забезпечення імплементації міжнародної компоненти в освітній і науковий процес ВВНЗ, ВНП ЗВО 
України допоможе військовому сектору нашої держави інтегрувати у своїй структурі три системи: освітян-
ську, дослідницьку та інноваційну.

Вітчизняні ВВНЗ, ВНП ЗВО та наукові установи беруть активну участь у двосторонньому науково-техніч-
ному співробітництві в межах міжурядових угод. Розпочато практичне перезавантаження всієї системи управ-
ління та фінансування науки в Україні. З одного боку, це централізація прийняття стратегічних рішень у сфері 
науки, а з іншого – суттєво ширше залучення міжнародного складника до процесу формування політики в межах 
національних секторів. Імплементується нова, європейська якість проведення науково-дослідних робіт. Між-
народними спільнотами та організаціями дедалі більше підтримується проведення як фундаментальних, так 
і прикладних досліджень стажування науковців, зокрема військових, за кордоном, проведення важливих між-
народних конференцій.

Ключові слова: освітній простір, освіта, нормативно-правова база, інтегрування, Болонський процес, систе-
ма управління, імплементація міжнародної компоненти.
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RESEARCH OF THE LEGAL FRAMEWORK ON THE POSSIBILITY  
OF ENSURING IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL COMPONENT 

INTO THE EDUCATIONAL SCIENTIFIC PROCESSES OF THE MILITARY 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS IN UKRAINE

The national strategy for the development of education in Ukraine for the period until 2021 represents the integration 
of the state into the global educational space. This space requires continuous improvement of the national education 
system, the search for ways to improve the quality of educational services, testing and implementation of innovative 
pedagogical systems, ensuring equal access for all citizens to quality education. Freedom of choice, improving the content 
of education and trends in the labor market, providing lifelong education and training throughout life, and developing 
state-social management models are also necessary.

While European universities have already passed a certain path to building an interdepartmental education 
system, Ukrainian military universities are at the organizational and practical stage of joining this process. The study 
of the regulatory framework in the field of structures, management systems and activities of universities in the world 
and to ensure access to international components in the educational and scientific processes.

Domestic military higher educational institutions, military educational units of higher educational institutions 
of Ukraine, as well as scientific institutions actively participate in bilateral scientific and technical cooperation in 
the framework of intergovernmental agreements. A practical restart of the entire system of management and financing 
of science in Ukraine has begun. On the one hand, this is the centralization of strategic decision-making in the field 
of science, and on the other, a much broader involvement of the international component in the process of policy formation 
within the framework of national sectors. A new, European quality of research is being implemented. International 
communities and organizations are increasingly supporting the implementation of both basic and applied research, 
internships of scientists, including military, abroad, and the holding of important international conferences.

Key words: educational space, education, regulatory framework, integration, Bologna process, management system, 
implementation of international components.

Постановка проблеми. З 12 травня 1954 року 
Україна є членом Організації Об’єднаних Націй 
із питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО. 
Держава реалізує проект «Асоційовані школи 
ЮНЕСКО в Україні». Україна імплементує Про-
граму Розвитку ООН, включаючи ціль № 2: забез-
печення якісної освіти впродовж життя. ЮНЕСКО 
підтримує досвід упровадження принципів імпле-
ментації міжнародної компоненти в освітній і нау-
ковий процес ВВНЗ, ВНП ЗВО України в процесі 

підготовки військових кадрів, підвищенні їхньої 
кваліфікації і вмотивованості, а також забезпе-
ченні їхньої готовності до роботи в умовах високо-
технологічного освітнього бойового середовища.

Європейський освітньо-науковий простір 
завдяки його особливим досягненням, обумовле-
ним Лісабонською стратегією, Болонським проце-
сом та формуванням Європейського наукового про-
стору (далі – ЄНП), стає дедалі більш відчутною 
і значущою реалією для наукового й освітянського  
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простору України і Центрально-Східної Європи. 
Відбувається дедалі більше усвідомлення громад-
ськістю та науковцями того факту, що реалізація 
завдань, передбачених Болонською декларацією, 
комюніке Європейського Союзу «Міжнародна 
значимість Європейського наукового простору» 
(Communication from the Commission “The 
International Dimension of the European Research Area 
та Деклараціями Європейської Асоціації Універси-
тетів (ЄАУ), прийнятими в Саламанці (Salamanca 
Convention. 2001), Граці (Graz Declaration. 2003), 
Глазго (Декларация Европейской асоциации уни-
верситетов. Глазго. 2005) та Брюсселі (Европейская 
ассоциация университетов. Брюссель. 2007), мож-
лива тільки за умов використання, зміцнення і кон-
центрації інтелектуального, культурного, соціаль-
ного, наукового та технологічного потенціалів всього 
освітянського простору України та ближніх сусідів.

Справедливе визнання кваліфікацій вищої 
освіти, періодів навчання, попереднього навчання, 
включаючи неформальне і неофіційне навчання, 
є основними завданнями Європейського про-
стору вищої освіти (ЄПВО) як у межах окремої 
країни, так і в міжнародних масштабах. Зрозумілі 
та порівняні ступені, а також доступна інформація 
про системи освіти та системи кваліфікацій є пере-
думовами для мобільності громадян і забезпе-
чення привабливості та конкурентоспроможності 
ЄПВО. Станом на 2020 року 54 членів Болон-
ського процесу, включаючи Чорногорію, наразі 
ратифікували Конвенцію Ради Європи / ЮНЕСКО 
про визнання кваліфікацій вищої освіти в Європі 
(Лісабонську конвенцію про визнання (ЛКВ)).

Системи кваліфікацій є важливим інструментом 
досягнення порівнянності та прозорості в межах 
ЄПВО і поліпшення ротації студентів як всередині, 
так і між системами вищої освіти. Ці системи ква-
ліфікацій також допомагатимуть вищим навчаль-
ним закладам у розробці модулів та навчальних 
програм, що базуються на результатах навчання 
та кредитах, а також сприятимуть визнанню як ква-
ліфікацій, так і попереднього навчання, включаючи 
неформальне та неофіційне навчання. Вже досяг-
нуто певних успіхів у запровадженні національних 
систем кваліфікацій, але наразі залишається ще 
багато завдань. Необхідно запровадити в повному 
обсязі такі національні системи кваліфікацій, 
що є відповідними загальній системі кваліфіка-
цій ЄПВО. Це дуже складне завдання може бути 
вирішено за участі та підтримки Ради Європи, яка 
могла б надати допомогу в обміні досвідом щодо 
розробки національних систем кваліфікацій. При 
дослідження даної проблеми були використано 
емпіричний та аналітичний методи.

Мета статті – проаналізувати нормативно-
правову базу щодо можливості забезпечення імп-
лементації міжнародної компоненти в освітній 
і науковий процес військових вищих навчаль-
них закладів, військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти України.

Аналіз досліджень. Проблемою щодо мож-
ливості забезпечення імплементації міжнародної 
компоненти в освітній і науковий процес ВВНЗ, 
ВНП ЗВО України займалися А. Фегер, Т. Димань, 
але на сьогодні вона є нагальною, недослідженою.

Виклад основного матеріалу. Болонський 
процес започаткований 19 червня 1999 року 
представниками 29 країн. Він втілює стратегіч-
ний напрямок розвитку Європи з метою ство-
рення загальноєвропейського простору вищої 
освіти. Приєднавшись до участі в Болонському 
процесі 19 травня 2005 року в Норвегії, Україна 
зобов’язалася ввести відповідні зміни в націо-
нальну систему освіти та приєднатися до роботи 
над визначенням пріоритетів у процесі створення 
єдиного європейського простору вищої освіти. 
Нині до Болонського процесу приєдналися 
48 країн Європейського Союзу та Східного Парт-
нерства (Павко А. 2016). Вступ України в Болон-
ський процес та кредитно-модульна система орга-
нізації навчального процесу відкрили додаткові 
можливості українським курсантам і викладачам 
для розвитку своїх професійних компетенцій на 
основі зарубіжного досвіду. Сьогодні перед сис-
темою вищої освіти нашої країни, в тому числі 
перед ВВНЗ, ВНП ЗВО, поставлено завдання 
подальшої інтенсифікації та диверсифікації ака-
демічної мобільності української молоді.

Оскільки ВВНЗ, ВНП ЗВО України є учасни-
ками Болонського процесу, то вони автоматично 
долучаються до виданих та функціонуючих 
в Європі 16 основних документів, що регламенту-
ють освітній процес країн, а саме:

1. Лісабонська конвенція щодо визнання спе-
ціальностей у системі вищої освіти Європи від 
11 квітня 1997 року // Convention on the recognition 
of qualifications concerning higher education in 
the European region.

2. Сорбонська декларація щодо гармоні-
зації структур у системі вищої освіти Фран-
ції, Італії та Великої Британії від 25 травня 
1998 року у Парижі // Sorbonne Joint Declaration. 
Joint declaration on harmonization of the architecture 
of the European higher educati-on system by 
the four Ministers in charge of France, Germany, Italy 
and the United Kingdom.

3. Болонська декларація від 19 червня 
1999 року // The Bologna Declaration of 19 June 

Рижиков В., Горячева К., Звоненко О. Дослiдження нормативно-правової бази щодо ...
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1999. Joint declaration of the EuropeanMinisters 
of Education.

4. Саламанська конвенція європейських закла-
дів вищої освіти від 29-30 березня 2001 року // 
Message from the Salamanca Convention of European 
higher education institutions. Shaping the European 
Higher Education Area.

5. Студентська ґетеборзька декларація 
від 25 березня 2001 року // Student Goeteborg 
Declaration.

6. Празьке комюніке щодо створення євро-
пейського освітнього простору від 19 травня 
2001 року // Towards The European Higher Education 
Area. Communique of the meeting of European 
Ministers in charge of Higher Education in Prague.

7. Грецька декларація, прийнята Асоціацією 
європейських університетів у вересні 2003 року // 
Graz Declaration of 2003 // Forward from Berlin: 
the Role of the Universities.

8. Берлінське комюніке міністрів освіти від 
19 вересня 2003 року // Realising the European Higher 
Education Area. Communique of the Conference 
of 19 September 2003.

9. Маастрихтське комюніке щодо майбутніх 
пріоритетів розвитку європейського співробіт-
ництва в галузі літньої освіти та тренінгів від 
14 грудня 2004 року // Maastricht Cooperation in 
Vocational Education and Training.

10. Бергенське комюніке міністрів освіти від 
19–20 квітня 2005 року // The European Higher 
Education Area – Achieving the Goals. Communique 
of the Conference of European Ministers Responsible 
for Higher Education? Bergen.

11. Методичні рекомендації щодо впрова-
дження європейської системи трансферту кре-
дитів ECTS та додатку до диплома, прийняті 
головним управлінням з освіти та культури 
у Брюсселі у серпні 2004 року // ECTS User’s 
Guide. European Credit Transfer and Accumulation 
System and Diploma Suppelement.

12. Коротка характеристика Європейської сис-
теми трансферту кредитів // European Credit Transfer 
and Accumulation System (ECTS). Key Features.

13. Звіт щодо впровадження Болонської 
декларації, підготовлений головним управлін-
ням з освіти та культури у Брюсселі 1 серпня 
2002 року // From Prague to Berlin. The EU 
Contribution Progress Report.

14. Звіт щодо впровадження Болонської декла-
рації, проголошений на зібранні міністрів освіти 
країн-учасниць у Берліні у вересні 2003 року // 
Bologna Process Between Prague and Berlin.

15. Структура спеціальностей Європейського 
простору вищої освіти, розроблена робочою гру-

пою // A Framework for Qualifications of the European 
Higher Education Area // BolognaWorking Group 
on Qualifications Frameworks. – Copenhagen: 
Ministry of the Science, Technology and Innovation, 
February 2005 // http://www.bolognaEbergen2005.
no/Docs/00EMain_doc/050218_QF_EHEA.pdf.

16. Проект методичних рекомендацій Парла-
менту та Ради Європи щодо ключових компетен-
цій, які здобуває студент під часосвіти протягом 
життя, 2005 р. // Proposal for a Recommendation 
of the European Parliament and of the Council on key 
competences for lifelong learning.

МОН України вже в 2004 року прийняло низку 
програмних і директивних документів щодо 
впровадження положень Болонського процесу, 
зокрема:

– Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 23 січня 2004 року № 49 «Про затвердження 
Програми дій щодо реалізації положень Болон-
ської декларації в системі вищої освіти і науки 
України на 2004–2005 роки»;

– Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 23 січня 2004 року № 48 «Про проведення 
педагогічного експерименту з кредитно-модуль-
ної системи організації навчального процесу»;

– Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 20 жовтня 2004 року № 812 «Про особливості 
впровадження кредитно-модульної системи орга-
нізації навчального процесу»;

– Наказ Міністерства освіти і науки Укра-
їни від 30 грудня 2005 року № 774 «Про впрова-
дження кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу»;

– Постанова Колегії Міністерства освіти 
і науки України та громадської колегії при 
Міністерстві освіти і науки України від 1 грудня 
2005 року (протокол № 12/1-4) «Про проект Пере-
ліку галузей знань та базових бакалаврських про-
грам підготовки фахівців у ВНЗ України».

Міжнародне співробітництво у сфері освіти 
покликано забезпечити інтеграцію національної 
системи освіти в міжнародний освітній простір, 
що за Національною стратегією розвитку освіти 
в Україні передбачає:

– укладення з іншими державами і реалізацію 
міжурядових та міжвідомчих угод про співробіт-
ництво в галузі освіти і науки;

– організацію освітніх і наукових обмінів, 
стажування та навчання за кордоном учнів, сту-
дентів, педагогічних і науково-педагогічних пра-
цівників;

– розширення участі навчальних закладів, 
педагогів, науковців, учнів та студентів (в тому 
числі курсантів) у різних проектах і програмах 
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міжнародних організацій та співтовариств (про-
грами Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне тощо);

– вивчення досвіду зарубіжних партнерів 
стосовно модернізації системи освіти, зокрема 
вивчення системи професійного зростання в рам-
ках концепції навчання протягом життя щодо 
запровадження міжнародних шкіл, дискусійних 
майданчиків тощо;

– проведення спільних наукових досліджень 
з актуальних проблем розвитку освіти та галузей 
економіки;

– проведення міжнародних наукових конфе-
ренцій, семінарів, симпозіумів тощо;

– навчання іноземців та осіб без громадян-
ства у вищих і професійно-технічних навчальних 
закладах України;

– підтримку співробітництва міжнародних 
таборів для юнацтва, проведення спільних кон-
курсів, фестивалів, форумів тощо;

– створення міжнародних волонтерських 
груп з метою відновлення пам’яток культури 
(Національна стратегія розвитку освіти в Україні 
на період до 2021 року).

– Окрім основного принципу єдності науки 
та навчального процесу із виходом на залучення 
інновацій та нові навчальні програми, рушійною 
силою університетів третього тисячоліття пови-
нна стати креативність [8]. Креативність – це 
процес, за допомогою якого можна реалізувати 
впровадження нових концепцій та нових підхо-
дів у науці, навчальному процесі та в управлінні 
університетом (в стратегічному й тактичному 
аспектах). Креативність у науці – це міждис-
циплінарний та мультидисциплінарний підходи 
до розв’язання наукових завдань. Креативність 
у навчальному процесі – це нові методи й мето-
дики для стимуляції зацікавленості студентів. 
Креативність в управлінні університетом – це 
пошук нових форм та можли-
востей фінансування, створення 
в його структурі нових ефективно 
діючих підрозділів (А. Фегер, 
В. Бунда, Ф. Ващук, 2017: 22-27).

Схематично основні види уні-
верситетської діяльності в Укра-
їні викладено на рисунку 1. Зау-
важимо, що мова йде в першу 
чергу про так звані навчально-
дослідницькі (навчально-наукові) 
університети, які в однаковій мірі 
готують бакалаврів, магістрів, 
докторів філософії та мають 
досить розвинену дослідницьку 
базу і систему інноваційної діяль-

ності у порівнянні з традиційними універси- 
тетами.

Слід відзначити, що більшість ВВНЗ, ВНП 
ЗВО України мають потужну систему освітян-
ської діяльності, але їх дослідницька матеріально-
технічна база та фінансування науково-дослідних 
робіт досить низькі. Тому згідно наказу Мініс-
терства освіти і науки України від 12 березня 
2019 року № 338 «Про державну атестацію закла-
дів вищої освіти в частині провадження ними нау-
кової (науково-технічної) діяльності», зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 27 червня 
2019 року за № 688/33659, № 689/33660 (Про дер-
жавну атестацію закладів вищої освіти в частині 
провадження ними наукової (науково-технічної) 
діяльності: Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 12 березня 2019 року № 338) на 
методику оцінювання наукових напрямів закла-
дів вищої освіти впливає питома вага залуче-
них коштів для фінансування науково-дослідних 
проектів. Звідси, можемо зробити висновок, що 
згодом бюджетне фінансування наукової діяль-
ності ВВНЗ, ВНП ЗВО України буде прямувати 
в бік зменшення, на користь залученим коштам. 
Отже, наукові установи (підрозділи) в майбут-
ньому повинні будуть самостійно шукати джерела 
фінансування своєї діяльності (Про державну 
атестацію закладів вищої освіти в частині прова-
дження ними наукової (науково-технічної) діяль-
ності: Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 12 березня 2019 року № 338). 

Системним документом, який містить опис 
реформ за відповідними напрямами, визначає 
їх стратегічну мету, цілі, пріоритетні завдання 
і заходи, необхідні для забезпечення ефективної 
планомірної реалізації закріпленого Конститу-
цією України стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членства в Організації 

Рижиков В., Горячева К., Звоненко О. Дослiдження нормативно-правової бази щодо ...

 Рис. 1. Схема основних видів діяльності навчально-дослідницького  
(навчально-наукового) університету
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Педагогiка

Північноатлантичного договору – є річна наці-
ональна програма під егідою Комісії Україна – 
НАТО на поточний рік (далі – Програма).

Невід’ємними складовими Програми є додатки, 
в яких визначаються пріоритетні завдання 
та заходи на поточний рік, індикатори виконання 
ефективності реалізації Програми та орієнтовний 
план заходів у рамках Комісії Україна-НАТО на 
поточний рік.

Провідну роль у питаннях координації діяль-
ності ВВНЗ, ВНП ЗВО України, пов’язаної з під-
готовкою, виконанням та моніторингом заходів 
Програми продовжує відігравати Комісія з питань 
координації євроатлантичної інтеграції України, 
утворена Указом Президента України від 8 липня 
2016 року № 296, головою якої є Віцепрем’єр-
міністр України з питань європейської та євроат-
лантичної інтеграції України.

Виконання Програми не потребує додаткових 
витрат із Державного бюджету України, оскільки 
здійснюється за рахунок і в межах бюджетних 
призначень, передбачених центральним органом 
виконавчої влади, іншим державним органам, 
а також за рахунок фінансової допомоги НАТО 
та окремих держав – членів Альянсу.

Як показує практичний досвід Військового 
інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка значно зросла кількість 
курсантів, які були зараховані на навчальні курси 
перших двох циклів, а також спостерігається змен-
шення кількості структурних перешкод при пере-
ході з циклу до циклу. У майбутньому доцільно 
було б зосередити зусилля на усуненні перешкод 
щодо рівного доступу до освіти та переходу від 
циклу до циклу, належного впровадження сис-
теми ECTS (Європейська кредитна трансфертно-
накопичувальна система) (Т. Димань, О. Бонь-
ковський, А. Вовкогон, 2017), що ґрунтується на 
результатах навчання та навчальному наванта-
женні студентів (курсантів).

Ключові завдання для України визначені 
у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 
яку затверджено Указом Президента України від 
1 січня 2015 року № 5, Угоді про коаліцію депу-
татських фракцій «Європейська Україна» Верхо-
вної Ради України VIII скликання від 27 листо-
пада 2014, Програмі діяльності Кабінету міністрів 
України, яка спрямована на виконання Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським співто-
вариством з атомної енергії і їхніми державами – 
членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом 
України від 16 вересня 2014 року № 1678—II (далі 
Угода про асоціацію), середньостроковому плані 

пріоритетних дій Уряду до 2021 року, а також 
у Програмі.

Центральні органи виконавчої влади забезпе-
чують виконання завдань національної системи 
Глобальних цілей сталого розвитку, визначених 
документом «Перетворення нашого світу: Поря-
док денний розвитку у галузі сталого розвитку 
на період до 2030 року», затвердженим резолю-
ціє Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 
2015 року A/RES/70/1.

Майданчиками для пошуку національного кон-
сенсусу, визначення пріоритетів реформ є Кон-
ституційна Комісія, утворена Указом Президента 
України від 3 березня 2015 року № 119, та Націо-
нальна рада реформ, утворена Указом Президента 
України від 23 липня 2014 року № 614.

Демократичні реформи в Україні спрямовані 
передусім на досягнення європейських демо-
графічних стандартів. Асоціація з європейським 
Союзом є важливим стимулом для розбудови 
України як сучасної європейської держави. Залу-
чення ЗВО (в тому числі ВВНЗ, ВНП ЗВО Укра-
їни) до європейського освітньо-наукового євро-
пейського простору зазначено в стратегічній меті 
Програми: «Стратегічна мета 1.5. Сучасна, кон-
курентоспроможна наука, інтегрована в світовий 
науковий простір та Європейський дослідниць-
кий простір, мінімізація негативного впливу на 
навколишнє природне середовище».

Україна бере активну участь у виконанні Про-
грами НАТО «Наука заради миру та безпеки» 
та продовжуватиме виконання науково-дослідних 
робіт, спрямованих на реалізацію державної полі-
тики з розвитку співробітництва з НАТО у сфері 
науки, технологій.

Україна є найбільшим бенефіціаром Програми 
НАТО «Наука заради миру та безпеки».

Імплементація європейського інноваційного 
досвіду в сфері освіти і науки в ВВНЗ, ВНП ЗВО 
України – це реальний практичний механізм 
реалізації в освіті і науці державної політики. 
Переважно через імплементацію європейського 
досвіду працівники аналізують сучасні тенденції 
розвитку вітчизняної та зарубіжної освіти, гли-
боко вивчають нові нормативні документи та ін. 

У п. 2 ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» 
визначено поняття «академічна мобільність – 
«тобто можливість учасників освітнього процесу 
навчатися, викладати, стажуватися чи проводити 
наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти 
(науковій установі) на території України чи поза її 
межами» (Про вищу освіту: Закон України).

Відповідно до п. п. 1, 3 ст. 76 ЗУ «Про вищу 
освіту» Україна провадить зовнішньоекономічну 
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діяльність у сфері вищої освіти. Основними напря-
мами зовнішньоекономічної діяльності закладу 
вищої освіти є: організація підготовки осіб з числа 
іноземних громадян до вступу у заклади вищої 
освіти України та осіб з числа громадян України 
до навчання за кордоном; організація навчання за 
кордоном (Про вищу освіту: Закон України).

Згідно з п. 4 Положення про порядок реаліза-
ції права на академічну мобільність, затвердже-
ним постановою КМУ від 12 серпня 2015 року 
№ 579 право на академічну мобільність може бути 
реалізоване на підставі міжнародних договорів про 
співробітництво в галузі освіти та науки, міжнарод-
них програм та проектів, договорів про співробітни-
цтво між вітчизняними вищими навчальними закла-
дами (науковими установами) або їх основними 
структурними підрозділами, між вітчизняними 
та іноземними вищими навчальними закладами 
(науковими установами) та їх основними структур-
ними підрозділами, а також може бути реалізоване 
вітчизняним учасником освітнього процесу з влас-
ної ініціативи, підтриманої адміністрацією вітчиз-
няного вищого навчального закладу (наукової уста-
нови), в якому він постійно навчається або працює, 
на основі індивідуальних запрошень та інших меха-
нізмів (Про затвердження Положення про порядок 
реалізації права на академічну мобільність: Поста-
нова № 579 від 12 серпня 2015 року).

У п. 10 цього Положення за домовленістю 
між учасниками академічної мобільності: здій-
снюється відбір учасників освітнього процесу 
для участі в програмах академічної мобіль-
ності; регламентуються перелік вимог та доку-
ментів, необхідних для підтвердження участі 
в програмі академічної мобільності, процедура 
і строк їх подання; визначаються етапи, фінан-
сові умови, види та форми академічної мобіль-
ності, тривалість і зміст навчання та стажування 
у вищих навчальних закладах (наукових устано-
вах) — партнерах; визначаються умови визнання 
результатів навчання, стажування або проведення 
наукових досліджень та звітування науково-педа-
гогічних, наукових та педагогічних працівників 
(Про затвердження Положення про порядок реалі-
зації права на академічну мобільність: Постанова 
№ 579 від 12 серпня 2015 року).

Висновки. Аналіз стану виконання базових 
принципів Болонської декларації у європейській 
віщий школі дозволяє зробити висновок щодо 
імплементації європейського інноваційного 
досвіду в сфери освіти і науки в ВВНЗ, ВНП 
ЗВО України. Зокрема, з принципу «мобільність 
викладацького складу, студентів та випускни-
ків», який є одним з основних положень Болон-
ського процесу. Однозначно, що за останні 
п’ятнадцять років було досягнуто значного 
прогресу, проте ще залишається чимало про-
блем. Серед найбільших перешкод на шляху до 
забезпечення мобільності залишаються питання 
міграції, визнання, недостатнього фінансового 
заохочення і негнучкого механізму виплат допо-
моги. Особливо гостро ці питання постають 
перед ВВНЗ, ВНП ЗВО України.

Виходячи з досвіду участі в академічній 
мобільності українських ЗВО, і зокрема ВІКНУ, 
можемо відзначити, що у більшості закладів 
проходить уніфікація до трициклічної система 
ступенів «бакалавр-магістр-доктор» (1st, 2nd,  
3d cycle). Значно зросла кількість студентів (кур-
сантів), які були зараховані на навчальні курси 
перших двох циклів, а також спостерігається 
зменшення кількості структурних перешкод 
при переході з циклу до циклу. У майбутньому 
доцільно було б зосередити зусилля на усу-
ненні перешкод щодо рівного доступу до освіти 
та переходу від циклу до циклу, належного впро-
вадження системи ECTS (Європейська кредитна 
трансфертно-накопичувальна система), що ґрун-
тується на результатах навчання та навчальному 
навантаженні студентів (курсантів). Актуальним 
питанням залишається необхідність вдоскона-
лення системи працевлаштування випускників 
для невійськових ЗВО.

Вища освіта повинна стати ключовим елемен-
том сталого розвитку європейських суспільств 
як на національному, так і на європейському рів-
нях. Трансформувати національні системи вищої 
освіти необхідно таким чином, щоб вони були 
здатні вирішувати не тільки нагальні питання, але 
і прогнозувати проблеми, з якими країни Європи 
та Україна можуть стикнутися в майбутньому.

Рижиков В., Горячева К., Звоненко О. Дослiдження нормативно-правової бази щодо ...
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БІОЕНЕРГЕТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ РОДИННИХ 
ЛЕКСЕМ (КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ)

У статті здійснено теоретичний аналіз і практичне декодування процесів енергетичної інтеракції в площині 
опрацювання досліджуваних одиниць. Розроблено методичну організацію та поетапну підтримку індивідуального 
проєкту школяра з метою зміцнення, розвитку та сприяння адекватного психологічного мікроклімату родини засо-
бами мови. Крім того, акцентовано увагу на таких найважливіших поняттях, як рід, карма, родові програми, біоенер-
гетичний зв’язок тощо. Спроєктовано ефективність формування лексичної родинної компетенції крізь призму вихо-
вання свідомого ставлення до міжособистісної взаємодії та контролю власних думок і висловлювань у сімейному колі.

Серед умов, які забезпечували результативність вивчення досліджуваних одиниць у контексті біоенергетич-
ного спілкування, визначено необхідність різноаспектних розвідок указаного рівня інтеракції; формування куль-
тури взаємної підтримки в сім’ї та між громадянами країни загалом. Установлено черговість виконуваних видів 
робіт, які взаємопов’язано з лінгвістичним матеріалом і власними креативними міркуваннями. Звернено увагу 
на з’ясування джерел надходження енергії та можливості їхнього використання в сучасному світі. Для прикла-
ду: добрі думки, слова, вчинки; безпосередні та опосередковані контакти з природою; особливості зовнішнього 
вигляду; просторового розміщення та здійснення певних видів жіночого рукоділля тощо.

Зроблено висновки про подальшу перспективність опрацювання досліджуваних одиниць у руслі вказаного 
напряму (комунікативно-діяльнісний аспект); наголошено на можливості інтенсифікації процесів засвоєння 
навчального матеріалу, як-от: формулювання позитивних афірмацій роду, робота з різними типами словників, 
встановлення причинно-наслідкового зв’язку поколінь, творчого застосування СІТ, обговорення вражень, висно-
вків, здобутого досвіду життя та іншого. 

Ключові слова: рід, біоенергетика, родинна лексика, комунікація, біогенетичний закон, комунікативно-діяль-
нісний підхід, лексична родинна компетентність.
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BIOENERGY INTERACTION IN THE CONTEXT OF THE STUDY FAMILY TOXES 
(COMMUNICATIVE-ACTIVITY ASPECT)

The theoretical analysis and practical decoding of energy interaction processes in the plane of elaboration of the studied 
units are carried out in the article. The methodical organization and step-by-step support of the individual pupil’s project 
with the purpose of strengthening, development and assistance of the adequate psychological family’s microclimate by 
means of language are developed. In addition, emphasis is placed on such important concepts as gender, karma, ancestral 
programmes, bioenergetics communication, etc. The effectiveness of the formation of lexical family competence through 
the prism of educating the conscious attitude to interpersonal interaction and control one’s own thoughts and expressions 
in the family circle is projected.

Among the conditions that ensured the effectiveness of the study the researched units in the context of bioenergy 
communication, the need for various aspects of this level of interaction was identified as well as formation of the culture 
of mutual support in the family and between the citizens of the country as a whole. The sequence of the types of performed 
work is established, which are interconnected with the linguistic material and one’s own creative considerations. 

Рудюк Т. Бiоенергетична взаємодiя в контекстi вивчення родинних лексем ...
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Attention is paid to finding out the sources of energy and the possibilities of their use in the modern world. For example: 
good thoughts, words, deeds; direct and indirect contacts with nature; features of appearance; spatial placement 
and implementation of certain types of women’s needlework, etc.

Conclusions are made about the further prospects of elaboration the researched units in the specified direction 
(communicative-activity aspect). Special attention is paid to the possibility of intensifying the processes of learning 
material, such as: formulation of positive affirmations of the genus, work with different types of dictionaries, establishing 
the causal relationship between generations, creative use of modern IT, discussion of impressions, conclusions, life 
experiences, etc.

Key words: genus, bioenergy, family vocabulary, communication, biogenetic law, communicative-activity approach, 
lexical family competence.

Постановка проблеми. У кожній сім’ї панує 
власна атмосфера, яка ґрунтується на особли-
востях біоенергетичного зв’язку між найрідні-
шими. Згідно з народними уявленнями, указана 
соціальна група людей здатна генерувати чіткі 
правила взаємодії, вибудувані на раціональних 
та ірраціональних складниках, як-от: куди голка, 
туди й нитка; куди чоловік, туди й жінка; чужа 
сім’я, то – темний ліс або: чоловік у домі – голова, 
а жінка – душа тощо. Тобто констатуємо наявність 
різноаспектного рівня комунікації, який потребує 
детальнішого опрацювання в аспекті запропоно-
ваної розвідки. 

Аналіз досліджень. Досить мудро про вагомість 
злагодженої атмосфери в родині сказано в Біблії: 
«Краще кусень сухого хліба, і з ними мир, ніж дім, 
повний заколотої худоби зі сваркою (Біблія, 2005: 
607). Позаяк, окрім законів спадковості, варто 
вивчати виховну особливу сферу, а саме: дух, який 
панує в сім’ї, члени якої не можуть займати щодо 
одне одного довільного становища (Корчак, 1976: 
46). Такі майстри-скульптори, як матір із батьком, 
зауважує В. О. Сухомлинський, є найтоншими 
різцями, які мають наймайстерніші руки та ство-
рюють атмосферу, за якої дитина пізнає світ не 
лише розумом, а й серцем (Сухомлинський, 1988: 
156). Висококваліфікований науковець сучасності 
Л. І. Мацько справедливо наголошує на тому, що 
обмін словами, думками, закодованими у мові 
є обміном могутніми зарядами енергії. Кожне 
слово, кожне вербальне вираження думки, на 
переконання дослідниці, створює торсіонові поля 
одночасного правого і лівого обертання та діє на 
співрозмовників позитивно або негативно (тре-
тього не дано) (Мацько, 2009: 18). Суголосні 
з наведеними міркуваннями світові практики. 
Зокрема, давньокитайська натурфілософія розгля-
дає жіноче та чоловіче начало як втілення відпо-
відних енергій, які здатні підтримувати одна одну 
та продукувати нову. Проте багатоманітні дисгар-
монійні впливи спроможні порушувати таку зла-
годженість співіснування та призводити до поро-
дження великої смути й завдати шкоди здоров’ю 
(Бутенко, 2019: 6).

Мета статті – розробити методику вивчення 
родинної лексики в контексті біоенергетичної вза-
ємодії (комунікативно-діяльнісний аспект).

Виклад основного матеріалу. Сімейний 
зв’язок між батьками та дітьми визнано найсиль-
нішим, тоді як загальні закони близькості або від-
даленості взаємин розміщено за відповідними 
колами, як-от: 

1. Діти – найближчі та найважливіші люди 
в житті. Батьки закладають для них поняття добра 
та зла. Стосунки між ними залежать від харак-
теру/ освіти. 

2. Кохані. Енергетична взаємодія на рівні 
дарів: світу, себе, енергії.

3. Подружжя. Це – досвід служіння іншій 
людині, перевірка любові, співпереживання, 
здатності сприймати та віддавати. Енергетичні 
відносини побудовано на безмежній основі, 
позаяк вони здатні протистояти дисгармонійним 
впливам, демонструючи безмежність своєї сили 
та невразливості. 

4. Батьки, брати, сестри. Так, один із дітей 
може бути носієм долі матері, інший – батька, 
третя дитина, як правило, вільна та чиста від 
таких боргів. Важливо пам’ятати про те, що 
близьких людей не вибирають, тому їх варто ціну-
вати та прощати за будь яких умов. 

5. Родичі. Це коло потребує дотримання пра-
вил взаємодопомоги задля спільного накопичення 
позитивної енергії роду; звільнення наступних 
поколінь від родових хвороб і проблем. Для при-
кладу, відомо, що рід може оберігати (це означає, 
що хтось із нього чи рід загалом заслужив поді-
бну підтримку тому такі сімейні традиції треба 
примножувати та передавати у спадок); у інших 
випадках – він може бути випробуванням, подо-
ланням проблем, прокльонів, бо кожна людина 
є частиною свого дерева. 

6. Друзі (категорія близьких і рідних, як пра-
вило, безкорислива підтримка). 

7. Товариші на роботі (взаємовигідні умови). 
8. Знайомі (найрізноманітніша взаємодія). 
9. Випадкові перехожі (взаємовигідні умови, 

через яких виявляється наше ставлення до світу). 
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Для початку пропонуємо старшокласникам 
поміркувати над таблицею енергетичної світо-
будови: заповнити та обговорити її за наведеним 
зразком (див. табл. 1). 

Так, розвиток сучасної методичної освіти 
в контексті вивчення родинної лексики (біо-
енергетичний рівень) має базуватися на органі-
заційно-проєктному складнику (комунікативно-
діяльнісний аспект), який здатний забезпечувати 
здоровий мікроклімат у сім’ї та формувати відпо-
відну родинну компетенцію школяра. 

Пропонуємо до розгляду орієнтовної види 
діяльності: 

Вправа І. Записати та висловити позитивні 
якості найближчого сімейного оточення зі вказів-
кою відповідних родинних номінацій. Наприклад: 
мами, тата, брата, сестри та ін. Необхідно звер-
нути особливу увагу на назви тих осіб, з якими 
стосунки склалися не досить вдало, накопичилися 
образи, а то й гнів. У такому випадку варто залу-
чити практику написання листів-пробачень чи 
подяк-молитов за довільно визначеною формою. 

Такий досвід роботи допоможе звільнитися від 
енергетики негативу, пов’язаного з відповідною 
родинною номінацією, сприятиме реалізації чле-
нів родини та налагодженню особистого життя. 

Вправа ІІ. Робота з різними типами словників 
у контексті вивчення досліджуваних одиниць. 
Наприклад, з’ясування значення таких понять як: 
родина – група людей, об’єднаних на основі шлюб-
них і кровних зв’язків, що складається з чоло-
віка, жінки, дітей та інших близьких родичів, 
які живуть разом, ведуть спільне господарство 
і між якими встановлюються багатосторонні 

стосунки: між чоловіком і дружиною, батьками 
і дітьми, братами і сестрами й іншими родичами 
(Благінін та ін., 1996: 408). Рід – ряд поколінь, 
що походять від одного предка та між якими 
встановлено багатосторонні родинні стосунки, 
відображені й закріплені в традиціях, обрядах, 
святах, родоводі (Благінін та ін., 1996: 406). Біо-
енергетика – це вивчення передачі енергії між 
живими системами (Ребер, 2000: 97). Біогене-
тичний закон – закономірність у живій природі, 
яка полягає в тому, що організм у процесі індиві-
дуального розвитку (онтогенезу) повторює деякі 
риси і особливості предкових форм відповідного 
філогенетичного ряду (Шинкарук, 1986: 48) тощо.

Вправа ІІІ. Діалог із родом. Ведення даної роз-
мови передбачає вільне володіння попередньою 
інформацією; здатність самостійно пояснювати 
лексичне значення досліджуваних дефініцій і від-
повідних словосполучень. Для прикладу: благо-
словення матері – це дуже сильна молитва семи 
днів, яка здатна утворювати невидимий енерге-
тичний кокон для дитини, захищати від непри-
ємностей, спрямовувати події в потрібне русло. 
Існує думка про те, що людину, яку благословила 
мама – стає невразливою. Проте, відмова неньки 
може пророкувати невдачі, загрожувати здоров’ю 
та навіть життю дитини. Ще: родові програми – це 
факт безпосереднього впливу та характеристики 
здоров’я/спадкових хвороб; успішності/неуспіш-
ності, які передаються майбутнім поколінням 
через клітини ДНК на фізіологічному та інформа-
ційно-енергетичному рівнях. Для того, щоб очис-
тити свій рід і запустити процес його процвітання 
існують різноманітні види діяльності. Зокрема, 

Таблиця 1
Особливості функціонування чоловічої та жіночої енергій  
в концепції світобудови та лексичної родинної номінації

№ з/п Макрокосмос / його інтерпрета-
ційна структура

Співвіднесеність із родинними лексичними  
номінаціями/ елементами макрокосмосу та способами осяг-

нення дійсності

1. Світові практики, як-от, китайська  
філософія, даосизм) → Інь/ жінка Ян/ чоловік

2. Сторони світу → Північ Південь
3. Небесні світила/ частини доби → Місяць/ ніч/ морок Сонце/ день/ світло
4. Стихії → Вода Вогонь
5. Домінантний стан → Спокій/м’якість Діяльність/ твердість

6. Спосіб осягнення дійсності → Ірраціональний, інтуїтивний, 
містичний, емоційний … Раціональний, логічний …

7. Особливості взаємодії  
з навколишнім світом →

Уміння слухати та чути, 
співчувати, співпереживати, 

допомагати …

Лідерство, вміння брати ініці-
ативу, ніколи  

не здаватися …
8. Джерела надходження енергії → Земля Космос
9. … … …
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Н. І. Бензионович переконує в тому, що добрі 
вчинки здатні змінювати стан енергетичного поля 
сім’ї, трансформувати важкі родові програми, 
які наявні більшою чи меншою мірою в багатьох 
людей (Бензионович, 2019: 3). 

Орієнтовна форма діалогу:
– що я можу зробити для того, щоб проявити 

себе?
– як змінитися на краще та допомогти іншим 

людям у подібних перетвореннях?
– чи існують можливості для розкриття мого 

роду, його процвітання та сили?
Вправа ІV. Життєва школа поліпшення карми 

або дія всесвітнього причинно-наслідкового 
закону розплати за добро та зло. 

Приміром: 
– заповніть таблицю, керуючись принци-

пами взаємодопомоги та радості за ближніх (див. 
табл. 2): 

– сформулюйте позитивні афірмації роду для 
зміцнення Вашої сім’ї на зразок: я можу безкон-
фліктно спілкуватися з близькими, позаяк наш 
рід зберігає досить теплі взаємини з покоління 
в покоління та ін.;

– організуйте та здійсніть сімейні тематичні 
екскурсії. Зокрема, Академія Цілісного Світо-
гляду (м. Київ) пропонує досвід роботи з родо-
вими програмами, а саме: подорож в містечко 
Страдч, що на Львівщині; проходження дороги 
очищення за свій рід; читання сильних молитов за 
померлих, живих, майбутні покоління; звернення 
до чудотворних ікон і купання в благотворному 
озері. Тобто ті види діяльності, які розраховані на 

зміцнення родинних стосунків, відкриття нових 
можливостей для членів роду, збільшення сили, 
благословення та усвідомлення необхідності 
вивчати вказані одиниці. 

Вправа V. Установлення причинно-наслідко-
вого біоенергетичного зв’язку поколінь у площині 
вивчення досліджуваних номінацій. 

На жаль, негативні накопичення інформації 
мають місце для багатьох генерацій. Війни, рево-
люції, розкуркулення, голодомор та ін. події не 
найкращою мірою відображено на наших родах. 
Цей осередок генетичної пам’яті потребує копіт-
кого вербального очищення через практику різно-
манітних молитов, як-от: проходження спеціаль-
них церковних служб «Сорокаустів» (за здоров’я 
всієї сім’ї в 3-7 храмах), парастасів (сильний 
покаянний молебень за померлих), вранішнього 
читання 26, 50 і 90 псалмів (між якими має звучати 
молитва «Богородице, Діво, радуйся»); звертання 
до роду за благословенням і молитвою за нього. 
Так, жінка, яка працює нарівні з чоловіком і несе 
непосильний тягар обов’язків часто є свідченням 
такого генетично закарбованого осередку пам’яті. 
Співзвучність позиції виявляється в способі життя 
предків, де чоловіки були задіяні на війні. 

Як правило, найбільший вплив на подібні 
спомини справляють дідусі з бабусями. Вони 
виступають безпосередніми авторами життєвого 
сценарію внуків; батьки – режисерами; діти вико-
нують роль акторів. Зважаючи на вищезазначений 
контекст інформації, говоримо про важливість 
здобуття знань особистої та родинної відпові-
дальності за свої вчинки, вагомість злагодженого 

Таблиця 2
Життєва школа поліпшення карми

№ 
з/п

Назва родинної лек-
сичної номінації

Нагода для спільної 
радості

Варіант допомоги/
Діалогу

Враження, зауваження, 
коментарі та висновки

1. Мама Змонтувати родинне відео 
за допомогою програми 
Windows Movie Maker на 
День народження для мами

Приготувати родинну 
вечерю …/ Запитати: 
«Ненько, що я можу 
зробити для того, щоб 
покращити/полегшити твій 
настрій/ твій день»?

…

2. Тато … … …
3. Тітка … … …

Таблиця 3
Щоденник саморефлексії

№ з/п Лексична родинна 
номінація

Мрії, виражені  
в комунікації, діях

Власні вчинки Коригування вер-
бальної поведінки

Мої спостереження/ 
враження

1. Мама … … … …
2. Тато … … … …
3. Я … … … …
4. … … … … …
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енергетичного зв’язку для збереження благопо-
луччя та вільної реалізації майбутніх поколінь.

Вправа VI. Родина моєї мрії. Уявляти (щоранку 
та щовечора) сім’ю, яку б Ви хотіли побудувати 
в майбутньому (можна з використанням СІТ). 
Заповнити щоденник саморефлексій за наведе-
ною схемою (див. Табл. 3):

Вправа VII. Практика висловлювання захо-
плень, демонстрація відданості, досвід сімейних 
обіймів у системі зменшено-пестливих форм 
родинних лексем. 

Так, ще Соломон зауважував: «Приємні 
слова – це стільниковий мед, які солодкі для душі 
та цілющі для кісток» (Біблія, 2005:607). Народ 
суголосний зі сказаним: «Одне погане слово ска-
жеш – почуєш десять». Або: «Який голос, такий 
й відголос». Пригадайте, наскільки часто звучать 
від Вас добрі слова в колі найрідніших людей? 
Чи часто Ви вживаєте лагідні форми родинних 
звертань? Коли буваєте вдячні та обіймаєте один 
одного? 

Інформація для довідок: кількість тактильних 
контактів незалежно від віку та статі людини має 
складати не менше 7-8 разів на добу. До них варто 
додавати слова вдячності, похвали, пестливого 
називання близьких, що сприятиме духовному 
та емоційному комфорту сім’ї й кожному її члену 
зокрема. 

Вправа VIII. Дослідження енергетики вишивки 
в контексті вивчення родинних номінацій. 

Шиття – це досить містичний процес, який 
взаємопов’язано з Космосом. Так, перед роботою 
жінки (мами, бабусі …) мали обов’язково помо-
литися, що надавало потужної сили рушникові. 
Голка, яка була направлена вістрям догори всо-
тувала енергетику неба, тобто відбувався процес 
намагнічування, а вже потім проколювання тка-
нини, яка вбирала в себе небесну енергію та силу 
роду майстрині. Українці підмітили: «Якщо в кого 
заболить голова, то її необхідно обв’язати виши-
тим рушником, – і біль ущухне». 

Особливого значення надавали символіці узо-
рів, таємничим древнім знакам-оберегам, кодам, 
гербам, кольоровій гамі та ін. Так, сварга, себто 
хрест у русі – символізував домашнє вогнище 
та родинне щастя; квітка – чистоту та процвітання 
роду; виноград – родину, рід; ромби – засіяне поле, 
материнство та ін. 

Вправа IХ. З’ясування взаємозв’язку енер-
гетики дерев і домашньої атмосфери в процесі 
вивчення досліджуваних одиниць. Для прикладу: 
акація – позитивно впливає на продовження роду, 
лікує безпліддя у чоловіків і жінок, покращує 
настрій, знімає стрес; береза – дуже потужний 

захисник, який не пускає в дім зла, коли росте за 
огорожею; вишня – символ родючості та достатку, 
оберіг, приносить удачу; горобина – береже буди-
нок і родину від негативної енергії, розвиває 
екстрасенсорні здібності, вчить контролювати 
почуття та приносить успіх у стосунках із проти-
лежною статтю; груша – це символ материнства, 
любові, стабільності, довголіття, наділяє вмінням 
спілкуватися; дуб – заступник воїнів, проте, якщо 
росте на своїй ділянці, може віщувати смерть 
для глави сім’ї; клен – позбавляє від негативної 
енергії, дарує довголіття, любов, матеріальний 
добробут, спокій; папороть – знищує негативні 
емоції та перешкоджає сваркам у родині, примно-
жує гроші та удачу, захищає від нечистої сили; 
тополя – позбавляє від негативної енергії; туя – (у 
багатьох культурах) дерево скорботи та печалі, 
яке саджають на кладовищах. Через те, якщо воно 
росте на подвір’ї, де є дівчина, – воно може зашко-
дити її заміжжю; шипшина – це оберіг родинного 
благополуччя, притягує любов і зміцнює стосунки 
в сім’ї; яблуня – дарує щастя в родині, красу, чарів-
ність і віру в себе, це дерево пов’язують із вічною 
молодістю, довголіттям; ялівець – захисник від 
порчі та злих сил, його хвоя, спалена в оселі, 
позбавляє від негативної енергії; ялина – дерево-
вампір, який виганяє чоловіків із дому.

Варто пов’язати родинні номінації з відповідно 
направленою енергетикою дерев. Практикувати 
тактильні контакти з природою для підняття жит-
тєвого тонусу. 

Вправа Х. Дослідження джерел надходження 
енергії паралельно з вивченням родинних номінацій.

Відомо, що волосся жінки – це своєрідний аку-
мулятор: чим воно довше – тим мудрішою є його 
власниця та має більше сили, доброти й любові. 
Це характерний показник якості й рівня внутріш-
ньої сили жінки. Згідно з давніми уявленнями, 
розпущені коси символізували безладну витрату 
енергії, потужний сексуальний заклик, який був 
прийнятним лише вдома. Так, волосся, зібране 
у високий пучок додає витривалості та сил; низь-
кий хвіст – розвиває лагідність; коса, заплетена 
вздовж хребта, дає змогу світлим силам Матінки-
природи переходити через неї та наповнювати 
тіло, дух і душу жіночою енергією. Не радили 
розпускати волосся ще й через те, що в такому 
вигляді воно здатне вбирати значну кількість 
негативної енергії, викликати стрімке погіршення 
самопочуття. Породілля мала обов’язково роз-
пускати волосся, знімати всі шпильки та обідок із 
метою того, щоб пологи пройшли вдало. Короткі 
зачіски, згідно з такими міркуваннями, позбавля-
ють джерел енергії, унеможливлюють отримання 
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необхідної кількості інформації з Всесвіту та вико-
ристання її для блага родини. Максимально довге 
волосся – це запорука потужного захисту, розви-
неної інтуїції, любові та достатку в домі. 

Не позбавлено особливого значення й деякі 
елементи гардеробу. Приміром, спідниця, за пере-
конаннями наших пращурів, допомагала жінкам 
черпати енергію та силу землі, ставати родючою 
й матеріально благополучною. За умов браку 
даного елементу одягу, відбувається порушений 
обмін енергіями, що призводить до хвороб, непо-
розуміння та сварок у стосунках. Таку закономір-
ність обґрунтовано з фізичної точки зору: край 
спідниці – це своєрідне коло-оберіг, коливання 
якого посилює енергію землі та сприяє здоров’ю 
й злагодженому функціонуванню репродуктив-
них органів жінки. Звідси думка про те, що поділ 
спідниці здатен знімати вроки, коли ним обтерти 
обличчя. Пригадаємо водіння весняних хороводів, 
які також мали форму кола (здатного акумулю-
вати силу, покращувати самопочуття та загальний 
мікроклімат колективу). У зв’язку з цим важливо 
дублювати цю геометричну фігуру в спільному 
просторовому розміщенні, наприклад, за родин-
ним обідом або вечерею. 

Вельми потужними в народі вважають жіночі 
думки та слова. Зокрема, українці знають, що 
господарювання в роздратованому стані здатне 
зашкодити чи навіть бути руйнівним. Для при-
кладу, коли дружина міркує або говорить погано 
про свого чоловіка, вона не підтримує його 
енергетично, позбавляє максимально можливої 
спроможності здобувати матеріальні блага для 
своєї сім’ї. Таке реальне жіноче невдоволення 
замикає обопільне коло страждань, – і чоло-
вік фактично не здатен виправити ситуацію на 
краще. Згадану позитивну енергію спокою, врів-
новаженості та стабільності сильна стать може 
черпати лише від своєї дружини. Відсутність 
жіночої ласки призводить до агресивності, гру-
бості та жорстокості. 

Вправа ХІ. Контроль власних думок і характеру 
висловлювань у родині (практика використання 
зменшено-пестливих варіантів родинних номі-
націй). Жінок наділяють ментальною силою, яка 
перевищує чоловічу в 16 разів. У зв’язку з цим, 
важливою розвивати навички сімейної (держав-
ної) підтримки в контексті вивчення досліджува-
них одиниць. Розглянемо конструкції на зразок: 
родинна лексична номінація + фраза-опора: (р. 
л. н.) донечко, я з тобою; можеш мені нічого не 
пояснювати; я люблю та ціную тебе завжди; 
дозволь мені бути поруч, коли тобі важко; що 
я можу для тебе зараз зробити? Це нормально – 

турбуватися; я співчуваю, що тобі зараз важко; 
ти можеш розраховувати на мене.

Вправа ХІІ. Спільне споглядання джерел енер-
гії, як-от: води, вогню, природи та ін. Обмін сімей-
ними враженнями за таблицею 1.

Вправа ХIII. Усне висловлювання на тему: 
«Дослідження енергетики сімейних реліквій зі 
вказівкою родинних номінацій власників». 

Вправа XIV. Конспектування висловів і цитат 
відомих людей із метою здобуття досвіду біо-
енергетичної взаємодії в майбутньому. Наприклад: 
«Батьки та вихователі мають дуже уважно 
вивчати дітей, вникати в їхній внутрішній світ, 
відшукувати спонукальні мотиви їхньої пове-
дінки. Їм слід завжди пам’ятати: все досягнуте 
муштрою, насильством, заборонами – нетривке 
і ненадійне (Корчак, 1976: 11). Або: «Для батьків 
діти повинні бути миліші та дорожчі, ніж золото 
та срібло, перли та дорогоцінне каміння, оскільки 
вони є своєрідним дзеркалом скромності, приві-
тності, доброти, згоди та інших благодіянь, дар 
Бога. Золото, срібло та інші предмети – це речі 
не одухотворені за своєю суттю, розтоптаний 
ногами прах, лише трохи оброблений чи очищений, 
а діти – це живі образи живого Бога, безсмертна 
спадщина нас самих» (Коменський, 1947: 16, 37-38).

Вправа XV. Правило трьох добрих справ/слів 
на день у контексті вивчення родинних номінацій: 
1) для родини (мами, тата, брата…; 2) для душі …; 
3) для когось поза сім’єю (країни).

Вправа XVІ. Побудова правил свого дому за 
наведеним зразком (див. Рис. 1), створення влас-
них норм взаємодії у майбутньому. Пропонуємо 
накреслити макет запропонованого будинку-при-
писів за допомогою сучасних інформаційних 
технологій і відповідних комп’ютерних програм. 
Проте, для початку висунемо декілька порад: 
по-перше, варто пам’ятати про те, що митропо-
лит Православної церкви України наголошує на 
тому, що слово «дім» вжито у Святому Письмі 
в значенні «сім’ї» тому предстоятель закликає 
будувати його на міцній основі, як-от: на камені, 
а не на піску, де Господь є на першому місці, 
а все інше – на своєму, де присутня молитва, де 
панує взаємна повага, турбота про благо іншого, 
емоційне та фізичне здоров’я, відсутність зло-
вживань. Блаженніший Епіфаній говорить про 
те, що любов – це здатність дарувати щастя іншій 
людині, з цього почуття народжується довіра, 
потім – віра в ближнього, яка надихає та окри-
лює; вірність. По-друге, у контексті вивчення 
родинних номінацій старшокласниками, важливо 
не забувати про самовиховання відповідальності 
молодого покоління за атмосферу власної родини, 
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культуру енергетичної взаємодії, 
терплячості та витримки один до 
одного. По-третє, згадаємо декілька 
загальновідомих цитат засновниці 
доброчинних місій матері Терези, 
приміром: для створення сім’ї 
достатньо полюбити, а для її збе-
реження – потрібно навчитися тер-
піти та прощати. Або: поширюйте 
любов повсюди, хоч би де Ви пере-
бували, – і насамперед у власному 
домі. Ще: усміхайтеся одне одному, 
усміхайтеся своїй дружині, усмі-
хайтеся своєму чоловікові та своїм 
дітям – неважливо, до кого Ви усмі-
хаєтеся, – це допоможе Вам пройня-
тися більшою любов’ю до людей.

Вправа ХVII. Ведення щоденника 
саморефлексій до та після індивіду-
ального проєкту. Обговорення вра-
жень, висновків, обмін здобутими 
знаннями, вміннями та навичками. 

Висновки. Отже, вивчення 
родинної лексики в контексті біоенергетичної 
взаємодії (комунікативно-діяльнісний аспект) від-

криває нові методичні резерви для формування 
родинної лексичної компетенції та усвідомленої 
систематичної роботи над собою.

 

Правила дому 

1. Любити одне 
одного 

2. Говорити добрі 
слова 

3. Дарувати обійми 
та поцілунки 

4. Бути терплячим 5. Багато сміятися 6. Пити разом чай 

7. Довіряти 8. Прощати (навіть 
якщо важко) 

9. Завжди 
поспішати додому 

10. Виконувати 
обіцяне 

11. Цінувати 
моменти, проведені 
разом 

12. Поважати одне 
одного 

Рис. 1. Правила дому (за порадами святих старців і святих отців)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бензионович Н. Сделайте свой Род сильным и здоровым. Здоров’я та довголіття. 10–16 грудня. 2019. 

№ 48 (1480). С. 2.
2. Бензионович Н. Чому важливо правильно вибудовувати стосунки. Здоров’я та довголіття. 5–11 лютого. 

2019. № 5 (1480). С. 3.
3. Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового завета. Киев : Издания Свято-Успенской Почаевской 

Лавры, 2005. 1346 с.
4. Большой толковый психологический словарь / Ребер Артур (Penguin). Том 1 (А – О) : пер. с англ. Москва : 

Вече, АСТ, 200. 592 с.
5. Бутенко А. Сім’я як еліксир здоров’я і довголіття. Здоров’я та довголіття. 12–18 лютого 2019. № 6. С. 6.
6. Коменский Я. А. Материнская школа. Москва : Учпедгиз, 1947. 103 с.
7. Корчак Я. Як любити дітей. Київ : Рад. школа., 1976. 159 с.
8. Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі : навчальний посібник для студентів-філологів освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр». Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. 607 с.
9. Родинно-сімейна енциклопедія / Авт. кол. В. Благінін, Н. Бєлкіна та ін.; за заг. ред. Ф. Арвата та ін. Київ : 

Богдана, 1996. 438 с.
10. Сухомлинський В. Сто порад учителеві. Київ : Рад. школа, 1988. 310 с.
11. Філософський словник / за ред. В. Шинкарука. 2-е вид. (перероблене і доповнене). Київ : Голов. ред УРЕ, 

1986. 800 с.
12. Що можна посадити біля будинку, а що – не бажано. Гарт. № 41, 10 жовтня, 2019. С. 14.

REFERENCES
1. Benzyonovych N. Sdelaite svoi Rod sylnym y zdorovym [Make your Rod strong and healthy] / Natalyia Benzyonovych / 

Zdorovia ta dovholittia, 10-16 hrudnia. 2019, № 48 (1480). P. 2. [in Russian].
2. Benzyonovych N. Chomu vazhlyvo pravylno vybudovuvaty stosunky [Why it’s important to build relationships 

right] / Natalia Benzyonovych / Zdorovia ta dovholittia. 5-11 liutoho. 2019. № 5 (1480). P. 3. [in Ukrainian].
3. Byblyia. Knyhy Sviashchennoho pysanyia Vetkhoho y Novoho zaveta [Bible]. K. : Yzdanyia Sviato-Uspenskoi 

Pochaevskoi Lavry, 2005. 1346 p. [in Russian].
4. Bolshoi tolkovyi psykholohycheskyi slovar [Large explanatory psychological dictionary] / Reber Artur (Penguin). 

Tom 1 (A–O): Per. s anhl. M.: Veche, AST, 200. 592 p. [in Russian].
5. Butenko A. Simia yak eliksyr zdorovia i dovholittia [Family as an elixir of health and longevity] / Artem 

Butenko /Zdorovia ta dovholittia. 12–18 liutoho 2019. № 6. P. 6. [in Ukrainian].

Рудюк Т. Бiоенергетична взаємодiя в контекстi вивчення родинних лексем ...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 30, том 4, 2020192

Педагогiка

6. Komenskyi Y. A. Materynskaia shkola [Mother’s school] / Yan Amos Komenskyi. M.: Uchpedhyz, 1947. 103 p.  
[in Ukrainian].

7. Korchak Y. Yak liubyty ditei [How to love children] / Yanush Korchak. K.: Rad. shkola., 1976. 159 p. [in Ukrainian].
8. Matsko L. Ukrainska mova v osvitnomu prostori: navchalnyi posibnyk dlia studentiv-filolohiv osvitno-

kvalifikatsiinoho rivnia “mahistr” [Ukrainian language in the educational space: a textbook for students-philologists of 
educational and qualification level “Master”]. K.: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2009. 607 p. [in Ukrainian].

9. Rodynno-simeina entsyklopediia [Family and family encyclopedia]. Avt. kol. V. M. Blahinin, N. I. Bielkina ta in.;  
Za zah. red. F. S. Arvata ta in. K.: Bohdana, 1996. 438 p. [in Ukrainian].

10. Sukhomlynskyi V. O. Sto porad uchytelevi [One hundred tips for teachers] / V. O. Sukhomlynskyi. K. : Rad. shk., 
1988. 310 p. [in Ukrainian].

11. Filosofskyi slovnyk [Philosophical dictionary] / Za red. V. I. Shynkaruka. 2 Vyd. (pereroblene i dopovnene). K.: 
Holov. red URE, 1986. 800 p. [in Ukrainian].

12. Shcho mozhna posadyty bilia budynku, a shcho – ne bazhano [What can be planted near the house, and what – is not 
desirable] / Hart. № 41, 10 zhovtnia, 2019. P. 14. [in Ukrainian].



193ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Саприкiна Л. Формування позитивної навчальної мотивацiї майбутнiх дизайнерiв ...

УДК 378.091.313:7.012-051
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/30.212579

Лілія САПРИКІНА,
orcid.org/0000-0003-3397-8630

кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

Криворізького державного педагогічного університету
(Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна) lilianna.sap@gmail.com

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ 
ДИЗАЙНЕРІВ ЧЕРЕЗ ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ ДО ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті наведено результати теоретико-експериментального дослідження процесу формування позитивної 
навчальної мотивації майбутніх дизайнерів через залучення їх до проєктної діяльності у процесі вивчення фахових 
дисциплін. З’ясовано, що успішна підготовка майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах можлива лише за 
умови формування позитивної навчальної мотивації, яка забезпечується упровадженням у навчальний процес інно-
ваційних педагогічних технологій, серед яких особливе місце посідають проєктні. Охарактеризовано базові понят-
тя дослідження: «проєкт», «проєктна діяльність». Обґрунтовано теоретичні засади запровадження проєктної 
діяльності у процес вивчення фахових дисциплін. Окреслено етапи виконання самостійних дизайн-проєктів із фахо-
вих дисциплін: підготовчий, корекційно-перетворювальний, діяльнісно-творчий етапи, етапи презентації та оціню-
вання результатів проєкту. Виокремлено етапи експериментальної перевірки формування позитивної навчальної 
мотивації майбутніх дизайнерів через залучення їх до проєктної діяльності. На констатувальному етапі експери-
менту визначено вихідний рівень сформованості позитивної навчальної мотивації майбутніх дизайнерів. На форму-
вальному етапі експерименту запроваджено виконання майбутніми дизайнерами самостійних дизайн-проєктів із 
таких фахових дисциплін: «Комп’ютерні технології в дизайні», «Основи етнодизайну», «Комплексне проєктування», 
«Основи формотворення». Здійснено аналіз результатів контрольного етапу експерименту. З’ясовано, що відсоток 
студентів експериментальної групи з високим і середнім рівнями сформованості позитивної навчальної мотива-
ції значно перевищує відсоток студентів контрольної групи. За результатами аналізу педагогічного експерименту 
доведено ефективність і доцільність запровадження методу проєктів у процес вивчення фахових дисциплін у вищих 
навчальних закладах задля формування позитивної навчальної мотивації майбутніх дизайнерів.

Ключові слова: дизайн, майбутні дизайнери, проєктна діяльність, позитивна навчальна мотивація, фахові 
дисципліни.
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FORMATION OF FUTURE DESIGNERS’ POSITIVE LEARNING MOTIVATION 
THROUGH THEIR INVOLVING INTO PROJECT ACTIVITY

The article represents the results of theoretical and experimental research of formation of future designers’ positive learning 
motivation through their involving into project activity while studying professional disciplines. It is found that successful training 
of future designers in higher educational establishments is possible subject to the formation of positive learning motivation, which is 
provided by the introduction into the educational process of innovative pedagogical technologies, among which project technologies 
take pride of place. The article defines the basic concepts of the research: “project”, “project activity”. The theoretical framework 
of implementation of project activity in the process of studying professional disciplines is validated. The stages of implementation 
of individual design projects on professional disciplines are outlined: preparatory, correctional-transformative, activity-creative, 
stages of presentation and evaluation of project results. The stages of experimental research of formation of future designers’ 
positive learning motivation through their involving into project activity are identified. At the ascertaining stage of the experiment 
the initial level of formation of future designers’ positive learning motivation is determined. At the forming stage of the experiment 
the future designers fulfilled the individual design projects on such professional disciplines as: “Computer technology in design”, 
“Fundamentals of ethnic design”, “Integrated design”, “Fundamentals of form creation”. In view of the results of the control stage 
of the experiment, the percentage of EG students with high and medium levels of positive learning motivation exceeds the percentage 
of CG students. According to the results of the analysis of the pedagogical experiment, there has been proved the efficiency 
and expediency of introducing the project method in the process of studying professional disciplines aimed at the formation of future 
designers’ positive learning motivation in higher educational institutions.

Key words: design, future designers, project activity, positive learning motivation, professional disciplines.
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Постановка проблеми. Потреба у навчанні 
є важливим чинником, що стимулює процес 
навчання. Саме від усвідомлення потреби у від-
повідних знаннях залежить якість їх засвоєння. 
У процесі опанування фахових дисциплін відбува-
ється становлення особистості майбутнього дизай-
нера як фахівця. Якість формування зазначеної 
особистості значною мірою залежить від наявності 
мотивації до навчально-творчої діяльності, відпо-
відно від рівня сформованості позитивної навчаль-
ної мотивації майбутніх дизайнерів.

Аналіз досліджень. Мотивація розглядається 
дослідниками як провідний чинник пізнавальної 
активності особистості (І. Зимня, А. Маркова, 
А. Маслоу та інші). З’ясовано, що через усвідом-
лення потреб і мотивів індивід окреслює відпо-
відну модель майбутніх дій, оскільки мотивація 
пронизує всі структурні утворення особистості: її 
спрямованість, характер, емоції, здібності, діяль-
ність, інтереси, ідеали. Професійна мотивація 
виявляється в позитивному ставленні до фахо-
вої діяльності, інтересі до неї, прагненні досягти 
успіхів в обраній діяльності (Пінчук, 2005: 128). 
Отже, формування позитивної навчальної мотива-
ції майбутніх дизайнерів значною мірою залежить 
від мотивації до опанування професійних знань 
і навичок.

Мета статті полягає в теоретичному обґрун-
туванні та експериментальній перевірці процесу 
формування позитивної навчальної мотивації 
майбутніх дизайнерів через залучення їх до про-
єктної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Успішна підго-
товка майбутніх дизайнерів у вищих навчальних 
закладах можлива лише за умови формування 
позитивної навчальної мотивації, яка забезпечу-
ється упровадженням у навчальний процес інно-
ваційних педагогічних технологій, серед яких 
особливе місце посідають проєктні.

Оскільки проєктування є категорією пере-
творювальної діяльності, яка конструюється за 
допомогою проєкту (Кремень, 2008: 717), то воно 
розглядається нами як творча, інноваційна діяль-
ність, що спрямована на створення нового про-
дукту навчання через залучення майбутніх дизай-
нерів до проєктної діяльності.

Проєктну діяльність досліджували такі нау-
ковці, як: М. Елькін, Л. Кондратова, О. Онопрі-
єнко, О. Пискун, Н. Самойленко та інші. У процесі 
аналізу дефініції «проєктна діяльність» вио-
кремлюємо таке її визначення: «конструктивна 
і продуктивна діяльність особистості, націлена 
на розв’язання визначеної проблеми й досягнення 
кінцевого результату в процесі створення про-

єкту» ( Кремень, 2008: 717). З огляду на зазна-
чене «проєктна діяльність» є специфічною фор-
мою моделювання самостійної навчально-творчої 
діяльності, заснованої на особистісному виборі 
майбутнім дизайнером пізнавальних і практичних 
завдань у нестандартних ситуаціях, що забезпечує 
особистісний сенс навчання студента.

Отже, «проєктна діяльність» – навчальна 
діяльність, під час якої студенти здобувають зна-
ння та вміння у процесі планування і виконання 
проєктів (Самойленко, 2008: 180), тобто це діяль-
ність, за якої студенти набувають знання у процесі 
планування і виконання творчих дизайн-проєктів. 
В основу проєктної діяльності покладено розви-
ток пізнавальних навичок студентів, умінь само-
стійно конструювати свої знання й орієнтуватися 
в інформаційному просторі, розвиток критичного 
мислення.

У процесі проєктної діяльності виявляється 
раціональне сполучення теоретичних знань 
і практичних дій під час розв’язання конкретної 
проблеми, використовується сукупність проблем-
них, дослідницьких, практичних методів роботи, 
за своєю сутністю завжди творчих (Загуменнов 
та інші, 2005: 38).

М. Елькін (Елькін, 2005: 121) зазначає, що 
проєктна діяльність сприяє, з одного боку, форму-
ванню професійно значущих знань, умінь і нави-
чок студентів, а з іншого – засвоєнню певної 
структури проєктної діяльності, що є важливим 
як для професійної діяльності й особистісного 
розвитку майбутніх дизайнерів, так і для форму-
вання позитивної навчальної мотивації.

Зокрема, запровадження проєктної діяльності 
забезпечує високий рівень мотивації, особистіс-
ний сенс навчання, самостійність, спрямованість 
на засвоєння знань і оволодіння новими спосо-
бами засвоєння цих знань, дає змогу опановувати 
професійні навички і вміння безпосередньо у про-
цесі навчально-творчої діяльності, самостійно 
здійснювати аналіз великих обсягів додаткової 
інформації, контролювати начально-творчу діяль-
ність і коригувати її результат, а особливо – визна-
чати та обґрунтовувати мету, з’ясовувати шляхи її 
досягнення.

Задля реалізації мети дослідження та експе-
риментальної перевірки впливу реалізації методу 
проєктів на формування позитивної навчаль-
ної мотивації майбутніх дизайнерів у процес 
вивчення фахових дисциплін запроваджено вико-
нання самостійних дизайн-проєктів із провідних 
фахових дисциплін.

Педагогічний експеримент тривав упродовж 
2019/2020 навчального року. В експериментальній 
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роботі взяло участь 39 студентів ступеня вищої 
освіти «бакалавр» спеціальності 022 «Дизайн» 
галузі знань 02 «Культура і мистецтво», з яких 
22 увійшли до складу експериментальної групи, 
17 – до контрольної групи.

Експериментальна перевірка здійснювалася 
в три етапи. Завдання констатувального етапу 
експерименту полягало в з’ясуванні (за допомо-
гою карток оцінювання «Метод компетентних 
суддів») вихідного рівня сформованості позитив-
ної навчальної мотивації майбутніх дизайнерів 
(табл. 1).

Таблиця 1
Рівні сформованості позитивної навчальної 

мотивації майбутніх дизайнерів  
(за результатами діагностувального  

етапу експерименту)
Рівень Кількість студентів %

Низький 14 35,90
Середній 19 48,71
Високий 6 15,39
Разом 39 100,00

На формувальному етапі експерименту в освіт-
ній процес запроваджено виконання майбутніми 
дизайнерами самостійних дизайн-проєктів із 
таких фахових дисциплін: «Комп’ютерні техноло-
гії в дизайні», «Основи етнодизайну», «Комплек-
сне проєктування», «Основи формотворення».

Виконання зазначених дизайн-проєктів здій-
снювалося поетапно: підготовчий, корекційно-
перетворювальний, діяльнісно-творчий етапи, 
етапи презентації та оцінювання результатів 
проєкту.

Підготовчий етап передбачав визначення 
теми, завдань майбутнього проєкту; джерел і засо-
бів збору матеріалу; засобів презентації результа-
тів і критеріїв оцінюванням проєктної діяльності; 
планування майбутньої практичної діяльності 
студентів. 

Визначення теми проєкту є найвагомішим 
на підготовчому етапі, оскільки є визначальним 
чинником змістового розроблення майбутнього 
проєкту, окреслює наступну пошукову та творчу 
діяльність майбутніх дизайнерів.

У процесі визначення теми студентами під 
керівництвом викладача у форматі круглого столу 
було висунуто пропозиції щодо тематики майбут-
нього проєкту (розглянуто ключові питання, які 
допомагають визначити мету та завдання про-
єкту). Проведено дискусії та визначено інфор-
маційні джерела та засоби збору матеріалу. 
Проведено бесіду задля роз’яснення засобів пред-

ставлення отриманих результатів і презентації 
результатів, а також критеріїв оцінювання проєк-
тної діяльності.

Кінцевим результатом підготовчого етапу 
є затвердження теми проєкту; визначення завдань 
(з урахуванням принципів доцільності та послі-
довності), обсягу та кінцевого результату само-
стійної практичної роботи; затвердження деталь-
ного плану проєктної діяльності та термінів 
захисту проєкту.

На корекційно-перетворювальному етапі май-
бутніми дизайнерами самостійно здійснювався 
збір та аналіз психологічної, навчально-мето-
дичної, мистецтвознавчої літератури з обраної 
теми. Викладачем надавалася допомога в пошуку 
інформації.

На цьому етапі виконувався композиційний 
аналіз аналогів дизайнерської творчості з подаль-
шим написанням анотації. Відповідно до обраної 
теми та мети проєкту здійснено конструювання 
композиційних схем побудови аналізованого 
об’єкта та розроблення кольорових схем його 
художнього образу. 

Керівником здійснювалося спостереження, 
непряме керівництво діяльністю студентів, її 
коригування. Зокрема, було запропоновано 
виявити основи створення художнього образу 
дизайн-виробу, що зумовило використання сло-
весних, наочних і практичних методів організації 
діяльності студентів та актуалізувало наявні зна-
ння закономірностей і принципів композиційного 
формоутворення.

Діяльнісно-творчий етап передбачав проєк-
тування та виготовлення власного дизайн-виробу 
в матеріалі, а також створення наочної презентації 
проєкту. Тож майбутніми дизайнерами було дослі-
джено особливості візуальної знакової системи 
загалом і проблему трансформації об’єктів мето-
дом узагальнення і стилізації реалістичних форм 
визначених об’єктів у процесі створення ескізів 
майбутнього виробу.

Окреслений етап реалізовувався студентами на 
основі власних інтересів, потреб і можливостей 
через трансформації власних ідей у проєктовані 
вироби. Було застосовано вміння синтезувати теоре-
тичні знання в подальшій практичній роботі, усувати 
недоліки в роботі, а також використовувати новітні 
комп’ютерні технології у процесі творчої діяль-
ності. Зокрема, передбачалося опанування повного 
переходу від ручного виконання ескізів і конструю-
вання виробів на виконання всіх етапів втілення ідей 
безпосередньо на персональному комп’ютері, що 
надало можливість накопичення та ширшого засто-
сування власних наробок на практиці.

Саприкiна Л. Формування позитивної навчальної мотивацiї майбутнiх дизайнерiв ...
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Варто зауважити, що на діяльнісно-творчому 
етапі передбачено застосування інструктажу, ілю-
страції та демонстрації під час актуалізації вмінь 
правильно використовувати відповідні інстру-
менти та прилади, належно організовувати своє 
робоче місце, а також контроль за якістю оформ-
лення студентами проєкту.

Результатом цього етапу є виготовлення автор-
ського виробу в матеріалі, формування висновків, 
оформлення результатів діяльності, тобто кінце-
вого результату роботи та створення презентації 
власного дизайн-проєкту.

Етап презентації проєкту передбачав пре-
зентацію та захист проєкту, тобто демонстрацію 
результатів роботи. Важливою умовою презен-
тації є коротке викладення основної теми, мети, 
завдань проєкту та особистих досягнень, обґрун-
тування важливості отриманих результатів. 
Захист проєкту проводиться у вигляді доповіді 
та презентації дизайн-проєкту.

У процесі захисту здійснюється обговорення 
проєктної діяльності майбутніх дизайнерів, аналіз 
причин успіхів і невдач, помилок і труднощів під 
час реалізації поставлених завдань, ефективність 
застосованих методів, прийомів і засобів проєк-
тної діяльності, що зумовило формування вміння 
аргументовано захищати свої погляди, розвивало 
уяву тощо.

Останній етап – оцінювання результатів про-
єкту – передбачав оцінювання процесу виконання 
практичної роботи, результатів і захисту за вста-
новленими на підготовчому етапі критеріями. 
Презентація проєкту оцінюється членами журі за 
такими критеріями: окремо оцінюються виступ, 
тобто захист проєкту (чіткість висловлювань, 
переконливість наведеної інформації, обґрунто-
ваність висновків, використання наочності та тех-
нічних засобів; лаконічність відповідей та уміння 
формулювати власні висновки на поставлені запи-
тання) та зміст проєкту (оцінювання здійсненої 
студентом роботи, глибина та повнота розкриття 
теми, значущість і актуальність висунутих про-
блем, їх відповідність тематиці, оригінальність 
запропонованих рішень, доцільність використа-
них методів, рівень опанування різноманітними 
конструкторськими або технологічними прийо-
мами і засобами проєктування, естетика оформ-
лення результатів практичної роботи, рівень 
виявлення самостійності під час роботи над про-
єктом). Наприкінці цього етапу передбачається 
оголошення результатів оцінювання.

Аналіз результатів контрольного етапу екс-
перименту засвідчив позитивні зміни рівнів 
сформованості позитивної навчальної мотивації 

майбутніх дизайнерів. Встановлено, що кількість 
студенів із високим рівнем в експериментальній 
групі (ЕГ) підвищилася на 9,1%, у контрольній 
групі (КГ) – на 5,9%; кількість студентів із серед-
нім рівнем в ЕГ підвищилася на 9,08%, у КГ – 
на 5,88%; кількість студентів із низьким рівнем 
у ЕГ зменшилася на 18,18%, у КГ – на 11,78%. 
Загальну динаміку рівнів сформованості позитив-
ної навчальної мотивації майбутніх дизайнерів 
наведено в таблиці 2.

Таблиця 2
Динаміка рівнів сформованості позитивної 
навчальної мотивації майбутніх дизайнерів 

(за результатами контрольного етапу 
експерименту) (у %)

Рівень
Констатувальний 

етап
Контрольний  

етап
КГ ЕГ КГ (н) ЕГ (н)

Низький 35,30 36,36 23,52 18,18
Середній 52,94 45,46 58,82 54,54
Високий 11,76 18,18 17,66 27,28

На рис. 1. подано порівняльну характеристику 
рівнів сформованості позитивної навчальної моти-
вації майбутніх дизайнерів контрольної та експе-
риментальної груп на основі даних таблиці 2.
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сформованості позитивної навчальної мотивації 
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Висновки. Теоретично узагальнено та прак-
тично розв’язано проблему формування пози-
тивної навчальної мотивації майбутніх 
дизайнерів, що передбачало обґрунтування, роз-
роблення та експериментальну перевірку впливу  
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запровадження методу проєктів на формування 
позитивної навчальної мотивації майбутніх дизай-
нерів, підтвердження його ефективності. 

Результати аналізу педагогічного експери-
менту дають змогу констатувати ефективність 
і доцільність запровадження методу проєктів 
у процес вивчення фахових дисциплін у вищих 
навчальних закладах задля формування позитив-
ної навчальної мотивації майбутніх дизайнерів. 
Установлено, що відсоток студентів експеримен-

тальної групи з високим і середнім рівнями сфор-
мованості позитивної навчальної мотивації пере-
вищує відсоток студентів контрольної групи.

Метод проєктів є ефективним у процесі підго-
товки майбутніх дизайнерів, його вплив на форму-
вання позитивної навчальної мотивації є безсум-
нівним. Реалізація проєктної діяльності у процесі 
вивчення фахових дисциплін, на нашу думку, 
сприяє підвищенню рівня сформованості позитив-
ної навчальної мотивації майбутніх дизайнерів.
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК  
ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто і схарактеризовано соціокультурні чинники, а саме: національна культура (історико-
культурна спадщина), виховання толерантності до інакшості (до «Іншого»)) та визначено їхній вплив на стра-
тегію формування й розвиток історичної освіти в Україні. 

Зауважено, що сучасна історична освіта в Україні передбачає переосмислення змісту й послідовне упро-
вадження толерантності (на рівні ціннісної орієнтації мультикультурної цивілізації) до культурних відміннос-
тей, що відповідає загальним європейським тенденціям. Забезпечити пропонований навчальний дискурс і досяг-
ти задекларованих ціннісних орієнтирів покликані саме уроки історії (зокрема, актуалізація культурологічного 
аспекту), оскільки вони надають можливість простежити процес розвитку людства, культури, цивілізації вза-
галі та вітчизняної зокрема. Вивчення культури в курсі вітчизняної історії відіграє велике значення в засвоєнні 
історичних знань, які є підґрунтям формування національної свідомості, сприяють вихованню в учнів відповідаль-
ності, патріотичних почуттів. Цінність уроків полягає не лише у знаннях, закладених учителем, а й у засобах 
самостійного отримання учнем історичних і культурологічних знань. Культурологічно орієнтована історична 
освіта учнів сприяє набуттю мультикультурного духовного продукту, що становитиме ядро особистості висо-
кокультурного громадянина, який має сформовану національну самосвідомість, гуманістичні цінності (рефлексія 
самобутності власної культури й культури іншого народу), ідеологічні настанови, громадянську спрямованість. 

Акцентовано увагу на тому, що, працюючи в полікультурному європейському суспільстві, викладачі історії 
стикаються з таким явищем, як розуміння «Іншого», що стало предметом розгляду в Рекомендації CM/Rec 
(2011) 6 «Про міжкультурний діалог і образ іншого у викладанні історії». У Рекомендації зауважено на місці 
й ролі національної культури та національної історії в загальноєвропейському контексті, європейської культури 
у світовому просторі.

Зроблено висновок, що вимоги сьогодення диктують необхідність формування високоморального толерант-
ного громадянина, здатного мислити в контексті національної й світової культури, приймаючи загальнолюдські 
цінності культури і гармонійно їх поєднуючи у своєму житті з національними.

Ключові слова: освіта, історична освіта, національна культура, толерантність, загальнолюдські цінності.

Iryna SELYSHCHEVA,
orcid.org/0000-0002-4841-6449

Candidate of Pedagogical Sciences,
Teacher at the World History Department
Kryvyi Rih State Pedagogical University

(Kryvyj Rih, Dnipropetrovsk region, Ukraine) irina.selischeva2016@gmail.com

SOCIO-CULTURAL INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT  
OF HISTORICAL EDUCATION IN UKRAINE

The article considers and characterizes socio-cultural factors, namely: national culture (historical and cultural 
heritage), education of tolerance for otherness (“Other”) and identifies their impact on the strategy of formation 
and development of historical education in Ukraine.

It is noted that modern historical education in Ukraine involves rethinking the content and consistent introduction 
of tolerance (at the level of value orientation of multicultural civilization) to cultural differences, which is in line with 
general European trends. It is the lessons of history (in particular, the cultural aspect) that are intended to ensure 
the proposed educational discourse and to achieve the declared values, as they provide an opportunity to trace the process 
of development of mankind, culture, civilization in general and domestic in particular.

The study of culture in the course of national history plays an important role in the assimilation of historical knowledge, 
which is the basis for the formation of national consciousness, contribute to the education of students’ responsibility, 
patriotic feelings. The value of lessons lies not only in the knowledge laid down by the teacher, but also in the means 
of independent acquisition by the student of historical and cultural knowledge. Culturally oriented historical education 
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Селищева I. Соцiокультурний вплив на розвиток iсторичної освiти в Українi

Постановка проблеми. Освіта завжди була 
основою прогресу суспільства, нації й держави, 
стратегічним ресурсом поліпшення добробуту 
людей, зміцнення авторитету держави. Однак усе, 
що відбувається в суспільстві, зокрема у розви-
тку людської культури, її збереження і збагачення, 
впливає на формування та здійснення освітньої 
політики, функціонування системи освіти загалом. 
Поряд із державним і суспільним будівництвом 
відбувається і сталий розвиток системи освіти, яка 
трансформується і змінюється під впливом низки 
чинників: політичних, економічних, культурних, 
духовно-ідеологічних, галузевих тощо. У контек-
сті предметного поля нашого дослідження на осо-
бливу увагу заслуговує вплив соціокультурних 
чинників на розвиток історичної освіти, зумовле-
ний змінами сучасного суспільства під впливом 
сучасних глобалізаційних процесів.

Аналіз досліджень. Вітчизняною наукою нако-
пичено певний досвід аналізу розвитку освітньої 
галузі в Україні та чинників, що впливають на цей 
процес. Зокрема, потенціал освіти у формуванні 
особистості в сучасному мультикультурному 
просторі, взаємозумовленість понять «культура» 
і «освіта» були в центрі уваги наукового пошуку 
таких науковців: М. Галицька, А. Румянцева, 
Л. Сандюк, І. Титаренко, М. Швед, Н. Щубелко 
та інші. Культурологічний аспект в історич-
ній освіті знайшов своє послідовне висвітлення 
вітчизняними педагогами-істориками: К. Бахано-
вим (нові підходи до історичної освіти в умовах 
багатокультурного середовища), П. Вербицькою 
(соціокультурні активи історико-культурної спад-
щини), Ж. Гаврилюк (культурологічний складник 
у курсі історії) та інші. Питання толерантності як 
цінності освіти у своїх наукових студіях аналізу-
вала українська дослідниця О. Савченко.

Проте на сучасному етапі на особливу увагу 
заслуговують соціокультурні чинники впливу 
на розвиток історичної освіти в Україні, а саме: 
національна культура (історико-культурна спад-
щина), виховання толерантності до інакшості (до 
«Іншого»), оскільки соціокультурний розвиток 

суспільства засвідчує динаміку на сучасному етапі 
і позначається на багатьох сферах буття людини, 
на її свідомості та, відповідно, на її взаємодії 
з іншими членами суспільства. Історична освіта 
як гуманітарна сфера є чутливою до соціокуль-
турних змін і реагує на них надзвичайно швидко, 
що слід використовувати в питаннях формування 
світогляду учнів.

Мета статті – виокремити і схарактеризувати 
соціокультурні чинники, визначити механізми 
їхнього впливу на історичну освіту. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна істо-
рична освіта в Україні перебуває на перехідному 
етапі в межах періоду парадигмальної транс-
формації, що передбачає переосмислення змісту 
й послідовне упровадження толерантності (на 
рівні ціннісної орієнтації мультикультурної циві-
лізації) до культурних відмінностей, відповіда-
ючи загальним європейським тенденціям.

Стратегічною метою суспільного розви-
тку нашої країни є формування демократичного 
суспільства й побудова правової держави, тоді 
як ефективна та відповідальна участь громадян 
у політичному житті суспільства потребує певних 
знань і практичних умінь. Такі суспільні завдання 
висувають нові вимоги до організації освітнього 
процесу в закладах освіти, серед яких слід назвати 
виховання молоді як інтелектуальної, творчої 
сили суспільства із закладеними в ній загально-
людськими цінностями й переконаннями. Транс-
формація детермінована критерієм освіченості 
людини, її інтелігентності – мірою долучення до 
духовних цінностей, висвітлення гуманістичних 
ідей на фоні характерних для нашого часу прагма-
тизму й раціоналізму. Вивчення суспільства засо-
бами культури є актуальним, оскільки лише його 
економічні й політичні характеристики не надають 
можливості зрозуміти багато соціальних явищ.

Водночас в умовах складання глобального 
мультикультурного простору актуалізується 
проблема формування людини як глобального 
громадянина, тому серед головних завдань 
освіти постає питання забезпечення духовного  

of students contributes to the acquisition of a multicultural spiritual product, which will be part of the personality 
of a highly cultured citizen who has a national identity, humanistic values (reflection on the identity of their own culture 
and the culture of another people), ideological guidelines, civic orientation.

Emphasis is placed on the fact that working in a multicultural European society, history teachers are confronted 
with a phenomenon such as the understanding of the “Other”, which has been addressed in Recommendation CM/Rec 
(2011) 6 on Intercultural Dialogue and the Image of the Other in History Teaching. The Recommendation notes the place 
and role of national culture and national history in the European context, European culture in the world.

It is concluded that the requirements of today dictate the need to form a highly moral tolerant citizen who is able to 
think in the context of national and world culture, accepting the universal values of culture and harmoniously combining 
them in their lives with national ones.

Key words: education, historical education, national culture, tolerance, universal human values.
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«становлення індивідів як людей глобального 
світу» (Румянцева, 2018: 168). Поряд із цим задля 
запобігання асиміляції та розчиненню у гло-
бальній системі суспільств у процесі інтеграції 
України до багатокультурної глобальної системи 
однією з умов існування українського соціуму 
є потреба збереження українським етносом влас-
ного обличчя, специфічних ментальних особли-
востей і національно-духовних цінностей. 

Забезпечити пропонований навчальний дис-
курс і досягти задекларованих ціннісних орієнти-
рів покликані саме уроки історії (культурологіч-
ний аспект), оскільки вони надають можливість 
простежити процес розвитку людства, культури, 
цивілізації взагалі та вітчизняної зокрема. Культу-
рологічно спрямовані уроки сприяють розумінню 
учнями духовності минулого та сьогодення, 
морального досвіду попередніх поколінь з ура-
хуванням толерантності й розумної критичності; 
засвоєнню трьох кіл цінностей: етнокультурного, 
загальнонаціонального, загальнолюдського (пла-
нетарного). Завдання вчителя історії – сформу-
вати усвідомлене ставлення учнів до моральної, 
правової, економічної, політичної й екологічної 
культури (Гаврилюк, 2012:).

Упровадження культурологічного підходу 
у викладанні історії в закладах середньої освіти 
актуалізує певні вимоги до історичної компетент-
ності вчителів історії: він має бути толерантним, 
гуманним, культурним, високоморальним, пова-
жати права і свободи людини, її гідності і вчити 
учнів бути такими; застосовувати систему методів 
і прийомів, що уможливлюють культурне й духо-
вне збагачення особистості учнів на уроках істо-
рії, засвоєння ними історичних знань у тісному 
взаємозв’язку з досвідом поколінь; культурної 
спадщини; знати видатних особистостей у галузі 
науки і культури, які зробили вагомий внесок 
у розвиток державності та української культури. 
Відповідно до функцій навчального матеріалу 
з історії слід зважати на такі критерії його від-
бору: інформативна (фактологічна), етнокуль-
турологічна, соціолінгвістична, комунікативна 
і прагматична цінності.

Беручи до уваги викладене, уважаємо за доцільне 
виокремити низку соціокультурних чинників, які 
безпосередньо впливають на розвиток історичної 
освіти в Україні. Це, по-перше, національна куль-
тура (історико-культурна спадщина) та виховання 
толерантності до інакшості (до «Іншого»), які 
пропонуємо розглянути більш детально.

Поколіннями вироблялася ієрархія ціннос-
тей, яка визначає поведінку людей, національне 
в культурі (самобутній характер, психологія 

народу (менталітет)), його культурно-історичне 
підґрунтя, особливості світосприйняття. Тому 
важливим складником змісту загальної освіти 
стає культурний компонент, оскільки національна 
культура розглядається як підґрунтя, на якому 
будується зміст освіти, а долучення до духовних 
цінностей, накопичених століттями, відіграє осо-
бливу роль у формуванні особистості.

Нині історико-культурна спадщина виконує 
важливу роль у процесі інтеграції суспільства, 
сприяючи розвитку особистості у процесі форму-
вання її активної громадянської позиції і почуття 
відповідальності. Культура пропонує способи, 
які допомагають проєктувати модель суспільства, 
що базується на сталому розвиткові. Людина має 
не лише отримувати інформацію про минуле, але 
й бути готовою до конструктивного діалогу з пред-
ставниками різних культур, носіями різних канонів 
колективної пам’яті, виявляти повагу до різних 
поглядів. Розглядаючи можливості збереження 
та захисту історичної спадщини, молоді люди 
ознайомлюються з демократичними процесами 
та процедурами прийняття рішення, що надає мож-
ливість впливати на позитивні зміни в сучасному 
історичному середовищі (Вербицька, 2015: 41).

Культурологічно орієнтована історична освіта 
учнів сприяє набуттю мультикультурного духо-
вного продукту, що становитиме складник осо-
бистості висококультурного громадянина, який 
має сформовану національну самосвідомість, 
гуманістичні цінності (рефлексія самобутності 
власної культури й культури іншого народу), іде-
ологічні настанови, громадянську спрямованість, 
тож теми культури у шкільному курсі історії, на 
думку Ж. Гаврилюк, покликані привчити учнів 
у сучасних умовах з емпатією ставитись до іншої 
культури, зрозуміти і прийняти цінності одне 
одного (Гаврилюк, 2012).

Стратегічне становище України між Сходом 
і Заходом сприяло активним економічним, полі-
тичним і культурним зв’язкам українського народу 
з народами інших країн. Тривалий час українські 
землі «членували постійно зміщувані внутрішні 
кордони: між мовними та етнічними групами, 
державами, релігіями, політичними та культур-
ними системами, ареалами відмінних економіч-
них укладів. Це зробило їх яскраво вираженою 
контактною зоною з вельми строкатим спектром 
соціокультурних феноменів» (Вербицька, 2015: 
38). Унаслідок взаємовпливу специфічних особ-
ливостей різних культур утворилося особливе 
історико-культурне середовище місцевої спіль-
ноти. Саме у винятковому геополітичному ста-
новищі українських земель науковці й убачають 
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корені сучасних суспільних викликів в Україні. 
Стосовно цього нам імпонує позиція науковця-
історика П. Вербицької, яка розглядає питання 
культурного надбання в контексті пошуку ефек-
тивного інструментарію для забезпечення миру, 
запобігання конфліктам, примирення і порозу-
міння в українському суспільстві. Засадничим 
дослідниця вважає спільне розуміння загально-
людських цінностей, дотримання прав людини, 
сприяння повазі культурної різноманітності (Вер-
бицька, 2015: 39).

У визначеному аспекті дослідження викликає 
інтерес дискусійна думка американського полі-
толога С. Гантінгтона стосовно того, що майбут-
нім джерелом конфліктів буде не ідеологія і не 
економіка, а кордони, що розділяють людство, 
домінантні джерела конфліктів визначатимуться 
культурою. Стосовно цього чеський науковець 
Я. Пешек пише: «Україна – переломна територія, 
де зустрічаються православна й західна цивілі-
зації, що обов’язково призведе до конфліктів» 
(Пешек, 2015:). Але, на думку М. Шульгіної, 
викладена С. Гантінгтоном концепція «не може 
слугувати панацеєю від проблем сучасного світу, 
тим більше, бачиться малоймовірним, що новий 
етап сучасних міжнародних стосунків буде побу-
дований на тезі зіткнення цивілізацій». Водночас 
дослідниця зауважує, що зазначена концепція 
має сенс, оскільки «різнобічний аналіз роботи 
Гантінгтона дає змогу вловити зміни сучасного 
світу, що окреслилися» (Шульгіна, 2012: 120). 
Різні позиції науковців щодо цього питання заслу-
говують на розгляд, оскільки вони констатують 
історико-культурні зміни сучасного мультикуль-
турного світу і відбивають наявні в суспільстві 
контроверсійні погляди пересічних громадян. 

Безсумнівно, любов до своєї культури, історії, 
її висока оцінка – це природне явище. Утім, пере-
більшення уваги до значення має негативний бік, 
може призводити до етноцентризму, націоналізму, 
що виявляється у фактах дискримінації щодо 
інших культур, окремих її носіїв, їхньої історії. 
Отже, порушується принцип рівності самобутніх 
культур. «Своє» стає для людини вищим, кращим 
за «Іншого». Це стосується не лише культури, 
а й історії, Згідно з цим виокремлено інший вектор 
впливу на розвиток історичної освіти – виховання 
толерантності до інакшості (до «Іншого»). 

Працюючи в полікультурному європейському 
суспільстві, викладачі історії стикаються з таким 
явищем, як розуміння «Іншого», що стало предме-
том розгляду в Рекомендації CM/Rec (2011) 6 «Про 
міжкультурний діалог і образ іншого у викладанні 
історії». У Рекомендації акцентується увага на 

місці й ролі національної культури та національної 
історії в загальноєвропейському контексті, євро-
пейської культури у світовому просторі. Розгля-
дається питання свідомого прийняття майбутніми 
громадянами перспективи життя у злагоді в склад-
них мінливих умовах (Рекомендації, 2011:).

Ідеться насамперед про толерантне ставлення 
до інакшості, яке складається з поваги та визна-
ння рівності, відмови від домінування і насиль-
ства, терпимості до ідей, вірувань, традицій, зви-
чаїв, способу життя інших людей і спільнот. На 
індивідуальному рівні толерантність виявляється 
як умонастрій, життєво-психологічна настанова, 
яка дає змогу бачити в іншому (політичному, кон-
фесійному, культурному) «я / ми» цінність, рів-
нозначну власному «я» чи «ми». Тож виховання 
толерантності до інакшості – це своєрідне перебо-
рювання нетерпимості, несприйняття іншого на 
рівні власної совісті, визнання багатовимірності 
й різноманіття людської культури, норм пове-
дінки, вияв поваги і розуміння «чужої правди», 
думки, іншого світосприйняття, бачення проблем 
і шляхів їх розв’язання.

Українське суспільство динамічно розвива-
ється в умовах нової історичної епохи, коли бага-
томанітність актуалізується й передбачає усвідом-
лення власної ідентичності поряд із сприйняттям 
інших ідентичностей. Виховання в учнів толе-
рантного ставлення до «інакшості» у процесі 
навчання, зокрема на уроках історії, сприяє роз-
витку гуманних людських відносин. Особистість, 
вивчаючи історію власного народу та водночас 
ознайомлюючись із подіями всесвітньої історії, 
пізнає різні історичні факти, культури, вчиться 
позитивно й толерантно сприймати відмінності 
й ефективно взаємодіяти в сучасному полікуль-
турному суспільстві. 

Висновки. Вимоги часу диктують необхідність 
формування високоморального толерантного гро-
мадянина, здатного цінувати культурні надбання 
як власного, так і інших народів, здатного мислити 
в контексті національної та світової культури, при-
ймаючи загальнолюдські цінності культури і гармо-
нійно їх поєднуючи у своєму житті з національними. 
Отже, реагуючи на потреби сьогодення, у процесі 
формулювання змісту та завдань історичної освіти 
слід звертати увагу на вплив соціокультурних чин-
ників, серед яких виокремлюємо національну куль-
туру (історико-культурна спадщина) та виховання 
толерантності до інакшості (до «Іншого»). 

Перспективним напрямом дослідження 
є подальше вивчення впливу на розвиток історич-
ної освіти інших чинників, зокрема соціальних, 
гуманітарних, політичних.

Селищева I. Соцiокультурний вплив на розвиток iсторичної освiти в Українi
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ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ОСНОВНИХ ЕТАПІВ  

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

У статті розглянуто основні принципи професійної підготовки студентів музичних факультетів педаго-
гічних закладів освіти до вокально-хорової роботи в школі з категоріями різних вікових груп та різних форм 
виконання. Зазначено, що ці принципи формуються в процесі опанування циклу вокально-хорових дисциплін, що 
забезпечують якість професійної підготовленості майбутнього вчителя музичного мистецтва і є важливою 
передумовою його професійної майстерності. 

Особливе місце серед дисциплін вокально-хорового напряму займає курс «Хорознавство» як навчальний пред-
мет, що вивчає історичні аспекти розвитку вітчизняного та зарубіжного хорового мистецтва, питання теорії 
і практики роботи з хором, елементи хорової звучності, засоби художньої виразності, типи та види хорів тощо. 

Серед основних педагогічних принципів виокремлено: орієнтування на рівень музичної підготовки студентів, 
їхні вокальні можливості; поступовість в ознайомленні з властивостями елементів хорової техніки; послідов-
ність у засвоєнні комплексу знань та умінь, що є основою для диригентсько-хормейстерської практики; поєднан-
ня формування аналітичних та інтерпретаторських умінь у роботі з хоровими творами; поєднання емоційно-
інтуїтивної і раціонально-аналітичної роботи у навчальній та професійній діяльності.

До основних етапів вокально-хорової роботи в загальноосвітніх закладах відносимо розспівування і робо-
ту над шкільною піснею. Вправи для розспівування потрібно підбирати та упорядковувати таким чином, щоб 
одночасно вирішувати декілька завдань: розігріти голосовий апарат, налаштувати слух співаків на виконання 
творів, спрямувати роботу на виховання вокально-хорових навичок. Робота над репертуаром передбачає кілька  
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етапів роботи: підбір твору, самостійне ознайомлення і вивчення репертуару, підготовка презентації пісні, 
вибір методів роботи над основними елементами вокально-хорової техніки, розучування твору, концертне вико-
нання. У процесі вокально-хорової роботи необхідно враховувати програмні вимоги, музичний та загальний роз-
виток вікової групи школярів, їхні вокальні можливості.

Ключові слова: професійна підготовка, майбутні вчителі музичного мистецтва, принципи підготовки сту-
дентів до вокально-хорової роботи в школі.
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PRINCIPLES OF TRAINING FUTURE TEACHERS OF MUSIC ART  
FOR THE MAIN STAGES OF VOCAL AND CHORAL WORK IN SCHOOL

The article considers the basic principles of professional training of students of music faculties of pedagogical educational 
institutions for vocal and choral work at school with categories of different age groups and different forms of performance. It is 
noted that these principles are formed in the process of mastering the cycle of vocal and choral disciplines that ensure the quality 
of professional training of future music teachers and are an important prerequisite for his professional skills.

A special place among the disciplines of vocal and choral direction is the course “Chorography” as a subject that 
studies the historical aspects of domestic and foreign choral art, the theory and practice of working with the choir, 
elements of choral sonority, means of artistic expression, types and types of choirs

Among the main pedagogical principles are: focusing on the level of musical training of students, their vocal 
abilities; post-story in acquaintance with the properties of the elements of choral technique; after-duty in mastering a set 
of knowledge and skills, which is the basis for conducting and choir practice; combination of formation of analytical 
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Постановка проблеми. Система вітчизня-
ної професійної підготовки майбутніх педаго-
гів-музикантів потребує спрямування на модер-
нізацію певних освітніх процесів й орієнтації 
на світові стандарти, щоб потрапити у відкрите 
соціокультурне суспільство. Це передбачає погли-
блення вивчення не лише теоретичних аспек-
тів мистецької освіти, а й практичного освоєння 
змісту професійної підготовки вчителя музич-
ного мистецтва. Визначальним у цьому процесі 
є викладання вокально-хорових дисциплін для 
студентів музично-педагогічних факультетів 
вищої школи. Дисципліни цього циклу мають на 
меті розвиток у майбутнього фахівця необхідних 
базових умінь і навичок теоретичної та практич-
ної роботи у подальшій професійній діяльності. 

Не стоїть осторонь у системі вокально-хорової 
підготовки студентів музично-педагогічних факуль-
тетів викладання курсу «Хорознавство». Актуаль-
ність вивчення цієї дисципліни зумовлена профе-
сійним спрямуванням, а саме, розучування творів 
шкільного репертуару, вокальна робота з дитячим 
хором, хоровим ансамблем, малими вокальними 
формами, що розкриває специфіку хормейстерської 
діяльності вчителя музичного мистецтва у загаль-
ноосвітній школі та позашкільних музичних закла-
дах освіти. Адже учителю важливо володіти 
широким обсягом знань, теоретичними основами 
музично-педагогічної освіти, основами практичної 
роботи з шкільним хоровим колективом, виконав-
ською культурою, гнучкістю у вирішенні вокально-
хорових завдань, диригентською технікою та педа-
гогічною майстерністю у роботі з дитячим хором. 
Такі складники є компетентнісним показником 
педагога-хормейстера та основною передумовою 
успішної професійної діяльності майбутнього учи-
теля музичного мистецтва. 

Аналіз досліджень. Проблеми і перспективи 
сучасної музично-педагогічної освіти в Укра-
їні знайшли своє відображення в дослідженнях 
Е. Заруби, М. Корсавина, Г. Падалки, А. Растри-
гіної, О. Ростовського, С. Світайло, Т. Смірнової 
та інших. Дослідженню диригентсько-хорової 

освіти в розвиткові європейської та національної 
музичної культури присвячені наукові доробки 
А. Лащенка, А. Мартинюка, А. Мархлевського, 
Л. Падалко, Л. Пархоменка, Б. Рачиної, В. Рожка, 
О. Рудницької, Л. Шаминої, О. Щолокової, Л. Ятло 
та інших.

У наукових працях таких видатних педаго-
гів, диригентів і композиторів, як П. Чеснаков, 
К. Пігров, В. Живов, К. Виноградов, А. Болгар-
ський, Б. Асафьєв, В. Краснощоков, Г. Сагай-
дак, Г. Струве висвітлюються фундаментальні 
основи курсу «Хорознавство». Розгляд історич-
ного аспекту у хорознавстві та естетичні й тех-
нологічні засади хорового виконавства знайшли 
своє відображення в дослідженнях О. Анісімова, 
В. Беляєва, Д. Локшна, П. Левандо, О. Преобра-
женського, С. Смоленського та інших. 

Принципам викладання курсу «Хорознавства» 
як науково-теоретичної дисципліни для підго-
товки майбутніх педагогів-музикантів присвячені 
праці низки науковців (Л. Байда, Л. Бартенева, 
Т. Богданова, К. Дабіжа, О. Коломієць, Л. Кос-
тенко, Ю. Кузнецов, Т. Лозінська, В. Михайлець, 
О. Обревко, Л. Уколова, Ю. Юцевич, Л. Шумська 
та інших). Особливості вокально-хорової підго-
товки студентів мистецьких факультетів вищих 
навчальних закладів висвітлюються у науково-
методичних роботах В. Газінського, Н. Згурської, 
Н. Кравцової, В. Крицького, К. Кушнір, І. Мос-
тової, М. Назаренко, О. Олексюк, А. Растригіної, 
Я. Сверлюка, Н. Сізової, Т. Стратана та інших.

Основні аспекти виконавської культури 
у вокально-хоровій роботі педагога-хормейстера 
знайшли наукове обґрунтування у працях Т. Белін-
ської, А. Білозерської, Є. Куришева, Г. Ніколаї, 
Л. Онофрійчук, В. Орлова, І. Пацкань, Н. Пруш-
ковської, Н.Шевченко, Н. Шкільнюк та інших. 
Результати досліджень М. Жинкіна, В. Морозова, 
Л. Дмітрієва, А. Кіселева, І. Левідова та інших 
вказують на важливість у хоровому звучанні 
музичної акустики і вивчення таких питань, як 
ансамбль і вокально-хорові засоби під час роботи 
з хоровим колективом. 

and interpretive skills in work with choral works; combination of emotional-intuitive and rational-analytical-analytical 
Her work in educational and professional activities.

The main stages of vocal and choral work in secondary schools include singing and work on school songs. Exercises 
for singing should be selected and arranged in such a way to simultaneously solve several tasks: to warm up the vocal 
apparatus, to adjust the hearing of singing the perform works, to direct the work on the education of vocal and choral skills. 
Work on the repertoire involves several stages of work: selection of the work, self-acquaintance and study of the repertoire, 
preparation of the presentation of the song, the choice of methods of work on the basic elements of the vocal-choral 
technique, study of the work, concert performance. In the process of vocal and choral work it is necessary to take into 
account the program requirements, musical and general development of the age group of students, vocal abilities.

Key words: professional training, future teachers of music art, principles of preparation of students for vocal 
and choral work at school.

Сiдорова I., Дабiжа К., Остапчук Л., Плакидюк О., Стребкова Д. Принципи пiдготовки ...
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Мета статті – визначити основні принципи 
професійної підготовки майбутніх учителів 
музичного мистецтва до вокально-хорової роботи 
в школі на матеріалі вивчення курсу «Хорознав-
ство».

Виклад основного матеріалу. Вокально-
хоровій діяльності вчителя музичного мистецтва 
в умовах навчально-виховного процесу загально-
освітніх закладів належить особливе місце. «Адже 
відомо, що в сучасній школі найбільш розповсю-
дженим, доступним та улюбленим видом виконав-
ської діяльності дітей є хоровий та ансамблевий 
спів. Могутній виховний потенціал хорового мис-
тецтва завжди брався до уваги видатними діячами 
хорової культури» (Василевська-Скупа, 2014: 42). 

Вирішення завдань підготовки майбутніх учи-
телів музичного мистецтва до вокально-хорової 
роботи з учнями різного шкільного віку передба-
чає й такий важливий етап навчально-виховного 
процесу, як визначення принципів навчання сту-
дентів. «Сучасна система педагогічних принци-
пів є результатом синтезу наукових досліджень 
та багатовікового досвіду практичної педагогіки 
<…> принципи навчання і виховання виступа-
ють основним орієнтиром викладацької діяль-
ності, мостом, що поєднує теоретичні уявлення 
з педагогічною практикою, науковою основою 
для вироблення технології практичної діяльності» 
(Остапчук, 2018: 158). 

У теоретичній і практичній підготовці до 
роботи з шкільним хоровим колективом основні 
навчальні принципи мають бути зорієнтовані на 
взаємодію навчальних, виховних та розвиваю-
чих функцій. Зокрема, навчальна функція: поєд-
нує вивчення теоретичних та практичних основ 
вокально-хорового виконання; сприяє розвиткові 
вокально-хорових, диригентських та художньо-
виконавських навичок; забезпечує засвоєння 
методичних прийомів практичної роботи з хором. 
Для функціонування цих завдань викладацький 
склад повинен спланувати навчально-методичну 
та організаційну роботу, враховуючи навчальні 
плани профілюючих дисциплін, кількість годин, 
види занять, а також можливості студентської 
аудиторії та індивідуальні завдання для самостій-
ної роботи і опрацювання навчального матеріалу.

Щодо виховної функції, то вона тісно взаємо-
діє із навчальною і спрямована на створення пев-
них умов для організації самостійної підготовки 
майбутніх вчителів та формування у них педаго-
гічної культури, почуття впевненості, цілеспрямо-
ваності й відповідальності, навичок спілкування 
та взаємодії зі своїми учнями. Важливо, щоб сту-
денти під час занять вокально-хорового циклу 

ознайомлювалися і працювали зі зразками висо-
кохудожнього репертуару, взаємодіяли з різножан-
ровими творами мистецтва, що якісно впливатиме 
на розвиток естетичного смаку, високих мораль-
них почуттів, орієнтації на духовні цінності тощо. 
У цьому напряму викладачам потрібно підбирати 
високоякісні вокальні й хорові творі, неоднора-
зово наголошувати на поетичності художнього 
змісту, виразності музичної мови, різнохарактер-
ності музики і особливо сприяти глибокому їх 
осмисленню. Доцільним є використання не лише 
класичних творів вітчизняних, зарубіжних ком-
позиторів та обробок народних пісень, а й зразків 
сучасної хорової музики.

Розвиваюча функція має на меті ознайомлення, 
розуміння та систематичне сприймання музичних 
творів через емоційно-пізнавальну діяльність сту-
дентів. Необхідним завданням підготовки у цьому 
напряму є розвиток навичок аналізу вокально-
хорових творів, визначення їхнього ідейно-худож-
нього змісту, засвоєння ефективних методичних 
прийомів чистого інтонування, ансамблю, мело-
дичного та гармонічного строю, чіткої дикції, 
емоційності виконання тощо.

Реалізації поставлених завдань, які спрямовані 
на взаємодію зазначених вище функцій, сприя-
тиме визначення відповідних принципів підго-
товки студентів до майбутньої роботи з шкільним 
хором. До головних педагогічних принципів від-
носимо: орієнтування на рівень музичної під-
готовки студентів та їхні вокальні можливості; 
поступовість в ознайомленні з властивостями 
хорової органіки, елементами хорової звуч-
ності; послідовність у засвоєнні комплексу знань 
та умінь, що є основою для диригентсько-хор-
мейстерської практики; поєднання формування 
аналітичних та інтерпретаторських умінь у роботі 
з піснями шкільного репертуару та хоровими 
творами; поєднання емоційно-інтуїтивної і раці-
онально-аналітичної роботи у навчальній та про-
фесійній діяльності.

Варто зазначити, що хоровий спів визнача-
ється у навчально-методичній літературі як колек-
тивне виконання вокальної музики. Хоровий 
колектив повинен володіти елементами хорової 
звучності, цим самим його виконання відрізня-
ється від масового співу. Сутнісна характеристика 
хорового співу полягає у колективній основі, що 
створює ускладнення для вирішення питань, які 
стосуються передусім техніки виконання. Через 
такі ознаки якісний результат виконання зале-
жить від кожного співака окремо та від колективу 
загалом. Взаємовідношення співака з колекти-
вом – це поєднання елементу і цілого, що вказує 
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на особливу рису хорового виконання. З огляду 
на це варто наголосити на двоєдиному завданні 
вокально-хорового навчання, а саме навчити спі-
вати кожного і сформувати навички співати хором, 
в ансамблі. А для досягнення співу в ансамблі 
необхідні спеціальні знання і вміння, передусім 
з техніки хорового виконавства, специфічних 
художніх засобів виразності, пов’язаних з своє-
рідністю і можливостями інструменту виконання, 
у цьому разі – голосу. Тому майбутнім вчителям 
музичного мистецтва важливо отримати необ-
хідну підготовку у цьому виді діяльності.

Водночас поряд з вокальним вихованням від-
бувається формування моральних цінностей, 
почуття колективізму, що якісно впливає на роз-
виток духовної сфери сучасного молодого поко-
ління. «Хоровий спів передбачає колективну 
музичну діяльність в усіх притаманних їй виявах. 
Це процес розбору і засвоєння музичного тексту, 
що відбуваються на заняттях, і також – форма 
виступу. Колективна форма як жодна інша вихо-
вує творчу дисципліну і самодисципліну, розвиває 
увагу до музичного твору та уважність до парт-
нерів, а отже, певною мірою сприяє моральному 
становленню особистості. Колективність музи-
кування дозволяє залучити до нього одночасно 
велику кількість співаків, і є сильним емоційним 
чинником виховання для спільного переживання 
музики» (Сідорова, 2017: 73).

Серед базових дисциплін вокально-хоро-
вої підготовки студентів мистецьких дисциплін 
можна виокремити курс «Хорознавство». Окрім 
детального ознайомлення студентів з виник-
ненням та розвитком хорового мистецтва нашої 
країни та зарубіжжя, вивчення жанрів хорового 
виконавства, елементів вокально-хорової техніки, 
засобів музичної виразності в хоровому вико-
нанні, дидактичними принципами і знаннями 
психофізіологічного процесу, що проходить 
в організмі людини під час співу, вони набувають 
досвіду роботи з хоровим колективом. На прак-
тичних заняттях студенти ознайомлюються з фор-
мами вокально-хорової роботи з шкільним хором, 
зокрема з основними принципами розспівування, 
з особливостями роботи над хоровим твором, його 
вивченням та розучуванням з хористами. 

Найпершим етапом вокальної роботи в школі 
є хорові розспівування. При цьому важливо опе-
руватися деякими завданнями розспівувань, 
а саме роботою над співацьким диханням, над 
атакою звуку, видами звуковедення, вирівню-
ванням голосних, формуванням «високої пози-
ції» звучання і так далі. Також у процесі роботи 
потрібно навчитися прослідковувати зв’язок кон-

кретних завдань із загальною метою вокально-
хорової роботи – виробленням в учасників хору 
виразного й осмисленого звучання. Під час під-
готовки до завдань вокально-хорового навчання 
майбутнім вчителям варто засвоїти методи і прин-
ципи роботи з шкільним хором. 

На кожному занятті чи уроці музичного мисте-
цтва в школі повинно проводитися розспівування, 
яке сприяє розвитку вокально-хорових навичок 
хористів та допомагає вокально-слуховому нала-
штуванню на спів. Існують основні принципи 
підбору вправ для хору. Перший принцип – від 
простого до складного, другий – принцип контр-
асту. Для гарного розвитку вокальних навичок, 
відчуття ансамблю, гармонії, розвитку внутріш-
нього слуху, опанування складних фрагментів 
хорових творів використовувати вокальні вправи 
потрібно систематично. Якщо правильно підійти 
до цього етапу роботи з хором – це, свого роду, 
корисна і необхідна школа для співаків-хористів. 
У шкільній практиці для розспівування підбира-
ється музичний матеріал, який не має образного 
змісту (гами, фрагменти звукоряду, тризвуки 
тощо), а також поспівки або прості невеликі фрази 
з пісень шкільного репертуару.

Серед форм і методів розспівування хору варто 
виокремити такі: розспівки окремо по голосам, 
усього хору; розспівки із закритим ротом, на 
зручні голосні, склади, короткі слова; розспівки 
мелодичні (унісон) і гармонічні (одночасно всіх 
голосів); розспівки для різних ділянок діапазону 
і регістрів; розспівки з різними штрихами; роз-
співки для розвитку технічної рухливості голосів; 
використання інструментального супроводу під 
час розспівування; використання окремих фраг-
ментів з хорових творів.

До основних форм вокально-хорової роботи 
варто віднести розучування пісень шкіль-
ного репертуару. У цій роботі важливо діяти 
поетапно: вибрати твір, ознайомитися з ним 
і вивчити, бажано на пам’ять, підготувати пре-
зентацію до пісні, підібрати методи роботи 
над основними елементами вокально-хорової 
техніки, розучити твір, підготувати співаків до 
концертного виконання. Під час підбору тво-
рів повинні враховуватися програмні вимоги, 
музичний та загальний розвиток різних вікових 
груп школярів, їхні вокальні можливості тощо. 
На заняттях з хорознавства студенти знайом-
ляться з видами і жанрами хорової творчості 
для дітей. Бажано у репертуарі використовувати 
різноманітні, різножанрові твори: дитячі пісні, 
хорові мініатюри, народні пісні, хори в дитячих 
операх, кантати для дитячого хору.

Сiдорова I., Дабiжа К., Остапчук Л., Плакидюк О., Стребкова Д. Принципи пiдготовки ...
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Особливо важливим є знання про організацію 
дитячих хорових колективів і дитячих вокальних 
ансамблів відповідно до вікових особливостей: 
молодший хор – діти III, IV, іноді V класів, серед-
ній хор – діти V, VI, іноді VII класів, старший 
(юнацький) хор – учні VІІІ-ХІ класів. У вокально-
хоровій роботі необхідно знати загальний і робо-
чий діапазони кожного з хорів і діапазони голосів, 
вокально-хорові можливості кожного хорового 
колективу, темброве забарвлення хору й окремих 
партій, кількісний склад дитячих хорів, найменшу 
і найбільшу кількість учасників дитячого хоро-
вого колективу.

Під час підготовки до вивчення твору необ-
хідно зробити невеличкий аналіз пісні, визначити 
вокально-хорові складності, підібрати вправи, які 
можна використати перед розучуванням цього 
твору, підготувати бесіду або презентацію до 
пісні. Презентація може вміщувати інформацію 
про авторів твору, його зміст, загадки, приказки, 
казки, запитання, тобто те, що може позитивно 
сприяти першому знайомству з героями, обра-
зами, характером пісні, щоб краще налаштуватися 
учням на сприйняття твору. 

Під час розучування пісні потрібно слідку-
вати за правильною співацькою установкою 
(положення корпусу, голови, рук, ніг), співаць-
ким диханням (контролювати, щоб не підніма-
лися плечі), округленням рота, звукоутворенням, 
чіткою дикцією, мімікою співаків. Твір повинен 
вчитися легко, без особливої напруги, приносити 
почуття радості. Якщо виникають питання з тех-
ніки виконання, необхідно одразу зупинитися, 
пояснити чому, показати кілька раз на власному 
прикладі потрібний елемент, використовуючи 
доцільні методичні прийоми. Поки співаки не 
досягнуть необхідного результату, далі співати 
не варто. Але якщо виникає критична ситуація, 
потрібно переключити їхню увагу на щось інше, 
а потім повернутися до цього місця знову. Завжди 
потрібно налаштовувати вихованців на кон-
цертне виконання твору, щоб стимулювати їх до 
вивчення, активізувати увагу під час розучування.

Варто зазначити, що крім роботи над технікою 
вокально-хорового виконання, значна увага у під-
готовці майбутніх фахівців музичного мистецтва 
приділяється емоційності втілення художнього 
образу музичного твору. «Під час роботи з хором 
на керівника покладається обов’язок виховання 
культури виконання творів через емоційний від-
гук, схвильованість, естетичні враження. Через 
співпереживання спільних емоцій розвиваються 
творче мислення та естетичні почуття однодум-
ців, відбувається збагачення духовного світу учас-

ників всього колективу. Керівник хору повинен 
намагатися, щоб виконавці з великим натхненням 
передавали багатий світ думок, почуттів, що так 
майстерно хотів донести слухачам композитор 
музичною мовою» (Сідорова, 2017: 73). 

На практичних заняттях, які присвячені само-
стійній підготовці над розучуванням хорового 
твору з різними віковими групами учнів, необ-
хідно підібрати такі педагогічні прийоми, за 
допомогою яких співакам буде краще розуміти 
і сприймати емоційність художнього змісту твору, 
що якісно впливатиме на вокально-технічну сто-
рону виконання. «Окремі штрихи, потрібні барви 
звучання хору або окремих партій слід шукати, 
ставлячи перед хористами певні творчі завдання. 
Наприклад, диригенту треба добитися від них 
напруженого звучання на ррр. Цей нюанс під час 
співу виконується хором, але без відповідного 
характеру. Ось тут хормейстер і повинен поста-
вити перед колективом певні образні завдання: 
співайте дуже тихо, але відчуття повинні бути 
такими, як під час співу на форте, співайте з нена-
вистю, зі злістю, але дуже тихо, протестуючи вну-
трішньо або навпаки замріяно, радісно, тріумфу-
ючи …» (Дабіжа, Прушковська, 2014: 257).

Важливо, щоб під час навчання студенти мис-
тецьких факультетів мали комплексну підготовку 
до майбутньої професійної діяльності: отримали 
теоретичні основи музично-педагогічної освіти, 
ознайомилися з історичними аспектами музич-
ного мистецтва, засвоїли профілюючі дисципліни, 
озброїлися знаннями методологічної бази, мали 
високий рівень практичної підготовки до роботи 
в загальноосвітніх навчальних закладах.

Висновки. Таким чином, у підготовці студентів 
музичних факультетів педагогічних університетів 
до майбутньої професійної діяльності визначну 
роль відіграють дисципліни вокально-хорового 
циклу. Навчально-виховний процес навчальних 
закладів такого рівня має будуватися з ураху-
ванням виховання фахівців з високим потенці-
алом, що готові реалізовувати свій досвід у всіх 
видах музично-педагогічної діяльності, зокрема 
у вокально-хоровій роботі в школі. На основі ана-
лізу навчально-методичної літератури, вивчення 
практичного досвіду навчання студентів виявлено 
низку вищевикладених педагогічних принципів, 
що якісно впливатимуть на стан підготовленості 
до успішної професійної діяльності майбутнього 
педагога-музиканта.

Відчутною у цьому контексті є необхідність 
опанування курсу «Хорознавство», у процесі 
вивчення якого активно формуються необхідні 
фахові знання, уміння й навички майбутнього 
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учителя-музиканта. Одночасно на практичних 
заняттях цієї дисципліни вирішуються важ-
ливі завдання професійної підготовки студентів, 
серед яких: ознайомлення студентів із системою 
вокально-хорового навчання; ознайомлення сту-
дентів з кращими зразками хорової творчості 
вітчизняних та зарубіжних хорових колективів; 

виховання у студентів любові до пісенно-хорового 
мистецтва як одного з найважливіших елементів 
музичної культури; поступове оволодіння еле-
ментами основних прийомів і методів практичної 
роботи з хоровим колективом; вироблення у сту-
дентів професійних навичок роботи над самостій-
ним вивченням і розучуванням хорового твору.
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РОЛЬ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МОВЛЕННЄВОМУ РОЗВИТКУ 
СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

У розвідці розглянуто проблему удосконалення лексичної компетентності студентів-словесників у процесі 
мовленнєвого розвитку під час вивчення мовознавчих дисциплін, запропоновано шляхи її розв’язання і відповід-
ні методичні рекомендації. Актуальність теми зумовлена сучасними тенденціями в освіті. Одним із основних 
завдань підготовки студентів гуманітарно-педагогічного коледжу є формування професійно-мовленнєвої компе-
тентності як необхідної умови мовно-фахової стабільності, мовленнєвої культури, якісної організації освітньо-
го процесу. Розвиток лексичної компетенції визначено як поетапне засвоєння лексичних понять у мовній системі, 
сформованість мовленнєвих лексичних умінь і навичок, здатність застосувати їх у комунікативно-мовленнєвій 
діяльності. Наголошено, що ефективність вивчення лексичних понять у мовній підготовці студентів залежить 
від рівня професійної освіти, мовленнєвої компетентності й лінгвометодичної майстерності педагога-словес-
ника. На основі студіювання наукової літератури виокремлено методи і прийоми (пояснення, евристична бесіда, 
спостереження над мовою, робота з підручником, пояснювально-ілюстративні, інтерактивні, проблемно-пошу-
кові, ігрові, практичні завдання) засвоєння основ лексикології у межах удосконалення лексичної компетенції на 
заняттях з української мови. Акцентовано увагу на комплексному підході у вивченні нових лексичних понять (на 
основі мовних, мовленнєвих вправ); у формуванні комунікативних умінь (уміння застосовувати лексичні одиниці 
в процесі спілкування, у побудові діалогів, монологів). Одним із основних завдань майбутнього учителя є попере-
дити лексичні помилки в усному і писемному мовленні молоді за допомогою систематичного виконання відповід-
них вправ. Обґрунтовано важливість вивчення лексичного матеріалу, бо він розширює знання здобувачів освіти 
про мову, ознайомлює з одиницею мови, тобто є головним джерелом збагачення словника суб’єктів освітнього 
простору. З’ясовано, що підготовка сучасного викладача у закладах вищої освіти зорієнтована на формування 
професійних компетентностей, потребує чітко визначених освітніх цілей і мотивів, організації та проєктуван-
ня психолого-педагогічних умов освітнього процесу, спрямованого на фахівця з сучасним типом професійно-мов-
леннєвого мислення, здатного до дієвого особистісного саморозвитку та самореалізації.

Ключові слова: вища освіта, мовна компетенція, лексична компетенція, словниковий склад мови, мовленнєва 
діяльність.
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THE ROLE OF LEXICAL COMPETENCE IN THE SPEECH DEVELOPMENT 
OF STUDENTS OF THE HUMANITIES PEDAGOGICAL COLLEGE

The problem of improving lexical competence of students-philologists in the field of speech development in the study 
of linguistic disciplines is considered in the research, ways of its solving and corresponding methodical recommendations 
are offered. The relevance of the topic is due to current trends in education. One of the main tasks of preparing students 
of the liberal arts and pedagogical college is the formation of vocational and vocational competence as a necessary 
condition for linguistic and professional stability, speech culture and high-quality organization of the educational process. 
The development of lexical competence is defined as the gradual acquisition of lexical concepts in the language system, 
the formation of speech lexical skills, the ability to apply them in communication and speech activities. It is emphasized 
that the effectiveness of learning lexical concepts in the language training of students depends on the level of vocational 
education, speech competence and linguomethodical skills of the teacher-philologist. On the basis of the analysis of scientific 
literature, methods and techniques of mastering the basics of lexicology (explanation, heuristic conversation, language 
observation, textbook, explanatory-illustrative, interactive, problem-search, game, practical tasks) are highlighted within 
the improvement of lexical competence in the Ukrainian language classes. Emphasis is placed on a comprehensive 
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approach in the study of new lexical concepts (based on language, speech exercises); in the formation of communicative 
skills (the ability to use lexical units in the process of communication, in the construction of dialogues, monologues). One 
of the main tasks of the future teacher is to prevent lexical errors in the oral and written speech of young people through 
the systematic performance of appropriate exercises. The importance of studying lexical material is substantiated, because 
it enhances the knowledge of language learners, introduces a unit of language – a word, lexical material is the main source 
of enrichment of the vocabulary of subjects of educational space. It has been found out that the training of a modern 
teacher in higher education institutions is oriented on the formation of professional competencies, requires clearly defined 
educational goals and motives, organization and design of psychological and pedagogical conditions of the educational 
process, aimed at a specialist with a modern type of vocabulary personal self-development and self-realization.

Key words: higher education, language competence, lexical competence, language vocabulary, speech activity.

Постановка проблеми. Внутрішньомовний 
процес реагування на сучасні явища у житті 
носіїв мови, на формування професійної куль-
тури, важливими складниками якої, безперечно, 
є мовленнєва компетентність та комунікативна 
досконалість, − актуальне завдання вищої освіти.

У ХХІ столітті значно зросла проблема роз-
робки ефективного вивчення української мови 
для учасників освітнього процесу із урахуванням 
нового підходу до освіти, який ставить у пріори-
тет не теоретичні знання, а практичне освоєння 
набору компетенцій – умінь, навичок, що допо-
магають у різноманітних сферах сучасного життя.

Гуманізація освіти потребує також і психоло-
гізації педагогічного спілкування, підвищення 
рівня мовленнєвої компетентності майбутнього 
вчителя української мови та літератури. А удоско-
налення професійно-мовленнєвої компетентності 
є важливим компонентом фахової підготовки 
педагога. Нині комунікативні сфери українського 
слова постають перед мовленнєвим загалом не 
тільки благодатним простором для висловлення 
думок і почуттів, але й вимогливим арбітром умі-
лої реалізації багатьох можливостей української 
мови, зокрема і лексичних мовленнєвих навичок.

Аналіз досліджень свідчить, що питання лек-
сичної підготовки здобувачів освіти засобами 
традиційного навчання української мови дослі-
джують М. Вашуленко, О. Горошкіна, Т. Груба, 
Н. Дика, С. Караман, О. Караман, О. Кучерук, 
В. Новосьолова, О. Семеног, І. Хом’як та інші.

Мета дослідження – розкрити сутність і зміст 
лексичної компетенції в контексті мовленнєвого 
розвитку студентів гуманітарно-педагогічного 
коледжу; з’ясувати стратегії, підходи до форму-
вання лексичної компетенції та вплив ефективних 
засобів навчання на збагачення словника студен-
тів-філологів.

Задля реалізації мети поставлено такі завдання: 
визначити теоретичні аспекти понять «компетен-
ція», «компетентність», «лексична компетенція», 
«лексична компетентність» у освітньому процесі 
та охарактеризувати погляди різних учених на їх 
трактування; встановити роль лексичної компе-

тенції у процесі вивчення української мови, дослі-
дити етапи та традиційні способи її формування; 
запропонувати методичні рекомендації для фор-
мування лексичної компетенції студентів-філоло-
гів засобами електронного, мобільного, традицій-
ного навчання та можливості їх поєднання.

Методи та прийоми розвідки: описовий (для 
планомірного виокремлення ознак аналізованого 
фактичного матеріалу), теоретичний аналіз (для 
вивчення реалізації лексичної компетенції вер-
бальними та невербальними засобами), синтез 
та узагальнення даних, метод словникової дефі-
ніції (для удосконалення словникового запасу 
та увиразнення мовлення студентів і форм його 
взаємодії).

Успішне опанування мовленнєвою компетен-
цією, а вона передбачає сформованість фоне-
тичної, лексичної, граматичної, діамонологічної 
компетенцій, дозволяє застосовувати її у різних 
ситуаціях у процесі комунікації. У нашій розвідці 
ми акцентуємо увагу на удосконаленні лексич-
ної компетенції у студентів гуманітарно-педаго-
гічного коледжу. Адже спостереження над мов-
ленням студентів під час навчання мовознавчих 
дисциплін показали, що у багатьох учасників 
освітнього процесу недостатній лексичний запас 
слів, а мовлення одноманітне, безобразне, неви-
разне, і їм важко чітко сформулювати і висловлю-
вати свої думки.

Виклад основного матеріалу. Сучасний учи-
тель повинен уміти виконувати прості комуніка-
тивно-мовленнєві завдання, логічно формулювати 
свої думки, вести дискусію, переконувати, відсто-
ювати власну думку, доречно використовувати 
мовні засоби відповідно до комунікативної ситуа-
ції, наочний матеріал та інші медіазасоби. 

Лексика кожної мови являє собою чітко упо-
рядковану систему слів, а їх групування відо-
бражає різні підходи до вивчення словникового 
складу мови. Скільки слів у мові? Як вони вини-
кли? Яке значення слова давніше, а яке з’явилося 
пізніше? Чому запозичуються слова з інших мов? 
Як довго живуть слова? Як виникає образне зна-
чення слова? Ці та інші питання про життя і роль 
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слова розглядаються в розділі сучасної україн-
ської літературної мови, який називається лекси-
кологією і може сприяти увиразненню мовлення 
студентів. З огляду на це сформованість у здобу-
вачів освіти мовленнєвих лексичних умінь і нави-
чок, засвоєння лексичних дефініцій, а також здат-
ність застосувати їх у процесі спілкування можна 
визначити як розвиток лексичної компетенції.

Значення понять «компетентність» і «ком-
петенція» є різними, однак взаємопов’язаними. 
Компетенція – загальновживаний термін, що 
походить від латинського “competentia” (зустріч, 
згода, симетрія), “competere” (відповідати, підхо-
дити) (Merriam-Webster, 2011–2018).

У Великому тлумачному словнику сучас-
ної української мови надаються такі визначення 
поняття компетенція: 1) добра обізнаність із чим-
небудь; 2) коло повноважень якої-небудь організа-
ції, установи, особи (Велик. тлум. словник СУМ, 
2001: 443). Слід зауважити, що, проаналізувавши 
дослідження науковців, було з’ясовано, що у сво-
єму найширшому значенні термін «компетенція» 
означає достатнє володіння знаннями, суджен-
нями або навичками, що є необхідними для про-
фесійної, якісної освітньої підготовки майбутніх 
педагогів (засвоєні у процесі навчання навички, 
знання, уміння, досвід), а отже, продуктивної 
дії стосовно певних процесів чи предметів і для 
подальшої результативної мовленнєвої діяльності 
у різноманітних сферах діяльності суспільства.

Компетентність, як зазначає педагог Ф. Шарі-
пов, – це сукупність характеристик особистості, що 
дозволяють їй виконувати визначену діяльність, яка 
спрямована на вирішення завдань у освітньому про-
цесі (Шаріпов, 2012: 44). Отже, компетентність – це 
загальна сукупність набутих у процесі навчання 
компетенцій, якими учасники освітньої діяльності 
спроможні оперувати як у процесі здобуття освіти, 
так і у конкретних життєвих ситуаціях. 

За В. Новосьоловою, лексична компетент-
ність – це складник мовної компетентності, який 
полягає в усвідомленому й умотивованому оволо-
дінні лексичними засобами мови й умінні корис-
туватися ними. Науковець слушно зазначає, що 
лексична компетентність передбачає не лише 
наявність багатого словникового запасу, а й уміння 
використовувати наявні в активі лексичні еле-
менти в процесі мовлення для вираження своєї 
позиції й ставлення до сказаного, здатність варі-
ювати лексичними засобами залежно від сфери 
й ситуації, у яких відбувається комунікативний 
процес (Новосьолова, 2014: 19).

Н. Горбунова зауважує, що лексична компетен-
ція – це здатність миттєво викликати з тривалої 

пам’яті еталон слова залежно від конкретного 
мовленнєвого завдання та включати це слово 
в мовленнєвий ланцюг. Лексична правильність 
мовлення визначається сталістю лексичних мов-
леннєвих навичок, таких як розпізнавання і розу-
міння лексичних одиниць активного і пасивного 
мінімумів під час аудіювання і говоріння (Горбу-
нова, 2010: 87).

Спираючись на дослідження означеної проб-
леми (О. Аматьєва, А. Богуш, Н. Гавриш, С. Ніко-
лаєва та інші), запропонуємо власне узагальнене 
визначення лексичної компетенції – це сума 
знань, яку здобувають суб’єкти освітнього про-
цесу на знаннях, здібностях, одержаних у процесі 
засвоєння основ лексикології.

У нашому дослідженні слід акцентувати увагу, 
а також розрізняти мовну і мовленнєву компетен-
ції. Мовна компетенція – це засвоєння та усві-
домлення мовних норм, що історично склались 
у фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, семан-
тиці, стилістиці, та адекватне їх застосування 
в будь-якій людській діяльності, а мовленнєва 
компетенція – це вміння адекватно й доречно 
спілкуватись мовою в різних життєвих ситуаціях 
(висловлювати свої думки, бажання, наміри, про-
хання), розповідати, пояснювати, розмірковувати, 
оцінювати, використовувати як мовні, так і поза-
мовні засоби (міміка, жести, рухи) та інтонаційні 
засоби виразності, форми ввічливості (мовлен-
нєвий етикет); спостерігати за своїм мовленням 
та мовленням інших, виправляти помилки, дотри-
муючись загальної культури мовлення, прагнення 
творчо самореалізуватися (Богуш, 2013: 23).

Зауважимо, що мовленнєві лексичні навички 
лежать в основі усіх видів мовленнєвої діяльності, 
а тому слід формувати у студентів лексичні нави-
чки аудіювання, говоріння, читання та письма. 
Таким чином, важливою передумовою оволо-
діння професійно зорієнтованою комунікативно-
мовленнєвою компетентністю можна вважати 
лексичну компетенцію (здатність особистості 
до коректного оформлення своїх висловлювань 
і розуміння мовлення інших, яка формується на 
складній і динамічній взаємодії відповідних нави-
чок, знань та лексичної усвідомленості).

Американський спеціаліст із методології 
викладання мов П. Нейшен припускає, що знання 
лексичної одиниці знаходиться далеко поза меж-
ами засвоєння лише його значення, адже воно охо-
плює вивчення письмової форми та вимови, від-
несеності до тієї чи іншої частини мови (іменник, 
прикметник, дієслово, займенник, сполучник), 
частоту використання (неологізми, діалектизми, 
архаїзми, професіоналізми), сполучуваність 
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з іншими членами речення, регістр (формальне / 
неформальне, технічне / загальне) та асоціатив-
ність (встановлення зв’язків між словами та пред-
метами / явищами навколишнього світу) (Nation, 
2001: 23). Нині актуальним і необхідним аспек-
том вивчення й удосконалення мови та мовлення 
студентів-філологів є збагачення словникового 
запасу з урахуванням вищезазначених аспектів, 
якому сприяє процес набуття лексичної компетен-
ції, що є одним зі складників комунікативно-мов-
леннєвої компетенції.

Запорукою лексичної компетенції є розвиток 
необхідного словникового запасу, який учасники 
освітнього процесу можуть удосконалити через 
використання у навчальній діяльності словників 
(довідкове видання упорядкованого переліку мов-
них одиниць (слова, словосполучення, фрази, тер-
міни, поняття, знаки, імена, синоніми, антоніми 
тощо), доповнених відповідними довідковими 
даними), метод словникової дефініції сприяє 
формуванню лексичної компетенції, а відповідно 
й увиразненню мовлення майбутніх педагогів.

Лексика вивчається не для того, щоб її просто 
знати, а для того, щоб спілкуватися, користуючись 
нею у взаємозв’язку з іншими засобами: фонетич-
ними, граматичними, невербальними. Варто зосеред-
ити увагу на різноманітних способах формування 
рецептивних (сприймання, розуміння, розпізнавання 
слів у тексті) та репродуктивних (використання слів 
у мовленні чи на письмі) лексичних навичок, що ста-
нуть основою для створення лексичних умінь (лексич-
ної усвідомленості) – здатності студента гуманітарно-
педагогічного коледжу не лише до запам’ятовування 
лексичної одиниці, але й до її активного використання 
у непідготовлених чи підготовлених актах мовлення 
залежно від ситуації (Метод. навч., 2013: 233).

Аналіз наукового фонду з досліджуваної проб-
леми свідчить про те, що до лексичних знань від-
носять знання: усної й письмової форм слова; 
денотативного і конотативного значень; відносної 
цінності слова або його здатності мати антоніми, 
синоніми, омоніми, пароніми, стилістичну, соціо-
культурну та національну забарвленість; синтак-
сичної й лексичної цінності слова; правил сло-
вотвору (складання слів тощо); типів словників; 
основних понять, пов’язаних зі структурою слова: 
корінь, префікс, суфікс. 

Отже, лексика, яка засвоєна учасниками освіт-
ньої діяльності у процесі навчальної роботи, скла-
дає його реальний словник лексичного мінімуму.

До складу навчально-методичних комплексів 
входить підручник (основне навчальне видання 
із систематизованим викладом дисципліни, що 
відповідає офіційно затвердженій навчальній про-

грамі), який є оптимальним засобом навчання 
і може впливати на формування лексичної компе-
тенції студентів, а тому вважаємо доцільним здій-
снювати виконання вправ і завдань, що вміщені 
у підручниках і посібниках. 

Оскільки рецептивні та продуктивні види мов-
леннєвої діяльності тісно пов’язані між собою, 
було б доречно забезпечити опрацювання лек-
сики не лише в усному (говоріння, читання, ауді-
ювання) мовленні, але й на письмі. Задля покра-
щення лексичної компетенції, рекомендуємо 
дати здобувачам освіти індивідуальне науково-
дослідне завдання відповідно до теми освітньо-
професійної програми з фахової дисципліни, яке 
вони можуть презентувати на занятті: кожен може 
обрати перегляд презентації, соціально-культур-
ний відеоролик, рекламу, промову, лекцію, зро-
бити письмовий переказ, прочитати його перед 
аудиторією (перевірка увиразнення мовлення), 
поділитися думкою щодо переглянутого матері-
алу та вигадати запитання для одногрупників.

Методи, прийоми і види освітньої діяль-
ності диференціюються відповідно до профілю 
навчання і все більше набувають форм, набли-
жених до реальних умов комунікації. Сьогодні 
широко використовуються, скажімо, особистісно-
орієнтоване навчання, творчі, проєктні, групові, 
інтерактивні форми роботи студентів, тобто ефек-
тивним є розвиток інтегративного підходу, а отже, 
навчання має відбуватися у діяльності. Так, вико-
ристання в освітній діяльності Інтернет-техноло-
гій значно підвищує мотивацію навчання в сучас-
ної молоді, дійсно допомагає більш продуктивно 
впроваджувати інноваційні педагогічні технології.

Майбутній фахівець повинен володіти про-
фесійною мобільністю, оперативно реагувати на 
постійно виникаючі зміни в практичній та нау-
ково-мовленнєвій діяльності. 

Представлення навчального матеріалу за допо-
могою технічних засобів використовується давно. 
Нині найбільш вражаючими є досягнення в сфері 
презентації виучуваного матеріалу, а викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій 
є необхідним компонентом у розвитку сучасних 
форм та методик. Українська мова – це предмет, 
де наочність є головним засобом для повного 
засвоєння запропонованого матеріалу, за допомо-
гою ЕОМ легше розуміються процеси і явища.

Необхідним компонентом викладання сучас-
них лінгвістичних дисциплін є застосування нових 
інформаційних технологій. Наприклад, викладачі 
й студенти у професійній діяльності можуть вико-
ристовувати ІКТ для взаємного обміну інформацією 
у процесі реалізації завдань дистанційного навчання 

Скрипник Н. Роль лексичної компетенцiї у мовленнєвому розвитку студентiв ...
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та виконання освітніх телекомунікаційних проєктів. 
Корисними є використання відеоконференцій, під 
час проведення яких викладач і студенти у процесі 
обговорення в режимі online найбільш актуальних 
питань навчання із розділу «Лексикологія» відшлі-
фовують та модернізують здобуті раніше уміння 
та навички з лексики української мови. 

Можна зробити припущення про те, що розви-
ток лексичної компетенції студентів у поєднанні 
з традиційними, інноваційними технологіями 
навчання дає змогу значно ефективно перевірити 
формування лексичного компоненту мовленнєвих 
умінь у процесі розвитку вмінь в аудіюванні, гово-
рінні, читанні і письмі.

Висновки. Використання різних вправ 
та завдань на заняттях із мовознавчих дисциплін 

не тільки сприяє розвитку зв’язного мовлення, 
збагачує професійний словник майбутніх педаго-
гів, а й створює умови для удосконалення лексич-
ної та зародження мовленнєвої компетентності 
національно свідомої особистості. 

Отже, лексична компетенція студентів-філоло-
гів утворюється в результаті поетапного та ціле-
спрямованого процесу оволодіння фаховими зна-
ннями, уміннями й навичками, що забезпечують 
формування мовленнєво-комунікативних якостей 
учасників освітнього процесу. 

Перспективи подальшого дослідження бачимо 
у вивченні можливостей формування не лише 
лексичної, а й фонетичної, граматичної, орфо-
графічної, діамонологічної компетенцій під час 
вивчення лінгводидактичних дисциплін.
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COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING

The goal of teachers who use Communicative Language Teaching (CLT) is to enable students to communicate in 
the target language. To do this, students need knowledge of the linguistic forms, meanings, and functions. They need to 
know that many different forms can be used to perform a function and also that a single form can often serve a variety 
of functions. They must be able to choose from among these the most appropriate form, given the social context and the roles 
of the interlocutors. They must also be able to manage the process of negotiating meaning with their interlocutors.

 According to Communicative Language Teaching, the teacher facilitates communication in the classroom. In this role, one 
of their major responsibilities is to establish situations likely to promote communication. During the activities they act as advisors, 
answering students’ questions and monitoring their performance. They might make a note of their errors to be worked on at a later 
time during more accuracy-based activities. At other times they might be ‘co-communicators’ engaging in the communicative 
activity along with students. Students are, above all, communicators. They are actively engaged in negotiating meaning – in trying 
to make themselves understood – even when their knowledge of the target language is incomplete. Also, since the teacher’s role is 
less dominant than in a teacher-centered method, students are seen as more responsible for their own learning. 

The most obvious characteristic of CLT is that almost everything that is done is done with a communicative intent. Students 
use the language a great deal through communicative activities such as games, role-plays, and problem-solving tasks.

In this article the methodology known as communic ative language teaching, or CLT has been examined, 
and the assumptions it is based on have been explored and its influence on approaches to language teaching today has 
been mentioned. Some of the main principles of the communicative approach have been listed and some of the basic 
features and techniques of communicative language teaching have been enumerated.

Key words: communicative, language teaching, teaching method.
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КОМУНІКАТИВНИЙ МЕТОД ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Мета викладача, який використовує комунікативне вивчення мови (CLT), – спонукати студентів спілкувати-
ся іноземною мовою. Для цього учням потрібні знання мовних форм, засобів і функцій. Вони повинні знати, що 
різні форми можуть використовуватися для виконання різних функцій, а також що одна форма може часто 
виконувати різноманітні функції. Студенти повинні мати можливість вибирати найбільш доречні форми, вра-
ховуючи соціальний контекст та ролі співрозмовників. Вони також повинні бути здатними вияснити потрібне 
значення слів чи виразів під час розмови.

Згідно з комунікативним мовним методом вчитель сприяє комунікації в класі. Одним із його найважливіших 
обов’язків є створення ситуацій, які сприяють спілкуванню. Під час занять викладачі є радниками, відповідаючи 
на запитання учнів та стежачи за їх роботою. Вони можуть зробити помітку про помилки учнів, які потріб-
но опрацювати пізніше, виконуючи необхідні вправи, орієнтовані на грамотність. В іншому випадку вчителі 
можуть бути співрозмовниками, що спонукають до комунікативної активності студентів. Студенти висту-
пають насамперед співбесідниками. Вони активно задіяні в передачі певного сенсу для того, щоб їх зрозуміли, 
навіть коли їхні знання мови недосконалі. Крім того, оскільки роль вчителя є менш домінуючою, студенти несуть 
відповідальність за власне навчання.

Провідна характеристика CLT – це те, що майже все, що відбувається на уроці, робиться з комунікативним 
наміром. Студенти часто використовують мову для спілкування під час таких видів діяльності, як ігри, рольові 
ігри та вирішення проблем.

У цій статті розглянуто комунікативну методологію, або CLT, її принципи, прийоми та характерні особли-
вості, а також її вплив на інші підходи до вивчення іноземних мов.

Ключові слова: комунікативний, навчання мові, метод викладання.
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Setting of the subject. There has been a huge 
increase of demand for good communication skills 
in English and therefore English teaching around 
the world. More and more people today want to hone 
their knowledge of English or to make sure that their 
children achieve a good progress of English. ESL is 
taught at kindergartens, schools, universities, courses, 
workplaces and online. People mastering English 
have opportunities to learn it with the help of formal 
instruction, travel, study abroad, as well as through 
the media and the Internet. The much higher demand 
for English has motivated authors and teachers to 
provide quality language teaching, language teaching 
materials and resources. Learners also feel higher 
responsibility and set goals to master English and have 
a high level of accuracy and fluency. Employers, too, 
require that their employees have good command 
of English, and fluency in English is a necessary 
condition for success and promotion in many 
spheres in today’s world. A communicative teaching 
methodology is being used, developed and researched 
all over the world to teach English properly.

Overview of publications. The method 
of communicative teaching was studied by such authors 
as D. Hymes, M. Halliday, D. Wilkins, H.G. Widdowson, 
S. Savingon, J.C. Richards, and others.

The purpose of this paper is to define 
the principles, features and techniques that are 
the most appropriate and effective in communicative 
language teaching. 

Main content of the article. The aim of most 
of the English language teaching methods is for 
students to learn to communicate in the target language. 
In the 1970s some doubts appeared if teachers were 
teaching foreign languages in the correct way as 
some students could make sentences accurately 
in class, but could not use them accordingly when 
they communicated in real-life situations. Others 
noted that being able to communicate demanded 
more than knowing grammar rules and structures, 
because language was basically social (Halliday, 
1973). Within a social context, language users needed 
to perform certain functions, such as promising, 
inviting, and refusing invitations (Wilkins, 1976). 
Students may know the rules of linguistics, but be 
unable to use the language (Widdowson, 1978).

In short, forming communicative skills required not 
only linguistic competence, but also communicative 
competence (Hymes, 1971) – knowing when and how 
to say what to whom. Such observations contributed 
to a change in the field in the late 1970s and early 
1980s from a linguistic structure-centered approach 
to a Communicative Approach (Widdowson, 1990; 
Savignon, 1997).

 Activities that are truly communicative, have 
three features in common: information gap, choice, 
and feedback (Larsen-Freeman and Anderson, 
2011: 161). An information gap exists when one 
person in an exchange knows something the other 
person does not. If people know some information, 
but all the same ask each other questions about 
it and answer them, their exchange is not really 
communicative. These questions are called display 
questions, questions educators use to ask students to 
display what they know, but they are not questions 
that ask you to give the information that I do not know. 
In communication, the speaker has a choice of what 
she will say and how she will say it. If the exercise 
is tightly controlled, so that students can only say 
something in one way, the speaker has no choice 
and the exchange, therefore, is not communicative. 
In a chain drill, for example, if a student must reply 
to her neighbour’s question in the same way as her 
neighbour replied to someone else’s question, then 
she has no choice of form and content, and real 
communication does not have place.

 True communication occurs when an interlocutor 
can assess whether or not their goal has been achieved 
based upon the information they receive from another 
person. If the listener does not have an opportunity 
to provide the speaker with such feedback, then 
the exchange is not really communicative. Using 
transformation drilling for forming questions may 
be useful, but a speaker will receive no reply from 
a listener. Therefore they cannot evaluate whether 
their question has been understood.

Another characteristic of CLT is the use 
of authentic materials. It is considered desirable to 
give students an opportunity to develop strategies for 
understanding language as it is actually used.

 Additionaly, activities in CLT are often d oneby 
students in small groups. Small numbers of students 
interact to give as much time as possible to each 
student for communicating, and this way students 
practice functional and socially appropriate language. 

As for student–teacher and student–student types 
of interaction, the teacher may present or rather elicit 
some information. More often, they are the facilitators 
of the activities, but they do not always themselves 
interact with the students. Sometimes they can be 
co-communicators, but more often they organize 
activities that result in communication. Students 
interact a lot with one another in different ways: 
pairs, triads, small groups, and whole group (Larsen-
Freeman and Anderson, 2011).

One of the basic beliefs of CLT is that by learning 
to communicate students will be more motivated to 
study another language because they will feel they are 
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learning to something which they can apply in real 
life. Students are also given an opportunity to express 
themselves as they share their ideas and views on 
the regular basis. Finally, students feel more secure 
since they have many opportunities for cooperative 
communication with their groupmates or classmates 
in pairs or small groups and the teacher. Frequent 
regrouping provides diversity in interactions and thus 
more experience in talking to different types of people.

Language is for communication. Linguistic 
competence, the knowledge of forms and  
their meanings, is only one part of communicative 
competence. Another aspect of it is knowledge 
of the functions that language is used for. Lots 
of forms can be used for a function. A speaker can 
make a logical assumption by saying, for example, 
‘He might be late,’ or ‘He must be late.’ On 
the contrary, the same form of the language can be 
used for a variety of functions. ‘Must,’ for instance, 
can be used to express strong obligation (‘You must 
come in time.’). Thus, the learner needs knowledge 
of forms, meanings and functions. Moreover, to be 
communicatively competent, they must not only 
use this knowledge but also take into consideration 
the social circumstances in order to interact 
appropriately and make themselves understood 
(Canale and Swain, 1980: 45). 

Students should also be aware of the culture 
which is the everyday lifestyle of people who use 
the language. There are certain features of it that are 
crucial to communication – the use of more polite 
forms, softening phrases or nonverbal behaviour 
(Larsen-Freeman and Anderson, 2011: 145). 

Language functions might be more important 
than forms. A functional syllabus is sometimes used, 
and even a special function type of lessons is conducted. 
A variety of forms are introduced for each function. 
The simpler forms are introduced at lower levels, but 
at higher levels, more complex function forms are 
learned. Functions refer to what items of language 
actually do in a real context, and not to what they might 
mean literally. Some of them are suggesting, criticising, 
refusing, agreeing and disagreeing, enquiring, talking 
about the past, and giving advice.

Students work with language at the discourse 
or suprasentential level. They learn about cohesion 
and coherence. For example, students’ attention is 
drawn to linking adverbial phrases, e.g ‘So, … In 
conclusion, .. To sum it all up,… .’ These phrases 
are cohesive devices that bind and order sentences 
to the other sentences and make the parts of the text 
more logically connected.

Students work on all four language skills from 
the beginning. There are various types of lessons: 

Speaking, Reading, Grammar, Writing, Listening, 
Function or combined ones. They focus on different 
skills and students have opportunities to concentrate 
on honing certain competences.

Justified use of the students’ native language is 
allowed in CLT. However, as often as it is possible, 
the target language should be used not only during 
communicative activities, but also for giving instructions 
before the activities or for setting homework. The 
students learn from these classroom management 
phrases and interactions, too, and understand that 
the target language is a tool for communication, not only 
a theoretical object to be studied. 

 A teacher evaluates not only their students’ 
accuracy, but also fluency. The student who has good 
knowledge of the structures and vocabulary is not 
always the best communicator. A teacher can assess 
their students’ performance informally in the role 
of an advisor or co-communicator. For more formal 
evaluation, a teacher uses an integrative test with 
a real communicative function. In order to evaluate 
students’ writing skill, for instance, a teacher might 
ask them to write an informal letter.

 One of the goals of CLT is to develop fluency which 
is natural language use occurring when a speaker 
engages in meaningful interaction and maintains 
comprehensible and ongoing communication despite 
limitations in his or her communicative competence. 
Fluency is developed by creating classroom activities 
in which students must negotiate meaning, use 
communication strategies, correct misunderstandings, 
and work to avoid communication breakdowns.

Fluency practice can be compared with accuracy 
practice, which focuses on creating correct examples 
of language use. There are some differences between 
activities that focus on fluency and those that focus on 
accuracy. Activities focusing on fluency are connected 
with reflecting natural use of language, focusing on 
achieving communication, requiring meaningful use 
of language and the use of communication strategies, 
producing language that may not be predictable, 
seeking to link language use to context, etc.

Activities focusing on accuracy are based on 
reflecting classroom use of language, focusing on 
the formation of correct examples of language, 
practicing language out of context, practicing small 
samples of language, not requiring meaningful 
communication, controlling choice of language, 
and so on (Widdowson, 1998).

Teachers use a combination of fluency activities 
and accuracy and use accuracy activities to support 
fluency activities. Both make use of pair or group 
work, and it means that group work is not necessarily 
a fluency task (Brumfit, 1984).

Tekliuk H. Communicative language teaching
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Accuracy work could either come before or 
after fluency work. For example, based on students’ 
performance on a fluency task, the teacher could organise 
accuracy work to deal with grammatical or pronunciation 
problems the teacher noticed while students were 
doing the task. An issue that arises with fluency work, 
however, is whether it develops fluency at the expense 
of accuracy. In doing fluency tasks, the focus is on getting 
meanings using any available communicative resources. 
Students also depend on vocabulary and communication 
strategies, and there is little motivation to use accurate 
grammar or pronunciation. Fluency work demands 
extra teacher attention to prepare students for a fluency 
task, or feedback on accuracy.

Dialogues, grammar, and pronunciation drills are 
still present in textbooks and classroom materials, 
they are part of a sequence of activities that move back 
and forth between accuracy activities and fluency 
activities.

 And the arrangement of classrooms is different. 
Instead of teacher-fronted teaching, teachers organize 
pair or small-group work. Pair and group activities 
gave learners greater opportunities to use the language 
much more often, overcome language barriers and to 
develop fluency.

Errors of form are tolerated during fluency-
based activities and are seen as a natural result 
of the development of communication skills. Students 
can have limited linguistic knowledge and still be 
successful communicators (Richards, 2006). 

Conclusion. Some of the main principles 
of the communicative approach are the following: 
students’ language must be appropriate to the situation, 
the roles of the speakers, the setting, the register, 
of a formal and an informal style. Communicative 
activities are essential and should be presented in 
a situation or context and have a communicative purpose 
which must be engaging and meaningful. Typical 
activities of this approach are: games, problem-solving 
tasks, and role-pl ay. There should be information gap, 
choice and feedback involved in the activities.

Learners must have permanent interaction in pairs 
or groups and instructions are given in the target 

language. Development of the four macroskills – 
speaking, listening, reading and writing – is essential 
from the beginning. The materials are chosen 
and graded depending on learners’ age, needs, level, 
and interest. Teachers should motivate students 
and make an interesting warming-up stage from 
the beginning of the lesson. The teacher has a role 
of a guide, a facilitator or an instructor. A delayed 
errors and mistakes correction is practised, it depends 
on the situation, though. Evaluation is based not only 
the learners’ accuracy but also their fluency. The 
usage of authentic materials, role-play, picture strip 
stories, language games and scrambled sentences is 
typical for CLT.

Some of the main features and techniques 
of communicative language teaching are: focus on 
meaning; dialogues are not normally memorized; 
meaning cannot be understood out of context, 
grammar topics are presented in a meaningful 
context; effective real communication is practiced; 
drilling is sometimes necessary; comprehensible 
pronunciation is essential; translation may be 
used where it is justified; students are expected 
to interact with other people, either in person, 
through pair and group work, or in their writings 
(Widdowson, 1998).

Taking into consideration the second language 
acquisition theory and current understanding 
of language use as social behaviour, purposeful, 
and in context, learners need to participate in 
communicative events and self- assessment 
of progress. Methodologists advise learners to take 
communicative risks and to focus on the development 
of learning strategies. 

Since its beginning in the 1970s, CLT has influenced 
language teaching practice around the world. Many 
of the directions of by a communicative teaching 
methodology are still relevant today. CLT is seen in 
loads of course books and other teaching resources 
that consider CLT as the basis of their methodology. 
In addition, it has impacted many other language 
teaching approaches that support a similar philosophy 
of language teaching.
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ЗМІСТ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ  
В ДІЯЛЬНОСТІ СЛОВАЦЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

У статті досліджено особливості змісту екологічної освіти та формування екологічної свідомості учнів 
середньої школи у Словаччині. Наголошено, що на сучасному етапі розвитку словацького суспільства спостері-
гається розрив між знаннями, що дає шкільна освіта, та розвитком екологічно свідомої поведінки і необхідними 
життєвими навичками. Здійснено аналіз діяльності Словацької екологічної агенції, основними завданнями якої 
є охорона навколишнього середовища та сприяння розвитку країни відповідно до принципів сталого розвитку. 
Визначено напрями діяльності СЕА: проведення національних змагань та розробка програм екологічного вихо-
вання для шкіл, довготривалі та одноденні освітні програми, лекції, практикуми, виставки, тренінги та кон-
ференції, функціонування міжвідомчого порталу екологічної освіти Ewobox. Робота з учнями середньої школи 
здійснюється кафедрою екологічної освіти Словацької екологічної агенції через співпрацю з вчителями, їхнім 
навчанням, а також через проведення працівниками установи різноманітних заходів еколого-просвітницького 
характеру, таких як виставки, кінопокази, екофестивалі, конференції тощо. Важливим аспектом є ініціювання 
та впровадження екологічних проектів на рівні шкіл, проведення екологічних короткострокових таборів, під-
тримка досліджень, здійснюваних учнями, висвітлення активностей у засобах масової інформації. Навчання 
у школах здійснюється, як правило, за акредитованими програмами з екологічної освіти. Зроблено висновок, 
що у Словаччині зберігається здатність системи освіти гнучко реагувати на наявність і розвиток глобальних 
мегатенденцій і забезпечувати достатній простір для застосування різноманітності методів і змісту освіти. 
Урахування необхідності змін дає можливість адаптувати систему освіти до підтримки орієнтації на сприй-
няття екологічних, етичних і ціннісних проблем, властивих суспільству знань. 

Ключові слова: екологічна освіта, екологічне виховання, освіта Словаччини, неформальна освіта.
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CONTENT OF EDUCATION AND UPBRINGING OF SECONDARY SCHOOL 
PUPILS IN THE ACTIVITIES OF SLOVAK ENVIRONMENTAL ORGANIZATIONS

The article examines the features of the content of environmental education and the formation of environmental 
awareness of secondary school pupils in Slovakia. It has been emphasized that at the present stage of the development 
of Slovak society there is a gap between the knowledge provided by school education and the development of environmentally 
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Товканець Г., Турок О. Змiст освiти i виховання учнiв середньої школи в дiяльностi ...

Постановка проблеми. У міру розвитку люд-
ського суспільства виявляється дедалі більша вза-
ємозалежність і взаємозумовленість процесів, які 
відбуваються в системі «природа-людина-суспіль-
ство». Екологічна ситуація у світовому масштабі, 
що склалася в даний час, вивела на перший план 
проблеми взаємодії суспільства і природи, гостро 
поставивши питання про роль екологічної освіти 
в оптимізації цієї взаємодії. Ускладнення еколо-
гічної ситуації останніх років привело до розши-
рення впливу екологічної освіти на різні сфери 
життя людей. Актуальною проблемою є переорі-
єнтування цінностей особистості щодо екологіч-
ної поведінки, зокрема формування екологічної 
свідомості учнів середньої школи.

Аналіз досліджень. Осмислення комплексу 
проблем екологічної освіти в останні роки отри-
мало висвітлення в соціально-філософських, педа-
гогічних та інших роботах. На жаль, необхідно 
констатувати той факт, що за наявності великої 
кількості робіт із цих проблем роль екологічної 
освіти в оптимізації взаємодії природи і суспіль-
ства як цілісного, відносно самостійного процесу, 
що розвивається, достатньо не визначена.

У сфері екологічної освіти активно досліджу-
ються різновекторні проблеми, зокрема проб-
леми екологічної освіти розглядаються в роботах 
вітчизняних та зарубіжних педагогів і психологів, 
таких як О. Дзятковська, А. Захлєбний, В. Кри-
саченко, С. Лєскова, Л. Лук’янова, Р. Опарін, 
Н. Попов, Г. Пустовіт, С. Рудишин, О. Солоду-
хова, В. Червонецький та ін. Вони свідчать про 
необхідність унесення певних змін у навчально-
виховні плани загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів, що відповідають закономір-
ностям розвитку екологічної спрямованості, еко-
логічної свідомості, екологічної компетентності 
та екологічної культури учнів.

Ґрунтовно висвітлюють значення екологіч-
ної освіти учнів середньої школи для розвитку 
суспільства у своїх працях словацькі дослідники 
Е. Гутманова, Адамішін, Гронец (Huttmanová, 
Adamišin, Hronec, 2009), які підкреслюють, що 
для формування екологічного мислення потрібні 
не лише базові знання з питань навколишнього 
середовища, а й практична діяльність. Також 
Е. Гутманова наголошує на важливості впливу 
сім’ї й суспільства на формування особистості 
і цінностей та світогляду молодої людини, розви-
ток шкільної й позашкільної екологічної освіти.

Одним із важливих завдань є залучення уваги 
до визначальної ролі екологічної освіти для забез-
печення сталого розвитку суспільства і захисту 
навколишнього середовища. Це сприяє форму-
ванню відповідальності за збереження навколиш-
нього середовища, екологічного світогляду осо-
бистості, тобто системи узагальнених поглядів, 
переконань, ідеалів, ціннісних орієнтацій людини, 
що визначають спрямованість її діяльності на 
досягнення гармонії в цій системі, стійкий її роз-
виток. Важливо навчити запобігати виникненню 
як глобальних, так і місцевих екологічних про-
блем, і способам їх продуктивного вирішення.

Активну діяльність щодо екологічного вихо-
вання і освіти учнів засвідчує Словаччина, досвід 
якої, на нашу думку, є вельми корисним для укра-
їнського суспільства. 

Мета статті – обґрунтувати особливості діяль-
ності організацій і агенцій з екологічної освіти 
і виховання учнів у Словаччині.

Виклад основного матеріалу. Насамперед 
підкреслимо, що неурядові організації в Словач-
чині відіграють незамінну роль у сфері нефор-
мальної і формальної освіти. Характерними осо-
бливостями їхньої діяльності є спрямування на 
міждисциплінарність, зосередженість на етичних 

conscious behavior and the necessary life skills. An analysis of the activities of the Slovak Environmental Agency has 
been provided, the main tasks of which are to protect the environment and promote the development of the country in 
accordance with the principles of sustainable development. The areas of SEA's activity have been defined: holding national 
competitions and developing environmental programmes for schools, long-term and one-day educational programmes, 
lectures, workshops, exhibitions, trainings and conferences, functioning of the interdepartmental portal of environmental 
education Ewobox.

The work with secondary school pupils is carried out by the Department of Environmental Education of the Slovak 
Environmental Agency through cooperation with teachers, their training, as well as through the staff of various 
environmental educational activities, such as exhibitions, film screenings, eco-festivals, conferences and more. 
An important aspect is the initiation and implementation of environmental projects at the school level, conducting short-
term environmental camps, supporting research conducted by students, coverage of activities in the media. Education in 
schools is usually carried out according to accredited programmes in environmental education. It has been concluded 
that Slovakia retains the ability of the educational system to respond flexibly to the presence and development of global 
megatrends and to provide sufficient space for the application of a variety of methods and content of education. Taking 
into account the need for change makes it possible to adapt the educational system to support the focus on the perception 
of environmental, ethical and value issues inherent in the knowledge society.

Key words: ecological education, ecological upbrining, education of Slovakia, non-formal education.
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та моральних цінностях, філософських, духо-
вних, громадянських і соціальних проблемах; 
відображення різноманітності в розвитку світу 
і людського суспільства.

Аналіз досліджень європейських і словаць-
ких науковців (Horká, 2005; Činčera, 2007; Kohák, 
2000; Huttmanová, Adamišin, Hronec, 2009; Halašová, 
2009; Bulánková, Stloukalová, Korte, 2012; Kvasničák,  
Prokop, 2004) засвідчує, що тільки цілеспрямований 
вплив на розумову діяльність може змінити або покра-
щити екологічну свідомість людини та спроектувати 
її активність у напрямку збереження природнього 
навколишнього середовища. Цей вплив здійснює 
навчально-виховна робота шляхом передачі багат-
ства досвіду, знань, формування ставлення, сприй-
няття, почуттів, мислення та дії в бажаному напрямку 
через слово, мистецькі образи, ігри, активну приро-
доохоронну практичну діяльність тощо.

Звернемо увагу, що екологічна освіта розгля-
дає завдання навчання як засвоєння учнями сис-
теми світоглядних ідей і понять, завдання виховні, 
як формування поглядів, переконань, ціннісних 
орієнтацій, що вимагає доказового осмислення 
учнями світоглядних ідей, цінностей, дискусій-
ного обговорення спірних питань, застосування 
світоглядних знань на практиці, завдання розви-
тку як становлення наукового стилю мислення, 
що спонукають включення учнів у вирішення еко-
логічних проблем (теоретично і практично).

Аналіз наукових джерел переконливо доводить 
(Činčera, 2007: 38; Halašová, 2009), що для форму-
вання екологічної свідомості потрібно впливати 
на людську свідомість на кількох рівнях одно-
часно і що цей процес є тривалим. Екологічна 
освіта та виховання здійснюються у Словаччині 
починаючи з дитячих садочків. Деякі школи, крім 
інтегрування екоосвіти в різні предмети, мають 
окремі курси екологічної освіти. Також цей пред-
мет вивчається студентами вищої школи. Про-
грами складені відповідно до державних та між-
народних документів, зокрема Концепції сталого 
розвитку, Закону про освіту та виховання, Закону 
про навколишнє середовище та ін.

Водночас учені і педагоги-практики засвідчу-
ють, що на сучасному етапі розвитку словацького 
суспільства спостерігається розрив між знаннями, 
що дає шкільна освіта та розвитком екологічно свідо-
мої поведінки, необхідними життєвими навичками. 
Маючи базові знання, людина не розуміє зв’язку 
між своїми діями і їх наслідками для навколиш-
нього середовища. Зусилля екологічних рухів стика-
ються з явищем неусвідомлення суспільством загроз 
та фактом ігнорування зв’язку між екологічними 
та соціальними проблемами світу. На вирішення цієї 

проблеми спрямована освітня діяльність неурядових 
природоохоронних організацій Словаччини.

Так, нами виявлено, що словацькі екологічні 
організації, їхні методи та засоби роботи орієн-
товані на екологоосвітню діяльність та мають 
вплив на формування змісту екологічної освіти 
учнів середньої школи. Зокрема, вагому роль віді-
грає Словацьке агентство з навколишнього сере-
довища (Slovenská Agentúra Životného Prostredia 
(SAŽP), Словацька екологічна агенція (Slovak 
Environment Agency (SEA), яка була створена 
в 1993 році як бюджетна загальнонаціональна 
організація при Міністерстві охорони навколиш-
нього середовища, основними завданнями якої є: 
по-перше, охорона навколишнього середовища, 
а по-друге, сприяння розвитку країни відповідно 
до принципів сталого розвитку.

Сфера діяльності Словацької екологічної аген-
ції досить широка. Це робота в галузі екологічного 
менеджменту, зокрема запобігання великих вироб-
ничих аварій, комплексне запобігання та контроль 
забруднення, екологічна оцінка та маркування про-
дуктів, усунення екологічних навантажень, пово-
дження з побутовими відходами та відходами гір-
ничої промисловості, оцінка впливу на навколишнє 
середовище та екологічну ситуацію, також це під-
тримка впровадження принципів ефективності вико-
ристання ресурсів, турбота про природні ресурси 
та відновлювані джерела енергії, планування ланд-
шафту, інтеграція та підтримка зеленої інфраструк-
тури та ін. Словацька екологічна агенція щорічно 
формує та публікує звіти по екологічному моніто-
рингу в Словацькій республіці. Експертні висновки 
із проблем екології та екологічної освіти СЕА вра-
ховувалися під час розроблення Концепцій екологіч-
ного навчання та виховання 1997, 2005 та 2020 років.

Дослідження таких напрямів роботи, як еколо-
гічна освіта та виховання, наукова та редакційна 
діяльність із питань охорони навколишнього 
середовища, розробка інструментів екологіч-
ної політики, розробка та реалізація екологічних 
проектів уможливлює зробити узагальнення, що 
екологічну освіту та виховання СЕА здійснює 
на загальнонаціональному та регіональному 
рівнях безпосередньо через кафедру екологіч-
ної освіти (Odboru environmentálnej výchovy 
a vzdelávania (OEVV)) та Осередки екологічної 
освіти (центри екологічного виховання – Strediska 
environmentálnej výchovy Dropie (SEV).

У фокусі діяльності є дитячі садки, початкові 
та середні школи, координатори та спеціалісти 
з питань екологічної освіти, працівники державної 
охорони навколишнього середовища та широка 
громадськість.
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До напрямів діяльності з екологічної освіти 
і формування екологічних компетенцій входять: 

– проведення національних змагань та роз-
робка програм екологічного виховання для шкіл;

– довготривалі та одноденні програми, реалі-
зовані в експериментальній формі в центрах еко-
логічного виховання;

– лекції, практикуми, виставки, тренінги 
та конференції;

– функціонування міжвідомчого порталу еко-
логічної освіти Ewobox. 

Важливим аспектом діяльності є створення мето-
дичних матеріалів у сфері неформальної екологіч-
ної освіти, навчання педагогів дитячих садочків, 
початкових та середніх шкіл, реалізація методичних 
днів екологічної освіти, консультації для виклада-
чів та студентів, публікації, підготовка навчальних 
та інформаційних видань для шкіл та широкої гро-
мадськості. Досліджуючи спектр діяльності СЕА, 
ми відмітили, що її робота не відбувається на рівні 
міських адміністрацій та органів самоврядування, 
тобто не охоплює широку громадськість (Slovenská 
Agentúra Životného Prostredia https://www.sazp.sk/).

Словацька екологічна агенція на концептуаль-
ному рівні забезпечує співпрацю з Міністерством 
навколишнього середовища Словацької Республіки, 
Міністерством освіти Словацької Республіки, відо-
мчими установами та громадськими організаціями 
в розробці концепцій екологічної освіти та освіти 
для сталого розвитку. Також Словацька екологічна 
агенція ініціює організацію освітніх заходів (лек-
ції, тренінги, семінари, конференції, виставки) для 
освітян, працівників державної адміністрації охо-
рони навколишнього середовища, для професійної 
та непрофесійної громадськості. Установа займа-
ється реалізацією загальнодержавних та міжна-
родних проектів, що фінансуються зі структурних 
фондів Європейського союзу, Програми навчання 
впродовж життя (LLP), LIFE +, HUSK та інших 
грантових схем. Важливим аспектом діяльності 
є міжнародна співпраця в галузі екологічної освіти.

Роботу СЕА регламентують такі документи, як: 
Національна програма екологічних дій (затвер-
дженої Постановою Уряду Словацької Республіки 
№ 350/1996), Стратегія державної екологічної 
політики, затверджена урядом Словацької Рес-
публіки № 619/1993, та Постанова Національної 
ради Словацької Республіки № 339/1993, інші 
нормативні акти цього міністерства. Рішення 
Міністерства охорони навколишнього середовища 
від 22 листопада 2013 (набрало чинності з 1 січня 
2014) (Rozhodnutie ministra životného prostredia 
Slovenskej, 2013) дещо розширило повноваження 
цієї установи.

Робота з учнями середньої школи здійснюється 
кафедрою екологічної освіти Словацької еколо-
гічної агенції через співпрацю з учителями, їхнім 
навчанням, а також через проведення працівни-
ками установи різноманітних заходів еколого-
просвітницького характеру, таких як виставки, 
кінопокази, екофестивалі, конференції, лекції. 
Важливим аспектом є ініціювання та впрова-
дження екологічних проектів на рівні шкіл, про-
ведення екологічних короткострокових таборів, 
підтримка досліджень, здійснюваних учнями, 
висвітлення активності з екологічної освіти 
в засобах масової інформації. Навчання у школах 
здійснюється, як правило, за акредитованими про-
грамами з екологічної освіти. 

До прикладу, у Братиславському самовряд-
ному краї такі програми і курси є у 18 акредитова-
них школах, у 21 неакредитованій школі. Водно-
час наголошується, що у 29 школах немає жодної 
акредитованої програми з екологічної освіти і еко-
логічного виховання (Koncepcia budovania siete 
environmentálno-vzdelávacíchcentier, 2018: с. 105).

Отже, робота екологічної агенції та організа-
цій здійснюється концептуально та узгоджено 
з Міністерством охорони навколишнього сере-
довища відповідно до чинних нормативних доку-
ментів та забезпечує реалізацію заходів і програм 
екологічного спрямування, сприяє просуванню 
та підвищенню інформованості на національному 
рівні, що, безумовно, здійснює вплив на форму-
вання екологічної свідомості населення Словач-
чини на теоретичному та практичному рівнях.

Висновки.
Екологічна освіта і екологічне виховання у Сло-

ваччині відіграють незамінну роль у виконанні всіх 
національних пріоритетів щодо реалізації Порядку 
денного на період до 2030 року і є необхідною пере-
думовою сталого розвитку цієї країни. У Словач-
чині зберігається здатність системи освіти гнучко 
реагувати на розвиток глобальних мегатенденцій 
і забезпечувати достатній простір для застосування 
різноманітності методів і змісту освіти. 

Урахування необхідності змін дає можливість 
адаптувати систему освіти до підтримки орієнта-
ції на сприйняття екологічних, етичних і ціннісних 
проблем, властивих суспільству знань. Забезпечу-
ється надання можливості всім учням здобувати 
знання і набувати навички, необхідні для просу-
вання принципів сталого розвитку, включаючи 
здатність реагувати на виявлені тенденції, допо-
магає краще розвивати ключові компетенції, такі 
як системне мислення, передбачуваність, страте-
гічне мислення, критичне мислення, комплексний 
підхід до вирішення проблем.

Товканець Г., Турок О. Змiст освiти i виховання учнiв середньої школи в дiяльностi ...
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ  
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08 «ПРАВО»

У статті представлено методику формування психологічної компетентності майбутніх фахівців кримі-
нально-виконавчої служби. Зазначено, що зміст психологічної компетентності пенітенціарного персоналу має 
визначатися специфікою роботи з різними категоріями засуджених та завданнями, виконання яких має ґрунту-
ватися на психологічних знаннях з різних галузей психології. 

Сфокусовано увагу на аналізі навчальної літератури, робочої програми навчальної дисципліни «Пені-
тенціарна психологія», силабусі цієї дисципліни. Зазначено, що зміст робочої програми навчальної дис-
ципліни «Пенітенціарна психологія» має бути доповнений розглядом питань, що віддзеркалюють сучасні 
функції персоналу кримінально-виконавчої служби. Розкрито суть поняття «психологічна компетентність 
майбутніх фахівців у галузі 08 «Право». Висвітлено складники психологічної компетентності майбутніх  
фахівців.

Представлено модель формування психологічної компетентності майбутніх фахівців, що складаєть-
ся з мотиваційного, когнітивного, операційного та рефлексивного блоків до складників яких входять: 
мета; зміст; педагогічні підходи (компетентнісний, діяльнісний, особистісний, системний); використання 
колективної, групової, парної та індивідуальної форм навчальної роботи; інтерактивні методи навчання; 
компоненти, критерії і показники психологічної компетентності; етапи формування психологічної компе-
тентності; принципи (науковості, гуманності, самостійності); рівні сформованості психологічної компе-
тентності; педагогічні умови.

Наведено результати констатувального та формувального етапів педагогічного експерименту з форму-
вання психологічної компетентності у майбутніх фахівців у галузі знань 08 «Право» на основі авторської 
методики. Підкреслено, що на ефективність формування психологічної компетентності суттєво впливає 
мотивація та інтерес до оволодіння психологічними знаннями, набуття досвіду їх застосування в різних ситу-
аціях взаємодії.

Ключові слова: поняття «психологічна компетентність майбутнього фахівця в галузі знань 08 «Право»; 
компоненти психологічної компетентності; педагогічні умови; методика формування психологічної компетент-
ності; модель формування психологічної компетентності.
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METHODOLOGY OF FORMING FUTURE SPECIALISTS’ PSYCHOLOGICAL 
COMPETENCE IN THE FIELD OF KNOWLEDGE 08 “LAW”

Methodology of forming psychological competence of the future specialists of the criminal and executive service is 
presented in the article. It is mentioned that the essence of penitentiary personnel’s psychological competence should be 
determined by the specifics of work with different categories of convicts and tasks, the implementation of which should be 
based on psychological knowledge from different fields of psychology.

The focus is on the analysis of academic literature, the working program of the discipline “Penitentiary Psychology” 
and the syllabus of this discipline. It is noted that the essence of the academic program of the discipline “Penitentiary 
Psychology” should be supplemented by consideration of issues that reflect the modern functions of the personnel 
of the criminal and executive service. The essence of the concept psychological competence of future specialists in the field 
of 08 “Law” is revealed. The components of future specialists’ psychological competence are highlighted.

The model of future specialists’ psychological competence forming is presented, consisting of motivational, cognitive, 
operational and reflexive blocks which components include: the purpose; essence; pedagogical approaches (competence, 
active, personal, system); use of collective, group, pair and individual forms of educational work; interactive teaching 
methods; components, criteria and indicators of psychological competence; stages of psychological competence forming; 
principles (science, humanity, independence); levels of psychological competence forming; pedagogical conditions.

The results of the ascertaining and formative stages of the pedagogical experiment on forming future specialists’ 
psychological competence in the field of knowledge 08 “Law” on the basis of the author's methodology are given. It is 
emphasized that the effectiveness of psychological competence forming is significantly influenced by motivation and interest 
in mastering psychological knowledge, gaining experience in their application in different situations of interaction.

Key words: the concept of “psychological competence of the future specialist in the field of knowledge 08 “Law”, 
components of psychological competence, pedagogical conditions, methods of formation of psychological competence, 
model of formation of psychological competence.

Постановка проблеми. Професійна діяль-
ність персоналу Державної кримінально-вико-
навчої служби України (ДКВС України) пов’язана 
із взаємодією з різними категоріями людей, які 
через певні обставини чи ситуації, в які вони 
потрапляють, схильні до конфліктної поведінки, 
агресії, характеризуються відсутністю смисло-
життєвої орієнтації, труднощами в соціально-пси-
хологічній адаптації, криміногенною зараженістю 
тощо. Усе це вимагає від майбутніх пенітенці-
арних працівників сформованості мотивації, 

спрямованості, розвитку професійно важливих 
особистісних якостей, творчого ставлення до про-
фесії, ціннісних орієнтацій з урахуванням змін, 
що супроводжують сучасний етап реформування 
кримінально-виконавчої служби і висувають нові 
вимоги до змісту психологічної компетентності 
пенітенціарного персоналу.

Аналіз досліджень. У дослідженнях науков-
ців, які визначали складники професійної ком-
петентності фахівців правоохоронних органів, 
існують різні підходи до визначення змісту  
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психологічної компетентності та використання 
методики її формування. Так, одні автори вка-
зують на необхідність розвитку в пенітенціар-
ного персоналу вміння запроваджувати методи 
психологічної корекції соціальних установок 
засуджених із насильницькою спрямованістю 
особистості в процесі їх реалізації через знання 
індивідуальних особливостей, розуміння механіз-
мів формування стереотипів поведінки та анти-
соціальних установок (Давидова, 2002). Інші 
наполягають на тому, що пенітенціарний персо-
нал має володіти вмінням вивчати психологічні 
особливості засуджених-суїцидентів, причини, 
чинники, механізми, що зумовлюють самогубство 
серед спецконтингенту (Суліцький, 2002). Деякі 
дослідники вважають, що пенітенціарний персо-
нал має вміти враховувати гендерні особливості 
смислової сфери особистості неповнолітніх пра-
вопорушників, юнаків і дівчат та цілеспрямовано 
формувати смисложиттєві орієнтації у структурі 
й суб’єктивному змісті їхньої смислової сфери 
(Мушинська, 2005). До окремих складників пси-
хологічної компетентності персоналу ДКВС 
України відносять такі: «творчий потенціал, цін-
нісні орієнтації, мотивація, спрямованість, інди-
відуально-особистісні особливості, уміння спіл-
куватись, емпатія, тривожність, агресивність, 
самооцінка, інтернальність» (Ятчук, 2019: 11). 
Водночас психологічна компетентність пенітен-
ціарного працівника розглядається «як система 
психологічних знань, умінь, навичок, профе-
сійно важливих якостей, що забезпечують успіш-
ність професійної діяльності в особливих умовах 
і виконання покарання з дотриманням етичних 
принципів діяльності, гармонійного поєднання 
кари та гуманізму, емпатії та особистої безпеки. 
Зміст формування психологічної компетентності 
працівників органів та установ виконання пока-
рань полягає в процесах отримання психологіч-
них знань, у єдності з правовими, педагогічними 
та іншими складниками інформації, значущими 
для забезпечення якості професійної діяльності, 
набуття професійних умінь та навичок, розвитку 
відповідних особистісних якостей» (Ятчук, 2019: 
12). Заразом, досліджуючи професійні компетент-
ності персоналу ДКВС України, виділяють серед 
них вміння запобігти професійному «вигоранню» 
та здатність до саморегуляції психічних станів, 
управлінські компетентності (переконувати в пра-
вильності своєї позиції; ініціативність; керування 
собою, своєю поведінкою, взаємовідносинами 
з оточуючими тощо), спроможність системно під-
ходити до вивчення людей, планувати і здійсню-
вати засоби соціально-виховного впливу на них, 

прогнозувати динаміку їхньої поведінки та роз-
витку, розуміти внутрішній стан особистості на 
основі врахування закономірностей розвитку, 
виховання і соціалізації людини (Третяк, 2013). 

Мета статті – розкрити зміст психологічної 
компетентності пенітенціарного персоналу та роз-
робити й перевірити авторську методику форму-
вання психологічної компетентності у майбутніх 
фахівців у галузі знань 08 «Право».

Виклад основного матеріалу. Згідно із Стан-
дартом вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» 
(2018) теоретичний зміст предметної сфери скла-
дають знання про основи поведінки індивідів 
і соціальних груп. У той же час серед переліку 
компетентностей, якими має володіти випускник, 
є такі: здатність до абстрактного мислення, ана-
лізу та синтезу; здатність застосовувати знання 
у практичних ситуаціях; здатність спілкуватися; 
здатність бути критичним і самокритичним; здат-
ність працювати в команді та інші. 

Зміст психологічної компетентності працівника 
ДКВС України визначається напрямами та завдан-
нями його професійної діяльності. Зокрема, для 
роботи із суб’єктами пробації, працівники уповно-
важених органів з питань пробації мають знати: 
поняття, цілі, принципи кейс-менеджменту; при-
йоми, техніки та стратегії проведення мотива-
ційного інтерв’ювання; мають вміти: складати 
соціально-психологічну характеристику на обви-
нуваченого (засудженого) та встановлювати кон-
такт і підтримувати довірливі стосунки із суб’єктом 
пробації; використовувати в роботі з суб’єктами 
пробації когнітивно-поведінкові підходи, про-
соціальне моделювання; застосовувати методи 
роботи з суб’єктами пробації, які мають проблеми 
з контролем гніву, є агресивними, вживають психо-
активні речовини, кримінально мислять (Яковець, 
Волік, Демченко, Дрозд, Янчук, 2015).

Аналіз змісту підручника «Пенітенціарна пси-
хологія» (Третяк, Чебоненко, 2011) показав, що 
серед знань, які мають засвоїти майбутні фахівці 
в галузі знань 08 «Право», для роботи із засудже-
ними до позбавлення волі, є знання про: психічні 
особливості засуджених; спрямованість та мотиви 
діяльності засуджених; діагностику властивостей 
засуджених; класифікацію засуджених; психоло-
гію груп та колективу засуджених; психологію 
індивідуальної роботи із засудженими; особли-
вості роботи із засудженими, які належать до 
«групи ризику»; психологічні основи реалізації 
засобів впливу на засуджених; психологію спів-
робітників та їхньої професійної діяльності тощо.

У силабусі навчального курсу «Пенітенці-
арна психологія» для спеціальності 081 «Право» 
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(Мірошниченко, 2020) також передбачено, що 
курсанти мають знати: зміст і методи пенітен-
ціарної психології; індивідуально-психологічні 
особливості особистості засудженого; психоло-
гічні передумови регуляції та корекції поведінки 
засудженого; психологію міжособистісних від-
носин; психологічні передумови диференціації 
засуджених; механізми розвитку асоціальних зви-
чок та стереотипів поведінки тощо. Мають уміти: 
вивчати індивідуальні психологічні властивості 
засудженого; використовувати дані про особис-
тість засудженого в організації індивідуально-
виховної роботи; аналізувати мотиви поведінки 
засуджених; формувати позитивні характероло-
гічні та вольові якості у засуджених; давати харак-
теристику як окремим засудженим, так і серед-
овищу засуджених; здійснювати профілактику 
професійної деформації тощо.

З огляду на це «психологічна компетентність 
майбутнього фахівця в галузі 08 «Право» визна-
чається нами як сукупність знань та умінь з різних 
галузей психології, досвіду, що дозволяють ефек-
тивно взаємодіяти і впливати на інших людей, 
здатність використовувати методи саморегуляції 
та мати професійно важливі особистісні якості, 
які сприяють швидкій адаптації та успішному 
виконанню службових обов’язків.

Методика формування психологічної компе-
тентності майбутніх фахівців враховує потребу 
в оволодінні вищенаведеними знаннями та вмін-
нями у процесі вивчення навчальної дисципліни 
«Пенітенціарна психологія» з урахуванням 
компетентнісного, діяльнісного, особистісного 
та системного підходів. Компетентнісний підхід 
орієнтований на набуття здатності курсантами до 
самостійного або групового вирішення професій-
них завдань через застосування знань та засвоє-
них способів вирішення різних ситуацій, набутий 
досвід виконання соціальних ролей, досягнення 
запланованих результатів завдяки комунікації, 
прояву аналітичних здібностей, вмінню корис-
туватися комп’ютерними технологіями. Діяль-
нісний підхід означає організацію навчальної 
діяльності таким чином, щоб курсанти набували 
досвіду використовувати набуті теоретичні зна-
ння для вирішення практичних завдань через 
розв’язання ситуаційних задач, участь у ситуа-
ційно-рольових іграх, тренінгах тощо. Особис-
тісний підхід забезпечує формування у курсантів 
відповідальності за прийняті рішення, орієнтацію 
на їхні здібності, волю, протікання пізнавальних 
процесів, виявлення особистісних властивостей. 
Системний підхід передбачає спирання на орга-
нічні взаємозв’язки між теоретичною та практич-

ною підготовками курсантів з навчальних дисци-
плін, формами проведення занять, результатами 
навчання, підходами до формування професійної 
самосвідомості та готовності до самовдоскона-
лення протягом життя.

Принципами, на яких ґрунтується методика 
формування психологічної компетентності май-
бутніх фахівців в галузі 08 «Право», обрано такі: 

– науковості, що враховує наукові підходи до 
змісту професійної діяльності персоналу ДКВС 
України, оволодіння курсантами методами науко-
вого пізнання. Спирання на цей принцип означає 
постановку проблемних питань, виконання кур-
сантами дослідницьких завдань; 

– гуманізації, в основі якого лежить «суб’єкт-
суб’єктна» взаємодія між викладачем та курсан-
тами, що створює умови для обміну знаннями 
та досвідом, розвитку професійних якостей май-
бутніх фахівців. Впроваджується цей принцип 
через спільну колективну, групову, парну та індиві-
дуальну навчальну діяльність, використання інтер-
активних методів навчання, створення умов для 
розвитку професійно важливих особистісних рис;

– самостійності, що передбачає спрямо-
ваність курсантів на набуття нових знань, само-
оцінку власних досягнень. Реалізується через 
активізацію пізнавальних процесів у курсантів, 
створення ситуацій, коли вони мають виявляти 
здібності самостійно мислити, аналізувати, вико-
ристовувати методи індукції та дедукції, уявляти 
наслідки реалізації прийнятих рішень. 

Аналіз наукових публікацій та обрані педаго-
гічні підходи й принципи дозволили визначити 
педагогічні умови для формування психологічної 
компетентності курсантів: 1) розробка методич-
них матеріалів з навчальної дисципліни «Пені-
тенціарна психологія», в яких передбачено ово-
лодіння знаннями та вміннями, які пов’язані із 
змістом діяльності пенітенціарного персоналу, що 
дозволяє розвивати інтерес у курсантів до про-
фесійної діяльності через формування мотивації, 
переконань, світогляду; 2) використання у процесі 
навчальних занять активних методів навчання 
(брейнсторм, кейс-метод, ситуаційно-рольові 
ігри, розв’язання ситуаційних задач, вправи, тре-
нінги, «круглий стіл», метод «генерації ідей»), 
організації колективної, групової, парної та інди-
відуальної роботи, створення умов для набуття 
курсантами досвіду комунікації, вирішення 
проблем та подолання психологічних бар’єрів, 
роботи на комп’ютері; 3) розвиток здатності май-
бутніх фахівців до адекватної самооцінки, само-
контролю, прагнення до саморозвитку та вдоско-
налення психологічних знань та вмінь.
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Методика формування психологічної компетент-
ності майбутніх фахівців у галузі знань 08 «Право» 
реалізується в три етапи. Перший етап (відправний) 
передбачає усвідомлення курсантами необхідності 
оволодіння психологічними знаннями для вико-
нання професійних завдань. Другий етап (поши-
рення знань та набуття досвіду) проводиться 
в життя шляхом розвитку особистісних якостей, 
формування системи психологічних знань, вмінь 
та навичок через запровадження, під час навчаль-
них занять, колективних, групових, парних, інди-
відуальних форм навчальної роботи з використан-
ням інтерактивних методів навчання. Третій етап 
(перспективний) розвиває спроможність визначати 
перспективи, орієнтуватись на зміни, що вимагають 
поповнення психологічних знань та вмінь через 
самовдосконалення, саморозвиток.

Що стосується компонентів професійної 
компетентності пенітенціарного персоналу, то 
науковці виділяють: мотиваційно-ціннісний, 
когнітивно-змістовий, когнітивно-діяльнісний, 
рефлексивний (Дука, 2019). Для визначення кри-
теріїв та показників компонентів психологічної 
компетентності звернулися до їх тлумачення. 
Зокрема, поняття «критерій» характеризують 
як «набір ознак та властивостей явища, об’єкта, 
предмета, які дають змогу судити про його стан, 
рівень розвитку та функціонування» (Чубук, 2008: 
255). У тлумачному словнику української мови 
поняття «критерій» визначається як «підстава 
для оцінки, визначення або класифікації чогось; 
мірило (Бусел, 2005: 588), а поняття «показник» як 
«ознака чого-небудь; явище або подія, на підставі 
яких можна робити висновки про перебіг якого-
небудь процесу; кількісна характеристика влас-
тивостей процесу» (Бусел, 2005: 1024), поняття 
«рівень» як «ступінь якості, величина, досягнута 
у чому-небудь; ступінь чиєїсь освіти, культури, 
підготовки» (Бусел, 2005: 1223).

Критеріями сформованості компетентності 
науковці називають: когнітивний, діяльнісний, 
особистісний (Чубук, 2008: 255–256). 

З урахуванням напрацювань цих та інших 
науковців, для оцінки рівня сформованості ком-
понентів психологічної компетентності майбут-
ніх фахівців в галузі 08 «Право» обрано критерії 
і показники, а саме:

– мотиваційний компонент, який уособлює 
в собі ціннісні орієнтації, спрямованість на про-
фесію. Критерієм є ціннісний, який визначає 
професійну мотивацію особистості до набуття 
психологічних знань. Показниками є: прагнення 
здобути психологічні знання; бажання набути 
досвіду застосування психологічних знань;

– когнітивний компонент, який характеризу-
ється наявністю необхідної суми психологічних 
знань. Критерієм є змістовий, що характеризує 
обізнаність майбутнього фахівця з психології. 
Показником виступають знання з пенітенціарної 
психології;

– операційний компонент, який вміщує 
уміння та навички, що забезпечують викорис-
тання психологічних знань. Критерієм є діяль-
нісний, який виражає здатність до вирішення 
пізнавальних завдань. Показниками є: орієнтація 
в ситуаціях та розуміння потреб і виявів актив-
ності особистості; демонстрація поведінки адек-
ватній ситуації взаємодії; 

– рефлексивний компонент, який визначає 
вміння використовувати особистісний досвід. 
Критерієм виступає результативний, який демон-
струє здатність до рефлексії, самоконтролю, само-
розвитку, саморегуляції. Показниками є: здатність 
до самоорганізації та саморегуляції; вміння вза-
ємодіяти з людьми.

Обрано три рівні сформованості компонентів 
психологічної компетентності – високий, серед-
ній та низький.

Для визначення рівнів сформованості компо-
нентів психологічної компетентності було обрано 
діагностичні засоби, а саме: мотиваційного компо-
ненту – анкетування; когнітивного компоненту – тес-
тування; операційного компоненту – спостереження; 
рефлексивного компоненту – контрольні заходи.

Оцінювання рівнів сформованості психоло-
гічної компетентності на основі визначених кри-
теріїв та показників здійснювалося з урахуван-
ням встановлених у робочій програмі навчальної 
дисципліни «Пенітенціарна психологія» вимог 
до знань та вмінь курсантів, а також додаткових, 
запропонованих авторами дослідження, а саме: 
знати: психологічні механізми формування сте-
реотипів поведінки та антисоціальних установок 
засуджених; принципи кейс-менеджменту; при-
йоми, техніки та стратегії проведення мотивацій-
ного інтерв’ювання; психологічні методи роботи 
з особами, які мають проблеми з контролем гніву, 
є агресивними, вживають психоактивні речо-
вини, кримінально мислять, схильні до суїциду; 
вміти: вивчати правопорушника за поведінкою 
та мисленням, психічними станами, стосунками 
в суспільстві, мотивацією до змін способу життя; 
користуватися методами саморегуляції психічних 
станів; керувати власною поведінкою, взаємо-
відносинами з оточуючими; системно підходити 
до вивчення потреб, мотивації; використовувати 
в роботі когнітивно-поведінкові підходи, просо-
ціальне моделювання.
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Для вивчення теоретичних питань були вне-
сені доповнення до матеріалів лекцій, а для фор-
мування практичних вмінь та навичок – до планів 
проведення практичних занять.

Реалізація методики формування психологіч-
ної компетентності майбутніх фахівців в галузі 
знань 08 «Право» здійснювалася на основі моделі, 

що складалася з мотиваційного, когнітивного, 
операційного та рефлексивного блоків.

Педагогічний експеримент проводився з кур-
сантами юридичного факультету в Академії Дер-
жавної пенітенціарної служби. До експерименту 
було залучено 58 курсантів, які були поділені на 
контрольну (КГ) та експериментальну (ЕГ) групи. 

Таблиця 1
Анкета на визначення рівня мотивації майбутніх фахівців в галузі 08 «Право» 

 щодо оволодіння психологічною компетентністю
№ Твердження Так Ні
1 Вивчати засудженого необхідно лише для складання психолого-педагогічної характеристики
2 Надавати консультативну допомогу та враховувати потреби важливо лише у разі, коли засу-

джений має підставу умовно-достроково звільнитися
3 Належне ставлення до проведення психологічної роботи із засудженими, координація дій 

різних служб установи виконання покарань, можливі тоді, коли у співробітників буде високе 
грошове забезпечення 

4 Фахівець у галузі права повинен постійно налагоджувати контакти із засудженими та під-
тримувати і заохочувати лише тих осіб, які демонструють позитивні результати щодо змін 
асоціальних установок та життєвих цілей

5 Фахівець-юрист має долати психологічні бар’єри в контактах із засудженими та стимулю-
вати їх до взаємодії через винагороду та стягнення

6 Фахівець-юрист має враховувати інтереси засуджених і в той же час дотримуватися прин-
ципу соціальної справедливості щодо покарання злочинців

7 Фахівець-юрист має повністю довіряти висновкам та рекомендаціям своїх колег – пенітен-
ціарних психологів щодо засудженого і не намагатися самостійно вивчати його особистість 

8 Фахівець-юрист повинен досконало знати методи психокорекції і профілактики небажаних 
проявів поведінки засудженого та застосовувати їх у разі потреби

9 Фахівець-юрист має ставитися суворо до засудженого, якщо скоєний злочин не узгоджується 
з його поглядами на життєві цінності

10 Підбір і використання фахівцем-юристом психологічних методів у роботі із засудженим не 
завжди може мати позитивний результат, адже він не є спеціалістом в галузі психології

11 За будь-яких обставин фахівець-юрист має надати психологічну допомогу засудженому, 
який опинився в складній життєвій ситуації

12 Відсутність психологічних знань у фахівця-юриста не має позначатися на результатах його 
роботи із засудженими

13 Особистісні якості фахівця-юриста не мають великого значення, головне в роботі із засудже-
ними це професійні знання та досвід

14 Психологічні властивості засуджених не відіграють великої ролі при наданні їм доручень, 
головне, щоб вони висловлювали готовність їх виконати

15 У фахівця-юриста завжди має бути хороший настрій, він має з гумором ставитися до того, 
що відбувається навколо нього

16 Кваліфіковані колеги-психологи, керівництво установи, які знають, що треба організовувати 
та яку роботу проводити із засудженими з метою забезпечення процесу їх виправлення та 
ресоціалізації, є запорукою успішної роботи 

17 Для фахівця-юриста не важливо, в якій послідовності він проводить мотиваційне інтерв’ювання 
із засудженим, головне те, про що він говорить з ним, яку отримує та передає інформацію

18 Фахівець-юрист має завжди самостійно давати об’єктивну оцінку особистості засудженого, 
не звертаючи увагу на те, як до цього ставляться інші співробітники та засуджені

19 Фахівець-юрист повинен вміти створювати хороший морально-психологічний клімат у колективі 
засуджених навіть шляхом прийняття нестандартних рішень та неврахування думок інших

20 Самоконтроль та саморозвиток є для фахівця-юриста запорукою успіху в роботі
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На констатувальному етапі експерименту кур-
сантам КГ (28 осіб) та ЕГ (30 осіб) було запро-
поновано дати відповіді на анкету, що складалася 
з 20 питань, що представлені в таблиці 1.

Високий рівень (17–20 балів) – курсант добре 
уявляє особливості роботи, внутрішньо мотиво-
ваний на саморозвиток та набуття психологічної 
компетентності, враховує значущість особис-
тісних якостей та власної поведінки, важливість 
оцінки поведінки та індивідуальних психологіч-
них особливостей засудженого.

Середній рівень (9–16 балів) – курсант достат-
ньо уявляє подальшу роботу, розраховує на під-
тримку колег, пенітенціарного психолога, керівни-
цтва установи. Має бажання створити належний 
морально-психологічний клімат у колективі, 
стати членом команди персоналу установи, зна-
йти компроміси в роботі із засудженими. 

Низький рівень (1–8 балів) – курсант має проб-
леми з уявою про психологічну компетентність. 
Переважає зовнішня мотивація. Є бажання пере-
класти на інших людей (колеги, пенітенціарні 
психологи) всю відповідальність за психологічну 
роботу із засудженими.

Опитування курсантів показали, що високий 
рівень виявили 17,86% слухачів КГ, а ЕГ – 20,0%; 
середній рівень було виявлено у 50,0% слухачів 
КГ та 46,67% ЕГ; низький рівень показало 32,14% 
респондентів КГ і 33,33% ЕГ.

Перевірка статистично значущої відмінності 
між результатами, отриманими в КГ та ЕГ за 
допомогою критерію Пірсона χ2 (хі-квадрат) для 
числа ступенів свободи 2 для α = 0,05, показала, 
що статистично значущих відмінностей між кур-
сантами КГ та ЕГ немає, оскільки Ткрит. (5,991) 
(Горонескуль, 2009: 10) більше Тспостер. (0,351).

Водночас отримані результати засвідчили, 
що у курсантів КГ та ЕГ переважають низький 
та середній рівні мотивації до оволодіння пси-
хологічною компетентністю порівняно з висо-
ким рівнем. У більш ніж 30% опитаних перева-
жає зовнішня мотивація, вони не усвідомлюють 
необхідність отримувати психологічні знання, 
а частину своєї роботи планують перекладати 
на пенітенціарних психологів, власну поведінку 
та розвиток особистісних якостей не розгляда-
ють як умову налагодження позитивної взаємодії 
з оточуючими.

У процесі проведення формувального експе-
рименту курсанти КГ та ЕГ отримували під час 
лекцій рівноцінну інформацію, що відповідала 
змісту робочої програми навчальної дисципліни 
«Пенітенціарна психологія». Водночас під час 

проведення лекцій та практичних занять в ЕГ 
використовувалася авторська методика форму-
вання психологічної компетентності.

Після завершення формувального експери-
менту для визначення рівнів сформованості ком-
понентів психологічної компетентності були 
використані методи анкетування, тестування, 
спостереження та результати контрольних заходів 
(семестрового екзамену). Це дозволило виявити 
рівні розвитку компонентів психологічної ком-
петентності в КГ та ЕГ. Високий рівень виявили 
21,43% слухачів КГ та 40,0% ЕГ; середній рівень 
було виявлено у 53,57% слухачів КГ та 60,0% ЕГ; 
низький рівень показали 25,0% респондентів КГ 
і 0,0% ЕГ.

Перевірка статистично значущої відмінності 
між результатами, отриманими в КГ та ЕГ за допо-
могою критерію Пірсона χ2 (хі-квадрат), показала, 
що існують статистично значущі відмінності між 
результатами, отриманими курсантами КГ та ЕГ, 
оскільки Ткрит. (5,991) менше Тспостер. (9,491).

Висновки. З урахуванням вищевикладеного 
можна зробити такі висновки:

1. До змісту психологічної компетентності 
майбутніх фахівців в галузі знань 08 «Право» 
мають бути віднесені знання, що забезпечують 
інформаційний пошук та прийоми обробки інфор-
мації, вироблення моделі соціальної поведінки 
та використання методів впливу на особистість, 
здійснення ефективної міжособистісної взаємо-
дії, розвиток емоційно-почуттєвих компонентів 
діяльності.

2. Поетапне запровадження авторської мето-
дики з використанням різних форм і методів 
навчальної роботи дозволило вплинути на роз-
виток ціннісних орієнтацій курсантів, що визна-
чають спрямованість на професію, професійну 
мотивацію особистості, оціночні судження, уста-
новки, переконання, особливості спілкування 
та поведінки.

3. Розвиток у курсантів психологічної ком-
петентності ґрунтується на формуванні умінь 
та навичок, що забезпечують використання 
методів діагностики для визначення психоло-
гічних особливостей особистості, моделювання 
розвитку ситуації, здійснення впливу на людей, 
вирішення пізнавальних завдань, орієнтацію 
в ситуаціях та встановлення причинно-наслід-
кових зв’язків, використання інформації, зді-
бностей, розуміння потреб та виявів активності 
особистості, прогнозувати взаємодію, здійсню-
вати рефлексію, самоконтроль, саморозвиток, 
саморегуляцію. 

Третяк О., Чебоненко С., Стеценко I. Методика формування психологiчної компетентностi ...
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викладач кафедри німецької мови та літератури з методикою викладання
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ  
ДОРОСЛИХ У НІМЕЧЧИНІ

Освітня політика Німеччини надає право кожному громадянину отримати кваліфіковану освіту, яка б 
відповідала здібностям та прагненням людини, незалежно від віку, а саме протягом життя кожен має шанс 
на особистісний професійний та політичний розвиток. У статті розглядається нормативно-правова база 
іншомовної освіти дорослих у Німеччині, яка включає офіційні документи, зокрема державні, земельні закони 
та нормативні акти Європейського Союзу: рішення, повідомлення та рекомендації, щодо розвитку й модер-
нізації системи іншомовної освіти дорослих та окреслюють перспективи розвитку у 2020–2027 роках. Звер-
тається увага на те, що Німеччина є країною з децентралізованою системою управляння у сфері освіти 
дорослих. Динамічний розвиток іншомовної освіти дорослих у країні відбувається за підтримки держави 
та федеральних земель, на основі науково обґрунтованих концепцій з урахуванням досвіду надання освітніх 
послуг дорослим у інших європейських країнах. У статті міститься аналіз нормативно-правових (офіційних) 
документів іншомовної освіти дорослих у Німеччині у сфері навчання іноземних мов. Виявляються наявні 
проблеми у сфері іншомовної освіти дорослого населення Німеччини й визначаються можливі шляхи вирі-
шення першочергових завдань. Володіння іноземною мовою є загальноприйнятою цивілізаційною нормою сьо-
годення. Нині її вивчають у дитячих садках, школах, вузах, не кажучи вже про мовні школи та курси. Деякі 
школи і заклади вищої освіти практикують форми білінгвального навчання та інтегрованого навчання мов. 
Це можна розцінювати як позитивне зрушення, проте для системи освіти дорослих на законодавчому, кон-
цептуальному й організаційному рівні слід зробити ще дуже багато. До першочергових завдань слід віднести 
насамперед такі: орієнтувати навчання у вищій освіті на досягнення певного рівня іншомовної підготовки 
за Загальноєвропейськими рекомендаціями, беручи до уваги той факт, що студенти розпочинають навчання 
з різним вихідним рівнем знань іноземної мови, передбачити в освітніх програмах різні траєкторії вивчення 
іноземної мови з акцентом на потребах студента

Ключові слова: нормативно-правова база, іншомовна освіта, підвищення кваліфікації, освіта дорослих, осві-
та впродовж життя.
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NORMATIVE LEGAL BASIS OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION  
OF ADULTS IN GERMANY

Germany’s education policy gives every citizen the right to receive a qualified education that meets the abilities 
and aspirations of a person, regardless of age, namely during life everyone has a chance for personal professional and 
political development. The article deals with the legal framework of foreign language adult education in Germany, 
which includes official documents, including state, land laws and regulations of the European Union: decisions, 
notices and recommendations on the development and modernization of adult foreign language education and outlines 
prospects for 2020–2025 years. Attention is drawn to the fact that Germany is a country with a decentralized system 
of governance in the field of adult education. The dynamic development of foreign language adult education in the 
country is supported by the state and the federal states, based on scientifically sound concepts, taking into account the 
experience of providing educational services to adults in other European countries. The article contains an analysis of 
normative-legal (official) documents of foreign language adult education in Germany in the field of foreign language 
teaching. The existing problems in the field of foreign language education of the adult population of Germany are 
revealed and possible ways of solving the priority tasks are determined. Knowledge of a foreign language is a generally 
accepted norm of civilization today. Today it is studied in kindergartens, schools, universities, not to mention language 
schools and courses. Some schools and institutions of higher education practice forms of bilingual learning and 
integrated language learning. This can be seen as a positive development, but much remains to be done for the adult 
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education system at the legislative, conceptual and organizational levels. The priority tasks should include: focusing 
higher education on achieving a certain level of foreign language training according to European recommendations, 
taking into account the fact that students start studying with different starting levels of foreign language skills, to 
provide in educational programs different trajectories of foreign language learning with an emphasis on the needs of 
the student

Key words: legal framework, foreign language education, advanced training, adult education, lifelong learning.

Постановка проблеми. Система освіти дорос-
лих є складовою частиною національної системи 
освіти будь-якої високорозвиненої країни. Роз-
виток та формування цієї сфери відбувається 
виключно на державному законодавчому рівні 
відповідно до пріоритетів у освітній політиці 
країни. Аналіз нормативно-правової бази освіти 
дорослих в цілому й іншомовної освіти цієї цільо-
вої групи є необхідним задля виявлення особ-
ливостей організації навчання іноземних мов 
у системі освіти, визначення рівня нормативно-
правового забезпечення іншомовної освіти дорос-
лих та окреслення ще нерозв’язаних через відсут-
ність саме нормативних актів завдань у цій сфері. 
Система освіти Німеччини завжди перебувала 
в центрі уваги дослідників. Саме високий рівень 
підготовки фахівців, якість їхньої освіти, орієнта-
ція на тісний зв’язок теорії та практики, що забез-
печувало готовність випускників університетів 
ефективно працювати на підприємствах і в уста-
новах без тривалого терміну набуття практичного 
досвіду, спонукали науковців до вивчення органі-
заційних та теоретичних засад підготовки фахів-
ців. Прикладом успішної та ефективної ланки 
освіти в Німеччині є освіта дорослих. Світова 
економічна криза, стрімкий техногенний розвиток 
стали причиною зміни вимог до фахівців у різно-
манітних галузях, зокрема галузі освіти та науки. 
Потреба в актуалізації знань і набутті нових 
навичок вже в післядипломний період поставила 
питання про розбудову ефективної системи освіти 
дорослих, яка б задовольняла потребам насампе-
ред роботодавців, але й створювала б комфортні 
умови для навчання дорослих. Загальні питання 
освіти дорослих в аспекті післядипломного 
навчання й підвищення кваліфікації неодноразово 
ставали об’єктом уваги науковців, водночас іншо-
мовна освіта дорослих як сфера, що користується 
надзвичайним попитом у громадян через потребу 
у знаннях іноземної мови, як і її нормативно-пра-
вове забезпечення, не була предметом спеціаль-
ного дослідження. 

Аналіз досліджень. Нормативно-правову базу 
у сфері іншомовної освіти на рівні Європейського 
Союзу досліджували такі науковці: В. Гаманюк, 
О. Кузнецова, Л. Купчик, М. Тадеєва, питання 
аналізу нормативно-правової бази, яка постійно 

оновлюється та набуває змін, потребує пильної 
уваги задля виявлення проблем у сфері норма-
тивно-правового забезпечення іншомовної освіти 
взагалі й визначення першочергових завдань 
освіти та освіти дорослих, зокрема вирішення 
яких є складовою частиною запитів сучасного 
суспільства. 

Мета статті – проаналізувати нормативно-пра-
вову базу іншомовної освіти дорослих у Німеч-
чині й узагальнити федеральні та земельні закони, 
дослідити документи Європейського Союзу, які 
регулюють правове забезпечення в системі освіти 
дорослих взагалі та іншомовної освіти дорослих 
зокрема. Наступним завданням даної статті є вия-
вити наявні проблеми й намітити можливі шляхи 
їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Освітня полі-
тика Німеччини має на меті надати кожному гро-
мадянину можливість отримати кваліфіковану 
освіту, яка б відповідала здібностям та запитам 
кожної людини, а саме протягом життя кожен має 
шанс на особистісний всебічний розвиток, про-
фесійний та політичний зокрема. Слід зазначити, 
що Німеччина має досить складну нормативно-
правову базу у зв’язку з: федеративною будовою 
держави та згідно з основним законом розподіл 
компетенцій щодо законодавства, управляння 
між державою та землями; відсутністю єдиного 
правового забезпечення, яке регулює «подальша 
освіта» (Weiterbildung), тобто з організаційної 
та фінансової точки зору(пропозиції, програми, 
якість та сертифікація знань). Це можна пояснити 
тим, що «подальша освіта» (Weiterbildung) регу-
люється не тільки освітнім правом, але й трудо-
вим, економічним та цивільним (Tippelt, 2011:12).

Згідно з основним законом Німеччини 
(Grundgesetz) (1949 р.) кожен громадянин має 
право вільно розвивати свою особистість і оби-
рати заклад навчання. Освітня політика ФРН спря-
мована на надання можливості кожному отри-
мати певну кваліфіковану освіту. Протягом життя 
кожен громадянин має право й можливість на осо-
бистісний, професійний та політичний розвиток 
(Grundgesetz, 1949:10). 

У Німеччині нормативно-правова база є досить 
складною у зв’язку з федеративним устроєм дер-
жави. В Основному законі зазначено розподіл 
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компетенцій у сфері законодавства та управління 
між державою й федеральними землями. Завдяки 
цьому кожна федеральна земля має власне пра-
вове забезпечення й самостійно здійснює регулю-
вання, організацію, фінансування сфери освіти. 
Держава визначає основні положення, що регу-
люють порядок, здійснює підтримку, займається 
питаннями міжнародного співробітництва. 

Основними законами ФРН у сфері освіти 
дорослих є:

– Закон про продовжену освіту (Aufstiegsfort
bildungsförderungsgesetz) (1996 р.), який визначає 
принципи фінансування підвищення кваліфікації 
кадрів й механізми регулювання доступності під-
вищення кваліфікації, її передумови, види, форми 
й розміри фінансової допомоги (AFBG, 1996:2).

– Закон про перебування, працевлаштування 
та інтеграцію іноземців на федеральній території 
(Aufenthaltsgesetz) (2004 р.), а саме у ст. № 45a 
зазначено, що кожен іноземець має право на від-
відування мовних курсів задля набуття початко-
вих знань з метою спілкування у повсякденному 
житті, удосконалити мовних знань задля профе-
сійного зросту. Зауважимо, що головною метою 
даного закону є популяризація німецької мови 
серед мігрантів, а також доступність до мовних 
інституцій людей з обмеженими можливостями 
та розширення можливостей на ринку праці 
(AufenthG, 2004:60).

– Закон про професійну освіту 
(Berufsbildungsgesetz) (2005 р.) регулює питання 
порядку проведення та відповідальності за про-
фесійну підготовку, професійне навчання, підви-
щення професійної кваліфікації та професійну 
перекваліфікацію (BBIG, 2005:6).

– Закон про дистанційну освіту 
(Fernunterrschtsschutzgesetz) (2017 р.) прийнятий 
з метою захисту прав дорослих учнів, які навча-
ються дистанційно (FernUSG, 2017:3).

– Рамковий закон вищої школи 
(Hochschulrahmengtsetz) (2019 р.), в якому зазна-
чено, що до основних завдань вищої освіти нале-
жить освітня, дослідницька та наукова діяльність 
(HRG, 2019:2). 

– Кодекс соціального права (Sozialgesetzduch 
I III) (2019 р.), який складається з 12 книг. Книги 
І, ІІІ присвячені освіті дорослих, спрямовані на 
стимулювання освітньої діяльності та боротьбу 
з безробіттям (SGB, 2019).

Зауважимо, що стосується освіти дорослих 
у законах, які регулюються державою визнача-
ється основний зміст щодо діяльності у сфері 
освіти дорослих. У ст. № 30 Основного Закону 
Німеччини (Grundgesetz) зазначено, що всю від-

повідальність за здійснення державних запитів 
та виконання завдань належить землям. Земель-
ний орган управляння (Kulturhoheit der Länder) 
у сфері освіти та культури надає землям право 
законодавчої компетентності та автономного 
управляння. Таким чином, землі мають свої 
власні закони, що регулюються сферу освіти 
дорослих. Кожна федеральна земля має власні 
повноваження (Landesrecht der Weiterbildung) 
щодо подовженої освіти як складової частини 
освіти дорослих. Земельні закони мають різні 
назви, зміст, але, незважаючи на незначні відмін-
ності, визначають умови для сприяння дорослим 
у навчанні, гарантують певну чисельність закла-
дів навчання та містять регулювання стосовно 
свободи вибору навчальних планів та доступ-
ність усім верствам населення. Перший такий 
закон був прийнятий у 1953 році в Північному 
Рейні-Вестфалії. На земельному рівні федеральні 
землі крім Баварії та Саксонії прийняли «Закон 
про освітню відпустку» (Bildungsurlaubgesetz) 
(2019 р.), в якому зазначено, що кожен праців-
ник має право на додаткову можливість отримати 
певні знання включаючи іноземні мови за раху-
нок роботодавця терміном до п’яти робочих днів. 
Сьогодні 14 федеральних земель мають «Закони 
про освіту дорослих» (Erwachsenenbildung), 
«Закон про подальшу освіту» (Weiterbildung) 
(Weiterbildungskurse; 2019).

Рада Європи має також багатий досвід у спри-
янні розвитку освіти як такої і, зокрема, освіти 
дорослих. Нормативно-правову базу у сфері 
іншомовної освіти на рівні Європейського Союзу 
досліджували В. Гаманюк, О. Кузнецова, Л. Куп-
чик, М. Тадеєва. Спираючись на результати 
досліджень вищеназваних науковців та аналізу 
документів і рішень Ради Європи та Європей-
ської Комісії останніх років, доцільно узагаль-
нено представити нормативно-правовий контекст 
іншомовного навчання дорослих ЄС у хроноло-
гічній послідовності та за їх змістом, тобто з ура-
хуванням мети, на досягнення якої націлені при-
йняті документи. 

Початок нормативно-правового урегулювання 
іншомовної освіти у Європейському Союзі було 
покладене в 1974 році, коли вийшла Рекомендація 
Комітету Міністрів освіти про співробітництво 
в освітній галузі від 20 серпня 1974 року. Завдан-
ням цього документу є створення умов для спів-
робітництва в освітній сфері на міждержавному 
рівні та посилення уваги до навчання та вивчення 
іноземних мов на рівні шкільної освіти. 1976 році 
вийшла Рекомендація Ради Європи та Комітету 
Міністрів освіти «План дій у освітній галузі» 
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від 19 лютого 1976 року. Головною метою цього 
документу є надання можливості вивчення міні-
мум однієї мови ЄС; зробити обов’язковим пере-
бування майбутніх вчителів іноземних мов у кра-
їні цільової мови; створення умов для вивчення 
іноземних мов поза межами системи освіти, 
особливо у сфері освіти дорослих. У Рекомен-
дації Ради Європи та Комітету Міністрів освіти 
від 04 червня 1984 року зазначено, що голо-
вним завданням є сприяння вивченню іноземних 
мов якомога більшої кількості школярів, знання 
випускниками шкіл двох іноземних мов, вивчення 
іноземних мов на рівні професійної, вищої освіти 
та освіти дорослих. У 1985 році було зроблено 
доповідь на засіданні Комітету «Європа для гро-
мадян» (Рада Європи, Мілан) від 28-29 червня 
1985 року. У цьому документі зазначено, що мови 
співдружності є складовою частиною її культурної 
спадщини, обов’язок держави – сприяти усвідом-
ленню громадянами культурного розмаїття, кожен 
громадянин повинен обов’язково володіти в межах 
шкільної освіти двома іноземними мовами, одна 
з яких є мовою ЄС. У Рішенні Ради Європи від 
15 червня 1987 році зазначено розробити про-
граму дій для сприяння мобільності у вищій 
освіті та започаткувати програму ERASMUS. 
У Рекомендації Ради Європи та Комітету Міні-
стрів освіти від 24 травня 1988 року йдеться про 
європейський вимір у системі освіти. У Рішенні 
Ради Європи від 28 липня 1989 року йдеться про 
програму дій для сприяння вивченню іноземних 
мов у Європейському Союзі, започаткування про-
грами LINGUA, мета якої – кількісне та якісне 
покращення знань іноземної мови та сприяння 
розвитку комунікативної спроможності громадян 
ЄС; заохочення громадян до вивчення іноземних 
мов; розширення навчальної пропозиції у сфері 
370 Додатки іноземних мов; сприяння вивченню 
малопоширених іноземних мов.

У 1992 році у Маастрихтській Угоді (створення 
Європейського Союзу) від 02 лютого 1992 року 
у ст. 126 зазначається, що метою діяльності спів-
дружності є «розвиток європейського виміру 
у освітній сфері, особливо шляхом вивчення 
та поширення мов держав-членів ЄС. У 1994 році 
прийнято Рішення Ради Європи від 06 грудня 
1994 року про план дій у сфері професійної освіти 
та освітньої політики у ЄС та започаткування про-
грами LEONARDO DA VINCI. 

У 1995 році прийнято Рішення Європейського 
парламенту № 819/95 EG та Ради Європи від 
14 березня 1995 року започаткування програми 
SOKRATES. У 1995 році у Рекомендація Ради 
Європи від 31 березня 1995 року зазначено, що 

наступним завданням є покращення та диверси-
фікація іншомовних знань, підвищення якості 
навчання іноземних мов; розширення іншомов-
ної пропозиції; розвиток мовленнєвої компетен-
ції в декількох мовах у межах шкільної та вищої 
освіти; забезпечення розвитку та поширення мов 
і культур усіх країн ЄС у межах співдружності 
(Гаманюк, 2012: 371).

У 1995 році Біла книга: навчати та вчитися – на 
шляху до суспільства знань (Європейська Комі-
сія) зазначається, що іноземні мови не можуть 
бути привілеєм еліт та тих осіб, що є мобіль-
ними; кожен незалежно від освіти та професії 
має отримати можливість здобути знання та ово-
лодіти навичками спілкування двома іноземними 
мовами. 

У 1996 році вийшла Зелена книга: загальна 
і професійна освіта, – дослідження: Перешкоди 
для мобільності без кордонів 02 жовтня 1996 року, 
в якій зазначено, що основними перешкодами на 
шляху до мобільності населення є брак знань іно-
земних мов та окремих аспектів культури країн-
членів ЄС; основним завданням є оволодіння, як 
мінімум, двома іноземними мовами та вивчення 
культури країн цільової мови.

У 1998 році вийшла Рекомендація Ради Європи 
та Комітету Міністрів «Про сучасні мови» від 
17 березня, де йдеться про проведення освітньої 
політики, яка б сприяла вільному руху людей, 
обміну інформацією, міжнародному співробітни-
цтву, покращенню викладання іноземних мов, щоб 
задовольнити потреби в міжкультурному спілку-
ванні, сприяння широкій багатомовності через 
заохочення щодо вивчення мов, диверсифікацію 
іншомовної пропозиції у системі освіти, викорис-
тання іноземних мов у викладанні немовних пред-
метів, використання ІКТ, сприяння вивченню мов 
протягом життя, сприяння ранньому навчанню 
мов, сприяти двомовності та пропагуванню у при-
кордонних регіонах мов сусідів, покращити рівень 
підготовки вчителів іноземних мов.

У Рішенні Ради Європи від 26 квітня 
1999 року зазначено початок другої фази загаль-
ноєвропейської програми у сфері професійної 
освіти LEONARDO DA VINCI. Початок дру-
гої фази загальноєвропейської програми у сфері 
загальної освіти SOKRATES зазначено в Рішенні 
№ 253/2000EG Європарламенту та Ради Європи 
від 24 січня 2000 року. У Рішенні Європарламенту 
№ 1934/2000/EG від 17 липня 2000 року йдеться 
про проведення Європейського року мов (2001 р.).

У Повідомленні Єврокомісії «Про створення 
європейського простору для навчання протягом 
життя» від 21 листопада 2001 року йдеться про 
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створення можливостей для навчання протягом 
життя в межах європейського простору, про спри-
яння мобільності студенті, а також про сприяння 
вивченню іноземних мов. 

У Рекомендації Ради Європи «Про сприяння 
мовному різнобарв’ю та вивченню іноземних 
мов у межах реалізаціях цілей Європейського 
року мов – 2001» від 14 лютого 2002 року зазна-
чено, що мови стали ключовою кваліфікацією 
та умовою успішної участі в житті суспільства 
знань, а також інтеграції до суспільства (Гама-
нюк, 2012: 369). 

У Детальній робочий програмі з впровадження 
цілей систем загальної та професійної освіти 
№ 142 від 14 червня 2002 року зазначається, що 
Європа відрізняється мовною різноманітністю, 
і кожен громадянин, щоб мати із цього зиск, пови-
нен мати здатність спілкуватися. Іноземні мови 
є ключової кваліфікації, якої потребує освічена 
Європа. Мета – як мінімум, дві або більше іно-
земні мови. Необхідно сприяти усвідомленню 
того, що вивчати мови важливо у будь-якому віці. 

У Повідомленні Комісії Ради Європи, Євро-
парламенту, Комітету з питань економіки 
та соціальної політики, а також Комітету у спра-
вах регіонів «Сприяння вивченню мов та мов-
ному різнобарв’ю» від 24 липня 2003 року. Доку-
мент містить план дій на 2004–2006 рр. щодо 
вивчення іноземних мов впродовж життя, поліп-
шення викладання іноземних мов, йдеться також 
про створення сприятливого середовища для 
вивчення мов, про розвиток мовної політики на 
європейському та національному рівнях та впро-
вадження в освітні системи принципу організації 
навчального процесу «рідна мова + дві іноземні», 
а також впровадження раннього навчання інозем-
них мов й інтегрованого навчання мови і фаху.

У Повідомленні Комісії Європарламенту 
та Раді Європи «Європейський Індикатор лінг-
вістичної компетенції» від 01 серпня 2005 року 
наголошується, що необхідно збільшити кількість 
учнів початкової школи, що вивчають іноземну 
мову, зменшити кількість пропонованих для 
вивчення іноземних мов, обмежити іншомовну 
пропозицію до однієї іноземної мови – англій-
ської. Пропонується вивчати вже на початковому 
освітньому рівні дві іноземні мови та вважати 
вивчення мов і культур Європи частиною «євро-
пейської» ідентичності громадян, а також ввести 
«індикатор лінгвістичної компетенції». Також 
Повідомлення Комісії Раді Європи, Європарла-
менту, Комітету з питань економіки та соціальної 
політики і Комітету у Багатомовність визначається 
як нова політична стратегія Єврокомісії у справі 

створення у ЄС для усіх мов сприятливого клі-
мату, у якому вивчення та навчання іноземних 
мов мали б позитивний розвиток. Зазначається, 
що політика багатомовності ставить 373 Додатки 
справах регіонів «Нова рамкова стратегія бага-
томовності» від 22 листопада 2005 року на меті: 
сприяти вивченню іноземних мов та збереженню 
мовного різнобарв’я в суспільствах, сприяти роз-
витку здорової багатомовної економіки, забезпе-
чити доступ громадян до документів та інформа-
ції ЄС їхньою рідною мовою. 

У Документах пленарного засідання Комі-
тету з питань культури та освіти від 23 березня 
2006 року (Європарламент) у доповіді про спри-
яння багатомовності та вивчення іноземних мов 
у Європейському Союзі йдеться про запрова-
дження «Європейського індикатора лінгвістич-
ної компетенції». У Доповіді групи експертів на 
вищому рівні «Європейська агенція з питань мов-
ного різнобарв’я та вивчення мов» від 26 вересня 
2007 року надається аналіз ситуації з навчанням 
та вивченням іноземних мов у країнах ЄС, визна-
чається курс на рецептивну багатомовність, зазна-
чається пропозиція активніше вивчати мови сусі-
дів та сформувати поняття «адоптивна мова».

Державні органи як Комісії Раді Європи, Євро-
парламенту, Комітету з питань економіки та соці-
альної політики, а також Комітету у справах регі-
онів «Багатомовність: актив Європи, а також 
спільний обов’язок» від 18 вересня 2008 року 
(SEK (2008) 2443) розробили документ, у якому 
йдеться про імплементацію Європейського інди-
катора лінгвістичної компетенції у національні 
системи освіти, про розробку рекомендацій для 
удосконалення підготовки педагогічних кадрів 
для сфери іншомовного навчання та підвищення 
їх кваліфікації, сприяння створенню кафедр 
багатомовності та полікультурного навчання, 
про підтримку навчання та вивчення іноземних 
мов у межах програм співробітництва у системі 
загальної, вищої та професійної освіти, про роз-
ширення пропозиції раннього навчання інозем-
них мов, інтегрованого навчання мови і фаху, про 
проведення наукових досліджень із проблем бага-
томовності.

У Білій книзі з міжкультурного діалогу Ради 
Європи від 2008 року містяться визначення клю-
чових понять, таких як: міжкультурний діалог, 
мультикультуралізм, багатокультурність, заходи 
позитивної дискримінації, а також наголошується 
на необхідності міжкультурного діалогу, що ґрун-
тується на демократії, повазі прав людини, вер-
ховенстві права. У документі зазначається, що 
мова є показником культурної ідентичності та має 
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поважитися і захищатися, знання іноземних мов – 
це шлях до міжкультурного діалогу і порозуміння.

У Спільній Заяві Ради Європи та Єврокомі-
сії до 10 Європейського дня мов від 26 вересня 
2011 року зазначено провести дослідження рівня 
іншомовної компетенції у європейському про-
сторі, ґрунтуючись на Загальноєвропейських 
Рекомендаціях з мовної освіти (2001 р.), резуль-
тати оприлюднити у 2012 році, розглядати інди-
катор європейської лінгвістичної компетенції 
інструментом покращення мовних знань. На 
меті є покращення якості іншомовної підготовки 
у професійній та освіті дорослих, створення умов 
для мобільності та інтеграції, сприяння збере-
женню мовного спадку Європи, підтримання роз-
витку мовленнєвої компетенції будь-якою мовою 
ЄС та сприяння мобільності громадян у межах 
багатомовної Європи.

У Рекомендації Ради Європи від 19 грудня 
2016 року зазначено, що створюються умови 
для подальших навчальних шляхів у сфері 
освіти дорослих та надання нових можливостей 
навчання та збільшення конкурентоспроможності 
дорослих на ринку праці, отримання додаткових 
знань, зокрема іноземних мов (EdR, 2016:1). 

Термін «освіта дорослих» включає фор-
мальну, неформальну та інформальну навчальну 
діяльність, яка здійснюється дорослими після 
закінчення загальної та професійної підготовки. 
Навчання дорослих сьогодні набуває важливого 
значення з метою поліпшення перспектив пра-
цевлаштування, професійного чи особистісного 
зростання та набуття додаткових навичок, напри-
клад критичного мислення. Освіта дорослих 
також сприяє особистісному розвитку, кращій 
адаптації та активній участі громадян у соціумі. 
Задля підвищення конкурентоспроможності на 
ринку праці доросла категорія населення має 
постійно розвиватися та вдосконалювати свої 
професійні навички та відповідати сучасним 
вимогам. У країнах Європейського Союзу освіті 
дорослих приділяється багато уваги не лише 
з метою подолання сучасних економічних викли-
ків, але і для задоволення попиту на нові навички 
та забезпечення довгострокової продуктивності 
в умовах запровадження цифрових технологій 
у світовій економіці. Прикладом наполегливої 
праці є заходи та ініціативи на європейському 
рівні, які сприяють кращому розумінню сучас-
ної ситуації у сфері освіти дорослих та пошуку 
оптимальних рішень. ЄС пропонує підтримку 
інституцій та приватних установ, що сприятиме 
мобільності задля обміну знаннями та досвідом 
між країнами (BdEB, 2015).

Доповнення до Рішення Ради Європи (2016 р.) 
щодо оновленої європейської програми освіти 
дорослих акцентує увагу на залученні біль-
шої кількості дорослих до участі у формальній, 
неформальній та інформальній освіті. Цей доку-
мент визначає такі пріоритети розвитку у сфері 
освіти дорослих у 2015–2020 роках: удоскона-
лення політики управління та координації задля 
ефективності процесу навчання у сфері освіти 
дорослих та підвищення її актуальності; збіль-
шення спектру пропозицій та застосування 
ефективних методів навчання, особливо під час 
удосконалення навичок читання, письма, матема-
тичних та навичок у сфері цифрових технологій; 
розроблення ефективних стратегій навчання, під-
вищення мотивації та підтримки дорослих учнів; 
розширення можливостей отримання освіти, 
забезпечення дорослим учням вільного доступу 
до навчання на робочому місці, використання 
ІКТ, програм для «освіти дорослих» та паралель-
ного отримання кваліфікації та перекваліфікації; 
підвищення якості освіти дорослих шляхом пере-
гляду ефективності стратегій та вдосконалення 
підготовки вчителів у навчанні дорослих.

Комісія створила робочу групу з питань освіти 
дорослих, що складається з національних експертів, 
представників країн ЄС та громадянського суспіль-
ства. Група розробляє нові концепції розвитку 
у сфері освіти дорослих, аналізує наявні навчальні 
підходи та використовує досвід країн Європи. 
З метою покращення навчання с сфері освіти дорос-
лих було створено багатомовну електронну плат-
форму для навчання дорослих у Європі (EPALE), 
яка може використовуватися для презентації, обго-
ворення та просування кращих методик у сфері 
навчання дорослих в Інтернеті (BdEB, 2015).

У Пропозиції Європейської Комісії від 5 травня 
2018 рогу щодо розвитку програми ERASMUS + 
та створення програм у сфері навчання дорос-
лих шляхом залучення учнів з усіх ланок освіти 
формальної освіти (університети, фахові школи, 
тощо) та тих, хто навчається неформально. Про-
грама має інтегративний характер та метою 
є розвиток мобільності під час навчання дорос-
лих, стратегію розвитку програми розроблено до 
2027 року (Vorschlag, 2018:20).

Висновки. Таким чином, ми встановили, що 
освіта дорослих є окремою ланкою в системі освіти 
в Німеччині. Ми визначили, що нормативно-пра-
вова база поділяється на дві ланки. До першої 
ланки належать офіційні документи, рішення, 
постанови та рекомендації Європейського Союзу 
щодо розвитку та функціонування освіти дорос-
лих. З іншого боку, ми встановили, що Німеччина 
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є державою з децентралізованою системою управ-
ляння сферою освіти дорослих, але завдяки взає-
модії федерації та земель муніципальна влада має 
багато компетенцій управління, а регулювання – 
згідно з основним законом. У Німеччині прийняті 
закони державного рівня, які визначають основні 
напрями даної сфери та закони земельного рівня, 
які глибше регулюють систему освіти дорослих. 
Державна політика реалізується в Німеччині на 

різних рівнях, різноманітними державними орга-
нами й підкріплюється рішеннями, ініціативами 
як федеральних, так і регіональних установ. Дер-
жавна освітня політика Німеччини спрямована на 
те, щоб кожен громадянин мав можливість реалі-
зувати право на освіту, навчатися упродовж життя 
незалежно від віку та статі. Такий принцип поши-
рюється на освіту в цілому і, зокрема, на іншо-
мовну освіту громадян.
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THE AIM AND TASKS OF LABOUR EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

This article deals with the objective and tasks of preschool children’s labour education. The psychological 
and pedagogical literature is analyzed, the urgency of this problem in modern research is determined. The essence 
of the concept of “labour activity” is characterized and both the process and the result of activity are defined. The main 
directions of labour education of preschool children are determined, namely: family and domestic labour activity, labour 
education in preschool educational institutions and participation in systematic productive labour activity.

It was established that the basic tasks of labour education of preschool children, experts include: the formation 
of motivation; formation of a system of knowledge necessary for employment, choice of profession; formation of experience 
of socially useful production activity; ability to use theoretical knowledge in practice, ability to create; fostering interest in 
the work of adults, caring for its results, respect for the working man, as work is a type of activity aimed at creating socially 
significant results; formation of work skills; education of the child's personality in the process of his labour activity.

The role of the family in the process of forming a positive attitude of the child to work was considered: formation 
of knowledge about the sphere of activity of parents, ability to observe how adults work and together with them perform basic 
labour actions (clean the premises, cook, work in kindergarten); to cultivate self-confidence and a desire to work; providing 
the child with tools that meet its strengths and capabilities; accompanying the work process with an optimistic, joyful mood.

It was found that the labour education of preschool children is to form the child's personality through a positive attitude 
to work, the development of his desire to learn, become independent, skillful, able to cope with obstacles and provide help 
and support to others if necessary.

Key words: preschool child, objective, tasks, directions, labour education, family.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 
У статті розкриті основні напрямки мета і завдання трудового виховання дітей дошкільного віку. Проана-

лізовано психолого-педагогічну літературу, визначено актуальність даної проблеми в сучасних дослідженнях. Із 
метою розкриття проблеми трудового виховання як складової частини всебічного розвитку дітей дошкільного 
віку в умовах освітніх закладів охарактеризовано сутність поняття «трудова діяльність» та визначено його 
як процес, так і як результат діяльності. Розкрито основні напрямки трудового виховання дітей дошкільного 
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віку, а саме: сімейно-побутова трудова діяльність, трудове виховання в закладах дошкільної освіти та участь 
у систематичній корисній трудовій діяльності.

Встановлено, що до базових завдань трудового виховання дошкільників фахівці відносять: формування моти-
вації; формування системи знань, необхідних для трудової діяльності, вибору професії; формування досвіду сус-
пільно корисної виробничої діяльності; вміння використовувати теоретичні знання на практиці, здатності до 
творчості; виховання інтересу до праці дорослих, дбайливе ставлення до її результатів, повага до людини-тру-
дівника, оскільки праця є видом діяльності, яка спрямована на створення суспільно значущих результатів; фор-
мування навичок трудової діяльності; виховання особистості дитини у процесі її трудової діяльності.

Розглянуто роль сім’ї у процесі формування позитивного відношення дитини до праці: формування знань про 
сферу діяльності батьків, уміння спостерігати, як працюють дорослі та спільно з ними виконувати елементарні 
трудові дії (прибирати приміщення, готувати їжу, працювати в садочку); виховувати впевненість у своїх силах 
і бажання працювати; забезпечення дитини знаряддям праці, що відповідають її силам і можливостям; супро-
водження процесу праці оптимістичним, радісним настроєм.

З’ясовано, що трудове виховання дітей дошкільного віку полягає у формуванні особистості дитини через 
позитивне ставлення до трудової діяльності, розвиток у неї бажання вчитися, стати самостійною, вмілою, 
здатною справлятися з перешкодами і надавати допомогу і підтримку іншим, якщо це необхідно.

Ключові слова: дитина дошкільного віку, мета, завдання, напрями, трудове виховання, сім’я.

Introduction. The content of labour education 
of preschool children, its purpose and objectives are 
based on the Basic component of preschool education 
in Ukraine, the main provisions of the UN International 
Convention on the Rights of the Child, the Laws 
of Ukraine “On Education”, “On Preschool Education”, 
“On the Protection of Childhood” and other regulatory 
documents in the field of childhood.

Some questions of the problem under study were 
considered by such students as: Antonets (2013), 
Berezovskaya (2003), Borisova (2002), Mashkovets 
(1994), Nagachevskaya (1996), Savchenko (2009), 
Sichkar (2017), Sukhomlinsky (1961), Ulyukaeva 
(2016) et al.

Purpose statement. The purpose of the article is 
to analyze the main objective and tasks of labour 
education of preschool children.

Statement of basic materials. The analysis 
of scientific and pedagogical materials allows 
us to identify the main areas of labour education 
of preschool children, namely:

– family and household labour activity. 
In the process of organizing such activities, in 
child is fostered a love of labour, a sense of duty 
and responsibility, the necessary skills are formed. The 
work of children in the family should be interesting, 
productive, have a feasible character;

– labour education in institutions of preschool 
education. All pupils according to the program 
and depending on age join various types of labour 
activity;

– participation in systematic productive labour 
activity.

It is necessary to pay attention to the fact that 
the child’s attitude to work is formed primarily in 
the family. But, according to experts, the vast majority 
of families care about maintaining the physical 
and mental health of their children, prepare them for 

school, and do not pay enough attention to issues 
of labour education. And, as a result, the majority 
of preschool children under the age of six have 
already formed a negative attitude to work as a social 
phenomenon (Borisova, 2002: 5-10).

As Belenkaya notes, the educational potential 
of the family is extremely high. It is from parents that 
a child can find out what professions exist, in what 
area his parents work. In general, labour is extremely 
beneficial not only for physical health. In the process 
of labour activity, the development of all cognitive 
spheres of the preschool child takes place, perception, 
memory, attention, thinking are actively developing. 
A child learns to compare, contrast, establish certain 
patterns. He feels self-confidence and a desire to 
work. He is pleased not only to observe how adults 
work, but also to clean up rooms with pleasure, 
cook, work in the garden and in the garden. Parents 
need to make sure that the tools correspond to 
children’s strengths and capabilities, and the process 
of work is accompanied by an optimistic, joyful mood 
(Belenkaya, 2010).

Pisotska (2011), having studied the values 
of families in the field of labour education, comes 
to the following conclusions: 1) the personal 
orientations of children are the value reference points 
of a modern family – upbringing – 20%, characterful 
traits – 9%, humanity – 33%, ambitiousness – 6%, 
responsibility – 9% and honesty – 23%; 2) almost 
all families cooperate with preschool educational 
institutions, but a significant percentage of parents 
cannot claim that the help of teachers is sufficient; 
3) most families familiarize children with professions 
based on the following criteria: «prestige and material 
independence», «social significance and significance 
for society as a whole», «working professions»; 
4) there is a certain imbalance between personal 
values and professional values, which, according to 
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the author, is due to the lack of an integrating element – 
familiarization with working professions that carry 
both the beauty of work and its social significance 
and emotional attractiveness that are understood by 
preschool children (Pisotska, 2011: 166-169).

In the light of the subject of the study, we 
define the meaning of the basic concepts – “labour 
education”, “preschool child”.

Studying and summarizing the scientific 
and pedagogical literature shows that under the concept 
of “labour education”, scientists understand: the goal-
directed process of forming labour skills and abilities 
in children, cultivating respect for adult work in 
them, and the formation of a habit of labour activity 
(Ponimanska and Legeida, 2006 ); the purposeful 
process of the formation in children of strong beliefs 
that work is a vital necessity; activities aimed 
at developing common abilities, the formation 
of psychological readiness, responsible attitude 
to work and products of its production (Fesenko, 
2017); the process of involving a person in various 
pedagogically organized types of socially useful work 
with the aim of transferring to it a certain production 
experience, developing creative practical thinking, 
industriousness and consciousness of the person 
of labour in it (Shaparenko, 2014; 243); the unity 
of actions of the educator and the pupil, ensuring 
the formation of readiness for labour activity, 
including theoretical training (mastering the labour 
knowledge system), practical training (mastering 
both general labour skills and special), the formation 
of a work culture, psychological training (the formation 
of motives, needs, a positive attitude to work) (Lozova 
and Trotsko, 2012); component of the comprehensive 
development of the child’s personality, which is based 
on the amount of knowledge, the level of their adoption 
and understanding by the person (Belenkaya, 2010). 
So, under the concept of labour activity, scientists 
understand both the process and the result of activity.

Labour education, as noted in the basic program 
for the development of a preschool child, should begin 
with preschool childhood, because in this age period 
the basic qualities of a person are laid down, «moral rules 
and norms are learned, behavior develops», “gradually 
the transition of objective activity into everyday life 
takes place, the foundations for elementary labour 
actions are laid” (Belenkaya, 2012: 5).

“It was at this time (the period of preschool 
childhood)”, the experts emphasize (Chagovets), “that 
the fundamental qualities of a person, the foundations 
of worldview, attitude to oneself and one’s place 
in the world are formed. This becomes possible 
due to the intensive development of physiological 
and psychological qualities of children in this age 

period (the formation of speech activity, thinking, 
imagination). It is in the period of preschool 
childhood that the foundations of consciousness 
and self-awareness are laid (the child is aware of social 
values, begins to be guided by moral standards in his 
behavior)” (Chagovets, 2018: 38).

Preschool childhood, as noted by Belenkaya, – 
is a period that includes the younger preschool age  
(3–5 years) and the senior preschool age  
(5–6 (7) years) (Belenkaya, 2010: 21).

The analysis of scientific and pedagogical work 
leads to the conclusion that the main objective of labour 
education of preschool children is to form the personality 
of the child through a positive attitude to labour activity; 
the development of his desire to learn, become independent, 
skillful, able to cope with obstacles and provide assistance 
and support to others if necessary.

The purpose of labour education of preschool children 
finds its specialization in its tasks. “The tasks of labour 
education, as indicated in scientific and pedagogical 
sources, are determined by the needs of existence, 
self affirmation, and human interaction with society 
and the natural environment”. The basic and permanent 
tasks of labour education of preschool children are:

– Formation of motivation (needs, interest, 
a sense of duty and responsibility), a positive-
emotional values-based attitude to work as a form 
of being and a way of self-realization of a person.

– Formation of a system of knowledge necessary 
for work, choice of profession, social, professional 
and life self-determination.

– Formation of the experience of socially useful 
production activities, the ability to use theoretical 
knowledge in practice, the ability to creative work 
(Ponimanska, 2006: 10).

It is also advisable to draw attention to the fact that 
modern researchers distinguish two groups of tasks 
of labour education of preschool children, namely: 
“1. Assistance to the child in mastering labour 
activity (in mastering the structure of activity, 
acquiring labour skills, abilities); 2. Development 
of the child’s personality in work (the development 
of personality traits, the formation of relationships 
and the acquisition of social interaction experience)” 
(Shaparenko, 2014: 242).

Ponimanskaya (2006) notes that, due to 
the peculiarities of the development of preschool children, 
scientists single out another group of tasks of labour 
education related to the formation and development 
of the motivational sphere, labour skills, and personality 
formation. In modern teaching practice, the author 
notes, labour education is designed to provide:

– Raising interest in adult work, respect for its 
results, respect for a working person, since labour is 
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a type of activity aimed at creating socially significant 
results. Getting acquainted with adult labour, a child 
observes the labour process, its specific results, learns 
their role in meeting human needs. Due to the fact that 
the child is naturally inclined to imitate, all interesting 
things attract him. Given this, the educator has ample 
opportunity to direct his free activity, initiate certain 
emotions, aspirations. It is from the teacher-mentor 
that children realize that work requires physical 
and volitional effort, skill, patience.

– Formation of labour skills. Based on the fact 
that children already in preschool age are trying to 
imitate the work of adults, it is necessary to help 
them realize that the process should have a certain 
sequence of operations, requires appropriate efforts 
and skills. Over time, they begin to understand that 
before starting work, it is necessary to know its 
purpose, to present its process and result, to select 
appropriate means (a set of things that a person acts 
on objects of labour) and objects of labour (raw 
materials, materials, etc.), to carry out targeted labour 
actions, interact with other people.

– Education of the child’s personality in 
the process of his labour activity. This task involves 
responsibility, independence, commitment, initiative 
and endurance, which contributes to the formation 
of the foundations of the child’s industriousness 
(habits of labour efforts, willingness to participate 
in labour activities, the ability to complete the work 
begun) (Ponimanska, 2006: 10).

The study and synthesis of scientific 
and pedagogical sources can significantly expand 
the list of tasks of labour education of preschool 
children. These tasks include:

– education of a respectful attitude to the worker 
and the results of his work, the desire to imitate him 
in his work, to show moral qualities;

– development among preschool children 
of awareness of the importance of labour for society;

– training of preschool children in labour 
skills, organization and planning of their work, 
the implementation of self-control and self-esteem;

– formation in children of interest in mastering new 
skills, feelings of joy from their skills, independence;

– education of moral-volitional powers 
(perseverance, determination, responsibility for 
the result of their activities, diligence, independence), 
habits of labour effort;

– formation in children of readiness for work, 
the development of independence;

– education of moral motives of activity, 
encouraging to be included in the work if necessary;

– formation in the child of an active desire to 
obtain a high-quality result, the joy of his own work;

– education of a humane attitude to others 
and the collective orientation of the preschool child’s 
personality (ability and desire to engage in joint work 
with peers, show goodwill, activity and initiative, striving 
for the high-quality fulfillment of common tasks, self-
awareness as a member of the children’s team);

– formation of ideas about adult work, labour 
skills and abilities, the education of industriousness as 
a character trait;

– development of children's research skills, memory, 
attention, ingenuity, observation, concentration, as well 
as strengthening their physical strength and health;

– creation of favorable conditions for the formation 
of personal maturity of the child, his basic qualities;

– respect for the child, taking into account 
the individual personal experience of the preschool child;

– giving priority to the social and moral development 
of the individual, developing children’s ability to 
coordinate personal interests with collective ones;

– education of the child’s psychological 
readiness for work (desire to work responsibly, 
awareness of the social significance of work as a duty 
and spiritual need, respect for the results of work 
and respect for work);

– instilling in a child of preschool age general 
educational and polytechnical knowledge, the general 
principles of production activity, developing the skills 
and abilities necessary for him to work, preparing for 
a conscious choice of profession;

– formation in children of “a strong conviction 
that labour is an excellent vital necessity of a person, 
and its result is a value” (Bielienka, 2010: 7);

– creating conditions for children to understand 
the role of labour in life;

– preparation for self-determination, choosing 
a path in life;

– education of psychological readiness for work 
(positive attitude towards work, the ability to quickly 
adapt to new working conditions, communication 
in the team; perseverance, ability to overcome 
difficulties: do not lose heart over failures), 
ambitiousness; creative attitude to work;

– formation of a work culture (knowledge 
and compliance with safety regulations, etc.);

– education of economic culture;
– formation of the personality of love for work as 

its natural need, the need for active life;
– ensuring the proper socio-psychological 

conditions for maintaining and developing 
the physical and mental stress of the individual;

– development of preschool children self-care skills;
– enrichment and expansion of ideas about adult 

labour, its social significance, various types of labour, 
their features and their correct application;

Chagovets A., Aprielieva I. The aim and tasks of labour education of preschool children
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– formation in preschool children of an  
appropriate attitude to work responsibilities, 
the desire to bring things to the end;

– development of labour skills, improvement 
and gradual increase in the content of labour activity;

– formation of a system of knowledge necessary 
for work, choice of profession, social, professional 
and life self-determination;

– formation of experience in socially useful 
production activities, the ability to use theoretical 
knowledge in practice, and creativity;

– education respectful work of adults 
and the desire to help them;

– formation of positive personal qualities in 
children, such as: the desire for work, a steady interest 
in adult work, the desire to imitate them;

– deepening knowledge about the professions 
of people (Krutii, 2011: 169);

– development of respect for work, the desire 
to take part in various types of work with adults, to 
perform feasible actions;

– development of interest in joint activities with 
children, teaching them to distribute responsibilities in 
a group;

– formation of a sense of independence 
and responsibility for the results of their activities 
(Krutii, 2011: 169);

– education of a caring attitude to animals 
and plants (Krutii, 2011: 74);

– nurturing a caring attitude to man-made 
products, the desire to do pleasant things with 
relatives with their own hands (Krutii, 2011; 170);

– fostering a sense of pride in their own successes 
and the successes of comrades in work Krutii, 2011: 171);

– training to economically and rationally 
spend material, protect the products of their labour 
(Lembick, Zaytseva, 2017).

Conclusions. Thus, the goal of labour education 
of preschool children is to form the personality of the child 
through a positive attitude to work, develop his desire to 
learn, become independent, skillful, able to cope with 
obstacles and provide help and support to others, if 
necessary. The purpose of labour education of preschool 
children finds their specialization in its tasks.

Prospects for further research are to conduct 
a comparative analysis of the goals and objectives 
of labour education of preschool children at different 
stages of society.
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 
РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ 
 
Статтю присвячено обґрунтуванню науково-теоретичних засад дистанційного навчального курсу розвитку 

іншомовної компетентності військових фахівців. З’ясовано, що дослідженню проблеми інформатизації освіти, 
різних аспектів організації дистанційного навчання та теоретико-методичних засад застосування інформа-
ційно-комунікаційних технологій присвячено праці багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців. Аналіз педаго-
гічної теорії і практики показує, що за останні роки розроблено та впроваджено в освітній процес низку ефек-
тивних дистанційних курсів вивчення іноземних мов для фахівців різних професійних галузей. Зростаючі потреби 
Збройних сил України у військових фахівцях із функціональним рівнем володіння іноземною мовою (СМР 2) згідно 
зі стандартом НАТО STANAG 6001 та неможливість з об’єктивних причин забезпечити мовну підготовку вели-
кої кількості військовослужбовців на курсах іноземних мов зумовлюють необхідність розроблення дистанційного 
навчального курсу для розвитку іншомовної компетентності саме військових фахівців, що й зумовлює важли-
вість та актуальність нашого дослідження.

З’ясовано, що під час розроблення такого курсу необхідно враховувати основні положення компетентніс-
ного, комунікативного, суб’єктно-діяльнісного, соціокультурного та контекстного підходів, а також вимоги 
загальнодидактичних принципів навчання: науковості, систематичності, свідомості й активності, доступнос-
ті, індивідуального підходу, міцності знань, навичок і вмінь. Аналіз науково-методичної літератури у цій галузі, 
педагогічного досвіду розроблення й реалізації дистанційних навчальних курсів для фахівців та особливостей 
мовної підготовки військових фахівців дав змогу визначити нормативні, організаційно-методичні та технічні 
вимоги до курсу.

Перспективи подальшого дослідження визначеної проблеми вбачаються у розробленні структури дистан-
ційного навчального курсу, доборі та організації навчального змісту, розробленні завдань і системи вправ для 
реалізації навчальних цілей розвитку іншомовної компетентності військових фахівців.

Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційний навчальний курс, інформаційно-комунікаційні техноло-
гії, іншомовна компетентність, військовий фахівець.
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SCIENTIFIC AND THEORETICAL FUNDAMENTALS OF THE DISTANCE 
LEARNING COURSE OF DEVELOPMENT OF MILITARY SPECIALISTS’ 

FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE

The article is devoted to the substantiation of scientific and theoretical bases of the distance learning course aimed 
at developing military specialists’ foreign language competence.

It was found that the works of many foreign and domestic scientists have been devoted to the study of the problem 
of informatization of education, various aspects of the organization of distance learning and theoretical and methodological 
principles of application of information and communication technologies. The analysis of pedagogical theory and practice 
shows that in recent years a number of effective distance courses for learning foreign languages have been developed 
and introduced into the educational process for specialists in various professional fields.

The growing needs of the Armed Forces of Ukraine for military specialists with a functional level of foreign language 
proficiency (Level 2) in accordance with «STANAG 6001» (NATO Standardization Agreement) and the inability for 
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Постановка проблеми. Мовна підготовка 
військових фахівців займає пріоритетне місце 
у системі вищої військової освіти, що зумовлено 
поглибленням стратегічного партнерства Укра-
їни з НАТО, її активною участю в міжнародних 
зусиллях, спрямованих на подолання загроз миру 
і безпеці у світі.

Однак аналіз системи мовної підготовки осо-
бового складу Збройних сил України (далі – ЗС 
України) свідчить про деякі проблемні питання, 
що негативно впливають на її ефективність. Так, 
навчання майбутніх військових фахівців інозем-
ним мовам у ВВНЗ (ВП ВНЗ) на тактичному рівні 
не забезпечує досягнення більшістю з них цільо-
вого рівня мовної підготовки СМР 2 (стандарти-
зований мовленнєвий рівень за мовним стандар-
том НАТО STANAG 6001). Це призводить до того, 
що на курсах іноземних мов (далі – курсах ІМ) 
для особового складу ЗС України переважно ство-
рюються навчальні групи військових фахівців із 
цільовим рівнем підготовки СМР 1 (виживання), 
недостатнього для здійснення професійної діяль-
ності в іншомовному професійному та соціаль-
ному середовищі. Це призводить до хронічного 
дефіциту в ЗС України офіцерів із функціональ-
ним рівнем володіння іноземною мовою (СМР 2).  
Окрім цього, ще однією проблемою є перерване 
навчання між курсами із цільовими рівнями 
СМР 1 та СМР 2, що значно уповільнює процес 
вивчення офіцерами іноземної мови та досяг-
нення ними функціонального рівня її володіння. 
Передусім це пов’язано з неможливістю бути віді-
рваним від служби по декілька разів для прохо-
дження курсів ІМ. Ситуація ускладнюється й від-
сутністю цільової мовної підготовки особового 
складу підрозділів, які готуються до участі в між-
народних операціях із підтримання миру і безпеки 
(далі – МО ПМБ), багатонаціональних навчаннях, 
навчання за кордоном тощо, що обмежує їхню 
здатність до взаємодії з підрозділами країн-парт-

нерів та роботи з місцевим населенням під час 
виконання завдань за призначенням. 

Дистанційні технології навчання інтегруються 
в навчальний процес для організації самостій-
ної навчальної діяльності курсантів і слухачів 
ВВНЗ у позааудиторних умовах. З огляду на це, 
запровадження дистанційного навчального курсу 
(далі – ДНК) розвитку іншомовної компетент-
ності військових фахівців для досягнення ними 
функціонального рівня володіння іноземною 
мовою (СМР 2) дасть змогу залучити до мовної 
підготовки значно більшу кількість військових 
фахівців, що неможливо забезпечувати в умовах 
навчання на курсах ІМ. 

Аналіз досліджень. У Національній стратегії 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 
підкреслюється, що одним із пріоритетів її роз-
витку є впровадження інформаційно-комуніка-
ційних технологій (далі – ІКТ), що забезпечує 
вдосконалення освітнього процесу, доступність 
та ефективність освіти, підготовку молодого 
покоління до життєдіяльності в інформаційному 
суспільстві, а серед основних завдань зазначається 
створення умов для розвитку індустрії сучасних 
засобів навчання (навчально-методичних, елек-
тронних, інформаційно-комунікаційних).

У сучасній педагогічній теорії і практиці про-
блемами інформатизації освіти, у тому числі 
й дистанційного навчання, займалися багато зару-
біжних та вітчизняних науковців: О. Андрєєв, 
В. Биков, Ю. Богачков, А. Гуржій, М. Жалдак, 
Л. Карташова, В. Кухаренко, В. Лапінський, 
А. Манако, Є. Полат, С. Пейперт, М. Резнік, 
О. Рибалко, Н. Сиротенко, О. Спірін, С. Семері-
ков, Ю. Триус, А. Хуторський та ін. Теоретичним 
та методичним засадам застосування ІКТ в освіті 
присвячено праці О. Ворокіна, О. Глазунової, 
Т. Коваль, О. Колгатіна, Н. Морзе, С. Ракова, 
О. Співаковського, В. Стасюка, В. Ягупова 
та ін. Вагомий внесок у дослідження проблеми  

objective reasons to provide language training to a large number of servicemen in foreign language courses necessitates 
the development of the distance learning course of the development of military specialists’ foreign language competence, 
which determines the importance and topicality of this study.

It was found that during the development of such a course it is necessary to take into account the main provisions 
of the competency-based, communicative, learner-centered and activity, socio-cultural and context-based methodological 
approaches, as well as the requirements of general didactic principles of teaching – scientificity, systematicity, awareness 
and activity, comprehensibility, individual approach, strength of knowledge, skills and abilities.

Due to the analysis of scientific and methodological literature in this area, pedagogical experience in the development 
and implementation of distance training courses for specialists and specific features of language training of military 
specialists the regulatory, organizational-methodological and technical requirements for the course have been determined.

The prospects for further study of this problem are seen in working out the structure of the distance learning 
course, the selection and organization of educational content, the development of tasks and system of exercises for 
the implementation of educational goals of the development of military specialists’ foreign language competence.

Key words: distance learning, distance learning course, information and communication technologies, foreign 
language competence, military specialist.
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використання ІКТ для розвитку іншомовних 
навичок та умінь у різних видах мовленнєвої 
діяльності зробили Т. Каменєва (навчання діло-
вого електронного листування з використанням 
електронного підручника), Н. Майєр (модель 
самостійного оволодіння діловим писемним спіл-
куванням із використанням електронного кейсу), 
О. Синекоп (методика формування навичок і роз-
витку вмінь написання англомовного наукового 
проблемно-тематичного повідомлення з викорис-
танням інтелект-карти, блогу і вікі), В. Стрілець 
(проєктна методика навчання іноземної мови із 
застосуванням інформаційних технологій).

Згідно з Наказом «Про затвердження Поло-
ження про дистанційне навчання», під дистан-
ційним навчанням розуміється індивідуалізо-
ваний процес набуття знань, умінь, навичок 
і способів пізнавальної діяльності людини, який 
відбувається переважно за опосередкованої 
взаємодії віддалених один від одного учасників 
навчального процесу в спеціалізованому середо-
вищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-
педагогічних та інформаційно-комунікаційних 
технологій. У документі визначено та поясню-
ються основні терміни, пов’язані з дистанцій-
ним навчанням. Так, дистанційні технології – це 
комплекс освітніх технологій, включаючи психо-
лого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, 
що надають можливість реалізувати процес 
дистанційного навчання у навчальних закладах 
та наукових установах; вони уможливлюють реа-
лізувати цілеспрямоване та методично органі-
зоване керівництво навчальною й пізнавальною 
діяльністю студентів і базуються на використанні 
широкого спектра ІКТ. Психолого-педагогічні 
технології дистанційного навчання – це система 
засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення 
яких забезпечує виконання завдань навчання, 
виховання і розвитку особистості. Інформа-
ційно-комунікаційні технології дистанційного 
навчання – це технології створення, накопичення, 
зберігання та доступу до вебресурсів (електро-
нних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), 
а також забезпечення організації і супроводу 
навчального процесу за допомогою спеціалізова-
ного програмного забезпечення та засобів інфор-
маційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі 
Інтернету (Наказ Міністерства освіти і науки 
України № 466 від 2013 р.).

Аналіз наукової літератури свідчить, що біль-
шість учених також пов’язує поняття «ІКТ» із 
різноманітними методами, прийомами, засобами 
та процесами збирання, зберігання, опрацювання 
і пошуку інформації. Нині ІКТ застосовують 

у багатьох сферах життєдіяльності, але найваго-
міший позитивний вплив вони мають на освіту.

Створення за рахунок і на основі впровадження 
ІКТ нових і додаткових умов підвищення якості 
освіти досягається шляхом (Биков, 2010): роз-
роблення і широкого впровадження в практику 
освіти нових особистісно орієнтованих технологій 
навчання й учіння; диференціації і демократизації 
навчально-виховного процесу для найповнішого 
розвитку схильностей і здібностей людини, задо-
волення її запитів і потреб, розкриття її творчого 
потенціалу; організації ефективної колективної 
навчальної діяльності, у тому числі екстериторіаль-
ної та спільної міжнародної (освіта без кордонів); 
розширення простору і підвищення ефективності 
вільного доступу до інформаційних (у тому числі 
міжнародних) освітніх ресурсів, баз даних і знань, 
розвиток засобів формування, зберігання, пошуку 
і представлення інформаційних освітніх матеріалів, 
створення автоматизованих бібліотечних систем; 
створення нового покоління комп’ютерно орієнто-
ваних засобів навчання, у тому числі комп’ютерних 
програмних засобів навчального призначення; роз-
витку засобів оцінювання результатів навчальних 
досягнень учнів, впливу педагогічних інновацій 
на результати навчальної діяльності, засоби управ-
ління навчанням.

М. Жалдак зазначає, що вдосконалення і роз-
виток сучасних ІКТ як сукупностей методів, засо-
бів і прийомів, використовуваних для збирання, 
систематизації, зберігання, опрацювання, переда-
вання, подання всіляких повідомлень і даних сут-
тєво впливають на характер виробництва, науко-
вих досліджень, освіту, культуру, побут, соціальні 
взаємини і структури (Жалдак, 2011). Саме засто-
сування ІКТ несе в собі величезний мотиваційний 
потенціал і відповідає принципам індивідуаліза-
ції навчання (Гуржій та ін., 2013: 25). На думку 
В. Стасюка, використання сучасних ІКТ, наро-
щування дослідницького, експериментального 
потенціалу мають розглядатися як основа підго-
товки військових фахівців й основний інструмен-
тарій покращення якості вищої військової освіти 
(Стасюк, 2013: 145). 

А. Гуржій, Л. Карташова та В. Лапінський 
зазначають, що інформатизацію процесу навчання 
іноземних мов можна розглядати як ціле, що скла-
дається з трьох компонентів: технічної і комуні-
каційної достатності – забезпечення навчальних 
закладів комп’ютерним обладнанням, швидкіс-
ними каналами прийому й передавання інфор-
мації; сучасних цифрових освітніх ресурсів для 
забезпечення якісного, ефективного навчання; 
кваліфікованих користувачів як суб’єктів, готових 
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до використання перших двох компонентів (Гур-
жій та ін., 2013: 19).

Однак існують певні проблеми розроблення 
та реалізації ДНК розвитку іншомовної ком-
петентності військових фахівців, а саме: недо-
статнє обґрунтування наукових підходів та вимог 
до курсу; проблема відбору навчального змісту, 
засвоєння якого забезпечить розвиток іншомовної 
комунікативної компетентності для досягнення 
СМР 2 за мовним стандартом НАТО STANAG 
6001; відсутність системного підходу до того, які 
саме ІКТ застосовувати для ефективності курсу; 
трудомісткість процесу розроблення та реалізації 
курсу через великі затрати часу та праці викла-
дачів під час відбору й підготовки навчального 
матеріалу; проблема застосування ІКТ для розви-
тку навичок та вмінь говоріння іноземною мовою, 
що пов’язано зі специфікою й механізмом цього 
виду мовленнєвої діяльності; недостатня мето-
дична підготовленість викладачів щодо викорис-
тання ІКТ та організації навчання під час ДНК.

Мета статті – обґрунтування науково-теоре-
тичних засад дистанційного навчального курсу 
розвитку іншомовної компетентності військових 
фахівців.

Виклад основного матеріалу. Централь-
ним компонентом навчальної дисципліни 
в дистанційному навчанні є дистанційний 
курс – комплекс навчально-методичних матеріа-
лів та освітніх послуг, створених у навчальному 
віртуальному середовищі для організації дистан-
ційного навчання на основі інформаційних і кому-
нікаційних технологій за моделлю дистанцій-
ного навчання. Навчально-методичні матеріали 
можуть бути представлені у формі: електронних 
інтерактивних навчальних матеріалів (аудіо-, 
відео-, фото-, графічні матеріали тощо); друкова-
них матеріалів (навчальні посібники, опорні кон-
спекти, методичні рекомендації, текстові файли 
тощо); додаткових навчальних засобів (що міс-
тять довідки, електронні підручники та посіб-
ники, енциклопедичні посилання тощо для погли-
блення пізнавальних можливостей дистанційного 
курсу). Система освітніх послуг включає під-
системи та передбачає: забезпечення слухачів 
навчальними матеріалами; забезпечення необхід-
ної адаптації на початку навчання та мотивування 
впродовж усього процесу, а також інтерактивної 
взаємодії слухачів і викладача; організацію само-
стійної роботи слухачів; технічну підтримку дис-
танційного навчання (Биков та ін., 2008).

Під час розроблення ДНК розвитку іншомов-
ної компетентності військових фахівців необхідно 
враховувати основні положення компетентніс-

ного, комунікативного, суб’єктно-діяльнісного, 
соціокультурного та контекстного підходів.

Суть компетентнісного підходу полягає у тому, 
що фахівець має володіти певною низкою компе-
тентностей – сукупністю знань, умінь та навичок, 
способів діяльності, необхідних для ефективного 
здійснення відповідної професійної діяльності. Це 
зумовлює закономірність суб’єктної, діяльнісної, 
фахової та практичної орієнтованості підготовки 
фахівців у системі професійної освіти як творчих 
суб’єктів професійної діяльності (Ягупов, 2013).

Комунікативний підхід актуалізує макси-
мальне наближення навчального процесу до 
реальних умов повсякденного та професійного 
спілкування, що передбачає предметність процесу 
комунікації (добір типових повсякденних та про-
фесійно зорієнтованих тем і комунікативних ситу-
ацій), використання технологій інтерактивного 
та проблемно-ситуативного навчання, що сприяє 
набуттю досвіду іншомовного спілкування і роз-
витку іншомовної компетентності. 

Застосування суб’єктно-діяльнісного підходу 
передбачає спрямування освітнього процесу 
в рамках ДНК на особистість військового фахівця, 
його розвиток як суб’єкта пізнання, спілкування 
та професійної діяльності. Отже, освітній процес 
повинен здійснюватися з урахуванням природних 
механізмів пізнання, особистісних та поведін-
кових особливостей військових фахівців, змісту 
та особливостей їхньої професійної діяльності, 
а також на основі плідної взаємодії викладача 
і слухача.

Важливим є застосування соціокультурного 
підходу, що має базуватися на інтегрованому роз-
витку іншомовної компетентності та культури 
спілкування в конкретному соціальному середо-
вищі. Необхідно сформувати у військових фахів-
ців чітке усвідомлення того факту, що поведінка 
всіх суб’єктів соціального та професійного спіл-
кування зумовлена їхньою культурною приналеж-
ністю й етнопсихологічними особливостями.

Контекстний підхід передбачає організацію 
такої форми активного навчання, яка орієнтована 
на професійну підготовку військових фахівців 
і реалізовується за допомогою системного вико-
ристання професійного контексту; поступове 
насичення навчального процесу елементами про-
фесійної діяльності (Вербицький, Ільязова, 2011).

Науковці Ю. Богачков, В. Биков, В. Кухаренко, 
О. Рибалко, Н. Сиротенко зазначають, що дистан-
ційний курс має ґрунтуватися на таких педагогіч-
них принципах (Биков та ін., 2008): 

‒ від навчання до самонавчання. ІКТ зміню-
ють умови і характер здобуття знань, ролі, зв’язки 
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та взаємодію між суб’єктами освітнього про-
цесу. Це дає можливість перейти від суто процесу 
навчання (передачі інформації) до самонавчання, 
коли слухач сам опрацьовує отриману інформа-
цію, конструюючи свої знання і засоби діяльності, 
розвиваючи навички й уміння;

‒ домінувальна роль слухача. Навчання у дис-
танційній формі розглядається для фахівця як 
активний, індивідуальний та соціокультурний 
процес, що забезпечує конструювання розуміння 
та компетентності. Під час навчання слухач ство-
рює свою особисту систему знань за інформа-
ційним простором дисципліни, використовуючи 
засоби навчання (діяльності), і розвиває нові, 
власні підходи, навички та вміння, необхідні для 
професійної діяльності.

‒ У цьому контексті В. Ягупов зазначає, що 
для актуалізації позитивних аспектів дистан-
ційного навчання і творчого використання ІКТ 
у системі післядипломної освіти необхідно акту-
алізувати суб’єктний потенціал як педагогів, так 
і слухачів і забезпечувати їхню суб’єктну пове-
дінку як суб’єктів педагогічної та навчальної 
діяльності. Викладач стає наставником-консуль-
тантом, який координує навчальну діяльність 
слухача, а слухач – самостійним, автономним 
і відповідальним суб’єктом навчальної діяльності 
(Ягупов, 2018: 211);

‒ конструювання навчального простору 
та навчальних порад. Навчальний матеріал інте-
грується з управлінням контентом під час педаго-
гічного проєктування і стає віртуальною інфор-
мацією в мережі. Конструювання навчального 
простору, насиченого сучасними медіа засобами, 
дає змогу слухачу використовувати доступ до 
знань і засобів для особистої їх організації, вибору 
та критичного аналізу; 

‒ активне навчання та стратегії навчання. 
Слухач займає активну позицію під час дистан-
ційного навчання і, відчуваючи себе суб’єктом 
цього процесу, стає відповідальнішим, свідомо 
вибирає і застосовує зручні й ефективні навчальні 
стратегії навчання. Такий підхід до пізнаваль-
ного представлення знань (організація, вибір, 
критичний аналіз) відповідає метапізнавальним 
стратегіям планування, контролю та регулювання 
особистого навчального процесу, а також сприяє 
поширенню внутрішніх мотиваційних та зовніш-
ніх підтримуючих ресурсів;

‒ самоорганізоване та самоскероване 
навчання. Слухач дотримується вимог до 
навчання, якщо може самостійно використову-
вати навчальне середовище відповідно до інди-
відуальних навчальних установ чи адаптувати 

його до своїх потреб (самоорганізація), чи якщо 
створені сприятливі умови для керування своїм 
навчальним часом та вибору зручних навчальних 
засобів (самоскерованість);

‒ загальні компетенції. Нині освітній процес 
фокусується на навчальних результатах. Через 
зростаючу необхідність використовувати різно-
манітні знання в діяльності оволодіння загаль-
ними компетенціями набуває більшої значущості 
(уміння виявляти причину та наслідок; урахову-
вати кількісний та якісний боки явища; виявляти 
та розв’язувати протиріччя; переходити від усе-
бічного підходу до конкретного розгляду; бачити 
часткове та загальне; ставитися критично до отри-
маних результатів; перетворювати та перегрупо-
вувати матеріал, що вивчається, тощо);

‒ інтерактивне, кооперативне навчання 
та співробітництво. Суть принципу полягає 
у тому, що реалізація навчання відбувається 
у соціальних зв’язках, через взаємодію. Завдяки 
комунікації дистанційна форма навчання не лише 
інтенсифікує процес та активізує діяльність, 
а й відкриває соціальний вимір, який сприяє залу-
ченню до дії соціальних компетенцій. Ці компе-
тенції відіграють особливу роль в освітньому 
процесі й уможливлюють інтерактивне навчання 
та співробітництво;

‒ інтернаціональна та міжкультурна кому-
нікація. Міжнародна комунікація є засобом для 
порозуміння та інструментом наближення до 
нових горизонтів пізнання, де персональні знання 
можуть інтегруватися у глобальну наукову куль-
туру та сприяти міжкультурному розумінню.

Водночас освітній процес в умовах ДНК має 
вибудовуватися з дотриманням загальнодидак-
тичних принципів навчання: науковості, система-
тичності, свідомості й активності, доступності, 
індивідуального підходу, міцності знань, навичок 
і вмінь.

Принцип науковості означає, що всі знання, 
навички й уміння, якими слухач оволодіває під 
час навчання на ДНК, а також застосовувані ІКТ 
та методи навчання знаходяться в повній відпо-
відності із сучасною наукою.

Принцип систематичності в навчанні вка-
зує на те, що знання, навички й уміння слухачів 
у процесі навчання формуються і розвиваються 
у визначеній, педагогічно обґрунтованій логічній 
послідовності: перехід від простого до складного, 
від відомого до невідомого.

Принцип свідомого й активного навчання 
передбачає підтримання мотивації слухачів, 
їхнього прагнення до отримання знань, навичок 
і вмінь у процесі вивчення курсу.



253ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Принцип доступності в навчанні передбачає, 
що воно має бути посильним, відповідати зді-
бностям і можливостям слухачів. Під час розро-
блення курсу цей принцип визначає види навчаль-
них завдань, їх зміст, обсяг і складність, методи 
навчання.

Принцип міцності знань, навичок і вмінь при-
пускає таку організацію навчання під час ДНК, за 
якої слухач у процесі моделювання професійно 
орієнтованої ситуації зможе відтворити у пам’яті 
отримані знання, уміння, навички та застосувати 
їх на практиці.

У процесі створення ДНК розвитку іншомов-
ної компетентності військових фахівців необхідно 
також керуватися низкою вимог, які ми виокрем-
люємо у три групи: нормативні, організаційно-
методичні та технічні.

Щодо нормативних вимог, то кожен дистан-
ційний курс має відповідати вимогам галузевих 
стандартів відносно змісту, обсягу, рівня освіт-
ньої та професійної підготовки фахівців, діючим 
в університеті регламентуючим документам щодо 
організації освітньої діяльності, навчальним пла-
нам та чинній програмі навчальної дисципліни.

Цілі та завдання ДНК розвитку іншомовної 
компетентності військових фахівців мають відпо-
відати основним положенням Концепції мовної 
підготовки особового складу ЗС України, затвер-
дженої Наказом Міністра оборони України від 
01.06.2009 № 267. Як зазначається у Концепції, 
мовна підготовка особового складу ЗС України 
покликана забезпечити формування іншомов-
ної комунікативної компетентності у чотирьох 
видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, гово-
рінні, читанні та письмі. Рівень володіння цими 
мовленнєвими вміннями оцінюється за шкалою 
СМР, що відповідає рівням мовленнєвої компе-
тенції за мовним стандартом НАТО STANAG 
6001 (Наказ Міністерства оборони України 
№ 267 від 01.06.2009). Володіння іноземною 
мовою на «функціональному» рівні СМР 2 у комп-
лексі з вимогами до військової підготовки харак-
теризує рівень готовності офіцера виконувати свої 
професійні обов’язки під час МО ПМБ, військово-
дипломатичної діяльності, міжнародних військо-
вих навчань та інших заходів. Нормативні вимоги 
до ДНК визначають основні навчальні цілі, тема-
тику інформаційного та навчального контенту, 
його обсяг та рівень складності.

Організаційно-методичні вимоги передбача-
ють дотримання у процесі розроблення ДНК спе-
цифічних методичних принципів навчання (кому-
нікативності, ситуативності, інтерактивності, 
практичної та військово-професійної спрямова-

ності), педагогічних вимог щодо структури курсу, 
основних форм навчання та організації й відбору 
навчального матеріалу, а також видів і форм конт-
ролю знань та вмінь.

Принцип комунікативності передбачає такий 
добір методів і прийомів навчання, навчального 
матеріалу та вправ, які б забезпечували моделю-
вання у процесі навчання реальних типових ситу-
ацій професійного та повсякденного спілкування.

Принцип ситуативності передбачає відбір 
та організацію матеріалу на основі типових ситу-
ацій і проблем професійного та повсякденного 
спілкування, оскільки мотивація до спілкування 
виникає лише в ситуаціях, значущих для співроз-
мовників.

Суть принципу інтерактивності полягає 
у тому, що знання не передаються слухачам меха-
нічно, в готовому вигляді, а здобуваються ними 
самостійно у процесі спільної, колективної твор-
чої діяльності, що вимагає активного викорис-
тання інтерактивних методів і прийомів навчання.

Принцип практичної та військово-професій-
ної спрямованості полягає у тому, що розвиток 
іншомовної компетентності військових фахівців 
неможливий без урахування специфіки професій-
ної діяльності та актуальних потреб їх повсякден-
ного спілкування, що зумовлює добір професійно-
орієнтованого навчального матеріалу та завдань. 

Структура дистанційних курсів може варію-
ватися залежно від освітніх цілей та навчального 
змісту, однак уніфікована узагальнена структура 
ДНК має містити такі елементи: анотація; вступ 
(загальна інформація про курс, цілі та завдання); 
методичні рекомендації щодо використання 
вебресурсів курсу, організації самостійної роботи 
слухачів, послідовності виконання завдань, 
особливостей контролю тощо; структурований 
навчальний зміст, поділений на розділи, підроз-
діли, теми, завдання тощо; тестові завдання для 
перевірки та контролю знань, навичок та вмінь; 
глосарій основних фахових термінів; список реко-
мендованої додаткової літератури та Інтернет-
ресурсів для вивчення іноземної мови; інформа-
ція про авторський колектив.

Алгоритмізація навчання, що вимагає ретель-
ного розроблення чіткої структури всього 
курсу – інструкції та методичні вказівки, презен-
тація навчального змісту, його опрацювання за 
допомогою завдань і вправ, тести для контролю 
знань, зворотній зв’язок тощо, – дає змогу вра-
хувати особливості механізму вивчення інозем-
них мов та навчання загалом, забезпечити умови 
для засвоєння навчального матеріалу, його опра-
цювання, своєчасного контролю й оцінювання 
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результативності освітньої діяльності слухачів.
Основною формою організації освітнього про-

цесу під час дистанційного курсу є самостійна 
робота. Отримання навчальних матеріалів, спіл-
кування між суб’єктами дистанційного навчання 
забезпечуються передачею відео-, аудіо-, гра-
фічної та текстової інформації у синхронному 
(режимі реального часу – текстовий чат, вебінар 
тощо) або асинхронному режимі (Наказ Мініс-
терства освіти і науки України № 466, 2013 р.). 
Самостійна робота слухачів передбачає вивчення 
навчальних матеріалів ДНК, до яких вони мають 
доступ через мережу Інтернет. Вимоги та реко-
мендації щодо самостійного вивчення навчаль-
ного матеріалу визначаються навчальною про-
грамою дисципліни, методичними вказівками, 
інструкціями і завданнями, що містяться в дис-
танційному курсі.

Особливої уваги потребує відбір навчаль-
ного матеріалу, який передбачає таку послідов-
ність: вивчення тем, сфер і ситуацій професій-
ного спілкування; пошук і підготовка текстових 
автентичних матеріалів; розроблення системи 
завдань і вправ для розвитку всіх видів мовлен-
нєвої діяльності на основі відібраного матеріалу; 
відбір, опрацювання та систематизація військової 
термінології згідно з вимогами цільового рівня 
підготовки (СМР 1, СМР 2); створення глосарію 
фахової лексики для відповідного рівня. Загалом 
можемо виділити такі основні вимоги до органі-
зації та відбору навчального змісту в контек-
сті розроблення ДНК для військових фахівців: 
навчальний зміст курсу має бути структурованим 
та послідовним, охоплюючи матеріал із поступо-
вим підвищенням рівня складності від СМР 1 до 
СМР 2; зміст навчального матеріалу та текстів 
має бути контекстним – професійно орієнтованим 
та відповідати професійним потребам військових 
фахівців; навчальний зміст має узгоджуватися із 
цілями мовної підготовки військових фахівців за 
мовним стандартом НАТО STANAG 6001.

Моніторинг та оцінювання навчальної діяль-
ності слухачів під час ДНК включає такі види 
контролю: вхідний (проводиться перед вивченням 
курсу з метою визначення рівня знань, відповід-
них навичок та вмінь); проміжний (проводиться 
для визначення рівня засвоєння знань та розвине-
ності відповідних навичок та вмінь після вивчення 
відповідної теми); підсумковий (проводиться 
для оцінки результатів навчання після вивчення 
курсу); самоконтроль (спрямований на само-
оцінку слухачами якості засвоєння навчального 
матеріалу курсу). Усі контрольні заходи можуть 
здійснюватися дистанційно з використанням 

можливостей ІКТ (відеоконференцзв’язку, фору-
мів, чатів тощо) за умови забезпечення аутентифі-
кації слухачів, які навчаються. Основною формою 
дистанційних контрольних заходів є тестування 
з автоматизованою перевіркою результатів або 
перевіркою викладачем.

Під час створення дистанційних курсів необ-
хідно враховувати і певні технічні аспекти. На 
особливу увагу заслуговують такі технічні вимоги 
до розроблення ДНК: доступність (дає змогу пра-
цювати дистанційно, незалежно від місця та часу; 
головною умовою є підключення до мережі Інтер-
нет); гнучкість (є зручним та швидким у користу-
ванні; розрахований на слухачів із різним досвідом 
дистанційного навчання); варіативність (містить 
широкий діапазон інформаційно-комунікаційного 
інструментарію (електронних та неелектронних 
технологій) для передачі й обміну інформацією, 
взаємодії, доступу до навчальних та академічних 
ресурсів тощо; має технічні можливості організо-
вувати різні форми навчання); якісне оформлення 
та подання навчального матеріалу з урахуванням 
психофізіологічних особливостей певної категорії 
студентів чи слухачів (сприяє якості сприйняття 
інформації, зменшує час на засвоєння, впливає на 
міцність знань і тривалість засвоєння інформації); 
зворотний зв’язок (має технічні можливості конт-
ролю й оцінювання освітньої діяльності слухачів).

Нині створено велику кількість різноманіт-
них навчальних платформ, що  відкривають 
широкі можливості для створення та розмі-
щення  в мережі Інтернет електронних засобів 
навчання з іноземних мов («Прометей», Lotus 
LearningSpace, Moodle, WebCT та ін.). Хоча най-
успішніше всі технічні вимоги до ДНК можуть 
бути реалізовані на навчальній платформі Moodle 
(від англ. Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment). Ця навчальна платформа 
є найбільш досконалою і поширеною в Україні 
та світі системою такого призначення й виріз-
няється з-поміж інших адаптивністю (містить 
засоби, які постійно розвиваються без пере-
будови системи, та методи, що забезпечують 
індивідуалізацію навчання); довгостроковістю 
(відповідає вимогам щодо інформаційних техно-
логій в освіті і надає можливість вносити зміни 
до дистанційних курсів без перепрограмування); 
доступністю; економністю (це безкоштовний, 
відкритий ресурс) (Коваль, 2012: 238).

Висновки. Таким чином, необхідність розро-
блення та реалізації ДНК розвитку іншомовної 
компетентності військових фахівців зумовлена 
постійно зростаючими потребами ЗС України у  
фахівцях із функціональним рівнем володінням  
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іноземною мовою (СМР 2) та неможливістю, 
з об’єктивних причин, залучити до мовної під-
готовки в умовах курсового навчання великої 
кількості військовослужбовців. Аналіз норма-
тивних документів, методичної та наукової літе-
ратури уможливив висновок про те, що ефектив-
ність ДНК забезпечить дотримання основних 
положень компетентнісного, комунікативного, 
суб’єктно-діяльнісного, соціокультурного 
та контекстного підходів, загальнодидактичних 
та специфічних методичних принципів, а також 
певних нормативних, організаційно-методичних 
і технічних вимог.

ДНК розвитку іншомовної компетентності вій-
ськових фахівців може бути використаний слуха-
чами денної, заочної та дистанційної форм навчання 
на всіх етапах їхньої освітньої діяльності під час 
вивчення іноземної мови, а також іншими категорі-
ями особового складу ЗС України як засіб самоос-
віти та вдосконалення іншомовних умінь і навичок.

Розроблення структури дистанційного навчаль-
ного курсу, добір та організація навчального 
змісту, розроблення завдань і системи вправ для 
реалізації навчальних цілей розвитку іншомовної 
компетентності військових фахівців є перспекти-
вою наших подальших розвідок у цьому напрямі.

Шалигiна Н. Науково-теоретичнi засади дистанцiйного навчального курсу розвитку ...
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PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI A STRATEGIE  
I TAKTYKI DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ

Twórczość jest potrzebą człowieka, ponieważ pomaga przystosować się do zmian we współczesnym życiu. Rozwój 
społeczeństwa wymaga twórczej orientację jednostki, twórczego podejście do rozwiązywania problemów i podejmowania 
decyzji, otwartości do zmian, gętkości w działalności, nowych wzorców zachowań, zachowania innowacijnego, twórczości 
we wszystkich obszarach życia. Koncepcja edukacji innowacyjnej wiąże się z ideą edukacji transgresywnej. Transgresja 
umożliwia zmianę rzeczywistości i w tym sensie łączy się z twórczością, a w przypadku pozytywnych transgresji jest jej 
synonim.Proces kształtowania osobowości kreatywnej nie może być oddzielony od twórczego rozwoju tego, kto uczy i 
kształci, ponieważ ma na celu nie tylko świadome przyswajanie wiedzy, umiejętności, kształtowanie światopoglądu, kultury 
zachowań, a także na kształtowanie immanentnej motywacji, cech charakterystycznych, umiejętności twórczych, procesów 
psychicznych, które promują sukces działalności twórczej. Systemy rozwoju kreatywności, kryteria doboru treści, zasady 
psychodydaktyki, metody i narzędzia są podporządkowane głównemu celowi - rozwoju zdolności twórczych młodzieży. 
Jednym z naczelnych zadań kształcenia jest rozwój myślenia jednostki. W dydaktyce nauk przyrodniczych okreslono różne 
sposoby rozwoju myślenia logicznego, brak natomiast opisów sposobów rozwoju myślenia prawopółkulnego, realizacji 
nauczania opartego na obrazy. Nauczanie twórczości umożliwia wykorżystanie stosownych technologji pedagogicznych. 
Metoda KARUS ma na celu transformacje strukturalne i funkcjonalne oraz zastosowanie w twórczości głównych strategii 
(czynności kombinatoryczne, poszukiwanie analogów, rekonstrukcja,  strategie uniwersalne, wypadkowe wymiany) i taktyki 
(interpolacja, dublowanie, rozmnażanie, konwergencja, deformacja (transformacja)). Charakterystyką psychologiczną 
systemu KARUS jest kształcenie z wykorzystaniem warunków utrudniających. Kształtowanie strategii twórczych staje się 
ważnym wskaźnikiem wychowania umysłowego jednostki. Praca twórcza w kategoriach intelektualnych jest najbardziej 
skomplikowana, a uczenie się w warunkach pracy twórczej do pewnego stopnia gwarantuje w przyszłości efektywną 
działalność w mniej trudnych warunkach, a także ciągłe skupianie się na racjonalizacji swojej pracy, ulepszeniu jej 
jakości i wydajności.

Słowa kluczowe: nauczanie twórczości, technologji pedagogiczne, strategii, myślene, metoda.
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ПЕДАГОГІКА ТВОРЧОСТІ ТА СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Творчість є потребою сучасної людини, оскільки допомагає адаптуватися до змін сучасного життя. Розви-
ток суспільства вимагає творчої орієнтації особистості, творчого підходу до вирішення проблем та прийнят-
тя рішень, відкритості до змін, гнучкості у роботі, нових моделей поведінки, інноваційної поведінки, творчості 
в усіх сферах життя. Концепція інноваційної освіти пов'язана з ідеєю трансгресивної освіти. Трансгресія дає 
змогу змінити реальність і в цьому сенсі пов’язана з творчістю. Процес формування творчої особистості не 
може бути відокремлений від творчого розвитку того, хто навчає і виховує, оскільки спрямований не лише на 
свідоме здобуття знань, умінь і навичок, формування світогляду, культури поведінки, а й на формування іма-
нентної мотивації, характерних рис, творчих умінь, психічних процесів, що сприяють успіху творчої діяльнос-
ті. Системи розвитку творчості, критерії відбору змісту, принципи психодидактики, методи та засоби підпо-
рядковані головній меті – розвитку творчих здібностей молоді. Одне з головних завдань освіти – це розвиток 
мислення особистості. У дидактиці природничих наук визначено різні способи розвитку логічного мислення, 
але немає описів способів розвитку мислення правопівкульного, здійснення навчання на основі образів. Навчан-
ня творчості дає можливість використовувати відповідні педагогічні технології. Методика КАРУВ спрямо-
вана на структурно-функціональні перетворення і застосування в творчості основних стратегій (комбіна-
торних дій, пошуку аналогів, універсальних стратегій, випадкових підстановок, реконструювання) та тактик  
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(інтерполяції, дублювання, розмноження, конвергенції, деформації (трансформації)). Психологічною характерис-
тикою системи КАРУВ є навчання із застосуванням утруднювальних умов. Формування творчих стратегій стає 
важливим показником розумового розвитку особистості. Творча праця в інтелектуальному плані є найскладнішою, 
а навчання у творчих умовах певною мірою гарантує ефективну роботу в менш жорстких умовах у майбутньому,  
а також постійну спрямованість на раціоналізацію своєї роботи, підвищення її якості та результативності.

Ключові слова: навчання творчості, педагогічні технології, стратегія, мислення, метод.
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A PEDAGOGY OF CREATION, STRATEGIES  
AND TACTICS OF CREATIVE ACTIVITIES

Creativity is a human need because it helps adapt to changes in modern life. The development of society requires 
a creative orientation of the individual, a creative approach to problem solving and decision making, openness to change, 
activity, new behavior patterns, innovative behavior, creativity in all spheres of life. The concept of innovative education 
is associated with the idea of transgressive education. Transgression makes it possible to change reality and in this 
sense connects with creativity, and in the case of positive transgression is its synonym. The process of training a creative 
personality can not be separated from the creative development of the one who teaches and educates, because it aims 
not only to consciously assimilate knowledge, skills, mold the worldview, behavior culture, but also to create immanent 
motivation, characteristic traits, creative skills, mental processes that promote the success of creative activities. Creativity 
development systems, criteria for the selection of content, principles of psychodidactics, methods and tools are subordinated 
to the main goal - to develop creative abilities of young people. One of the main tasks of teaching is the development 
of individual thinking. Different paths of development of logical thinking in the didactics of natural sciences have been 
defined, while there are no descriptions of ways for developing the right-hemispheric thinking and of the implementation 
of teaching based on images. Teaching creativity allows to perform appropriate pedagogical technologies. The aims 
of the KARUS method are a structural and functional transformations and the use of main strategies in creativity 
(combinatorial activities, analogue search, reconstruction, universal strategies, resultant exchanges) and tactics 
(interpolation, duplication, reproduction, convergence, deformation (transformation)). The psychological characteristics 
of the KARUS system are education with the use of hindering conditions. The moulding of creative strategies becomes 
an important indicator of the mental formation of the individual. Creative work in terms of intelligence is the most difficult 
one. Training in the conditions of creative work to a certain extent guarantees further successful activity in less complex 
conditions, as well as a constant focus on rationalizing work, improving its quality and efficiency.

Key words: teaching creativity, pedagogical technologies, strategy, thinking, method.

Sformułowanie problemu. Twórczość jest 
potrzebą człowieka, ponieważ pomaga przystosować 
się do zmian we współczesnym życiu. Rozwój 
społeczeństwa wymaga twórczej orientację 
jednostki, twórczego podejście do rozwiązywania 
problemów i podejmowania decyzji, otwartości do 
zmian, gętkości w działalności, nowych wzorców 
zachowań, zachowania innowacijnego, twórczości 
we wszystkich obszarach życia. Większość ludzi 
unikają twórczej aktywności, angażują się w 
nieproduktywną, stereotypową działalność, nie 
realizują swoich możliwości, chociaż wszyscy 
(lub prawie wszyscy) mają potencjał odniesienia 
sukcesów w działalności twórczej. Dla jednostki 
ważna jest twórczość, dzięki której praca przestaje 
być nieciekawa, co daje poczucie wolności i sensu 
życia. Twórczość jest gwarancją jakości życia, 
rozwoju nowych technologii. Aktywizacja potencjału 
twórczego zapewnia pełnoprawną realizację 

społeczną jednostki, co z kolei przyspiesza rozwój 
kulturalny i ekonomiczny. Szybkie tempo życia 
stwarza sytuacje, w których najczęściej używa się 
algorytmów działań, standardowych podejść. Jest to 
na ogół racjonalne zachowanie z punktu widzenia 
skuteczności działania. Jednak współczesna edukacja 
powinna być innowacyjna. Wdrażanie innowacji 
edukacyjnych jest kluczem do konkurencyjności 
narodowach projektów w przyszłości. Młodzież musi 
umieć przewidywać zmiany i dostosowywać się do 
nich na poziomie osobistym i społecznym, mieć 
myślenie innowacyjne. Więc aby osiągąć znaczących 
wyników w edukacji, przetrwać w nowych warunkach, 
nauczanie winno być innowacyjnym, twórczym. 
Bodźcem aktywności jednostki innowacyjnej jest 
chęć poznawania, myślenia i samodzielnej analizy 
informacji. 

Analiza doświadczeń. Opierając się na koncepcji 
twórczości Ya. O. Ponomariowa, pedagogikę 



259ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

twórczości należy uznać za naukę fundamentalną, 
dziedzinę pedagogiki ogólnej, która pochłania wyniki 
badań psychologii twórczości. Dla wprowadzenia 
psychologii twórczości jako nauki abstrakcyjnej 
do pedagogiki twórczości jako nauki konkretnej 
niezbędne są warunki do rozwoju skutecznej 
transformacyjnej wiedzy o działalności twórczej, 
a pedagogika twórczości rozumiana jako nauka 
fundamentalna wpisuje się w jedność abstrakcji 
i konkretu (Ponomariow, 1976). S. O. Sysojewa 
definiuje pedagogikę twórczości jako dziedzinę 
pedagogiki ogólnej, która bada osobliwości, 
prawidłowości kształtowania jednostki twórczej, 
rozwoju i samorozwoju potencjału twórczego 
w procesie uczenia się; tworzenie warunków 
psychologicznych i pedagogicznych do rozwoju 
potencjału twórczego jednostki w społecznie 
użytecznych i indywidualnie znaczący dla niej 
dziedzinach życia (Sysojewa, 2006: 112). Podstawą 
twórczości jest tworzenie jakościowo nowego, co 
odróżnia się niepowtarzalnością, oryginalnością i 
społeczno-historyczną wyjątkowościa. Twórczość i 
działaność mają na celu przekształcenie otaczającego 
świata. Twórczość jest ściśle związana ze zmysłową 
sferą osobowości i przejawia się w powiązaniu 
produkcyjnego i reprodukcyjnego, obejmuję motywy, 
relacji, poglądy, przeżycia, samoświadomość i inne 
formy przejawiania ludzkich cech. 

Cel artykułu. Uwzględnienie podstawowych 
podejść do nauczania twórczosci oraz twórczego 
nauczania.

Treść główna materiału. Psychologiczne 
podejście do analizy procesu twórczości obejmuje 
badanie jego związków z działalnością umysłowej 
(inteligencja, pamięć, myślenie, percepcja, intuicja, 
wyobraźnia, rola nieświadomości w kreatywności). 
Jednak redukcja twórczości do działalności umysłowej 
człowieka nie pozwala ocenić różnorodności 
tego zjawiska. Współczesna psychologia traktuje 
twórczość jako zjawisko, które przejawia się na 
różnych poziomach. 

Koncepcja edukacji innowacyjnej wiąże się z 
ideą edukacji transgresywnej. Transgresja umożliwia 
zmianę rzeczywistości i w tym sensie łączy się z 
twórczością, a w przypadku pozytywnych transgresji 
jest jej synonim. Twórczość zatem jest wyrazem 
transgresji człowieka, tj «ekspansywnego zachowania 
wykraczającego poza typowe granice działalności, 
za pomocą których jednostka tworzy wartości 
pozytywne i negatywne, będące źródłem rozwoju i 
regresu» (Goralski, 2002: 12). Potrzeba nauczania 
transgresyjnego wynika ze znaczących zmian we 
współczesnym świecie, a mianowicie wzrostu 
wartości życia ludzkiego, postępy technologiczne, 

naukowe. Jednak wtedy powstają nowe problemy. 
W nauczaniu transgresyjnym osobowości twórczej 
decydujące są metody produktywne: realizacja 
zadań konwergentnych i dywergentnych, rozwojowe 
gry dydaktyczne, seminaria szkoleniowe, trening 
twórczości, modelowanie symulacyjne. Student 
stosujący te metody demonstruje transgresję 
twórczą lub ekspresywną, czyli wykracza 
poza granice swoich osiągnięć edukacyjnych. 
Transgresja rozwija kognitywną, instrumentalną, 
motywacyjną, emocjonalną sfery osobowości. 
Rozwój społeczeństwa wymaga orientacji twórczej, 
polegającej na podejściu twórczym do rozwiązywania 
problemów i podejmowania decyzji; poszukiwaniu i 
wdrażaniu zmian, otwartości na zmiany, gętkości w 
działalności, zarządzaniu sobą i swoim życiem.

Rozwijanie twórczości – szczególna forma 
ekspansji poznawczej – intryguje ludzi od samego 
początku istnienia. Niektórzy naukowcy uważają, że 
fenomen twórczości nie można w pełni zrozumieć i 
doswiadczyć, niemożliwe jest zbudowanie jednolitej 
teorii twórczości i odtworzyć jej zewnącz świata 
osobowości. Tak niełatwo zrozumieć istotę fenomenu 
twórczości, jak trudno jest stworzyć psychologiczny 
portret twórcy z jego wyjątkowymi cechami, 
zdolnościami i umiejętnościami, które są potrzebne 
do pokonania progu kompetencji intrapsychicznych, 
za jakim zaczyna się twórcza eksploracja kognitywna 
w naucę lub sztuce. 

Proces kształtowania osobowości kreatywnej nie 
może być oddzielony od twórczego rozwoju tego, kto 
uczy i kształci, ponieważ ma na celu nie tylko świadome 
przyswajanie wiedzy, umiejętności, kształtowanie 
światopoglądu, kultury zachowań, a także ma 
wpływ na kształtowanie immanentnej motywacji, 
cech charakterystycznych, umiejętności twórczych, 
procesów psychicznych, które promują sukces 
działalności twórczej. Systemy rozwoju twórczości, 
kryteria doboru treści, zasady psychodydaktyki, 
metody i narzędzia są podporządkowane głównemu 
celowi – rozwoju zdolności twórczych młodzieży. 

Ważne pytania dotyczące pedagogiki twórczości 
można sformułować w następujący sposób: 

a) jakie treści i narzędzia należy użyć do 
krzałcenia zdolności twórczych? 

b) jakie zasady pedagogiczne są potrzebne do 
wdrożenia tego procesu? 

Odpowiedzi na te pytania pozwalają określić 
główny cel pedagogiki twórczości jak przygotowanie 
do realizacji działalności twórczej, generowanie 
wiedzy z zakresu wychowania dzieci, młodzieży i 
dorosłych do twórczości. 

Skomplikowanym jest związek między poziomem 
inteligencji, wiedzy i twórczości. Na pierwszy rzut 
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oka oczywiste jest, że przechowywanie dużej ilości 
informacji w pamięci pomaga znaleźć różne podejścia 
do wykonywania zadań. Jednak doświadczenie 
pedagogiczne pokazuje, że duża ilość wiedzy czasami 
prowadzi do stereotypowego rozwiązania problemu. 
Dlatego wysoki (a nawet zbyt wysoki) poziom 
inteligencji nie gwarantuje twórczych osiągnięć. 
Można być intelektualistą, a nie być twórcą (Drużynin, 
2007: 171) Zdolności twórcze i inteligencja stają 
niezależnymi czynnikami w warunkach wysokiego 
poziomu inteligencji (IQ wiecej niż 120). Nie ma 
twórców o niskiej inteligencji, ale są intelektualiści o 
niskim poziomie twórczości.

Jednym z naczelnych zadań kształcenia jest 
rozwój myślenia. Duże znaczenie dla zdolności 
umysłowych ma stosunek komponenty teoretycznej i 
praktycznej, logicznej i poglądowej. Dla skutecznego 
powiązania tych komponentów i poprawnego 
formowania myślenia koniecznie jest liczenie się 
z funkcjonalną asymetrią mózgu oraz procesami 
psychicznymi. Działalność umysłowa jednostki 
polega na funkcjonowaniu prawej (wzrokowo-
przestrzenna) i lewej (językowo-logicznej) półkulę 
mózgu, co nadaje jej specyficzności indywidualnej, 
określa racjonalny, analityczny lub syntetyczny 
dominujący sposób poznania, a ich oddziaływanie 
zapewnia jednolitość działalności. Prawa półkula jest 
nosicielem pozaświadomego twórczego potencjału 
człowieka, ma zdolność ujmowania mnogości 
relacji i organizowuje wieloznaczność kontekstu. 
Twórczy zaś proces jest właśnie tworzeniem 
wieloznacznego kontekstu. Od ludzi twórczych 
wymaga on mniej wysilku psychofiziologicznego 
i przebiega przy mniejszym stopniu aktywizacji 
mózgu aniż formowanie kontekstu jednoznacznego. 
Natomiast od jednostek o mniejszej potencji twórczej 
oba typy myślenia potrzebują równie wysokiej 
aktywacji mózgu, ale nawet w tych warunkach 
rozwjązanie zadań twórczych nie są skuteczne. 
Potrzebują więcej wysiłku dla przezwyciężenia 
ukształtowanego w toku nauczania nastawienia na 
sztywne uporządkowanie i jednoznaczność między 
przedmiotami a zjawiskami (Szwaj, 2016: 71). 
Obydwie połkule biorą swój udział w wypełnianiu 
zadań zarówno o charakterze językowym, jak i 
wzrokowo-przestrzennym. Rożnią się natomiast 
zakresem zdolności w obrębie określonej 
funkcji, a zgodnie z kolejną hipotezą – rożnice 
w funkcjonowaniu połkul mózgowych wynikają 
ze stosowanych przez nie odmiennych strategii 
przetwarzania informacji (Senderecka, 2007:150).

Mimo to że w dzieciństwie dominuje myślenie 
wzrokowo-przestrzenne, obrazowe, cały współczesny 
system oświatowy jest skierowany na rozwój 

myślenia formalno-logicznego, na opanowanie 
sposobów budowania jednoznacznego kontekstu. 
Można to uznać za błąd systemowy, poniewarz im 
większy wysiłek włożony w proces wychowania 
dominującego formalno-logicznego myślenia, tym 
większy wysiłek trzeba podjąć dla przezwyciężenia 
jego ograniczoności. Istnieje ogólna biologiczna 
zasada rozwoju, zgodnie z którą im wyższy pozióm 
organizacji, tym wyższe jest zróżnicowanie. W 
celu wychowania osobowości twórczych działania 
nauczyciela mają być szczególnie skierowane na 
rozwój prawej półkuli. Wytwarzanie wieloznacznego 
kontekstu – to tylko bardzo ogólny, niespecyficzny 
potenciał zdolności twórczych. Większość 
rozpowszechnionych metod rozwoju lewopółkulnych 
zdolności także nie jest oparta na wyobrażeniach 
obrazowych, dominujących na wczesnych etapach 
nauczania. To oparcie nie mniej jest możliwe i 
produktywne. Łatwość przejścia od abstraktu 
do konkretu i z powrotem swiadczy o dobrym 
zintegrowaniu obu komponentów myślenia – prawo- 
i lewopółkulnego. To z kolei świadczy o giętkości 
myślenia, zdolności zerwania ze stereotypowością 
myślenia i umiejętnością przekraczania barjery 
psychologicznej standardowego podejścia do 
zjawisk. Badania W. O. Molyako wykazały, że 
kształtowanie twórczych strategii staje się ważnym 
wskaźnikiem wychowania umysłowego jednostki 
(Molyako, 2018). Dlatego W. O. Molyako proponuję 
następujące podstawowe formy wychowania 
twórczego: systematyczne rozwiązywania różnych 
problemów twórczych poprzez specjalny trening 
twórczości, maksymalna estetyzacja wszystkich form 
czynności życiowych. 

Metoda KARUS W. O. Molyako (2006) ma na 
celu transformacje strukturalne i funkcjonalne oraz 
zastosowanie w twórczości (zwłaszcza technicznej) 
głównych strategii (czynności kombinatoryczne, 
poszukiwanie analogów, rekonstrukcya, 
strategie uniwersalne, wypadkowe wymiany) i 
taktyki (interpolacja, dublowanie, rozmnażanie, 
konwergencja, deformacja (transformacja)) oraz 
integracja części podstawowej, autonomizacją, 
podporządkowanie sekwencyjne, przesunięcie, 
dyferencjacja) działalności. W. O. Molyako 
zidentyfikował pięć głównych strategii technicznej 
twórczości, mianowicie (Molyako, 2006: 24):

1) działania kombinatoryczne (strategia 
kombinowania); 

2) poszukiwanie analogów (strategia analogii);
3) czynności rekonstrukcyjne (strategia 

rekonstrukcyjna);
4) uniwersalna strategia;
5) strategia przypadkowego podstawiania. 
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1. Strategia działania kombinatorycznego 
oznacza wykorzystanie różnych mechanizmów 
łącznie oraz ich funkcji do budowy nowej 
konsrukcji. Kombinatoryka jest powiązana z różnymi 
permutacjami, zmniejszaniem i zwiększaniem 
wielkości, zmieną części w już istniejącej konstrukcji.

2. Strategia poszukiwania analogów powiązana 
z wykorzystaniem znanej konstrukcji lub jej części 
oraz funkcjї podczas tworzenia nowego urządzenia. 
Nowo utworzone musi zawierać coś nowego lub być 
zastosowane w nowych warunkach. Tworzenie nowej 
konsrukcji może być powiązane z takimi analogami, 
które istnieją w przyrodzie. Oczywiście, sztucznie 
stworzone konsrukcji mogą bardzo się różnić od ich 
realnych analogów.

3. Strategia rekonstruowania powiązyna z 
przebudowaniem w charakterze antagonistycznym – 
to jest przekonstruowanie lub ściślej konstruowanie 
na odwrót. Na przykład, może ulec zmianie 
kierunek obrotu lub typ transmisji, prostokątną 
część można zastąpić okrągłą, itp. Można 
wnioskować, że rekonstruowanie jest najbardziej 
twórczym podejściem, związanym z poszukiwaniem 
prawdziwie nowego, odmiennego od używanego 
wcześniej. Oczywiście zakres twórczości będzie inny. 
W urządzeniu może się zmienić tylko jeden detal, ale 
można przebudować całą konstrukcję.

4. Strategia uniwersalna wiąże się ze stosunkowo 
jednolitym wykożystaniem analogii, kombinowania i 
do pewnego stopnia rekonstruowania. Jest to wariant, 
gdy połonczenie działań jest takie, że trudno nadać 
przewagę jednemu z nich.

5. Strategia przypadkowego podstawiania. 
Zdarzają się przypadki, kiedy generalnie trudno 
określić charakter działań podmiotu, gdy nie ma 
dominującej tendencji, a poszukiwanie odbywa się 
tak, jakby na ślepo, bez planu, albo przynajmniej ani 
sam podmiot, ani zewnętrzny obserwator nie mogą 
ustalić takie logiczne powiązania. 

Każda strategia może być realizowana w formie 
syntezy lub analizy.

Charakterystyką psychologiczną systemu KARUS 
jest kształcenie z wykorzystaniem warunków 
utrudniających. Dlatego stosuje się specjalne metody 
(Molyako, 2006: 29): 

1. Metoda ograniczeń czasowych uwzględnia 
istotny wpływ czynnika czasu na działalność 
umysłową. Bez ograniczeń czasowych podmiot 
znajduje kilka wariantów rozwiązania zadania, 
szczegółowo przemyśla swoje działania, a także 
jakość i strukturę poszukiwanych obiektów. W 
obliczu ograniczeń czasowych podmiot lub ogranicza 
wykorzystanie tego, co wie najlepiej (najczęściej jest 
to użycie wariantu szablonowego), lub decyzji do 

pewnego stopnia deformują się. Poprzez rodzaj tych 
deformacji można określić ogólne tendencje ludzkiej 
aktywności umysłowej. Ludzie reagują różnie na 
ograniczenia czasowe. W niektórych przypadkach 
ograniczenia powodują zwiększenie aktywności i 
uzyskanie jeszcze wyższych wyników lub zmiany 
w zachowaniu, zmniejszenia wyników i nie zawsze 
osiągania rezultatu. Ograniczenia czasowe niektórych 
hamują, szokują, co wywołuje wątpliwości, panikę i 
szybką odmowę wykonania zadań.

2. Metoda nagłego zakazu (MNZ) polega na 
zakazie niektórych etapów wykorzystywanie w 
swoich konstrukcjach pewnych mechanizmów. 
Ta metoda jest również dość skuteczna, ponieważ 
niszczy stereotypy, eliminując możliwość stosowania 
dobrze znanych typów urządzeń, węzłów i części. 
Tak więc u profesjonalnych konstruktorów całkiem 
naturalnie kształnują się pewne style działalności, 
stosowamie określonych technik, konkretnych 
mechanizmów. Zastosowanie MNZ przyczyni się do 
ich “rujnowania”. Adaptowanie do zastosowania tej 
metody sprzyczynia się do ponownego pojawiania 
się tych tendencji w działalności, które są nawykowe, 
zwyczne. Wykorzystanie MNZ sprzyja  rozwóju 
umiejętności zmiany swojej działalności w zależności 
od konkretnych okoliczności.

3. Metoda szybkiego szkicowania konieczna 
do diagnozowania szczególnych cech działalności 
umysłowej. Można zasugerować ciągłe «rysowanie» 
procesu rozumowania – przedstawienie wszystkich 
konstrukcji. Dzięki tej technice jest możliwe dokład- 
niejsze określenie transformacji obrazów, ustalenie 
pojęć i obrazów wizualnych podanej konstrukcji. 
To przyzwyczaja do większej kontroli swojej 
działalności, regulowanie poprzez obrazy procesu 
twórczości.

4. Metoda nowych wariantów polega na 
konieczności odmiennego rozwiązywania zadań, 
szukania nowych wariantów rozwiązywania 
problemów, co zawsze prowadzi do dodatkowej 
aktywacji działalności, poszukiwania twórczego. Ta 
metoda może być wykoryzstana na każdym etapie, 
a nie tylko po znalezieniu rozwiązania (w wersji 
szkicowej). Wtedy ta metoda może stać się zarówno 
rodzajem metody nagłego zakazu.

5. Metodę braku informacji stosuje się w 
przypadku potrzeby specjalnej aktywizacji 
działalności na pierwszych etapach rozwiązywania 
problemu. Wtedy problemy podają sie ze znacznym 
brakiem początkowych danych, niezbędnych 
do uruchomienia rozwiązania. Tak więc, może 
nie być jednego lub więcej funkcjonalnych i 
strukturalnych charakterystyk początkowych 
danych (kierunek ruchu, szybkość obrotów). Ważną 
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modyfikacją tej techniki jest użycie różnych form 
prezentacji stanu początkowego. Szczególnie 
można proponować zadania, warunki początkowe 
których są przedstawione graficznie lub tylko w 
formie tekstowej. Metoda szczególnie skuteczna w 
badaniach pojmowania dostępnej wiedzy.

6. Metoda informaczjnego przesycenia opiera 
się na świadomym włączeniu niepotrzebnych 
informacji do początkowych warunków zadania. 
Odmianą tej metody jest wskazówka podawana 
ustnie i zawierająca zbędne dane, które odwracają 
uwagę od pożytecznej informacji. Nauczyciel sam 
decyduje, jak zastosować metodę: zaproponować 
wybór odpowiednich informacji lub nie powiedzieć, 
że istnieje nadmierna ilość informacji.

7. Metoda absurdu polega na specjalnie 
zaproponowanym zadaniu, którego nie można 
rozwiązać. Typową opcją dla absurdalnych zadań 
jest zbudowanie wiecznego silnika. Można także 
proponować problemy, które są względnie absurdalne 
(na przykład sugerują konstrukcję urządzenia, które 
może być użyte do innego celu niż wymagano na 
początku). To pomaga walczyć z szablonami myślenia 
i twórczo podchodzić do rozwiązywania problemów.

8. Metoda sytuacyjnej dramatyzacji w zależności 
od konkretnej pedagogicznej idei i procesu 
rozwiązywania problemu wprowadzano pewne 
zmiany w proces rozwiązywania problemów. Zmiany 
te są przyznaczone do utrudnienia działalności 
i mogą być bardzo zróżnicowane – od pytania 
nauczyciela (pytanie-przeczkoda) do różnych wymog 
nie przewidzianych zwykłymi procedurami. Metoda 
nagłego zakazu jest odmianą tej metody. 

Każda z tych metod może być łączona z innymi 
i mieć różne modyfikacje. Twórcza działalność 
ludzi, ich konkretne działania, które charakteryzują 
specyfikę myślenia, tylko częściowo zależne 
od warunków i dla większości odzwierciedlają 
ustawienia osobiste, strategie podmiotu i jego styl 
działalności twórczej.

Wnioski. Przy podejściu systemowym 
technologie nauczania traktujemy jako systemowy 
sposób zorganizowania działalności w procesie 
dydaktycznym, jako model wspólnej pracy 
nauczyciela i uczniów z planowania, zorganizowania 
i przeprowadzenia rzeczywistego procesu nauczania 
przy zapewnieniu komfortofych warunków dialogu 
wszystkim podmiotom działalności edukacyjnej. 
Nauczanie twórczości umożliwia wykorżystanie 
stosownych technologji pedagogicznych. 
Kształcenie myślenia twórczego, strategii i 
taktyki dsiałalności twórczej poprzez trening 
twórczości KARUS opiera się na prawidłowościach 
działalności twórczej, uwzględnia specyfiki 
dsiałalności twórczej, obejmuje główne techniki 
istniejących metod stymulowania twórczej 
aktywności i mogą być wykorzystywane na każdym 
etapie procesu twórczego jako skuteczny środek 
stymulowania myślenia twórczego. Kształtowanie 
twórczych strategii staje się ważnym wskaźnikiem 
wychowania umysłowego jednostki. Praca twórcza 
w płaszczyżnie intelektualnej skomplikowana, 
a kształcenie w warunkach działalności twórczej w 
pewnym stopniu gwarantuje w przyszłości sukces 
w warunkach mniej skomplikowanych, polepszenie 
jakości i wydajności pracy.
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СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АКОРДЕОННОЇ ОСВІТИ У США

Актуальність дослідження визначається значними досягненнями американців у сфері фахової підготовки 
акордеоністів на всіх рівнях музичної освітньої системи США, помітним впливом американської акордеонної 
педагогіки на розвиток світової акордеоністики, формуванням національних акордеонних шкіл та відсутністю 
узагальнюючих праць із цієї проблематики. 

Метою статті є розкриття особливостей становлення професійної акордеонної освіти у США. Описують-
ся історичні етапи формування багаторівневої системи фахової підготовки американських акордеоністів. Роз-
глядаються провідні напрями діяльності фундаторів американської акордеонної освіти П. Дейро та Е. Галла-
Ріні. Визначається роль В. Палмера та його учня Б. Х’юза в розвитку середнього й вищого рівнів акордеонної 
освіти у США, створенні акредитованої спеціалізації, розробленні її програмного забезпечення, вдосконаленні 
конструкцій інструментів, призначених для занять студентів, написанні підручників та методичних посібників 
для акордеоністів. Розглядається внесок Дж. Кохран Соммерс у створення освітньої моделі підготовки профе-
сійних виконавців та викладачів акордеону на базі Консерваторії музики і танцю Університету Міссурі-Канзас-
Сіті, забезпечення педагогічних умов для їх комплексного навчання, формування основних принципів і методів 
викладання акордеона як академічного інструмента у вищій школі, виховання плеяди талановитих музикантів, 
які гідно презентували себе у сфері американського акордеонного мистецтва. Приділяється увага педагогічній 
і науково-методичній діяльності Ч. Нунціо, К. Карроцца, Г. Докторські. Висвітлюються досягнення американ-
ських викладачів у пошуку інноваційних підходів до організації навчання акордеоністів, зокрема Гері Дала, який 
першим започаткував дистанційне навчання акордеоністів, визначивши перспективи і майбутню популярність 
цього напряму не тільки в Америці, а й далеко за її межами. Характеризується навчально-просвітницька діяль-
ність музею «Світ акордеонів» у місті Сюперіор штату Вісконсін, на базі якого було відкрито спеціалізовану 
школу вищої освіти з підготовки фахівців ремонтної справи та організовано навчання для початківців. Розгляда-
ється специфіка організації навчання виконавців на академічних та традиційних інструментах у літніх школах, 
центрах культури і мистецтв. Звертається увага на сучасні форми дистанційного навчання акордеоністів – 
онлайн-школи, мультимедійні онлайн-курси. 

Ключові слова: професійна акордеонна освіта, система фахової підготовки акордеоністів, академічні 
навчальні заклади, приватне навчання, дистанційне навчання.
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FORMATION OF PROFESSIONAL ACCORDION EDUCATION IN THE USA

The relevance of the study is determined by the significant accomplishments of Americans in the field of professional 
training of accordionists at all levels of the US music education system, the significant influence of American accordion 
pedagogy on the development of world accordion realm, the formation of national accordion schools and lack 
of generalizing studies on this issue.

The objective of the article is to reveal the specifics of the formation of professional accordion education in the USA. 
The historical stages of formation of a multilevel professional training system for American accordionists are described. 
The leading activities of the founders of American accordion education Pietro Deiro and Anthony Galla-Rini are described. 
The role of Willard A. Palmer and his student Bill Hughes in the development of secondary and higher levels of accordion 
education in the USA, the creation of accredited specialization, the development of its software, improving the design 
of instruments for students’ classes, writing textbooks and manuals for accordionists, is defined. The contribution of Joan 
Cochran Sommers to the creation of an educational model of training professional performers and accordion teachers 
at the University of Missouri-Kansas City Conservatory of Music and Dance, providing pedagogical conditions for 
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their comprehensive learning, formation of the basic principles and methods of teaching the accordion as an academic 
instrument in high school, the education of a galaxy of talented musicians who have presented themselves with dignity in 
the field of American accordion art, is considered. Attention is paid to the pedagogical and scientific-methodical activities 
of Charles Nunzio, Carmen Carrozza, Henry Doktorski. The accomplishments of American teachers in finding innovative 
approaches to the organization of accordion education are highlighted, in particular Gary Dahl, who was the first to 
introduce distance learning of accordionists, determining its prospects and future popularity not only in America but 
also far beyond. The educational activities of the World of Accordions Museum in Wisconsin are characterized, where 
a specialized school of higher education for the repair specialists and training for beginners were organized. The specifics 
of organization of training for performers on academic and traditional instruments in summer schools and centers 
of culture and arts are discussed. Attention is paid to modern forms of distance learning for accordionists – online 
schools, online multimedia courses.

Key words: professional accordion education, professional training system for accordionists, academic educational 
institutions, private education, distance learning.

Постановка проблеми. В умовах глобалізацій-
них та інтеграційних перетворень, якими позна-
чене сьогодення, активної міжкультурної комуніка-
ції проблемне поле сучасних наукових досліджень 
постійно розширюється. Цікавим у цьому плані 
є вивчення різних музичних культур, зокрема 
американської, інструментальне мистецтво якої, 
набувши інтенсивного розвитку в ХХ–ХХІ ст., 
постійно привертає до себе увагу дослідників. 
Серед багатьох завезених на американську тери-
торію європейськими переселенцями інструментів 
особливе місце посідає акордеон, що поступово 
увійшов у сферу традиційної та масової культури, 
професійного музичного мистецтва, систему про-
фесійної музичної освіти. У процесі історичного 
розвитку склалися певні традиції шкільництва на 
діатонічних, хроматичних (клавішних та кнопко-
вих), електронних акордеонах, було сформовано 
багаторівневу систему фахової освіти акордеоніс-
тів. Проте ці питання й досі залишаються поза ува-
гою українських учених. Актуальність пропонова-
ної розвідки зумовлена необхідністю висвітлення 
особливостей становлення багаторівневої системи 
професійної освіти американських акордеоністів 
в історичному контексті. 

Аналіз досліджень. Дослідження специфіки 
американської освітньої системи останнім часом 
стає дедалі популярнішим серед вітчизняних нау-
ковців (праці М. Братко, І. Руснака). Американська 
акордеонна освіта в наукових розвідках представ-
лена фрагментарно. Педагогічні й науково-мето-
дичні здобутки видатних американських акор-
деоністів висвітлюються переважно в контексті 
комплексного дослідження їхньої творчої діяль-
ності (Г. Дал, Г. Докторські, Дж. Кохран Соммерс, 
В. Палмер, П. Соаве, С. Венглевський, Ф. Дефф-
нер), світової та вітчизняної історії виконавства 
на акордеоні, баяні (М.  Імханицький, А. Мірек. 
В. Марченко), аналізу педагогічних принципів 
і методів навчання гри на клавішних інструментах 
(Б. Берлін). При цьому поза увагою вчених зоста-

ються чимало суттєвих аспектів, що потребують 
подальшого дослідження. Так, зокрема, й дотепер 
невирішеними є питання професіоналізації аме-
риканської акордеонної освіти, створення пано-
рами творчих досягнень американських акордео-
ністів у сфері педагогічної та науково-методичної 
діяльності. 

Мета статті – розкриття особливостей станов-
лення професійної акордеонної освіти у США. 

Виклад основного матеріалу. У структурі 
американського акордеонного мистецтва поряд із 
виконавством та репертуаром важливим компо-
нентом є також фахова акордеонна освіта. Дослі-
дженням визначено основні етапи становлення 
професійної освіти акордеоністів у США: почат-
ковий етап (перша третина ХІХ ст.), пов’язаний із 
приватним та студійним навчанням; другий етап 
(1930–1960-ті роки) – період входження акорде-
ону в систему вищої освіти (коледж, університет); 
третій етап (остання третина ХХ ст.) – пошуки 
інноваційних підходів до організації навчально-
виховного процесу (дистанційне навчання) 
та всесвітнє визнання досягнень американської 
академічної акордеонної школи; четвертий етап 
(початок ХХІ ст.) – розвиток наукових досліджень, 
онлайн-технологій, удосконалення методології 
викладання комплексу фахових дисциплін.

У США функціонує система навчальних закла-
дів, освітніх, просвітницьких та громадських 
організацій і центрів, що надають повний спектр 
освітніх послуг відповідно до потреб і запитів 
суспільства (Руснак, 2013: 105). Серед інституцій, 
що відповідають напряму мистецької діяльності 
та безпосередньо пов’язані з акордеонним мисте-
цтвом, – навчальні заклади різного типу, центри 
культури і мистецтв, музеї акордеонів, асоціації 
акордеоністів та викладачів тощо. Особливої попу-
лярності набули різні форми приватного навчання.

Міцним підґрунтям у розвитку американського 
акордеонного мистецтва та його професіоналіза-
ції стало формування системи академічної освіти 
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акордеоністів. Професійні акордеоністи першої 
половини ХХ ст., крім активної сольної концерт-
ної діяльності, займалися також викладацькою 
роботою. 

Вагомий внесок у розроблення базових засад 
американської акордеонної педагогіки зробив 
італієць П. Дейро, який створив велику кількість 
оригінальних творів, безліч перекладень та тран-
скрипцій для клавішного акордеона, написав 
перше керівництво для гри на цьому інструменті 
(1920 р.), а згодом ще низку методичних посіб-
ників, які неодноразово перевидавалися (Мірек, 
1967: 153). «Методика П’єтро Дейро для акор-
деона» (Pietro Deiro Method for Piano Accordion) 
та «Школа швидкості для акордеона» (School 
of Velocity for the Accordion) протягом багатьох 
десятиліть користувалися особливою популяр-
ністю в Америці та інших країнах (Імханицький, 
2006: 469). У цих виданнях головна увага зосеред-
жена на постановці рук та інструмента, особли-
востях ведення міху під час гри стоячи і сидячи, 
подано вправи для розвитку техніки акордеоніста 
(швидка гра терціями, акордами тощо) (Марченко, 
2017: 106).

На початку 1930-х років успішно розпочав свою 
педагогічну кар’єру відомий виконавець та компо-
зитор Е. Галла-Ріні. Він відкрив студії з навчання 
гри на клавішному акордеоні в Сан-Франциско 
та Нью-Йорку і став найкращим викладачем по 
класу акордеона, а також одним із засновників 
Асоціації американських акордеоністів (AAA, 
1939 р.) та Американської гільдії викладачів (ATG, 
1940 р.), що здійснювали контроль над професій-
ним викладанням. Серед його учнів багато відо-
мих акордеоністів: швед Ю. Сундегвіст, японець 
К. Шибусава, американець В. Палмер та багато 
інших. Деякі з акордеоністів, навчаючись у закла-
дах вищої музичної освіти, паралельно займалися 
з приватними викладачами. Ця практика навчання 
гри на інструменті згодом набуде статусу однієї 
з провідних форм, зокрема на початковому рівні. 

Поява акордеону у вищій школі датується 
1935 р., коли до Капітолійського університету 
в Колумбусі, штат Огайо, було здійснено від-
повідний набір. У країні немає чіткого визна-
чення поняття «вищий навчальний заклад». До 
таких закладів належать усі освітні заклади, 
що здійснюють підготовку після середньої школи 
(postsecondary institutions) (Братко, 2017: 258), 
зокрема коледжі, університети. Перша програма 
по класу акордеона на рівні коледжу у Сполуче-
них Штатах була складена в 1937 р. в універси-
теті Оклахома-Сіті інструктором Л. Рончетто. 
Наступним кроком у цьому напрямі стало роз-

роблення В. Палмером у 1946 р. навчальної про-
грами, яку згодом було запропоновано на рівні 
коледжу не тільки у США, а й в інших країнах 
світу. Його педагогічна діяльність визначила пер-
спективи подальшого розвитку системи фахової 
освіти американських акордеоністів. В. Палмер 
разом зі своїм колишнім студентом Б. Х’юзом 
першими створили відділ акордеона при Універ-
ситеті Х’юстона, що дало змогу молодим акорде-
оністам отримувати ступінь бакалавра і магістра. 
Розроблені Палмером у співавторстві з Х’юзом 
підручники та методичні посібники для акордео-
ністів вважаються одними з найкращих й донині 
користуються великим попитом. У них знайшли 
відображення новаторські підходи до викладання 
гри на інструменті. Як зазначає Б. Берлін, сту-
денти, які засвоїли теоретичний та практичний 
матеріал «Акордеонного курсу Палмера-Х’юза», 
мали достатні знання й технічні навички для 
вступу в будь-який коледж, консерваторію або 
університет і подальшого поглибленого вивчення 
інструмента, опанування різноманітного за жан-
рово-стильовими ознаками, ступенем художньо-
технічної складності сольного репертуару (Бер-
лін, 2017: 18). 

Велике значення для формування педагогічних 
принципів фундаторів вищого рівня акордеонної 
освіти у США мала їхня активна концертна вико-
навська діяльність, зокрема у складі «Концерт-
ного тріо» з віртуозом контрабасистом Л. Манно. 
Творчість цього колективу визначила новий 
напрям в американському акордеонному мисте-
цтві – камерно-ансамблеве виконавство, яке стало 
невід’ємним складником у системі виховання 
професійних акордеоністів. Також вельми корис-
ним для викладання оркестрового класу виявився 
їхній досвід роботи в акордеонному оркестрі 
Palmer-Hughes Accordion Symphony, який поло-
нив слухацьку аудиторію Карнегі-холу оригіналь-
ною інтерпретацію класичних творів та мелодій 
бродвейських мюзиклів.

Вагомий внесок В. Палмер зробив у вдоско-
налення інструментів із готовою системою басів 
Stradella, системою вільного басу та конвертора 
(Palmer imperator Convertor). Для реалізації влас-
них креативних ідей він постійно співпрацював 
із провідними виробниками акордеонів. У твор-
чому тандемі з Б. Х’юзом вони розробили більше 
десятка студентських інструментів, що відпові-
дали освітнім потребам відповідних курсів. Окрім 
дисциплін, безпосередньо пов’язаних з акор-
деоном, Палмер також викладав в Університеті 
Х’юстона історію музики, музичну літературу 
і теорію (Деффнер, 1996). Гідною оцінкою його 
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педагогічної діяльності стало отримання музи-
кантом ступеню доктора філософії у сфері музич-
ної освіти та музикознавства, доктора гуманітар-
них наук в Уітворт-коледжі (1971 р.) та доктора 
музики в Міллсапс-коледжі (1983 р.).

В. Палмер добре відомий і своєю діяльністю як 
редактора музичної літератури, зокрема у видав-
ництві «Альфред Паблішинг Компані». Дослі-
джуючи оригінальні рукописи великих майстрів, 
він приділяв особливу увагу проблемам інтерпре-
тації барокової, класичної та романтичної музики, 
читав лекції з барочної орнаментики в різних 
коледжах, університетах, виступав із науковими 
доповідями на музичних конференціях. Біль-
шість наукових праць музикознавця перекладено 
німецькою, японською, французькою, голланд-
ською та іспанською мовами, що значно розши-
рило сферу його впливу на світову музичну освіту.

Починаючи із середини ХХ ст. активною педа-
гогічною практикою займався акордеоніст італій-
ського походження Ч. Нунціо. Серед його учнів 
багато відомих виконавців, зокрема Д. Х’юм. 
Ч. Нунціо опублікував широкий комплекс вправ 
для акордеоністів-початківців, а також низку влас-
них творів для акордеона, обробки пісень (близько 
300). Наполегливо до останнього дня свого життя 
продовжував пропагувати акордеон через освітні 
семінари в школах, коледжі та приватних музич-
них студіях К. Карроцца, який був директором 
Північної Вестчестерської школи в Йорктауні. 

Одним із видатних американських педаго-
гів-акордеоністів є Дж. Кохран Соммерс, яка 
в 1961 р. розробила спеціальну програму по класу 
акордеона в Консерваторії музики та танцю Уні-
верситету Міссурі в Канзас-Сіті, що стала базо-
вою з навчання акордеоністів і вважалася однією 
з найбільш ґрунтовних методичних розробок 
у світовому масштабі. Професор музики Дж. Сом-
мерс – талановита виконавиця, але пріоритетною 
сферою втілення її таланту та творчої самореалі-
зації виявилася педагогіка. Вона навчала студен-
тів грі на різних системах вільного басу на інстру-
ментах як із кнопковою, так і фортепіанною 
клавіатурою.

Завдяки їй у консерваторії розроблено та викла-
даються курси, що безпосередньо пов’язані 
з акордеонним виконавством: спеціальний акор-
деон, оркестр акордеоністів, акордеонна камерна 
музика, специфіка аранжування для акордеону, 
акордеонна література, історія акордеону, акор-
деонні техніки (окремий курс для музикантів, 
що спеціалізуються в галузі музичної освіти або 
музичної терапії, але не є акордеоністами). Зна-
чна увага завжди приділялася музично-теоретич-

ним дисциплінам, а також оркестровій практиці 
та камерно-академічному виконавству, оскільки 
педагог уважає, що набуті в процесі вивчення цих 
предметів навички найбільшою мірою сприяють 
підготовці висококваліфікованих фахівців у сфері 
професійної музичної діяльності.

Студенти класу Дж. Сомерс виборювали чис-
ленні вищі нагороди, зокрема на конкурсних зма-
ганнях, організованих Асоціацією американських 
акордеоністів та Гільдією викладачів акордеону, 
брали участь та виборювали перемогу на міжна-
родному конкурсі Coup Mondiale, який щороку 
проводиться в різних країнах світу. Оркестр акор-
деоністів Консерваторії Університету Міссурі-
Канзас під її керівництвом завоював безліч призо-
вих місць у багатьох конкурсах. Колектив виїздив 
із концертними турами до Австралії, Нової Зелан-
дії, Скандинавії, Росії, Німеччини, Швейцарії, 
Англії, Шотландії, Чехії, Угорщини, Австрії, Іта-
лії. Дж. Соммерс як диригент виступала з іншими 
творчими колективами в Гренландії, Новій Шот-
ландії, Канаді, Японії, Тайвані, на Філіппінах, 
у Гуамі, Окінаві та Кореї, неодноразово запро-
шувалася до участі в роботі журі міжнародних 
конкурсів, які проводилися у Польщі, Франції, 
Нідерландах, Китаї, а також на всій території Спо-
лучених Штатів Америки. 

Тривалий час вона працювала помічником 
декана в консерваторії, обіймала різні посади 
в національних та міжнародних організаціях 
акордеоністів, була президентом Американської 
гільдії викладачів акордеону. Зараз продовжує 
керувати акордеонним оркестром УМКС. Сфор-
мовані Дж. Соммерс базові принципи і методи 
викладання акордеону у вищій школі творчо вті-
лює випускниця її класу Елізабет Фінч – профе-
сор Університету Міссурі в Канзас-Сіті та Універ-
ситету в штаті Вайомінг, перший віце-президент 
Aмериканської гільдії викладачів. 

Вагомих успіхів у сфері педагогічної діяль-
ності досяг також відомий американський викла-
дач Г. Дал. Він першим у 1990-х роках започат-
кував дистанційне навчання акордеоністів, що 
в майбутньому стало одним із перспективних 
напрямів і популярною формою у національній 
системі акордеонної освіти. Студенти зі США 
та інших країн надсилали касети зі своїми висту-
пами. Викладач аналізував їх і надавав комен-
тарі, пропозиції, інструкції, демонструючи зразки 
виконання музичних творів у цілому та окремих 
проблемних фрагментів. Уперше в історії акор-
деонної педагогіки учень мав змогу багатора-
зово прослуховувати матеріал, робити примітки, 
відточувати свої навички не виходячи з дому.  

Шемет Л. Становлення професiйної акордеонної освiти у США
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З плином часу і вдосконаленням технологій записи 
почали здійснюватися за допомогою цифрового 
рекордера або комп’ютера. Розроблений Г. Далом 
метод дистанційного навчання виявився ефек-
тивним як для початківців, так і для досвідчених 
музикантів, які мали наміри продовжувати акор-
деонну освіту. Він забезпечував спеціалізовану 
підготовку акордеоністів на всіх рівнях їх про-
фесійного становлення та зростання. Вихованці 
талановитого педагога отримували перемогу на 
національних і державних конкурсах, досягали 
значних результатів у сфері професійного музич-
ного мистецтва. Уроки Г. Дала доступні через 
комп’ютерну мережу в MP3 та інших форматах 
із демонстрацією відео, фонограм професійного 
рівня. Вони орієнтовані на всіх бажаючих навча-
тися музиці в різних куточках світу.

Численні запити від студентів та друзів, що 
перебували в постійному пошуку цікавого худож-
нього репертуару та інструктивно-методичного 
матеріалу для акордеона, надихнули Гері ство-
рити бібліотеку, в якій він зібрав усі свої напра-
цювання за роки активної виконавської та педа-
гогічної діяльності. Вони спрямовані на розвиток 
творчого потенціалу, доброго смаку, технічних 
навичок, виконавського мислення. Серед науково-
методичних розробок викладача – сотні окремих 
методик і більше десятка книг, зокрема «Перші 
уроки», «Приступаючи до акордеона», «Мето-
дика гармонізації мелодії для акордеона», а також 
збірки аранжувань, які репрезентують різнома-
нітну жанрову палітру американської та європей-
ської музики: 15 Louisiana Cajun Classics for Piano 
Accordion, Tex Mex Conjunto Classics for Accordion, 
Polka Favorites for Accordion, Jazz Accordion 
Solos, French Tangos for Accordion, Italian Songs, 
A Christmas Tradition. Усі вони містять теоретичні 
положення та методичні рекомендації. 

Плідно працює на педагогічній ниві Г. Доктор-
ські, який 1993  р. переїхав до Піттсбурга, захис-
тив магістерський ступінь у галузі композиції 
(1997 р.) та отримав місце в музичній школі Мері 
Папперт Міського музичного центру Універси-
тету Святого Духа ім. Дюкейна, штат Пенсиль-
ванія, де зараз викладає акордеон. Він є автором 
книги про фундаторів американської акордеонної 
школи П’єтро та Гуідо Дейро The Brothers Deiro 
and Their Accordions та посібника «Методика 
навчання грі на діатонічному кнопковому акорде-
оні», опублікованого видавництвом «Санторелла 
Паблікейшнз».

Вагомим чинником популяризації акордеон-
ного мистецтва та розвитку національної системи 
освіти акордеоністів стала навчально-просвіт-

ницька діяльність музеїв. Одним із найбільших 
та найвідоміших музеїв акордеону у США є музей 
«Світ акордеонів», що знаходиться в місті Сюпе-
ріор, штат Вісконсін. Він був заснований при Хар-
рінгтонському центрі мистецтв у 1993 р. з метою 
продемонструвати суспільству важливість вкладу 
акордеона у світову музичну культуру. Музейні 
інсталяції надають можливість відвідувачам озна-
йомитися з інструментами різних історичних 
епох, музичними записами, документами, арте-
фактами та ін. Історію світового музею акорде-
она екскурсоводи часто розкривають через історії 
родинних династій акордеоністів або виробників 
акордеонів. Усесвітньо відомі музиканти та мис-
тецтвознавці збираються для проведення публіч-
них концертів, стипендіатам надаються гранти 
для вивчення пов’язаних з історією акордеона 
дисциплін. Фонд музею представляє досить цін-
ний матеріал для дослідження й приваблює спеці-
алістів з усієї Америки.

У 1994 р. на базі музею у штаті Міннесота 
(Дулуті) відкрилася технічна школа з підготовки 
фахівців ремонтної справи, яка почала працю-
вати як спеціалізована школа вищої освіти. Роз-
роблення навчального плану проведено доктором 
філософії Х. Харрінгтон у відділі технічного коле-
джу. Студенти з усій території США та деяких 
інших закордонних країн вивчали музичні інстру-
менти з музейної колекції, практикували гру на 
придбаних у власне користування екземплярах.

Зараз у колекції музею нараховується понад 
1 300 інструментів. Усі експонати музею упоряд-
ковані в експозиції згідно з тематикою відповід-
них відділів: хронологічний відділ, відділ загаль-
ної світової історії еволюції гармонік, відділ 
брендових виробників гармонік, відділи, в яких 
демонструються національні, етнічні, локальні 
різновиди гармонік, кімната електронних акор-
деонів. Музей також забезпечує навчання для 
початківців, які виявляють професійний інтерес 
до певного інструменту. Семінари з реставрації, 
як і раніше, проводяться в Дулуті. 

Специфічною формою навчання акордеоніс-
тів стали літні школи. Відомий американський 
концертний виконавець італійського походження 
П. Соаве кожного року запрошує музикантів-
інструменталістів з усього світу на п’ятнадцять 
днів до італійського селища Сауріс, що розта-
шоване неподалік Доломітських гір на кордоні 
з Австрією. Літня сесія включає інтенсивне 
навчання, тренування, проведення майстер-кла-
сів, ознайомлення з новими творами у сфері 
камерно-інструментального жанру, концертні 
заходи за участі учнів та професійних виконавців. 
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Літню школу ірландської музики на традиційних 
гармоніках діатонічного строю проводять Дермот 
Бірн та Донна Харкін.

Як відомо, стимулювання до професійно-вико-
навської діяльності відбувається на початковій 
стадії навчання. Допрофесійна підготовка вва-
жається ключовою ланкою у забезпеченні про-
цесуально-системної діяльності усього комплексу 
музичної освіти від музичної школи до вишу 
(Устименко-Косоріч, 2013: 177). Акордеонні класи 
існують у багатьох американських музичних 
школах (школа Стейтен-Айленда у Нью-Йорку – 
Ф. Басс, Бостонська музична школа ССЕ – М. Рей-
нольдс тощо). Д. Уайз заснував Accordion for Kids/
USA. Вчителі від цієї організації викладають гру 
на інструменті у Вірджинії, Іллінойсі, Кентуккі, 
Меріленді, Оклахомі, Орегоні та Пенсильванії. 
Деякі навчальні заклади мають акордеонні орке-
стри, зокрема школа в штаті Міссурі, заснована 
в 1979 р. колишнім учнем Дж. Соммерс Т. Бел-
лом, музичний центр «Розіта Лі» та ін. Більшість 
фірм із продажу та ремонту інструментів поряд 
з індивідуальною формою навчання акордеоніс-
тів різного рівня також пропонують опановувати 
виконавські навички у тренувальних групах. 

Значна частина вчителів працює на приват-
ному рівні, вдало поєднуючи виконавську (сольну, 
ансамблеву) та педагогічну діяльність. Приват-
ною викладацькою діяльністю займається вельми 
популярний у США та інших країнах концертний 
виконавець і композитор С. Венглевський. Навча-
ючи своїх учнів, серед яких багато талановитих 
особистостей, він органічно синтезує педагогічні 
принципи і прийоми, засвоєні в класі відомого 
російського баяніста Ф. Ліпса, та власні мето-
дичні підходи, які викрісталізувалися в процесі 
багаторічної практики роботи з музикантами-ама-
торами. Крім того, у 2010 р. С. Венглевський запо-
чаткував проєкт «Серія «Акордеон XXI століття», 
зібравши талановитих митців з усього світу, які 
демонструють широкий спектр інтонаційних 
(артикуляційно-штрихових, теситурних, динаміч-
них, фактурних) можливостей кнопкових (баяни) 
та клавішних акордеонів соло або в спільному 
звучанні з іншими інструментами у відтворенні 
різноманітної у жанрово-стильовому відношенні 
музики. На концертах ці обдаровані музиканти 
не тільки виконують музичні твори, а й діляться 
своїм практичним досвідом в опануванні навичок 
володіння культурою звуку, певних елементів тех-
ніки, інтерпретації окремих творів тощо.

Важливу роль у збереженні та розвитку автен-
тичних традицій американської народної куль-
тури у її локальних та регіональних варіантах 

відіграють центри культури і мистецтв, які функ-
ціонують у різних регіонах США. Наприклад, 
Центр культури і мистецтва «Гуадалупе» в Сан-
Антоніо, штат Техас, поряд зі щорічними фес-
тивалями «Техано конхунто» проводить уроки 
музики «чикано» для початківців та тих, хто має 
певні навички володіння інструментом і стиліс-
тикою виконання. Реалізуючи одне з основних 
своїх завдань щодо залучення відвідувачів до 
занять традиційною музикою, ремеслами, тан-
цями, фольклором, Центр традиційної спадщини 
Августи у Західній Вірджинії кожного року орга-
нізує липневі акордеонні семінари. Програмою 
1998 р. були заплановані тижневі майстер-класи 
з креольської музики, які проводили П. Франк, 
Д. Пулард, Д. Пауел, Т. Шварц, Р. Сінклейр, 
свінгу – Д. Н’ютон, ірландської – Б. Мак Коміскі, 
французько-канадської – С. Жак.

Із розвитком Інтернету все більше студен-
тів навчаються дистанційно в онлайн-режимі. 
В останні десятиліття значної популярності 
набули онлайн-школи для клавішного та кноп-
кового акордеона, мультимедійні онлайн-курси 
для діатонічного акордеона. Успішно здійснює 
навчання основам джазової імпровізації в онлайн-
режимі акордеоніст-віртуоз Корі Песатуро, що 
вільно володіє акустичним та електронним інстру-
ментом, демонструючи високий рівень теоретич-
них знань і практичних навичок. 

Висновки. Становлення професійної акорде-
онної освіти у США відбувалося шляхом органі-
зації приватного навчання, відкриття акордеонних 
класів у студіях, музичних школах, факульте-
тів – у коледжах, університетах, створення бага-
торівневої системи фахової підготовки акор-
деоністів, розроблення спеціальних програм, 
методики викладання гри на інструменті, видання 
навчально-методичних посібників, репертуарних 
збірників. Важливим соціокультурним складни-
ком виховання кваліфікованих спеціалістів стала 
навчально-просвітницька діяльність музеїв акор-
деона, центрів культури і мистецтв. 

Системність сучасної американської акордеон-
ної освіти зумовлена наявністю широкої мережі 
навчальних закладів різного рівня та типу. Авто-
номність, гнучкість та віріативність структури 
вищої акордеонної школи, повна свобода вишів 
у виборі освітніх програм сприяють ефективному 
та результативному формуванню акордеоністів-
професіоналів, забезпечуючи розвиток творчого 
потенціалу особистості.

Аналіз еволюції американської акордеонної 
педагогіки виявив інтенсивний характер її роз-
витку в напрямі творчого експериментування 

Шемет Л. Становлення професiйної акордеонної освiти у США



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 30, том 4, 2020270

Педагогiка

та винахідливості, індивідуалізації педагогічних 
принципів, прийомів, методів, синтезу виконав-
ської, педагогічної, науково-методичної діяль-
ності в творчості провідних американських педа-
гогів, оригінальності втілення їхніх креативних 
ідей, зокрема у галузі освітніх онлайн-технологій. 

Творчі надбання провідних педагогів дер-
жавного та приватного секторів у виконавстві, 
конструктивному вдосконаленні інструментів, 
створенні репертуару, педагогічній практиці, нау-

ково-методичній діяльності стали невід’ємним 
складником американської акордеонної школи, яка 
акумулювала досвід різних поколінь та виробила 
ефективні механізми передачі його послідовникам. 

Здійснене дослідження не охоплює всіх аспек-
тів поставленої проблеми. Подальшого погли-
бленого вивчення потребують питання аналізу 
педагогічної творчості, провідних принципів 
та методів представників регіональних акордеон-
них шкіл.
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
ЖІНОК-ЄДИНОБОРЦІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

У професійних поєдинках за правилами UFC приймають участь висококваліфіковані бійці, як чоловіки, так 
і жінки, які володіють широким техніко-тактичним арсеналом (професійними компетентностями) із різних 
повноконтактних єдиноборств, що дає змогу глядачам та аналітикам зазначеного напряму оцінити перевагу 
того чи іншого бойового мистецтва. Високий рівень сформованості професійних компетентностей у жінок – 
бійців ММА забезпечує дострокову перемогу під час титульних (кваліфікаційних) поєдинків. 

Головною метою роботи є визначення домінуючих професійних компетентностей жінок-єдиноборців високої 
кваліфікації (на прикладі жінок – бійців ММА «ТОР-10»). Під час дослідження нами використано такі методи: 
теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної (спеціальної) літератури; аналіз Інтернет-ресурсів; 
педагогічні спостереження; метод експертних оцінок; методи математичної статистики; науковий інстру-
ментарій. Окрім цього, для досягнення мети та завдань дослідження членами науково-дослідної групи прове-
дено відеомоніторинг та аналіз протоколів поєдинків чемпіонатів UFC (2018–2020 рр.), використано офіційну 
статистику професійних поєдинків жінок – бійців ММА, «ТОР-10» (станом на 12.05.2020.). Відповідно до моні-
торингу науково-методичних джерел (даних Інтернет-ресурсів), установлено, що питання формування профе-
сійних компетентностей (жінок – бійців ММА) та представниць інших повноконтактних єдиноборств вивчено 
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недостатньо, відсутні наукові праці, які узагальнюють досягнення провідних тренерів у підготовці жінок – бій-
ців ММА, а існуючі напрацювання у напрямі всебічної підготовки жінок-єдиноборців викладено без необхідного 
рівня деталізації, що потребує додаткових досліджень.

У результаті дослідження нами визначено, що домінуючими професійними компетентностями жінок – бій-
ців ММА є техніко-тактичний арсенал; бойовий потенціал та досвід титульних (кваліфікаційних) поєдинків. 
Варто зауважити, що кожна з вищезазначених компетентностей має власну розгалужену ієрархію, яка за умов 
їх усебічного та комплексного розвитку забезпечує успіх під час змагань.

Ключові слова: бойовий потенціал, змішані бойові мистецтва, єдиноборства, професійні компетентності, 
тактика, техніка, жінки-єдиноборці, ММА, UFC.
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RESULTS OF DETERMINATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES  
OF HIGH QUALIFIED WOMEN- FIGHTERS

Highly qualified fighters, both men and women, who have a wide technical and tactical arsenal (professional 
competencies) of various full-contact martial arts take part in professional fights according to UFC rules, which allows 
spectators and analysts to assess the superiority of a particular martial art. The high level of professional competencies 
of women MMA fighters ensures early victory during the title (qualification) fights.

The main purpose of the work is to determine the dominant professional competencies of highly qualified single 
wrestlers (on the example of female MMA fighters «TOR-10»). During the research we used the following methods: 
theoretical analysis and generalization of scientific and methodical (special) literature; analysis of Internet resources; 
pedagogical observations; method of expert assessments; methods of mathematical statistics;  scientific tools. In addition, 
to achieve the goals and objectives of the study, members of the research team conducted video monitoring and analysis 
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Постановка проблеми. Сьогодні професійний 
спорт є унікальним явищем сучасної спільноти. 
За своїм сутнісним складником він відрізняється 
від олімпійського спорту комерціалізацією та екс-
тремальністю. Змагання за участю професійних 
атлетів завжди викликають зацікавленість широ-
ких верств населення та є досить видовищними 
і привабливими. Крім того, професійний спорт 
надає атлетам значні можливості для прояву духо-
вних та фізичних сил. 

Відповідно до вищезазначеного, стає зрозу-
мілим прагнення жінок до занять професійним 
спортом. Важливим є те, що існує багато поглядів 
та припущень щодо мотивації участі жінок у бійців-
ських поєдинках. Цю мотивацію можливо розподі-
лити на дві категорії: суттєво жіночі (у переважній 
більшості підсвідомі) та універсальні (які мож-
ливо застосувати як для жінок, так і для чоловіків). 
Однією з головних соціальних домінант поширення 
жіночих єдиноборств є сумісна взаємодія  відповід-
них факторів: розвиток цивілізації; науково-техніч-
ний прогрес; емансипація жінок та феміністський 
рух. Слід також зауважити, що жінки з великим 
ентузіазмом та завзяттям опановують нові види 
спорту, у тому числі й змішані бойові мистецтва (в 
перекладі з англійської – Mixed Martial Arts, MMA), 
які об’єднує міжнародна спортивна організація 
Ultimate Fighting Championship (UFC). 

У професійних поєдинках за правилами UFC 
приймають участь висококваліфіковані бійці, як 
чоловіки, так і жінки, які володіють різноманітним 
техніко-тактичним арсеналом із різних повно-
контактних єдиноборств, що дає змогу глядачам 
та аналітикам зазначеного напряму оцінити пере-
вагу того чи іншого бойового мистецтва. Важли-
вим є той факт, що значна та фінансово вмотиво-
вана конкуренція в MMA, прагнення жінок-бійців 
до світової слави, підняття престижу чемпіонатів 
UFC, їх видовищності та «касовості» стимулю-
ють невпинне вдосконалення техніко-тактичного 
арсеналу жінок – бійців ММА, наслідком чого 
є велика конкуренція, результативність та високі 

гонорари. Відповідно до вищезазначеного, ваго-
мої ролі набуває науково-методичне забезпечення 
необхідних компонентів професійної діяльності 
єдиноборців-жінок, які займаються ММА (Варен-
ников та ін., 2019: 1).

Актуальність зазначеної проблематики полягає 
у дослідженні технічного арсеналу жінок – єди-
ноборців ММА як провідного чинника їх профе-
сійної компетентності у підготовці до чемпіонатів 
UFC (Сороканюк, 2019: 2). Варто також заува-
жити, що вибір ефективного техніко-тактичного 
арсеналу жінок – бійців ММА з урахуванням їхніх 
індивідуально-типологічних особливостей, пси-
хологічного профілю (домінуючих професійних 
компетентностей) дає змогу у найкоротші терміни 
досягнути головної мети, суть якої зводиться до 
здобуття титулу всесвітньої чемпіонки UFC. 

У попередніх дослідженнях встановлено осо-
бливості тренувального процесу та необхідних 
професійних компетентностей підготовки висо-
кокваліфікованих спортсменів, представників різ-
них видів єдиноборств у тому числі й бійців ММА 
чоловіків, як еталонних моделей для формування 
ефективного технічного арсеналу жінок-єдино-
борців, які займаються змішаними бойовими мис-
тецтвами  (Хацаюк, Скирта, 2014: 3; Хуртенко, 
Дмитренко, 2018: 4; Хацаюк та ін., 2020: 5), тому 
вибраний напрям дослідження є актуальним.

Дослідження виконано відповідно до зведе-
ного плану НДР і ДКР (РК) Українського інсти-
туту науково-технічної і економічної інформації 
(шифр «Модель-РБ», номер державної реєстрації 
0108U007536).

Аналіз досліджень. Характеристики змагаль-
ної діяльності в єдинобор-ствах визначаються 
відповідно до концепцій моделей найсильні-
ших атлетів (Лісіцин, 2014: 6; Гуцул, 2015: 7). 
Оскільки аналітичний апарат, який використову-
ється для вивчення змагальної діяльності атле-
тів, значно ширший, то залежно від того, який із 
боків підготовленості спортсменки аналізується 
(техніко-тактичний, фізичний, психологічний), 

of the protocols of UFC Championships (2018-2020, used the official statistics of professional fights of women MMA 
fighters, «TOP-10» as of 12.05.2020). In accordance with the monitoring of scientific and methodological sources 
(data from Internet resources) it is established that the formation of professional competencies (women MMA fighters) 
and representatives of other full-contact martial arts is insufficiently studied, there are no scientific papers summarizing 
the achievements of leading trainers in MMA fighters, and the existing developments in the direction of comprehensive 
training of women wrestlers are presented without the necessary level of detail, which requires additional research.

As a result of the study, we determined that the dominant professional competencies of women MMA fighters are: 
technical and tactical arsenal; combat potential and experience of title (qualification) fights.  It is worth noting that 
each of the above competencies has its own branched hierarchy, which, given their comprehensive and comprehensive 
development, ensures success during the competition.

Key words: martial arts, mixed martial arts, martial arts, professional competencies, tactics, technique, women-
combats, MMA, UFC.

Шемчук В., Дмитренко С., Климович В., Хуртенко О., Курбакова С., Результати визначення ...
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використовується різна варіативна методоло-
гія досліджень. Модель найсильнішого атлета 
формується відповідно до аналізу трьох груп 
модельних характеристик: змагальної діяль-
ності, основних боків підготовленості, функці-
ональних систем організму та його морфологіч-
них особливостей  (Кузнецов та ін., 2015: 8).

Уважається, що в єдиноборствах якість вико-
нання технічних дій та тактичних комбінацій 
атлетами у змагальних умовах є інтегральним 
показником їхньої професійної компетентності 
(Анісімов, 2014: 9; Коротких, 2015: 10; Ананченко 
та ін.,  2020: 11).

Важливим є й той факт, що сьогодні у систему 
спортивної підготовки єдиноборців активно впро-
ваджується діяльнісний підхід, у якому руховий 
потенціал атлета розглядається як процес, скерова-
ний на отримання певного результату, тому фахів-
цями зазначеного напряму дослідження звертається 
достатньо уваги на всебічний аналіз змагальної 
діяльності, у тому числі з використанням наукового 
інструментарію (Пашинцев, 2010: 12; Максимчук 
та ін., 2019: 13; Первачук та ін., 2020: 14). 

Своєю чергою, використання інноваційних фіт-
нес-технологій у процесі підготовки висококвалі-
фікованих єдиноборців, як чоловіків, так і жінок, 
забезпечує відновлення м’язів, зв'язок, суглобів, 
а також психологічної рівноваги після змагаль-
них та тренувальних поєдинків, що в подальшому 
позитивно відображається на виконанні ними тре-
нувальних завдань та успішному виступу на зма-
ганнях різних рівнів (Хуртенко та ін., 2019: 15).

Таким чином, проведений нами моніторинг 
науково-методичних джерел (даних Інтернет-
ресурсів) у вибраному напрямі дослідження свід-
чить про те, що питання формування професійних 
компетентностей жінок – бійців ММА та пред-
ставниць інших повноконтактних єдиноборств 
вивчено недостатньо, відсутні наукові праці, 
які узагальнюють досягнення провідних трене-
рів у підготовці жінок – бійців ММА, а існуючі 
напрацювання у напрямі їх усебічної підготовки 
викладено без необхідного рівня деталізації (від-
сутня впорядкована система їх підготовки та не 
визначено складники їхніх професійних компе-
тентностей). 

Мета статті – визначити домінуючі профе-
сійні компетентності жінок-єдиноборців високої 
кваліфікації (на прикладі жінок – бійців ММА 
«ТОР-10»).

Для досягнення мети дослідження планува-
лося вирішити такі завдання:

– провести моніторинг науково-методичних 
джерел (даних Інтернет-ресурсів) із техніко-так-

тичної підготовленості жінок – бійців ММА, пред-
ставниць інших повноконтактних єдиноборств як 
провідного складника їхньої професійної компе-
тентності;

– визначити та проаналізувати важливі про-
фесійні компетентності жінок – бійців ММА 
високої кваліфікації.

Виклад основного матеріалу. Для досяг-
нення мети та завдань дослідження нами 
визначено провідні професійні компетент-
ності жінок – бійців ММА високої кваліфікації 
(n=10), які знаходяться у світовому рейтингу 
найкращих («ТОP-10») за версією UFC. Відпо-
відно до вищезазначеного, жінок – бійців ММА 
було розподілено на групи. 

До першої групи увійшли професійні спортс-
менки – «ударники» (n=5), у яких серед провідних 
професійних компетентностей (технічного арсе-
налу) переважає техніка ударів руками (ліктями), 
ногами (колінами) й які рідко виконують кидки, 
а також використовують больові прийоми та при-
йоми задушення. 

Другу групу  становили жінки – бійці ММА – 
«борці» (n = 5), у яких серед провідних профе-
сійних компетентностей (технічного арсеналу) 
переважає техніка виконання кидків і які рідко 
застосовують серії ударів руками (ліктями), 
ногами (колінами), але активно використовують 
під час поєдинків больові прийоми та прийоми 
задушення (у різних варіативних тактичних ком-
бінаціях). 

Розподіл до груп здійснювався відповідно 
до офіційної статистики у процентному співвід-
ношенні нанесення загальної кількості ударів 
та реалізованих технічних дій борцівської тех-
ніки (обчислено загальну кількість технічних 
дій за весь період виступу на професійній арені 
в чемпіонатах UFC упродовж 2018–2020 рр.). 
Важливим є те, що під час дослідження чле-
нами науково-дослідної групи використовувалася 
методика відеоаналізу техніки та тактики єди-
ноборств  (Ананченко, Хацаюк, 2016: 16). Ефек-
тивні комбінації та ключові зв’язки техніки ММА 
(складники професійних компетентностей жінок-
єдиноборців) були проаналізовані за допомогою 
інструментальних методів дослідження (Карата-
єва, Хацаюк, 2008: 17). 

Отримані результати порівняльного аналізу 
результатів ефективності техніко-тактичного 
арсеналу жінок – бійців ММА високого класу 
(результати порівняльного аналізу викладено на 
рис. 1, 2),  представниць першої та другої груп 
(n = 10), дали змогу визначити коефіцієнт бойо-
вого потенціалу. 
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Бойовий потенціал техніко-тактичного арсе-
налу (домінуючий чинник професійних компе-
тентностей) єдиноборців можна розглядати як 
інтеграцію незалежних один від одного різних 
показників та факторів. Під час наших дослі-
джень зазначений коефіцієнт визначено шляхом 
сумування статистичних результатів точності 
ударів та борцівської техніки. Вибір оптимальної 
методики (формули обчислення) підтверджується 
високими досягненнями на міжнародній арені 
представницями досліджуваної категорії. 

Моніторинг відеоматеріалів та ходу протоко-
лів змагальних сутичок чемпіонату UFC (2018–
2020 рр.) свідчить про те, що найрезультативні-
шою (рис. 1, 2) у першій групі є Аманда Нунес 
(коефіцієнт бойового потенціалу 92%), а у дру-
гій групі – Тетяна Суарез (коефіцієнт бойового 

потенціалу 133%); відповідно найменш резуль-
тативними жінками – бійцями ММА («TOP-10») 
у першій групі є Холі Холм (коефіцієнт бойового 
потенціалу 66%), а у другій – Роуз Намаюнас (кое-
фіцієнт бойового потенціалу 97%).

Далі нами було визначено ефективний техніко-
тактичний арсенал як один із чинників професій-
ної компетентності жінок – бійців ММА високої 
кваліфікації («ТОР-10»). Із цією метою членами 
науково-дослідної групи проведено аналіз архів-
ного відео та протоколів кваліфікаційних (титуль-
них) поєдинків, у результаті чого отримано кіль-
кісні показники об’єкта та предмета дослідження 
(результати наведено в табл. 1). Технічні дії та так-
тичні комбінації, які використовують жінки – бійці 
ММА високої кваліфікації, обчислювалися від-
повідно до їх загальної кількості проведених  
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кваліфікаційних (титульних) поєдинків за всю 
професійну кар’єру.

Порівняльний аналіз результатів ефективності 
техніко-тактичного арсеналу жінок – бійців ММА 
високої кваліфікації здійснено за методикою екс-
пертної оцінки фахівцями галузі повноконтак-
тних єдиноборств (n=9) за п’ятибальною шкалою 
оцінювання, де 5 – максимальний бал, 1 – міні-
мальний.

Окрім того, відповідно до наявної архівної бази 
відеоматеріалів, протоколів ходу кваліфікацій-
них (титульних) поєдинків чемпіонату UFC нами 
визначено ефективний технічний арсенал (домі-
нуючі професійні компетентності) досліджуваних 
жінок – бійців ММА відповідно до вагових кате-
горій (результати наведено в табл. 2).

Підводячи підсумки порівняльного аналізу 
технічного арсеналу та ефективності його засто-
сування жінками – бійцями ММА під час участі 
чемпіонаті UFC (2018–2020 рр.), доцільно кон-
статувати, що досліджувані спортсменки систе-
матично та наполегливо тренуються і знаходяться 
в оптимальній спортивній формі, що сприяє під-

триманню високої їх працездатності та швидкому 
відновленню під час участі у кваліфікаційних 
(титульних) поєдинках. 

Варто також зауважити, що під час моніто-
рингу Інтернет-ресурсів (приватних сторінок 
соціальних мереж) провідних бійців ММА, як 
чоловіків, так і жінок, нами встановлено, що для 
підтримання оптимальної спортивної форми про-
фесійні атлети використовують дозволені фарма-
кологічні засоби.  

Висновки. Відповідно до моніторингу нау-
ково-методичних джерел (даних Інтернет-ресур-
сів), установлено, що питання формування про-
фесійних компетентностей жінок – бійців ММА 
та представниць інших повноконтактних єдино-
борств вивчені недостатньо. Сьогодні відсутні 
наукові праці, які узагальнюють досягнення про-
відних тренерів у підготовці жінок – бійців ММА, 
а існуючі напрацювання у напрямі їх усебічної 
підготовки викладено без необхідного рівня дета-
лізації, що потребує додаткових досліджень.

Нами встановлено, що домінуючими профе-
сійними компетентностями жінок – бійців ММА 

Таблиця 1
Результати ефективності техніко-тактичного арсеналу жінок – бійців ММА високої кваліфікації 

(1 група, n=5; 2 група, n=5) за методикою Ф. Уілкоксона, бали

Технічний арсенал 1 група
(n = 5)

2 група
(n = 5) Δ P-Value P

1) зв’язки та комбінації ударів 3,22 ± 0,12 2,63 ± 0,11 0,59 0,05 р ≥ 0,05
2) кидки 2,69 ± 0,14 2,83 ± 0,20 0,14 0,00087 р ≤ 0,05
3) удари руками 2,83 ± 0,09 1,64 ± 0,10 1,19 0,00087 р ≥ 0,05
4) удари ногами 1,58 ± 0,11 3,03 ± 0,14 1,45 0,00061 р ≤ 0,05
5) прийоми задушення 2,67 ± 0,15 3,55 ± 0,19 0,88 0,00089 р ≤ 0,05
6) больові прийоми 2,82 ± 0,12 3,06 ± 0,11 0,24 0,07 р ≤ 0,05

Примітка: Δ – Різниця застосування технічного арсеналу для досягнення перемоги між представницями 1-ї та 2-ї груп 
(визначено середнє значення балів по групам та стандартне відхилення відповідно до аналізу 175 поєдинків за правилами 
UFC: 1 група – «ударники», 2 група – «борці»)

Таблиця 2
Домінуючі професійні компетентності жінок – бійців ММА («ТОР-10») 

№ Боєць (в/кат.) Характеристика домінуючих професійних компетентностей
1.

Аманда Нунес 
57-61 кг
(Bantamweight)

загальна кількість поєдинків – 23; перемог нокаутами – 13; перемог за рішенням суд-
дів – 3 (сабмішином – 3); поразок нокаутами – 2; поразок за рішенням суддів – 1 (саб-
мішином – 1); точність ударів: нанесено акцентованих ударів – 434, виконано спроб 
акцентованих ударів – 843; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 11, спроб 
тейкдаунів – 27

2. Вейлі Чжан
48-52 кг
(Strawweight)

загальна кількість поєдинків – 23; перемог нокаутами – 10; перемог за рішенням суд-
дів – 4 (сабмішином – 7); поразок за рішенням суддів – 1; точність ударів: нанесено 
акцентованих ударів – 185, виконано спроб акцентованих ударів – 394; статистика в 
боротьбі: тейкдаунів виконано – 1, спроб тейкдаунів – 13

3. Валентина 
Шевченко
53-57 кг
(Flyweight)

загальна кількість поєдинків – 21; перемог нокаутами – 6; перемог за рішенням суддів 
– 5 (сабмішином – 7); поразок нокаутами – 1; поразок за рішенням суддів – 2; точність 
ударів: нанесено акцентованих ударів – 506, виконано спроб акцентованих ударів – 
1002; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 12, спроб тейкдаунів – 42
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є техніко-тактичний арсенал, бойовий потенціал 
та досвід титульних (кваліфікаційних) поєдин-
ків. Варто зауважити, що кожна з вищезазначених 
компетентностей має власну розгалужену ієрар-
хію, яка за умови їх усебічного та комплексного 
розвитку забезпечує успіх під час змагань.

Окрім того, відповідно до результатів дослі-
дження, встановлено, що представниці другої 
групи більш технічно, тактично та функціо-
нально підготовлені на відміну від жінок – бій-
ців ММА першої групи. Цікавим виявився той 
факт, що під час розподілу жінок – бійців ММА 
до груп за ознаками їх техніко-тактичного 
домінування (рівня розвитку професійних ком-
петентностей) сума місць у загальному рей-
тингу UFC «ТОР-10» у першій групі становила 
30 очок, а у другій – 25 очок відповідно, що на 
п’ять пунктів краще, ніж у представниць першої 
групи. Під час розподілу жінок – бійців ММА 
до зазначених груп даний показник членами 
науково-дослідної групи до уваги не брався. Для 

обчислення загальної суми місць нами викорис-
тано методику ранжування за найменшим показ-
ником. Зазначений вище показник у нашому разі 
додатково підтверджує достовірність отриманих 
результатів дослідження.

Таким чином, представниці другої групи воло-
діють більш досконалими професійними компе-
тентностями, які забезпечують високу результа-
тивність під час кваліфікаційних та титульних 
поєдинків. Результати дослідження впроваджено 
у практику підготовки жінок-єдиноборців, членів 
збірних команд України та спортсменок – здобу-
вачів вищої освіти, які займаються повноконтак-
тними єдиноборствами.

Перспектива подальших досліджень у даному 
напрямі передбачає розроблення ефективних 
моделей комбінацій та зв'язок у положенні лежачи 
(партері), які забезпечують дострокову перемогу 
жінок – бійців ММА під час кваліфікаційних 
та титульних поєдинків у чемпіонатах UFC із вико-
ристанням сучасного наукового інструментарію. 
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№ Боєць (в/кат.) Характеристика домінуючих професійних компетентностей
4.

Джесіка Андраде 
48-52 кг
(Strawweight)

загальна кількість поєдинків – 27; перемог нокаутами – 7; перемог за рішенням суддів 
– 6 (сабмішином – 7); поразок нокаутами – 3; поразок за рішенням суддів – 2 (сабмі-
шином – 2); точність ударів: нанесено акцентованих ударів – 1 020, виконано спроб 
акцентованих ударів – 1 977; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 33, спроб 
тейкдаунів – 56

5. Йоанна 
Еджейчик
48-52 кг
(Strawweight)

загальна кількість поєдинків – 22; перемог нокаутами – 4; перемог за рішенням суддів 
– 12 (сабмішином – 2); поразок нокаутами – 1; поразок за рішенням суддів – 3; точність 
ударів: нанесено акцентованих ударів – 1 345, виконано спроб акцентованих ударів –  
2 899; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 2, спроб тейкдаунів – 3; захист від 
тейкдаунів – 32; захист від больових прийомів – 18

6.
Роуз Намаюнас 
48-52 кг
(Strawweight)

загальна кількість поєдинків – 15; перемог нокаутами – 1; перемог за рішенням суддів 
– 2 (сабмішином – 8); поразок нокаутами – 1; поразок за рішенням суддів – 2 (саб-
мішином – 1); точність ударів: нанесено акцентованих ударів – 436, виконано спроб 
акцентованих ударів – 1 038; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 16, спроб 
тейкдаунів – 29

7. Тетяна Суарез
48-52 кг
(Strawweight)

загальна кількість поєдинків – 8; перемог нокаутами – 2; перемог за рішенням суддів 
– 2 (сабмішином – 4); точність ударів: нанесено акцентованих ударів – 246, виконано 
спроб акцентованих ударів – 374; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 18, 
спроб тейкдаунів – 35

8. Холі Холм
57-61 кг
(Bantamweight)

загальна кількість поєдинків – 18; перемог нокаутами – 8; перемог за рішенням суддів 
– 5; поразок нокаутами – 1; поразок за рішенням суддів – 3 (сабмішином – 1); точність 
ударів: нанесено акцентованих ударів – 453, виконано спроб акцентованих ударів –  
1 327; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 6, спроб тейкдаунів – 19

9. Жермейн де 
Рандамі
57-61 кг
(Bantamweight)

загальна кількість поєдинків – 13; перемог нокаутами – 4; перемог за рішенням суддів 
– 5; поразок нокаутами – 1; поразок за рішенням суддів – 2 (сабмішином – 1); точність 
ударів: нанесено акцентованих ударів – 220, виконано спроб акцентованих ударів – 
458; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 0, спроб тейкдаунів – 1

10. Аслен Лед
57-61 кг
(Bantamweight)

загальна кількість поєдинків – 5; перемог нокаутами – 2; перемог за рішенням суд-
дів – 2 (сабмішином – 1); точність ударів: нанесено акцентованих ударів – 145, вико-
нано спроб акцентованих ударів – 262; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 2, 
спроб тейкдаунів – 4; захист від тейкдаунів – 24

Закінчення таблиці 2
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СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS ФАХІВЦІВ СФЕРИ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

У статті представлені теоретичні та практичні засади формування soft skills майбутніх фахівців сфери 
обслуговування (спеціальностей «туризм» і «готельно-ресторанна справа») у процесі професійної підготовки.

Для здобувачів вищої освіти галузі знань «Сфера обслуговування» формування соціальних навичок (soft skills) 
має велике значення, оскільки фах передбачає вміння налагоджувати співпрацю, толерантність та повагу до 
інших культур і володіння на високому рівні комунікативними навичками, у тому числі іноземними мовами.

Таким чином, професійна діяльність фахівців сфери гостинності тісно пов’язана з комунікацією, що дуже 
часто відбувається на міжнаціональному рівні. Саме необхідність здійснювати спілкування іноземними мовами 
з клієнтами під час здійснення професійних завдань зумовлює потребу знання іноземних мов, володіння соціаль-
ними та комунікативними навичками. 

Формуванню соціальних навичок сприяють інноваційні методи навчання, а саме ділові ігри, робота в команді, 
ситуативне навчання тощо. Широке застосування та комбінування цих методів під час занять наближає про-
цес навчання до реальних професійних ситуацій, дає змогу випускникам стати соціально адаптованими й успіш-
ними на своєму робочому місці.

На сучасному етапі розвитку освіти володіння соціальними навичками фахівцями сфери обслуговування набу-
ває особливої актуальності. Це зумовлено, насамперед, вимогами ринку праці, а також упровадженням євро-
пейських освітніх стандартів. Водночас основне завдання закладів вищої освіти, у яких здійснюється реалізація 
освітніх програм за спеціальностями «туризм» і «готельно-ресторанна справа», – націленість на підготовку 
висококваліфікованих фахівців сфери обслуговування, здатних швидко пристосуватися до актуальних тенденцій 
та вимог роботодавців, які користуватимуться попитом не лише на українському, а й на світовому ринку праці.

Ключові слова: soft skills, hard skills, акредитація, компетентності, професійна підготовка, інноваційні 
методи навчання.
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SPECIFICS OF SOFT SKILLS FORMATION OF SERVICE SPECIALISTS  
IN THE PROFESSIONAL TRAINING PROCESS 

The article reveals the theoretical and practical principles of forming «soft skills» of future service professionals 
(specialties «Tourism» and «Hotel and restaurant business») in the professional training process.

For those seeking higher education in the knowledge field «Service» the formation of social skills («soft skills») is 
crucial because the profession involves the ability to establish cooperation, tolerance and respect for other cultures 
and a high level of communication skills, including foreign languages.

The professional activities of hospitality professionals are closely linked to communication, which is very common 
at the international level. It is the need to communicate in foreign languages   with clients while the implementation 
of professional tasks determines the need for foreign languages knowledge, social and communication skills.

The formation of social skills is facilitated by innovative teaching methods, namely: business games, teamwork, 
situational learning, etc. Wide application and combination of these innovative methods during classes brings 
the learning process closer to real professional situations, allows a graduate to become socially adapted and successful 
in the workplace.

At the present stage of education development, the possession of social skills by specialists in the field of service 
becomes especially relevant. This is primarily due to the requirements of the labor market, as well as the implementation 
of European educational standards. At the same time, the main task of higher education institutions, which implement 
educational programs in Tourism and Hotel and Restaurant Business – is to train highly qualified service professionals 
who can quickly adapt to current trends and employers’ requirements  and who will be in demand not only in Ukrainian 
but also and in world labor markets.

Key words: soft skills, hard skills, accreditation, competencies, professional training, innovative teaching methods.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції 
в освітній галузі України характеризуються актив-
ною інтеграцією до європейського освітнього про-
стору. Надзвичайно актуальним питанням для 
закладів вищої освіти зараз постає забезпечення 
якості вищої освіти, а також дотримання Стандар-
тів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Євро-
пейському просторі вищої освіти (ESG-2015), адже 
ця вимога прописана в Положенні про акредитацію 
освітніх програм. Згідно з Положенням про акре-
дитацію освітніх програм, за яким здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердже-
ним Наказом Міністерства освіти і науки України 
в липні 2019 р., однією із цілей акредитації освітніх 
програм є сприяння інтеграції українських закла-
дів вищої освіти до Європейського простору вищої 
освіти.  Таким чином, сучасні вимоги до якості 
вищої освіти, зокрема активна євроінтеграція, спо-
нукають до перегляду змісту вищої освіти. 

Гармонізація освітніх програм, їх зміст, правильне 
структурування, написання та оформлення сьогодні 
є основними завданнями закладів вищої освіти, 
оскільки одним із критеріїв оцінювання якості освіт-
ньої програми є критерій 2, назва якого – «Струк-
тура та зміст освітньої програми». А в підкритерії 
6 освітня програма передбачає набуття здобувачами 
вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що 
відповідають заявленим цілям, фігурує поняття soft 

skills, що є відносно новим у сучасній вітчизняній 
педагогічній думці. Формування освітніх програм 
повинно базуватися на використанні та дотриманні 
постулатів наявних стандартів вищої освіти.

Сьогодні з галузі знань 24 «Сфера обслугову-
вання» Науково-методична комісія № 14 з транспорту 
та сервісу сектору вищої освіти Науково-методичної 
ради МОН України розробила два стандарти вищої 
освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти: спеціальності 242 «Туризм» та спеціальності 
241 «Готельно-ресторанна справа». У стандартах, 
окрім  обсягу кредитів ЄКТС і нормативного змісту 
підготовки фахівців, визначено та прописано загальні 
та професійні компетентності, а також результати 
навчання, що обов’язково повинно враховуватися під 
час укладання освітніх програм. 

Специфіка формування у здобувачів вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) безпосередньо зале-
жить від визначених в освітній програмі компетент-
ностей та відповідності ним освітніх компонент.  

Аналіз досліджень. Різним аспектам формування 
soft skills присвятили свої дослідження вітчизняні 
науковці Е. Айнгорн, Н. Олексив, Н. Длугунович, 
О. Казачінер, К. Коваль, Ю. Лавриш та ін. Заува-
жимо, що сутність поняття soft skills, як і педагогічні 
проблеми особливостей формування soft skills у здо-
бувачів вищої освіти, залишаються майже не розкри-
тим у сучасних наукових дослідженнях. 
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Мета статті – визначення специфіки форму-
вання soft skills фахівців сфери обслуговування 
у процесі професійної підготовки. 

Для реалізації поставленої проведено аналіз нау-
кової літератури з метою визначення теоретичного 
поняття soft skills, використано методи емпіричного 
дослідження: педагогічний експеримент, спостере-
ження, аналіз.   

Виклад основного матеріалу. Термін soft skills 
найчастіше перекладається з англійської мови як 
«м’які» навички або компетентності. Науковець 
О. Казачінер подає таке визначення soft skills: «Soft 
skills – свого роду перелік особистих характерис-
тик, які так чи інакше пов’язані з ефективною вза-
ємодією з іншими людьми. Це навички, прояв яких 
важко виявляти, безпосередньо визначати, переві-
ряти, наочно демонструвати. До цієї групи нале-
жать індивідуальні, комунікативні й управлінські 
навички» (Казачінер, 2019: 154). Погоджуємося 
з думкою дослідниці. Зауважимо, що в українській 
науковій літературі існує доволі багато визначень 
цього поняття. 

Поруч із поняттям soft skills уживається поняття 
hard skills: «жорсткі» вимоги (hаrd skills), їх легко 
виміряти, вони є досить об’єктивними. До цієї групи 
відносять професійні знання, вміння та навички» 
(Коваль, 2015: 163). Натомість усе більше робо-
тодавців прагнуть, щоб їхні працівники володіли 
soft skills на рівні, не нижчому, ніж професійними 
знаннями та навичками. Саме вимоги ринку праці 
зумовлюють якісні зміни під час укладання освітніх 
програм, зокрема наявність у них компетентностей, 
які б створювали передумови формування соціаль-
них навичок у випускників ЗВО. Як зазначає дослід-
ниця Н. Длугунович, «у нинішніх умовах soft skills 
не тільки доповнюють hard skills та створюють нові 
можливості, вони ще сприяють розвитку та форму-
ванню професійності» (Длугунович, 2014: 242).

Для здобувачів вищої освіти галузі знань «Сфера 
обслуговування» формування соціальних навичок 
(soft skills) має велике значення, оскільки фах перед-
бачає вміння налагоджувати співпрацю, толерант-
ність та повагу до інших культур, володіння кому-
нікативними навичками і знаннями з іноземних мов 
на високому рівні.

Соціальні навички студентів спеціальності 
«туризм» формуються на основі навчальних дис-
циплін, що формують як загальні компетентності 
(іноземна мова (за професійним спрямуванням) 
(англійська), друга іноземна мова (за професійним 
спрямуванням), світова художня культура, історія 
туризму), так і професійні (економіка підприєм-
ства (в туризмі), організація екскурсійної діяльності 
та організація анімаційної діяльності). Для студен-

тів спеціальності «готельно-ресторанна справа» 
навчальним планом передбачено дисципліни, 
у результаті вивчення яких здобувачі вищої освіти 
повинні володіти soft skills: Іноземна мова (за профе-
сійним спрямуванням) (англійська), економіка під-
приємства в готельно-ресторанному господарстві, 
управління якістю продукції і послуг у готельно-
ресторанному господарстві тощо. 

Формування соціальних навичок визначають 
загальні і спеціальні (фахові) компетентності, 
перелік яких наведено в стандартах вищої освіти, 
що обов’язково має враховуватися під час укла-
дання освітньо-професійних програм підготовки 
фахівців. Наприклад, у Стандарті вищої освіти 
України першого (бакалаврського) рівня галузі 
знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 
242 «Туризм» наведено такі компетентності, 
оволодіння якими сприятиме формуванню soft 
skills у здобувачів вищої освіти: здатність діяти 
соціально відповідально та свідомо; здатність 
працювати в міжнародному контексті; здатність 
спілкуватися державною мовою як усно, так 
і письмово; здатність спілкуватися іноземною 
мовою; навички міжособистісної взаємодії; здат-
ність працювати в команді та автономно; здат-
ність до співпраці з діловими партнерами і клі-
єнтами, вміння забезпечувати з ними ефективні 
комунікації тощо (Стандарт, 2018). 

Стандарт вищої освіти України першого 
(бакалаврського) рівня галузі знань 24 «Сфера 
обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-
ресторанна справа» також визначає компе-
тентності для формування soft skills: здатність 
працювати в команді; цінування та повага різ-
номанітності та мультикультурності; здатність 
спілкуватися іноземною мовою; здатність фор-
мувати та реалізовувати ефективні зовнішні 
та внутрішні комунікації на підприємствах 
сфери гостинності, навички взаємодії тощо 
(Стандарт, 2020). Таким чином, перенесення 
вищезазначених компетентностей зі стандартів 
вищої освіти до освітніх програм забезпечить 
належні передумови для формування soft skills 
у студентів.

Останнім часом особливу увагу в системі про-
фесійної підготовки фахівців сфери обслуговування 
приділяється вивченню іноземних мов. Профе-
сійна діяльність фахівців сфери гостинності тісно 
пов’язана з комунікацією, що дуже часто відбува-
ється на міжнаціональному рівні. Саме необхід-
ність здійснювати спілкування іноземними мовами 
з клієнтами під час виконання професійних завдань 
зумовлює потребу знання іноземних мов, володіння 
соціальними та комунікативними навичками. 
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Набуттю соціальних навичок сприяють іннова-
ційні методи навчання, а саме ділові ігри, робота 
в команді, ситуативне навчання тощо. Як зазначає 
дослідниця Ю. Лавриш, «форми викладання дис-
ципліни інтерактивні та проблемно-орієнтовані. 
Серед них можемо зазначити контекстно-зумов-
лені завдання (case studies), застосування методу 
проєктів, завдання, орієнтовані на потреби клієнта 
(client-based assessment and projects), складання 
професійного портфоліо» (Лавриш, 2015: 109). 
Широке застосування та комбінування цих іннова-
ційних методів під час занять і наближає процес 
навчання до реальних професійних ситуацій, дає 
змогу випускникам стати соціально адаптованими 
й успішними на своєму робочому місці.

Висновки. Таким чином, на сучасному етапі 
розвитку освіти володіння соціальними нави-
чками фахівцями сфери обслуговування набуває 
особливої актуальності. Це зумовлено, насампе-
ред, вимогами ринку праці, а також упроваджен-
ням європейських освітніх стандартів. Водночас 
основне завдання закладів вищої освіти, у яких 
здійснюється реалізація освітніх програм за спе-
ціальностями «туризм» і «готельно-ресторанна 
справа», – націленість на підготовку висококва-
ліфікованих фахівців сфери обслуговування, які 
користуватимуться попитом не лише на україн-
ському, а й на світовому ринку праці, здатних 
швидко пристосуватися до актуальних тенденцій 
та вимог роботодавців. 

Шестель О., Куракiн О., Бишовець Л., Специфiка формування soft skills фахiвцiв сфери ...
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ 
НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН  

СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ

У статті описано особливості продукування та використання ментальних карт як засобу візуалізації під 
час викладання літературознавчих дисциплін у закладах вищої освіти. Наголошено, що метод ментальних карт 
є ефективним інструментом, який забезпечує структуризацію й збереження інформації в пам’яті студента для 
подальшого ефективного вилучення. Сутність методу полягає у тому, щоб певним графічним способом зафік-
сувати власні думки на папері, впорядкувати їх й отримати цілісну картину. Окреслено й обґрунтовано основні 
способи використання ментальних карт, що спрямовані на поліпшення розуміння сенсу навчального матеріалу; 
сформульовано визначення та виокремлено їх функціональні характеристики. 

Карти знань можуть мотивувати до більш інтенсивного навчання, а також замінити текстові конспекти. 
У статті наведено переваги використання карт знань для практичного значення педагогічного процесу та їх 
формування онлайн із метою оптимізації витрат часу та праці. Окреслено правила побудови інтелект-карти, 
а також представлено низку хмарних сервісів, що використовуємо у власній педагогічній практиці під час ство-
рення ментальних карт. Це переважно програмами Сoggle та MindMeister. Подано зразки ментальних карт, 
створених в окреслених сервісах.

Обґрунтовано залучення техніки ментальних карт до вивчення літературознавчих дисциплін студента-
ми-філологами як способу підвищення ефективності навчального процесу з урахуванням кліпового мислен-
ня, тобто набутої якості сучасного покоління. Розглянуто приклади використання технології ментальних 
карт у процесі вивчення історії зарубіжної літератури, зокрема що стосується повісті Й. Яґелло «Кава 
з кардамоном». Визначено умови ефективності ментальних карт в освітньому процесі. Узагальнено тезу 
щодо майндмеппінгу: розвиває творчу, новаторську діяльність студентів, підвищує концентрацію їхньої 
уваги, тренує пам’ять.

Ключові слова: ментальна карта, інтелект-карта, майндмепінг, літературознавчі дисципліни, центральний 
образ.
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PECULIARITIES OF PRODUCTION AND USING OF MENTAL MAPS 
AT THE LESSONS IN LITERARY DISCIPLINES BY PHILOLOGY STUDENTS

The article describes the peculiarities of the production and use of mental maps as a means of visualization in the teaching 
of literary disciplines in institutions of higher education. It was emphasized that the method of mental maps is the most effective 
tool that provides structuring and storing of information in the student's memory for the next effective retrieval. The essence 
of the method is to record your thoughts on paper in a certain graphic way, organize them and get a complete picture.

The author of the article singles out and substantiates the main ways of using mental maps which are aimed at improving 
the understanding of the meaning of educational material; the definition is given and their functional characteristics are 
singled out.

Mind maps can be a motivator for more intensive learning, as well as a replacement for notes. The article presents 
the advantages of using mind maps for the practical significance of the pedagogical process and their online formation 
to optimize the cost of time and effort. The rules of building a mind map are outlined, as well as a number of cloud 
services that we use in our own pedagogical practice in creating mental maps. These are mainly Сoggle and MindMeister 
programs. Samples of mind maps created in the outlined services are presented.

The inclusion of the technique of mental maps in the study of literary disciplines by students of philology as 
a way to increase the efficiency of the educational process taking into account the clip thinking as an acquired 
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quality of the modern generation is substantiated. Examples of the use of mental map technology in the process 
of studying the history of foreign literature, in particular in the study of J. Jagiello story «Coffee with cardamom» 
are considered. The conditions of efficiency of mind maps in the educational process are determined. It is generalized 
that mind mapping develops creative, innovative activity of students, increases their concentration, trains  
memory.

Key words: mental map, mind map, mind mapping, literary disciplines, central image.

Постановка проблеми. Сьогодні глобаль-
ною проблемою суспільства є значущий потік 
інформації, трансльованої завдяки телебаченню, 
Інтернету, електронній пошті, книгам, газетам, 
журналам, рекламним щитам тощо. І, як резуль-
тат, «інформаційний стрес», «інформаційне пере-
вантаження» – терміни, що увійшли до наукового 
обігу в царині психології кілька років тому. Засво-
їти всю вхідну інформацію неможливо й немає 
такої нагальної потреби. Проте навчитися гра-
мотно її застосовувати (швидко аналізувати, від-
фільтровувати непотрібне, запам’ятовувати важ-
ливе) дуже корисно в реаліях сьогодення. 

Для того щоб краще й цікавіше репрезентувати 
для студентів навчальний матеріал, педагоги вико-
ристовують сучасні методи візуалізації. Одним із 
найяскравіших способів демонстрації навчаль-
ного матеріалу, а також систематизації самостій-
ної роботи студента є ментальні карти. 

Аналіз досліджень. Проблемі створення мен-
тальних карт останнім часом приділено значну 
увагу науковців, методистів та вчителів-предмет-
ників. Різні аспекти використання ментальних карт 
в освітньому процесі, зокрема й у вищій школі, 
досліджували О. Аксьонова, Т. Вакалюк, В. Гри-
ньова, М. Дроботенко, Л. Клачко, Т. Колтунович, 
О. Литвиненко, Р. Медведєв, З. Магітич, А. Най-
дьонова, Н. Оксентюк, О. Поліщук, О. Резван, 
О. Романовський, А. Солодовник, Н. Терещенко, 
А. Улинець, І. Шахіна та ін. Серед зарубіжних 
дослідників – Т. Б’юзен, П. Іванов, Н. Камишан-
ська, Н. Косогова, Г. Кравченко, Н. Кузнєцова, 
В. Литвинов, Х. Мюллер, І. Петрова, Є. Петухова, 
Л. Проскуріна, А. Самойлова, Б. Санто, С. Сидоров, 
Б. Твісс, В. Хартман, Р. Фостер, Й. Шумпетер та ін.

Особливості застосування ментальних карт на 
уроках у закладах загальної середньої освіти вивча-
ють Л. Атрощенко, О. Насипайко, І. Погребенник 
(українська мова та література), Л. Васильчук, 
С. Ємельянова (зарубіжна література), І. Власюк, 
С. Гаврилова, І. Дробіт (іноземні мови), Н. Зігу-
нова (математика), В. Осіпчук (хімія), Н. Копняк, 
Т. Крупська (початкова школа), Т. Познякова (біо-
логія), В. Машкіна (географія) та ін.

Попри достатню кількість праць щодо ство-
рення та особливостей застосування інтелект-карт 
в освітньому процесі, на разі відсутні роботи, у яких 

би комплексно досліджували проблему викорис-
тання ментальних карт студентами-філологами на 
заняттях із літературознавчих дисциплін.

Мета статті – розкрити особливості створення 
та застосування ментальних карт як засобу ефек-
тивного засвоєння навчального матеріалу студен-
тами-філологами на заняттях із літературознав-
чих дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Залучив до нау-
кового обігу термін «інтелектуальна карта», або 
«карта знань», Девід Осубел, і, власне, він сформу-
вав підвалини вчення ментальних карт, що були роз-
винуті в працях Джозефа Новака та Тоні Б’юзена. 
Проте вважається, що такий метод візуалізації 
інформації вперше застосував філософ Порфирій 
Тирський ще в III ст. н. е., намагаючись краще зро-
зуміти концепції Аристотеля. Ґрунтовні розробки 
щодо порушеної проблеми датовані 60-ми роками 
XX ст. Термін «карта знань», або «інтелектуальна 
карта», запропонував Тоні Б’юзен, внесок якого 
щодо просування технології використання таких 
карт в освіті й управлінні значущий, а також саме 
він спростив способи їх створення і запропонував 
радіальні карти знань, тобто карти, що будують 
навколо певної стрижневої тези або проблеми.

Центральну ідею цієї теорії варто представити 
словами її автора: «Кожен біт інформації, що над-
ходить у мозок, кожне відчуття, спогад або думка 
може бути представлений у вигляді централь-
ного сферичного об’єкта, від якого розходяться 
десятки, сотні, тисячі й мільйони променів. Кожен 
промінь є асоціацією, і кожна асоціація, насампе-
ред, має у своєму розпорядженні практично безліч 
зв’язків з іншими асоціаціями. І це те, що ми нази-
ваємо пам’яттю, тобто базою даних або архівом. 
У результаті використання цієї багатоканальної 
системи обробки та зберігання інформації мозок 
у будь-який момент часу містить «інформаційні 
карти», складності яких позаздрили б найкращі 
картографи всіх часів, якби вони змогли б ці карти 
побачити» (Б’юзен, Б’юзен, 2003: 54).

Отже, ментальна карта (інші варіанти – карта 
розуму, мапа думок, карта пам'яті, «інтелект-
карта», асоціативна карта, Mind map) – це діа-
грама, де відбито слова, ідеї, завдання, асоціативні 
образи чи інші елементи, розташовані радіально 
навколо основного поняття. Їх застосовують  
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для генерування, відбиття, структурування та кла-
сифікації ідей, а також як допоміжний засіб під 
час навчання, організації, розв'язання проблем, 
прийняття рішень та написання документів (Мапа 
думок).

Техніку візуалізації мислення й альтернатив-
ного запису називають майндмеппінгом. 

Виокремлюють такі види ментальних карт:
– стандартні карти (standard maps) – слугують 

для засвоєння, формулювання ідей і розкриття 
власної індивідуальності; 

– швидкісні карти/карти-блискавки (speed 
maps) – стимулюють розумові процеси (що я знаю 
із цієї теми); 

– майстер-карти (master maps) – об’ємні карти 
до певної галузі знань. Наприклад, карти за мате-
ріалами одного семестру; 

– мега-карти (mega maps) – карти, пов’язані 
одна з одною (Машкіна, 2012: 73). 

Також ментальні карти поділяють на індивіду-
альні, що демонструють індивідуальну позицію 
індивіда, та колективні, що виражають думку, 
властиву певній соціально-культурній групі 
людей, об’єднаних місцем проживання, профе-
сією, рівнем знань, соціальною приналежністю, 
історичним періодом; пояснюють різноманіт-
ність світосприйняття в межах однієї культури за 
існування загальнонаціональних уявлень (Маш-
кіна, 2012: 73). 

Основою ментальних карт, як уважають Т. Кол-
тунович та О. Поліщук, є наочність та естетичність. 
«Наочність дає змогу одразу охопити поглядом 
усе дерево, усю структуру, чого не дає лінійний 
список. Естетичність стосується зовнішнього 
вигляду малюнка: якщо малюнок неприємний на 
вигляд, то він може бути не потрібним і навіть 
шкідливим» (Колтунович, Поліщук, 2019: 22).

Перш ніж створювати ментальні карти, 
потрібно опанувати основні правила їх створення, 
а саме:

– Не можна порушувати ієрархію думки.
– Центральне поняття має обов’язково міс-

тити кольоровий образ (мінімум три кольори). 
Слова теж можна використовувати, але це не 
є обов’язковою умовою.

– Головні гілки повинні бути жирними, нага-
дувати щупальця восьминіжки чи гілки дерева. 
Обов’язково застосовувати різні кольори для 
основних гілок. Це допомагає цілісному й струк-
турованому сприйняттю.

– Гілки повинні бути «живими» й хвилепо-
дібними, зигзагоподібними, різної товщини: від-
творювати ритм та емоції. 

– Гілки, що розрослися, можна укладати 
в контури, щоб вони як найменше перетиналися із 
сусідніми гілками.

– Довжина лінії повинна дорівнювати 
довжині слова. Це спростить роботу й зекономить 
простір.

– Важливо розміщувати слова на гілках, 
а не в ромбах і паралелепіпедах тощо. У справ-
жніх інтелект-картах використовуються ключові 
слова: одне слово на гілку. Не словосполучення, 
не речення, а одне ключове слово. Кожне слово 
спричиняє тисячі можливих асоціацій, тому 
склеювання графем обмежує свободу мислення. 
Роздільне написання слів продукує виникнення 
нових ідей.

– Слова і символи, пов’язані між собою, 
з’єднуємо пунктиром.

– Писати потрібно друкованими літерами, 
якомога зрозуміліше й чіткіше.

– Варіювати розмір літер і товщину ліній 
залежно від значущості ключового слова.

– Треба часто використовувати малюнки 
й графічні символи, завдяки яким додаються емо-
ції, відношення, акцентують на певних аспектах. 
Іноді ментальна карта може складатися лише 
з малюнків.

– Прагнути такої організації простору, щоб не 
залишалося порожнього місця і водночас гілки не 
розміщувалися дуже щільно. Для невеликої мен-
тальної карти використовувати аркуш паперу фор-
мату А4, для великої теми – А3.

– Розташовувати лист паперу краще горизон-
тально, бо таку карту зручніше читати.

Трапляються ментальні карти, де автори роз-
міщують покликання на відеофайли чи вмонтову-
ють їх одразу ж у графічну схему. Пам’ятаймо, 
що ментальна карта – це не інтерактивний пла-
кат, тому вставляти в неї покликання на інфор-
маційні матеріали є недоречним.

Способи заповнення ментальних карт різні. 
Перші прототипи створювали вручну на папері 
у вигляді схем, що за своєю структурою нагаду-
вали «дерево». На жаль, не завжди під час про-
ведення занять, де використовуються ментальні 
карти, є можливість працювати online, тому сту-
денти малюють карти кольоровими олівцями на 
папері А3 чи А4 (якщо невеликий обсяг матері-
алу). Це можна робити й на заняттях, якщо карти 
знань заповнюють під час вивчення навчального 
матеріалу.

Як приклад, подаємо ментальну карту, ство-
рену на практичному занятті з теми «Поетична 
творчість Ліни Костенко» (рис. 1).
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Рис. 1. Ментальна карта до вивчення поезії  

Ліни Костенко «Українське альфреско» (автори – 
студенти ІУА маг філологічного факультету)

Алгоритм створення ментальної карти може 
бути таким: 

Спочатку визначаємо тему ментальної карти. 
Потім відбувається стисле обговорення поруше-
ної проблеми – лише до того, як не буде сформу-
льована загальна ідея візуалізації: що буде на карті 
ядром, і не буде визначено загальний принцип 
гілкування (можна використати прийом «мозко-
вої атаки»). Малюємо центральний образ. Доби-
раємо базові ідеї для головних гілок ментальної 
карти. Креслимо лінії, які виходять від цього цен-
трального поняття чи образу, на кожній запису-
ємо вибрані ідеї. Не розмірковуємо довго, просто 
записуємо те, що спадає на думку (асоціюємо). 
Доповнюємо головні гілки новими ідеями. Кіль-
кість периферійних гілок необмежена. Тут треба 
використовувати коди (колірні, символьні чи їх 
комбінації) для організації перехресних асоціацій 
або зв’язків між різними сегментами ментальної 
карти. Редагуємо карту, остаточно структуруємо 
виклад основних та побіжних ідей.

Проте сучасний рівень розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій дає змогу створювати 
карти знань завдяки застосуванню саме цифрових 
технологій, робити їх інтерактивними. Нині існує 

низка сервісів для створення ментальних карт: 
FreeMind, FreeMindMap-Freeware, The Personal 
Brain, XMind, Bubbl.us, MindMeister, Mindomo 
Basic тощо. Кожному з них притаманні переваги 
й недоліки. 

У створенні власних ментальних карт послу-
говуємося переважно програмами Сoggle (рис. 2) 
та MindMeister (рис. 3). Coggle є безкоштовним 
онлайн-додатком, що підтримує спільну роботу 
над проєктами. У цій програмі можемо створю-
вати зручні красиві ментальні карти. Інтерфейс 
програми простий, але водночас йому притаманна 
безліч функцій, що й зумовлює неймовірну про-
стоту процесу створення інтелект-карти. Про-
грама підтримує використання зображень, інди-
відуальні колірні схеми й можливість перегляду 
історії документа. Зберігання історії змін дає 
змогу повернутися до попередніх версій створе-
ної карти. Ментальні карти, виконані в програмі 
Coggle, можуть експортуватися у форматі PNG 
або PDF.

MindMeister – безкоштовний хмарний сервіс 
для побудови ментальних карт, має низку таких 
переваг: швидкість та зручність у побудові карт; 
різні стилі та кольори блоків; зміна кольору тек-
сту і його накреслення; наявність значної біблі-
отеки шаблонів; можливість створення власного 
шаблону; керування налаштуванням і публічним 
доступом до карт тощо. Картою легко поділитися 
з колегами, давши вибіркове право редагувати 
карту. На жаль, у безкоштовній версії її можна 
завантажити, лише створивши скриншот.

Зразки ментальних карт можна також перегля-
нути за QR-кодами:

Під час вивчення літературознавчих дис-
циплін використання ментальних карт буде 
доцільним на різних етапах вивчення навчаль-
ного матеріалу. Візуально укомплектований 
матеріал полегшує сприйняття нової інформації 
(складні поняття можуть бути пояснені й пред-
ставлені системно, майже нівелюються ризик 
неправильної інтерпретації важливих теоретич-
них понять), допомагає закріпити формування 
нових понять чи стає підсумком вивченої теми 
(перевіряємо, який матеріал був засвоєний сту-
дентами неправильно або потребує уточнення). 
Окрім того, такі карти можна створювати як 
результат будь-якої проєктної роботи, як випе-
реджальне домашнє завдання, як елемент само-
стійної роботи тощо. За умови грамотно під-
готовлених студентів та наявності відповідної 
матеріально-технічної бази ментальні карти 
суттєво пожвавлять заняття та стануть сучас-
ним його доповненням.

Щербатюк В. Особливостi продукування i використання ментальних карт на заняттях ...
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 Рис. 2. Зразок ментальної карти, створеної в програмі Coggle

 Рис. 3. Зразок ментальної карти, створеної в програмі MindMeister
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Під час опанування лекційного матеріалу мен-
тальні карти допомагають зекономити час на пояс-
ненні, а отже, збільшити його частку для само-
стійної роботи студентів. Використання карт на 
лекціях полегшує сприйняття великого за обсягом 
матеріалу: замість довгих конспектів і витрат часу 
для їх запису студент формує лише одну блок-
схему. На відміну від «лінійного» варіанту графіч-
ний метод фіксування лекції захоплює студентів, 
дає змогу краще засвоїти інколи досить складні 
теоретичні поняття. Метод інтелект-карт розвиває 
логіку й уміння згортати весь навчальний матеріал 
до найважливішого, бачити у фотографіях візуа-
лізований текст; підвищує якість та інтенсивність 
навчання; тренує пам’ять; допомагає відтворювати 
факти, слова й образи, генерувати ідеї, аналізувати 
результати чи події, організовувати взаємодію сту-
дентів під час роботи в групі, рольових ігор тощо.

Пропонуємо таку методику проведення лек-
ційного заняття з використанням ментальної 
карти: студентам на початку заняття роздаємо 
ментальну карту, де зафіксовано лише централь-
ний образ і гілкові розгалуження (рис. 4), кіль-
кість яких залежить від кількості питань, що 
необхідно занотувати під час слухання лекції. 

Упродовж вивчення навчального матеріалу зобра-
ження доповнюють новими гілками й лініями, що 
відбивають зв’язки між основним відгалуженням. 
Потім увесь лекційний матеріал співвідноситься 
із запитаннями та завданнями до практичного 
заняття й організовується узагальнення вивченого 
матеріалу за створеною ментальною картою.

Окрім того, незаповнену ментальну карту, 
переважно в чорно-білому варіанті, часто вико-
ристовуємо наприкінці заняття, коли пропонуємо 
студентам відновити засвоєний лекційний мате-
ріал та розмалювати карту. 

У процесі вивчення літературознавчих дис-
циплін ментальну карту доцільно застосовувати 
для аналізу художнього тексту: вона допома-
гає докладно опрацювати основні компоненти 
твору, структурувати прочитаний художній текст 
і проаналізувати його, запам’ятати основні факти 
й слова, усвідомити події, характеристики обра-
зів, визначити проблематику в прочитаному творі, 
підбити підсумки, побачити твір загалом тощо. 
Тобто йдеться не про звичайне запам’ятовування 
чи запис, а про осмислене сприйняття, швидше 
й глибше розуміння, що дає змогу відтворювати 
знання навіть через тривалий проміжок часу.

Щербатюк В. Особливостi продукування i використання ментальних карт на заняттях ...

 
Рис. 4. Зразок ментальної карти для роботи на занятті під час вивчення творчості Ліни Костенко
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На практичних заняттях переважно працю-
ємо з готовими картами, що слугують «шпаргал-
ками» для репрезентації самостійно опрацьова-
ного навчального матеріалу. Пропонуємо зразок 
роботи з ментальною картою під час вивчення 
повісті Й. Яґелло «Кава з кардамоном». 

Робота з ментальною картою «Світ Лінки Бар-
ської» (рис. 6) на практичному занятті відбува-
ється за трьома векторами:

1. Можна запропонувати роботу з інтелект-
картою в групах. Кожна група отримує свій 
напрям роботи («Що шукає?», «Які друзі?», «Яка 
родина?», «Яка вона?»). Опрацьовує та репрезен-
тує підготовлену інформацію.

2. Пропонуємо організувати обговорення 
домашнього випереджального завдання (студенти 
самостійно опрацювали, а на відповідному етапі 
заняття представляють підготовлену інформацію).

3. На початку заняття, коли озвучуємо мету 
й завдання, спрямовуємо студентів на подальшу 
роботу з ментальною картою. Зокрема, перед 
початком обговорення деяких аспектів теми нада-
ємо конкретну інструкцію: 

–  завдання виконуйте від центрального місця 
карти;

– потім формулюйте відповіді на такі питання: 
«Яка родина?», «Яка вона?», «Які друзі?», «Що 
шукає?»);

– готуючи висновок, треба звернути увагу на 
слова письменниці Й. Яґелло;

– ілюстрації в ментальній карті можна комен-
тувати!

Інструкція щодо роботи з ментальною картою:
1. Розкажіть, хто така Лінка Барська. Вико-

ристайте інформацію із центрального місця карти 
(ілюстрація сонця, де написано «Лінка Барська»).

2. Назвіть членів «нетрадиційної родини» 
Лінки (як назвала їх авторка). Дайте характерис-
тику взаємин Лінки та її рідних.

Використовуйте інформацію «Яка родина?».
Наведіть приклади ситуацій, коли героїня 

проявляє риси характеру, які визначено в інфор-
мації «Яка вона?» Які риси характеру Лінки вам 
сподобалися? У чому можна наслідувати геро-
їню?

3. Визначте риси характеру Лінки та зв’яжіть 
їх із ситуаціями, де вони проявилися. Які риси 
характеру Лінки вам сподобалися? У чому можна 
наслідувати героїню? Використовуйте інформа-
цію «Яка вона?».

 
Рис. 5. Ментальна карта «Світ Лінки Барської» до вивчення повісті Й. Яґелло «Кава з кардамоном». 

Автор О. Лавренко
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4. Лінка вміла бути доброю подругою, хоро-
шим товаришем. Розкажіть про друзів героїні. 
Використовуйте інформацію «Які друзі?».

5. У творі письменниця зображує Лінку спо-
стережливою, допитливою, небайдужою, твор-
чою особистістю. Вона весь час у пошуках. Що ж 
шукає Лінка?

6. Висновок. Поясніть слова письменниці 
Й. Яґелло, продемонстровані на карті.

Принцип побудови ментальних карт корисно 
використовувати для узагальнення вивченого 
з будь-якої теми: усе, що розглядали протягом кіль-
кох лекцій та практичних занять, відбито на одному 
зображенні, уся інформація з навчальної теми 
трансформована в асоціативні зв’язки навчальних 
понять. Так, наприклад, логічно провести заняття 
із застосуванням ментальної карти для вивчення 
теми «Мова художнього твору». Пропонуємо зра-
зок такої карти, створеної в програмі iMindMap 
(рис. 6), яку використовуємо під час засвоєння тео-
ретичних понять окресленої теми.

На практичних заняттях із літературознавчих 
дисциплін робота з ментальними картами, крім 
індивідуальної, може бути парною й груповою, 

для останньої варто було б запропонувати такі 
завдання: скласти питання за змістом карти для 
іншої групи; провести бліц-опитування між гру-
пами « Я – тобі, ти – мені» тощо.

Часто ментальні карти студенти створюють 
самостійно під час роботи з навчальними та додат-
ковими матеріалами, що дає можливість виявити 
огріхи в сприйманні лекційного матеріалу, навчає 
самостійності, розвиває розумові та творчі зді-
бності, асоціативне мислення студентів.

Висновки. Отже, викладання літературознав-
чих дисциплін завдяки використанню ментальних 
карт має низку переваг, а саме:

– факти, продемонстровані на карті, привер-
тають увагу студента і, відповідно, створюють 
атмосферу легкого засвоєння інформації, підви-
щують готовність до співпраці;

– вивчення нового матеріалу за допомогою 
ментальних карт сприяє кращому засвоюванню 
інформації, адже карти ілюструють лише ті факти, 
що безпосередньо стосуються теми заняття;

– на відміну від лінійного тексту інтелект-
карти значно зменшують фактичний обсяг матері-
алу заняття;

 
Рис. 6. Ментальна карта до вивчення теми «Художньо-виражальні засоби». Автор В. Щербатюк
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– оскільки у зрізах інформації всі теми та під-
теми оформлюємо як багаторівневу систему, то на 
довгий пошук і розшифровку матеріалу витрача-
ємо зовсім мало часу;

– карти допомагають студенту правильно 
зафіксувати навчальний матеріал, структурувати, 
вибрати найголовніше, запам’ятати та відтворити 
за потреби;

– на етапі узагальнення й систематизації знань 
ментальні карти допомагають проаналізувати 
отримані знання, здійснити навігацію матеріа-
лом, що розглядали, тому що узагальнену інфор-
мацію з певної теми відбито на одному малюнку, 
весь матеріал із навчальної теми трансформований 
в асоціативні зв’язки між навчальними поняттями;

– майндмеппінг розвиває творчу, новаторську 
діяльність студентів, підвищує концентрацію 
їхньої уваги, тренує пам’ять.

У позанавчальний час студент може викорис-
товувати ментальні карти для конспектування 
додаткового матеріалу, складання плану свої від-
повіді, графічного відбиття вивчених понять, для 
аналізу літературних творів, запам’ятовування 
історичних подій, для роботи над проєктом, навіть 
для написання твору.

Запропоноване дослідження не вичерпує всіх 
аспектів окресленої теми, тому перспективним 
є обґрунтування методики використання менталь-
них карт під час створення студентами-філоло-
гами літературних фотоквестів і проєктів.
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ПРОФЕСІЙНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ 
В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

У статті окреслено особливості підвищення кваліфікації вчителів інформатики в Україні та Республіці 
Польща, зокрема представлено порівняльну характеристику законодавчої бази щодо підвищення кваліфікації 
вчителів, види і форми професійного зростання педагогів. 

Проаналізовано діяльність Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, комуналь-
ного закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» та Інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (далі – ІППОКУ імені Б. Грінченка), які 
забезпечують підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів освіти, провадячи очну та дистанційну 
форми навчання слухачів курсів. 

Проаналізовано освітні програми названих закладів. Передбачено проведення занять у формі тренінгових 
занять, інтерактивних лекцій, практичних занять (майстер-класів), дискусій (тематичних, подіумних), кон-
ференцій (з обміну досвідом, підсумкових, наукових, Інтернет-конференцій тощо). Обсяг освітньої програми 
становить 30 годин – 1 кредит ЄКТС. Типовий навчально-тематичний план складається з чотирьох модулів: 
соціально-гуманітарного, професійного, фахового та діагностико-аналітичного.

У закладах післядипломної освіти наявна дистанційна форма підвищення кваліфікації, що нині у зв’язку з пан-
демією COVID-19 виявилась дуже актуальною. Усі заняття переведено в дистанційний режим навчання.

Охарактеризовано різні форми та види підвищення кваліфікації в Республіці Польща, зокрема описано діяль-
ність польських центрів удосконалення вчителів (Центрального округу (м. Варшава), Мазовецького центру 
вдосконалення вчителів), можливість підвищення професійного рівня вчителів інформатики у Краківському 
інституті розвитку завдяки участі у різних видах курсів, що працюють за авторськими програмами, а також 
наведено приклади сайтів із безкоштовними курсами та курсами на замовлення педагогів.

Ключові слова: учитель, інформатика, курси, інституційне (формальне) вдосконалення, законодавча база, 
зміст курсів, форми підвищення кваліфікації самовдосконалення вчителя, Республіка Польща, Україна, форми 
вдосконалення, підвищення кваліфікації вчителів інформатики.
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER OF COMPUTER SCIENCE IN 
UKRAINE AND THE REPUBLIC OF POLAND

The article is dedicated to highlighting the peculiarities of professional development of teachers and teachers 
of computer science in particular in Ukraine and the Republic of Poland. The article compares the legal framework 
for teacher training; types and forms of teacher's professional growth. The cabinet of Ministers of Ukraine Resolution 
No. 800 of 21.08.2019 “Some issues of professional development of pedagogical and scientific-pedagogical staff” is 
analyzed, which regulates all issues related to professional development in Ukraine. The analysis of the activity of one 
of the components of the general system of postgraduate education of Ukraine – Rivne Regional Institute of Postgraduate 
Teacher Education – higher education institution III level of accreditation, which providesimproving the qualification 
of pedagogical and managerial staff of education, as well as providing them with full-time and distance forms of training 
for students of courses. The author of the article describes the activities of teacher training centers not only in Central 
(Warsaw), but also in places – in districts (Mazowieckie Center for Teacher Improvement).

The article analyzes the educational programs of these institutions. There are classes in the form of training 
sessions, interactive lectures, practical classes (master classes), discussions (thematic, podium), conferences 
(exchange of experience, final, scientific, Internet conferences, etc.). The volume of the educational program 
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is 30 hours – 1 ECTS credit. A typical curriculum consists of four modules: social-humanitarian, professional, 
professional and diagnostic-analytical.

In postgraduate education institutions, there is a distance form of advanced training, which is currently very relevant 
in connection with the COVID-19 pandemic. All classes are transferred to distance learning.

In the article, the author extensively analyzes the various forms and types of advanced training in the Republic 
of Poland – the opportunity to improve the professional level of a computer science teacher at the Krakow Institute 
of Development; participating in different types of courses, working under copyright applications. Provides examples 
of sites with free and custom teacher training courses.

The topics offered in the Republic of Poland for teachers of computer science are mainly aimed at improving the work 
in the programs of robotics and programming. They also offer courses on how to improve Python applications, Google 
Apps for Edu tools; Web 2.0; Abi_Duno in Education – Mechatronics.

The combination of the described experience of professional improvement of computer science teachers in Ukraine 
and the Republic of Poland will provide an opportunity to improve approaches to the organization, forms, thematic 
content of theprograms.

Key words: advanced training of computer science teachers, institutional (formal) improvement, computer science, 
courses, legislative framework, course content, forms of professional development of the teacher, teacher, the Republic 
of Poland, Ukraine, forms of improvement.

Постановка проблеми. 2019 р. є знаковим 
роком для українських педагогів, адже в усіх 
на слуху було й досі залишається питання: «Як 
по-новому вчителі проходитимуть підвищення ква-
ліфікації?». Згідно із Постановою «Деякі питання 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників», затвердженою Кабі-
нетом Міністрів України 21.08.2019 № 800, під-
вищення кваліфікації планується проводити у два 
етапи, після проходження яких учителеві необ-
хідно буде затвердити орієнтовний план підви-
щення кваліфікації на наступний рік та подати 
пропозиції плану підвищення кваліфікації. Окрім 
того, у 2020 р. в Україні набуває чинності новий 
механізм, затверджений урядом: кошти «ходять» 
за вчителем. Означені зміни торкнуться всіх без 
винятку вчителів, зокрема й інформатики.

Аналіз досліджень. Сьогодні чимало науковців 
у сучасних періодичних та фахових виданнях про-
понують власні дослідження, в яких розкривають 
загальні характеристики та можливості підви-
щення кваліфікації педагогічних працівників не 
лише в Україні, а й за кордоном. Так, учені О. Біда, 
А. Кузьмінський, О. Кучай (2018 р.) характеризу-
ють польський досвід підготовки фахівців з інфор-
матики та його важливість у системі педагогічної 
освіти України. Н. Клясен (2014 р.) аналізує діяль-
ність закладів післядипломної педагогічної освіти 
в умовах модернізації вітчизняної освітньої галузі. 
Л. Юрчук (2003 р.) розкриває стан та тенденції 
розвитку системи післядипломної педагогічної 
освіти в Польщі. О. Юзик (2015 р.) окреслює 
роль інформаційно-комунікаційних технологій 
у системі післядипломної педагогічної освіти. 
Окрім того, наявна низка досліджень (O. Yuzyk, 
I. Mazaikina, G. Bilanych, 2019), де представлено 
порівняльну характеристику якості вищої освіти, 
зокрема й післядипломної, в Україні та Польщі.

Польські науковці також не оминули даного 
питання. О. Пєцух (A. Piecuch) (2008 р.) у своїй 
монографії пропонує дослідження, що стосу-
ються інформатичної освіти на початку третього 
тисячоліття. Я. Мігдалка та В. Кєджерска (Ja. 
Migdałka, B. Kędzierskiej) (2002 р.) характеризу-
ють інформатичну підготовку польських учителів 
у період змін і трансформацій в освіті. Разом із 
тим окреме дослідження В. Кєнджерскої (2005 р.) 
присвячене інформатичному навчанню й удоско-
наленню вчителів. Представлений перелік можна 
продовжувати, однак зауважимо, що сьогодні від-
сутні публікації, в яких представлено порівняль-
ний аналіз організації, змісту, форм, тематичних 
планів підвищення кваліфікації вчителів інфор-
матики як в Україні, так і за кордоном, зокрема 
в Польщі. Саме цій проблематиці ми і присвячу-
ємо нашу статтю. 

Мета статті – здійснити порівняльний аналіз 
можливостей професійного підвищення кваліфі-
кації вчителів інформатики в Україні та Респу-
бліці Польща.

Виклад основного матеріалу. 21 серпня 
2019 р. Кабінетом Міністрів України було при-
йнято Постанову «Деякі питання підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогіч-
них працівників», яка регулює основні питання, 
пов’язані з підвищенням кваліфікації.

Так, у п. 6 Загальної частини визначено форми 
та види підвищення кваліфікації: інституційну 
(очну (денну, вечірню), заочну, дистанційну, мере-
жеву), дуальну, на робочому місці, на виробництві 
тощо. При цьому форми підвищення кваліфікації 
можуть поєднуватися. Основними видами під-
вищення кваліфікації є: навчання за програмою 
підвищення кваліфікації; стажування; участь 
у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, 
майстер-класах тощо.



295ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

У п. 11 Загальної частини зазначається, що 
стажування педагогічних і науково-педагогічних 
працівників в інших суб’єктів підвищення квалі-
фікації здійснюється під керівництвом суперві-
зора – наставника і консультанта, який допоможе, 
підтримає, навчить новому, адже має відповідний 
досвід та кваліфікацію. Сьогодні досвід роботи 
супервізорів в Україні ще не напрацьовано, 
однак, відповідно до Наказу Міністерства освіти 
і науки від 18.10.2019 № 1313, їх професійна під-
тримка допоможе вчителям реалізовувати освітні 
завдання, долати труднощі та рости професійно.

Аби ґрунтовніше усвідомити значення курсів 
із підвищення кваліфікації, проаналізуємо досвід 
роботи у цьому напрямі суб’єктів господарської 
діяльності: Рівненського обласного інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти (далі – РОІППО), 
комунального закладу «Запорізький обласний інсти-
тут післядипломної педагогічної освіти» (далі – КЗ 
«ЗОІППО») та Інституту післядипломної педаго-
гічної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка (далі – ІППОКУ імені Б. Грінченка). 

Проаналізуємо РОІППО. На офіційному веб-
сайті закладу (вкладка «План-графік курсів») 
розміщено Наказ Рівненської обласної державної 
адміністрації від 09.01.2020 № 537 «Про затвер-
дження Плану-графіку підвищення кваліфікації 
на 2020 рік». Таким чином, на 2020 р. плану-
ється 34 заїзди вчителів. Кожен заїзд триватиме 
чотири дні. Для вчителів інформатики передба-
чено 21 заїзд у період з 03.02.2020 по 17.12.2020. 
Типова освітня програма передбачає очну форму 
навчання, що організовується шляхом прове-
дення: тренінгових занять; інтерактивних лекцій; 
практичних занять (майстер-класів); дискусій 
(тематичних, подіумних); конференцій (з обміну 
досвідом, підсумкових, наукових, Інтернет-кон-
ференцій тощо). Обсяг освітньої програми стано-
вить 30 годин – 1 кредит ЄКТС.

Типовий навчально-тематичний план склада-
ється з чотирьох модулів: соціально-гуманітар-
ного, професійного, фахового та діагностико-ана-
літичного.

У РОІППО наявна також дистанційна форма 
підвищення кваліфікації. Нині у зв’язку з панде-
мією COVID-19 вона виявилася дуже актуальною. 
Усі заняття переведено в дистанційний режим 
навчання. У цьому разі всю необхідну інформа-
цію вчителі можуть віднайти на сайті дистанцій-
ної освіти, зокрема для вчителів інформатики від-
ведено окрему вкладку – «учителі інформатики» 
(http://roippodn.rv.ua). Щоб розпочати навчання, 
слухачам курсів необхідно пройти реєстрацію 
(http://roippodn.rv.ua. Дата звернення: 22.12.2019).

Вебсайт КЗ «ЗОІППО» (http://www.zoippo.zp.ua.  
Дата звернення: 29.01.2020) містить також Наказ 
від 03.01.2020 № 4 Запорізької обласної держав-
ної адміністрації «Про підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників закладів освіти Запо-
різької області на базі КЗ «ЗОІППО» Запорізь-
кої обласної ради у 2020 році». У Наказі також 
прописано, що Інститут зобов’язаний надати 
належну якість освітніх послуг шляхом запро-
вадження різноманітних форм підвищення ква-
ліфікації та використання сучасних технологій 
навчання. В Інституті запроваджуються спец-
курси за вибором слухачів [14]. Якщо брати 
до аналізу заїзди для вчителів інформатики, то 
для них існують два заїзди. Перший заїзд три-
валістю п’ять днів, а другий – тривалістю один 
день. У лютому, березні та листопаді плану-
ється по одному заїзду. У червні – один заїзд 
тривалістю чотири дні. Отже, протягом 2020 р. 
у КЗ «ЗОІППО» для вчителів інформатики існує 
чотири заїзди. Три перших тривалістю по шість 
днів, один – тривалістю чотири дні.

На головній сторінці Інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка є також вкладка із 
запланованими датами заїздів на курси. Цікавим 
є портал електронного навчання Інституту після-
дипломної педагогічної освіти Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка (http://e-learning.
ippo.kubg.edu.ua. Дата звернення: 22.12.2019).  
На ньому міститься вкладка «Курси». Розкрива-
ючи її, вибираємо наступну «Природничо-мате-
матичні науки та технології». Щоб розпочати 
навчання, слухачам курсів необхідно пройти реє-
страцію (http://e-learning.ippo.kubg.edu.ua. Дата 
звернення: 22.12.2019). Для вчителів інформатики, 
та й не лише для них, містяться курси: «Опрацю-
вання баз даних у Libre Office», «Мова розмітки 
тексту з математичними формулами LaTeX», 
«Мова розмітки тексту HTML», «Мова програ-
мування інтерактивності вебсторінок JavaScript» 
(http://e-learning.ippo.kubg.edu.ua. Дата звернення: 
22.12.2019).

Проаналізувавши декілька закладів післяди-
пломної педагогічної освіти, доходимо висновку, 
що вчителі інформатики в Україні мають бази для 
підвищення своєї професійної кваліфікації. У пере-
лічених вище закладах післядипломної педагогічної 
освіти, та й не лише у них, існує план заїздів слухачів 
курсів підвищення кваліфікації, у яких передбачено 
заїзди для навчання вчителів інформатики. Існують 
різні форми проведення занять та спецкурсів. Фор-
мами проведення курсів є також дистанційна форма, 
що сьогодні є досить актуальним.

Юзик О. Професiйне пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв iнформатики в Українi ...
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Щодо підвищення кваліфікації вчителів 
у Польщі, то варто зауважити, що сьогодні це: 
1) самовдосконалення з професійної діяльності, 
яке уряд вітає, але не надто підтримує (зокрема, 
фінансово або в інший спосіб); 2) інституційне 
(формальне) вдосконалення, яке має різні форми 
проведення та завершується видачею сертифі-
ката чи іншого документа про виконання про-
грами курсів. 

Підвищити свою кваліфікацію вчителям про-
понують не лише заклади вищої освіти, а й різ-
номанітні центри, які мають відповідні дозволи 
та здійснюють підвищення кваліфікації за кошти 
бюджетів різного рівня або за власний рахунок 
учителів. 

Л. Юрчук стверджує, що базами для про-
фесійного вдосконалення вчителів у Польщі є: 
Центральний осередок удосконалення вчителів 
(м. Варшава); воєводські методичні осередки 
і центри; заклади вищої освіти всіх форм влас-
ності та наукові установи; методисти-радники 
(Юрчук, 2005: 100).

Усі представлені вище варіанти проходження 
курсів із підвищення кваліфікації мають свою 
специфіку. Так, на думку дослідниці, польські 
вчителі можуть підвищувати свій професійний 
рівень, відвідуючи: методичні курси; спеціальні 
курси; предметні курси з елементами методики; 
проблемні курси; курси формування виховних 
навичок і вмінь; курси розвитку навичок вико-
ристання у навчанні комп’ютера; семінари; «вер-
стати» (практичні курси); курси іноземних мов; 
різноманітні курси зі збагачення особистості 
вчителя тощо. Наприклад, Краківський інститут 
розвитку освіти щомісяця пропонує декілька кур-
сів. Виберемо ті курси, які можуть стати в нагоді 
вчителям інформатики: «Гейміфікація – проєкту-
вання навчальних інструментів у галузі навчаль-
них тем». Тривалість – 4 години. Вартість – 
120 злотих (760 грн). Мета курсу – використання 
механізмів гейміфікації для побудови захоплюю-
чих та мотивуючих уроків і позакласних заходів; 
«Використання QR-кодів в освітньому процесі». 
Тривалість – 4 години. Вартість – 120 злотих. 
Мета курсу – набуття навичок використання 
QR-кодів у предметній та міжшкільній навчаль-
ній діяльності, під час уроків, а також із метою 
вдосконалення своєї майстерності у викорис-
танні ІКТ (планшетів та смартфонів). Для вчи-
телів інформатики також пропонують спеціальні 
курси з професійного вдосконалення, наприклад: 
1) «Робототехніка та програмування» (https://
cyfrowaszkola.waw.pl/szkolenia-nauczycieli.html); 
2) «Python – наука мови програмування для вчите-

лів інформатики»; 3) «Навчання Google Apps для 
Edu інструментів»; 4) «Використання Web 2.0»;  
5) «Використання Abi_Duno в освіті – мехатроніка»; 
6) «Навчання мови програмування Python та ін.

У системі підвищення професійного рівня вчи-
теля інформатики широко практикуються автор-
ські програми. Для прикладу наведемо структуру 
авторського курсу «Створення класів в Інтернеті 
та навчання завдяки Інтернету» (автор – Пьотр 
Войда (Piotr Wojda)), описану Л. Юрчук (Юрчук, 
2005: 193).

Навчання проводиться з використанням дис-
танційних методів, інтегративного зв’язку. Його 
можна розпочати у будь-який зручний для педа-
гога момент. Максимальний час участі – 60 днів. 
Кількість навчальних годин – 40. Вартість – 
300 злотих (у суму входить річна ліцензія на вико-
ристання програмного забезпечення). Програма 
курсу передбачає: умови навчання та отримання 
посвідчення; створення власного класу в мережі 
Інтернет; створення вебсторінки власної вірту-
альної школи; застосування засобів автоматич-
ного запису до школи; ведення щоденника класу; 
створення двох е-тестів (не менше 10 запитань 
у кожному); розміщення звіту про результати 
тестування; участь не менше як в одному спіль-
ному занятті в реальному часі; участь не менше як 
в одному форумі та створення загальної таблиці.

Проаналізуємо також діяльність Мазовецького 
центру вдосконалення вчителів (MSCDN), який 
належить до округу місцевого самоврядування. 
Подібні центри також створено в містах Чєханув, 
Островенка, Плоцк, Радом, Сєльдце, Варшава. 
Наприклад, розглянемо курси, які відбуваються 
у м. Сєльдце. Для вчителів інформатики тут про-
понують курси «ІКТ і сучасні техніки навчання 
в освіті». Навчання безкоштовне (за рахунок міс-
цевого самоврядування). Тривалість – 15 годин. 
Передбачається вдосконалення 30 учителів інфор-
матики (дві групи по 15 осіб у кожній). (MSCDN. 
Centrum doskonalenia nauczycieli.http://www.
mscdn.pl/mscdn2018/index.php/pl/). Окрім того, 
польські вчителі можуть пройти безкоштовні 
онлайн-курси. Розробники на спеціальних сай-
тах пропонують індивідуальні курси, складені 
за пропозиціями педагогічних рад або вчителів. 
Один із таких сайтів – http://www.edumach.pl/, 
який пропонує курси підвищення кваліфікації на 
платній основі. Педагогам пропонується низка 
тем, як-от: «Навчання ефективності вчителя» (за 
Т. Гордоном); «Професійне просування вчителів»; 
«Агресія та насильство в школі: профілактика»; 
«Виявлення потреб учнів»; «Як мотивувати учнів 
до навчання»; «Секрети хорошої дисципліни 
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учнів»; «Учень з особливими освітніми потре-
бами»; «Окремі способи навчити дитину читати»; 
«Домашнє завдання для учнів» та ін.

Висновки. Підсумовуючи викладене, сподіває-
мося, що прийнята нещодавно урядом Постанова 
«Деякі питання підвищення кваліфікації педагогіч-
них і науково-педагогічних працівників» значною 
мірою сприятиме поліпшенню форм, змісту, спо-
собів організації курсів підвищення кваліфікації 
українських учителів, а також їх тематичному напо-
вненню. Як засвідчив аналіз курсів підвищення 
кваліфікації для вчителів інформатики, що пропо-
нують інститути післядипломної освіти, у кожному 
з них містяться заїзди для цієї категорії вчителів. 
Існує дистанційне навчання. Також інститути піс-
лядипломної освіти зобов’язані надавати належну 
якість освітніх послуг шляхом запровадження різ-
номанітних форм підвищення кваліфікації з вико-
ристанням сучасних технологій навчання.

Порівнюючи проходження курсів україн-
ськими та польськими вчителями, на жаль, поміча-

ємо неабиякий відрив нашої держави від Польщі 
у питаннях надання можливостей для професій-
ного вдосконалення вчителів, зокрема й інформа-
тики, а також державної підтримки педагогів (на 
прикладі Центрального осередку вдосконалення 
вчителів у Варшаві та у воєводських методичних 
осередках і центрах). Окрім того, варто зауважити, 
що в Польщі неабияка увага приділяється дис-
танційному навчанню, питанням програмування 
та впровадженню авторських курсів. У польських 
колег слід запозичити курси підвищення кваліфі-
кації на замовлення для вчителів із виїздом на їхні 
робочі місця. Також удосконалювати тематику 
та змістове наповнення різних форм проведення 
занять зі слухачами курсів.

Подальші наші дослідження в означеному 
напрямі плануємо спрямувати на більш ґрунтовне 
вивчення та порівняння навчальних планів курсів 
підвищення кваліфікації для вчителів інформа-
тики усіх форм власності в Україні та Республіці 
Польща.

Юзик О. Професiйне пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв iнформатики в Українi ...
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SOFT SKІLLS ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ЮРИСТІВ У ЗВО: СУЧАСНИЙ ФОРМАТ

У постійно мінливому глобальному середовищі оволодіння універсальними навичками (англ. soft skіlls), такими як 
адаптивність, креативність, здатність переконувати, комунікація і співпраця, емоційний інтелект, стає необхідною 
умовою ефективної та успішної роботи сучасного фахівця. Аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень, даних «Атла-
су нових професій», нормативно-правових документів, навчально-методичних матеріалів дає змогу охарактеризувати 
поняття soft skіlls і репрезентувати їх пріоритетність (відповідно до визначення професійної мережі LіnkedІn).

Становлення нової освітньої парадигми, зокрема в умовах цифровізації освітніх технологій для всіх складників осві-
ти, спонукає оновлення форм і методів організації освітніх процесів. Тому розгляд питання розвитку soft skіlls здобувачів 
під час їх навчання у закладі вищої освіти є надзвичайно актуальним.

Метою дослідження є аналіз стану навчання універсальних навичок у рамках освітньої програми ЗВО 
України та дослідження перспектив їх ефективного розвитку як інтегральної частини іншомовної підготов-
ки майбутніх юристів.

Дослідження дало можливість виявити, по-перше, soft skіlls, з урахуванням яких нині відбувається іншомовна під-
готовка юристів; по-друге, універсальні навички, які виявляються найважливішими для ефективного орієнтування 
у професійній діяльності, а також визначити нові підходи до організації навчання мови з метою кращої підготовки 
майбутніх фахівців. Основну увагу акцентовано на ролі навчальних методів у розвитку універсальних навичок здобувачів 
під час навчання англійської мови у закладі вищої освіти, а саме: методу виконання завдань (репродуктивних, творчих, 
проблемних, власне дослідницьких), методу дискусії або обговорення в групах, методу створення усної презентації. 

Зроблено висновок про те, що впровадження дистанційної освіти як технології пропоновані види навчальних мето-
дів, інтегровані в курс іншомовної підготовки, мотивують здобувачів до розвитку таких універсальних навичок, як кому-
нікація, критичне мислення, адаптивність, здатність переконувати, креативність, емоційний інтелект, здатність до 
співпраці, що необхідно для стійкого особистісного розвитку та ефективної участі юристів у професійній комунікації.

Ключові слова: англійська мова, професійна іншомовна підготовка, інтегральний компонент, soft skіlls, універсаль-
ні навички, заклад вищої освіти, майбутній юрист.
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SOFT SKІLLS AS AN ІNTEGRAL PART OF THE UNІVERSІTY ESP PROGRAM  
FOR LAW STUDENTS: MODERN FORMAT

Global envіronment іs changіng rapіdly so what іs the most needed for effectіve and successful work of a modern 
professіonal іs masterіng soft skіlls, such as adaptabіlіty, creatіvіty, persuasіon, collaboratіon, and emotіonal іntellіgence. 
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Постановка проблеми. Зміни стратегічних 
цілей вищої освіти, зумовлені процесами глоба-
лізації, перехід до її гуманістичної моделі, транс-
формація режиму карантину у світі, становлення 
нової освітньої парадигми спонукають оновлення 
форм і методів організації освітніх процесів.

Змінюються вимоги до професійних компе-
тенцій сучасних випускників вишів. За даними 
«Атласу нових професій», оволодіння універсаль-
ними навичками, іноді «соціальними навичками», 
«навичками успішності», «м’якими навичками» 
(англ. soft skіlls), такими як системне мислення, 
володіння кількома іноземними мовами, вміння 
керувати проєктами і процесами, стають необ-
хідною умовою ефективної та успішної роботи 
сучасного фахівця (Лукша та ін., 2016).

Вимоги інтеграції у світовий освітній простір 
відображено в Національній доктрині розвитку 
освіти України та в Матеріалах до роботи над про-
єктом Стратегій розвитку вищої освіти в Україні 
на 2021–2031 рр., які орієнтують на «забезпечення 
особистісного розвитку людини» і «навчання 
шляхів самореалізації потенціалу особистості», 
що має відбуватися з урахуванням набуття як фун-
даментальних навичок (англ. hard skіlls), так і уні-
версальних (Про нац. стратег. розв. освіти, 2013: 
3; Матер. до робот. над проєктом, 2020: 3). 

Формування нової парадигми освіти за відо-
мими зразками механізмів отримання необхідних 
знань та перспективних навичок неможливе, особ-
ливо враховуючи впровадження надзвичайного 
дистанційного навчання (англ. emergency remote 

іnstructіng) в умовах кризи COVІD-19 та ймо-
вірності ефективної онлайн-освіти (англ. well-
planned onlіne educatіon) у закладах вищої освіти 
України. 

Аналіз досліджень. Існують різні визначення 
самого поняття універсальних навичок. Дж. Хек-
ман і Т. Кауц визначають soft skіlls як «особис-
тісні риси, цілі, мотивацію та вподобання, які 
є важливими на ринку праці» (Heckman, Kautz, 
2012: 451). Н. Бхатнагар і М. Бхатнагар спів-
відносять їх із міжособистісною комунікацію 
(Bhatnagar, Bhatnagar, 2012: 3). Деякі дослідники 
розглядають soft skіlls як здібності людини виби-
рати у певній комунікативній ситуації належний 
регістр і пов'язують їх із лінгвістичним контек-
стом (Ramesh, Ramesh, 2010: 4). 

У Методичних рекомендаціях Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти 
щодо застосування Критеріїв оцінювання якості 
освітньої програми від 2019 р. зазначено, що уні-
версальними вважаються «навички комунікації, 
лідерство, здатність брати на себе відповідаль-
ність і працювати в критичних умовах, вміння 
полагоджувати конфлікти, працювати в команді, 
управляти своїм часом, розуміння важливості 
дедлайнів, здатність логічно і системно мислити, 
креативність», а також наголошено, що набуття 
soft skіlls здобувачами має відповідати «заявле-
ним цілям програми» (Метод. рекоменд., 2019: 3).

Важливість і засоби формування універсальних 
навичок є нагальним питанням для обговорення 
на науково-методичних семінарах, які проводять 

Analysіs of the domestіc and foreіgn research, data from the "Atlas of New Professіons", legal documents, and teachіng 
materіals allows defіnіng the concept of soft skіlls and representіng theіr prіorіty (accordіng to the professіonal network 
LіnkedІn report).

New educatіonal paradіgm іntegratіng the dіgіtal technologіes encourages the renewal of learnіng styles, forms 
and methods of organіzіng educatіonal processes. Therefore, the development of the mentіoned soft skіlls wіth the students 
іs an іmportant consіderatіon for іnclusіon іn the Unіversіty studіes.

The purpose of the present artіcle іs to analyze the state of soft skіlls traіnіng wіthіn the educatіonal program 
of the Ukraіnіan Unіversіty and to study the prospects of theіr effectіve development as an іntegral part of the Englіsh for 
Specіfіc Purposes program for law students.

The study made іt possіble to examіne the soft skіlls whіch currently hold relevance іn the Unіversіty ESP program; 
the soft skіlls whіch affect every aspect of the future career as well as іdentіfy the new format approaches to the Englіsh 
language traіnіng to buіld the іn-demand soft skіlls. Emphasіs іs placed on the role of current teachіng methods іn 
the development of soft skіlls wіth the students durіng theіr Unіversіty studіes, namely the method of performіng tasks 
(reproductіve, creatіve, problem-solvіng, research), the method of dіscussіon, and the method of creatіng oral presentatіon. 

Іt іs concluded that due to the іntroductіon of dіstance educatіon as a technology, proposed teachіng methods іntegrated 
іnto the ESP program, students are motіvated to develop such soft skіlls as communіcatіon, crіtіcal thіnkіng, adaptabіlіty, 
creatіvіty, persuasіon, collaboratіon, and emotіonal іntellіgence whіch іs necessary for sustaіnable personal development 
and effectіve partіcіpatіon of lawyers іn іntercultural communіcatіon.

Key words: Englіsh language, ESP program, soft skіlls, іntegral part, Unіversіty, law student.
 

У ХХІ століття неграмотні не ті, хто не вміє 
читати і писати, а ті, хто не може вчитися, 

а ще – забувати те, чого навчився, й переучуватися.
Елвін Тоффлер
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на базі українських вишів. О. Сошко, А. Карапе-
тян аналізують механізми розвитку і оцінювання 
soft skіlls у здобувачів немовних спеціальностей 
у процесі навчання іноземної мови. Серед зару-
біжних науковців, які надають практичний досвід 
інтегрування soft skіlls у викладання англійської 
мови і пропонують моделі викладання англій-
ської як іноземної, що сприяють формуванню уні-
версальних навичок, – Е. Teвдовська, А. Аббас, 
Д. Кис-Дргаз.

Дослідженню soft skіlls, які мають суттєвий 
вплив на ефективність роботи майбутніх фахівців, 
в українських навчальних закладах почали приді-
ляти увагу відносно недавно, тому питання роз-
витку універсальних навичок здобувачів під час 
навчання англійської мови в університеті, особ-
ливо з урахуванням незапланованих змін в освіт-
ньому процесі, є надзвичайно актуальним. 

Мета статті – аналіз стану навчання універ-
сальних навичок у рамках програми курсу інозем-
ної мови у ЗВО України (на прикладі НУ «ОЮА»), 
дослідження перспектив їх ефективного розвитку 
як інтегральної частини іншомовної підготовки 
майбутніх юристів.

Для реалізації поставленої мети використано 
теоретичний (аналіз психолого-педагогічної, 
філологічної літератури, нормативної документа-
ції) та емпіричний (анкетування, педагогічне спо-
стереження) методи.

Виклад основного матеріалу. Виклики сього-
дення розставляють нові пріоритети щодо актуаль-
ності універсальних навичок для спеціалістів і робо-
тодавців. У 2020 р. професійна соціальна мережа 
LіnkedІn виявляє принципове значення таких soft 
skіlls, як адаптивність, емоційний інтелект, креатив-
ність, здатність переконувати, ефективна співпраця 
(2020 Workplace Learnіng Report, 2020).

Затребуваність soft skіlls стає все більшою, і все 
менш актуальними стають вузькопрофесійні hard 
skіlls. Особливого значення такий підхід набуває 
сьогодні, коли криза COVІD-19 змусила універси-
тети максимально швидко трансформувати весь 
навчальний процес та перевести його в онлайн-
режим. Отже, постає суттєва необхідність моти-
вувати здобувачів на набуття навичок адаптації, 
самоосвіти, критичного мислення, ефективної 
комунікації в критичних умовах. 

У другому семестрі 2019/2020 навчального 
року для аналізу сучасного стану і визначення 
можливих перспектив розвитку soft skіlls у про-
цесі іншомовної підготовки майбутніх юристів 
було проведено опитування серед 513 здобувачів 
Національного університету «Одеська юридична 
академія». 

Результати опитування показали, що 57% 
респондентів розуміють поняття soft skіlls. При-
близно такий самий відсоток респондентів (53%) 
зазначили, що методи викладання дисципліни 
сприяють формуванню ціннісного світу їхньої 
особистості.

На запитання щодо важливих навичок для вза-
ємодії з майбутнім професійним середовищем 
учасники опитування серед основних зазначили 
вміння будувати аргументацію, публічний виступ, 
уміння вести переговори і приймати рішення, 
управління конфліктами і професійну етику.

Це безпосередньо корелює з даними відпові-
дей про методи навчання універсальних навичок 
у процесі іншомовної підготовки, де більшість 
вибрала дискусію, письмовий правовий аналіз, 
вивчення кейсів, що викликають найбільший 
інтерес і дають найбільший результат.

Між тим аналіз результатів опитування вка-
зує на недостатній рівень сформованості універ-
сальних навичок, що виявилося в неготовності до 
реалізації вимог сьогодення, з якими зіткнулися 
здобувачі вищої освіти, а саме: спроможності до 
адаптації, креативності, демонстрації навичок 
емоційного інтелекту, розуміння специфіки між-
особистісних відносин і комунікації. 

Розвитку універсальних навичок під час іншо-
мовної підготовки у новому форматі сприяє 
інтеграція дистанційного навчання як освітньої 
технології і спеціально сформованих завдань. Їх 
використання передбачає створення належного 
фону взаємодії учасників освітнього процесу, 
моделювання контексту майбутньої професійної 
діяльності, формування мотивації до процесу 
навчання англійської мови.

Навчання іноземної мови формує лінгвіс-
тичну компетентність майбутнього юриста і має 
комунікативну спрямованість, що безпосередньо 
пов’язано з аргументацією, ефективним слухан-
ням, проведенням презентацій, самопрезента-
цією, публічними виступами, командною робо-
тою, клієнтоорієнтованістю. 

Колективом кафедри іноземних мов № 1 Наці-
онального університету «Одеська юридична ака-
демія» в рамках курсу «Основи академічного 
письма англійською мовою» рекомендовано від-
давати перевагу таким формам роботи, які дають 
змог майбутнім юристам дискутувати, реалізову-
вати групові проєкти, розвивати навички само-
презентації, аргументації, критичного мислення, 
при цьому збалансовано поєднувати аудиторне 
і дистанційне навчання завдяки засобам інформа-
ційно-комунікаційних технологій (Prezі, Google 
forms, Google Classroom, Google Meet, Zoom).

Юлiнецька Ю., Бабiй О. Soft skills як iнтегральний компонент iншомовної пiдготовки ...
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Розвиток відповідних універсальних навичок 
як інтегрального компоненту мовного курсу вті-
лено через метод виконання завдань (репродук-
тивних, творчих, проблемних, власне дослідниць-
ких), наприклад: 

Завдання 1. Прочитайте рекомендовану літе-
ратуру і занотуйте, що потребує/не потребує 
цитування. Складіть список питань і варіанти 
відповідей для опитування здобувачів щодо ака-
демічної доброчесності. Проведіть опитування 
(Google forms) у межах дослідження студент-
ського рівня академічної доброчесності. 

Оформіть результати у вигляді есе, користу-
ючись способами і моделями структурно-мовної 
організації академічного тексту. 

Для проведення вищезазначеного дослідження 
здобувачам запропоновано використовувати 
Google forms, інструмент для створення електро-
нних анкет, збору, узагальнення та аналізу інфор-
мації. Для надання коментарів і оцінювання пись-
мових робіт здобувачів організовано роботу на 
інтерактивній платформі Google Classroom. 

Такий вид завдання розвиває у здобувачів 
навички критичного мислення, організації спіл-
кування у групі, позитивно впливає на розви-
ток емоційного інтелекту (надання колегіальної 
оцінки есе, усвідомлення власного прогресу), 
вміння ефективно розподілити час і спонукає до 
оволодіння технікою наведення аргументів.

Інший метод навчання, де мова є інструментом 
досягнення певних цілей, – метод дискусії або 
обговорення в групах.

Завдання представлені у вигляді метафор або 
цитат, які заохочують до роздумів, що, безумовно, 
надає поле для інтерпретації та дискусії, напри-
клад:

 

Рис. 1. Приклад завдання

Завдання 2. Прочитайте цитату. Викорис-
товуючи метод «мозкового штурму», визначте 
проблему, проведіть накопичення ідей, згрупуйте 
пропозиції, обговоріть їх. Визначте оригінальну 
та оптимальну ідею для розв’язання проблеми. 

Сформулюйте чітку і містку відповідь і напи-
шіть тези про те, як важливо планувати свій час. 

У новому форматі здобувачі мають змогу про-
водити обговорення у парах і дискусії у малих 
групах із використанням сесійних залів (англ. 
breakout rooms) комунікаційної платформи Zoom, 
що, безперечно, вчить адаптуватися до нових 
форм спілкування, стимулює критичне мислення, 
формує креативний підхід до практичного вико-
ристання набутих знань. 

Навик публічного виступу – один із базових 
у професійній діяльності юриста, розвиток якого 
репрезентовано через метод створення усної пре-
зентації. Наприклад:

Завдання 3. Користуючись моделлю оціню-
вання базової академічної презентації, здійсніть 
аналіз усіх структурних елементів пропонова-
ного публічного виступу. Оформіть результати 
у вигляді рецензії.

На засіданнях проблемної групи кафедри 
здобувачі обговорюють та опрацьовують власні 
наукові доповіді. Результатом роботи є виступи 
майбутніх фахівців на наукових конференціях 
англійською мовою. Для презентації своїх ідей 
здобувачі використовують сервіс Google Meet від 
G Suіte, де функція автоматичних субтитрів для 
читання вимовлених учасниками слів, з одного 
боку, сприяє ефективному слуханню, а з іншого – 
змушує доповідача приділяти більше уваги фоне-
тичним навичкам. Ціль і завдання проблемної 
групи охоплюють удосконалення мовних нави-
чок, а також розвиток емоційного інтелекту 
(стійкість до стресових ситуацій), креативних 
здібностей, опанування навичок самопрезента-
ції, ефективного слухання, аргументації, публіч-
ного виступу.

Висновки. Напрацювання soft skіlls для здо-
бувачів – об’єктивна вимога ринку праці. Заклади 
вищої освіти у світлі ширшої автономії та ймовір-
ності ефективного онлайн-навчання мають реагу-
вати на вимоги нової парадигми освіти в частині 
формування компетентнісного набору освітніх 
програм, що сприятиме охопленню всього спек-
тру soft skіlls, не надто навантажуючи знаннями 
дисциплін, що формують hard skіlls.

Дослідження дало можливість визначити: soft 
skіlls, з урахуванням яких сьогодні відбувається 
іншомовна підготовка юристів; універсальні 
навички, які виявляються найважливішими для 
ефективного орієнтування в професійній діяль-
ності; нові підходи до організації навчання мови 
з метою кращої підготовки майбутніх фахівців.

Основну увагу акцентовано на ролі навчаль-
них методів у розвитку універсальних навичок  
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здобувачів під час навчання англійської мови 
у закладі вищої освіти, а саме: методу виконання 
завдань (репродуктивних, творчих, проблем-
них, власне дослідницьких), методу дискусії або 
обговорення в групах, методу створення усної 
презентації, що сприяє навчанню здобувачів як 
використання належних мовних засобів і регістру 
комунікації, так і принципів академічної культури 
та письма, технологій генерації й організації ідей, 
мистецтва презентації.

Зроблено висновок про те, що впровадження 
дистанційної освіти як технології пропоновані 
види навчальних методів, інтегровані в курс іншо-
мовної підготовки, мотивують здобувачів до розви-
тку таких універсальних навичок, як комунікація, 
критичне мислення, адаптивність, здатність пере-
конувати, креативність, емоційний інтелект, здат-
ність до співпраці, що необхідно для стійкого осо-
бистісного розвитку та ефективної участі юристів 
у міжкультурній професійній комунікації.

Юлiнецька Ю., Бабiй О. Soft skills як iнтегральний компонент iншомовної пiдготовки ...
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КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  
«РОДИНА – ДИТИНА – ШКОЛА» У НАВЧАННІ ТА ВИХОВАННІ ДИТИНИ 

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

У статті розкрито структуру комплексної системи конструктивної взаємодії «родина – дитина – школа» 
у навчанні та вихованні дитини з особливими освітніми потребами. Авторами виокремлено такі елементи системи: 
соціальний запит, мета, завдання, принципи, форми, методи та рефлексію, коригування та оцінку результатів. На 
основі аналізу застосування форм і методів співпраці сім’ї та школи дослідники запропонували методичні рекомен-
дації щодо конструктивної взаємодії родини зі школою для оптимізації навчання, виховання та соціалізації дитини 
з особливими освітніми потребами.

Метою системи «родина – дитина – школа» встановлено конструктивну взаємодію із сім’єю дитини з осо-
бливими освітніми потребами для добору ефективних форм та методів навчально-виховної діяльності з опорою 
на сильні боки вихованця, оптимізацію процесу соціалізації. Завдання, які вирішує система «родина – дитина – 
школа»: здійснення якісної підготовки дитини з особливими освітніми потребами, надавши життєво необхідні 
компетентності; розвиток сильних боків; корекція порушень під час співпраці команди супроводу та родини; при-
швидшення процесу соціалізації та створення комфортних умов для навчання та виховання. До принципів, на яких 
базується система, автори віднесли необхідність партнерства школи та сім’ї, залучення батьків до спільної діяль-
ності, освіту батьків, заохочення та створення умов для взаємопідтримки батьків, принцип гнучкості, доступнос-
ті. Серед форм співпраці школи і батьків, що виховують дітей з особливими освітніми потребами, зазначено бать-
ківські навчальні семінари, тренінги; індивідуальне та групове консультування; загальні засідання з інформування 
про навчально-виховний процес; проведення круглих столів, лекторіїв, конференцій з обміну досвідом у вихованні 
дітей. Серед методів виокремлено три напрями роботи: діагностичний, корекційний та терапевтичний.

Ключові слова: дитина з особливими освітніми потребами, комплексна система «родина – дитина – школа», 
навчання та виховання.
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COMPREHENSIVE SYSTEM OF CONSTRUCTIVE INTERACTION  
«FAMILY – CHILD – SCHOOL» IN EDUCATION AND EDUCATION CHILDREN 

WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Currently, the structure of constructive work «Family–Child–School» in the education and development of a child 
with special educational needs is revealed. The following elements of the system are automatically identified: modern 
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recording, purpose, answers, principles, forms, methods and reflection, adjustment and evaluation of results. There are 
using collaborative methods and techniques and have studied curricula that offer guidelines for constructive actions that 
have been taught in school to optimize learning, improvement, and social work with special needs at research work.

The Family-School methodological systems have established constructive action with the family of a child with special 
educational needs to select effective forms and methods that have used scientific activities with the support of strong 
third-party resources, optimizing political policy. Thanks to the publication, which uses the system «Family–School–
School»: which has always used a child with special educational needs, demanding important opportunities; page 
of strong pages; correction of messages with the cooperation of the support team and family; commitment to social work 
processes and the creation of comfortable opportunities for learning and learning. The principle on which the system 
is based, the authors deviate from the need for partnership in school and family, it remains to use to work together, 
educating, expanding and creating the necessary conditions for existing bars, in principle, flexibility, accessibility. 
Medium forms of cooperation at school and with them, which exclude children with special educational needs, indicate 
scientific educational seminars, trainings; individual and group counseling; general publication in another form about 
the educational process; check round tables, lecture halls, conferences on the exchange of messages about the creation 
of children. Medium methods reveal three pressures: diagnostic, corrective and therapeutic.

Key words: using especially educational needs, complex system «Family – child – school», training and advanced 
training.

Постановка проблеми. Сьогодні особливу 
увагу з боку суспільства приділено дітям з осо-
бливими освітніми потребами. Концепція рефор-
мування освіти визнає виняткову роль сім’ї 
у вихованні підростаючого покоління. 

Необхідність надання якісної комплексної 
допомоги сім’ям, де виховується дитина з особли-
вими освітніми потребами, продиктована Держав-
ною цільовою програмою «Національний план 
дій із реалізації Конвенції ООН про права інвалі-
дів», Законом України «Про реабілітацію інвалідів 
в Україні», Постановою КМ України «Про поря-
док організації інклюзивного навчання у загаль-
ноосвітніх навчальних закладах» та ін. Саме тому 
необхідним кроком постає розроблення комп-
лексної системи «родина – дитина – школа», яка 
допоможе налагодити взаємодію сім’ї та школи 
для успішного навчання та виховання дитини 
з особливими освітніми потребами, враховуючи 
педагогічні надбання, корекційний досвід та інди-
відуальність вихованців.

Аналіз досліджень. Питаннями взаємодії 
у сім’ях, де виховуються діти з особливими освіт-
німи потребами та обмеженими можливостями 
здоров’я, займалися А. Колупаєва, Л. Наконечна, 
В. Балан, Л. Борте, В. Бонтарь  та ін. Розробленню 
форм та методів взаємодії учителя та батьків дітей 
з особливими потребами приділяли увагу А. Гуме-
нюк, С. Єфімова, Ю. Найда, Н. Софій, В. Телюк 
та ін. Але, незважаючи на актуальність окресле-
ного питання та численні дослідження науковців 
та практиків, питання розроблення комплексної 
системи конструктивної взаємодії «родина – 
дитина – школа» залишається відкритим.

Мета статті – розкрити структуру комплек-
сної системи конструктивної взаємодії «родина – 
дитина – школа» у навчанні та вихованні дитини 
з особливими освітніми потребами.

Виклад основного матеріалу. Початкова 
школа слугує опорною базою розвитку дитини, 
закладає передумови до успішного навчання 
та соціалізації: уміння працювати в парі, ставити 
і досягати цілі, вміти відстоювати свою точку 
зору, чути співрозмовника, виконувати запла-
новані завдання за означений термін та багато 
іншого. Роль школи у житті дитини є основою 
подальшого розвитку молодої людини. Саме тому 
вибір батьків, що виховують дитину з особливими 
освітніми потребами (далі – ООП), на користь 
інклюзивного навчання у загальноосвітньому 
навчальному закладі є важливим кроком в успіш-
ному оволодінні необхідними навичками для 
життя. А правильно організована спільна робота 
школи та родини дитини з особливими потребами 
допоможе оптимізувати навчально-виховний про-
цес та прискорить соціалізацію в інклюзивному 
класі. До навчало-виховного процесу інклюзив-
ного класу обов’язково повинні бути залучені 
батьки дитини з ООП, адже вони добре зна-
ють сильні та слабкі боки дитини і допоможуть 
команді супроводу отримати більш ширші знання 
про особистість дитини, її можливості, недоліки 
та переваги. 

Родині дитини з ООП слід звернути увагу на 
готовність до навчання. Іноді трапляється, що 
дитина відвідувала спеціальний заклад дошкіль-
ної освіти (далі – ЗДО) чи інклюзивну групу, де 
була лідером серед однолітків, а прийшовши 
у початкові класи, отримала зовсім інші резуль-
тати. Наріжним каменем проблеми соціалізації 
та навчальної діяльності дитини з ООП також 
виступає увага з боку керівника навчально-вихов-
ного процесу. Часто діти з ООП відвідують спе-
ціальні групи, де кількість дітей не перевищує 
десяти, а іноді зазначена категорія взагалі не від-
відує ЗДО. Хоча багатьом категоріям дітей з ООП 
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за рекомендаціями інклюзивно-ресурсних центрів 
(далі – ІРЦ) рекомендовано супровід тьютора чи 
помічника вчителя інклюзивного класу, такі діти 
відчувають брак спілкування чи небажання вза-
ємодіяти через усвідомлення своєї вади (Колупа-
єва, Наконечна, 2018: 4-5). Особливо це стосується 
дітей із мовленнєвими порушеннями та психофі-
зичними вадами. Порушення мовленнєвої функції 
призводить до невміння висловити власну думку 
та стресу з приводу співставлення свого мовлення 
з висловлюваннями однолітків. Діти з психофі-
зичними вадами також матимуть значні труднощі 
у соціалізації та навчально-виховному процесі 
через постійний стрес і брак уваги, тому викорис-
тання у практиці роботи школи конструктивної 
системи роботи «родина – дитина – школа» допо-
може побудувати сприятливий клімат у колек-
тиві та знайти дитині з ООП свою нішу в колек-
тиві, набути необхідні компетентності для життя 
у соціумі.

Для полегшення навчально-виховного процесу 
з дітьми з ООП нами запропоновано блок-схему 
комплексної системи конструктивної взаємодії 
«родина – дитина – школа» (рис. 1). Блок-схема 
містить такі структурні елементи: соціальний 
запит (необхідність застосування такої системи, 
що допоможе здійснити якісну підготовку дитини 
з ООП, ураховуючи індивідуальні особливості 
за мінімальних затрат часу педагога та якісний 
результат навчання); мета (встановити конструк-

тивну взаємодію із сім’єю дитини з ООП для 
добору ефективних форм та методів навчально-
виховної діяльності з опорою на сильні боки 
вихованця, оптимізації процесу соціалізації); 
завдання (здійснити якісну підготовку дитини 
з ООП, надавши життєво необхідні компетент-
ності; розвинути сильні боки; корекція порушень 
під час співпраці команди супроводу та родини; 
пришвидшення процесу соціалізації та створення 
комфортних умов для навчання та виховання).

Важливо зазначити, що для постановки мети 
взаємодії навчального закладу з батьками, що вихо-
вують дитину з ООП, ми користувалися працею 
методиста ресурсного центру підтримки інклюзив-
ної освіти Комунального закладу «Житомирський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти» Житомирської обласної ради А. В. Гуме-
нюк. Практик звертає увагу на такі положення: 
створення тісного зв’язку педагога з батьками 
(опікунами) для оптимізації навчально-виховного 
процесу; участь батьків у громадські діяльності 
в межах закладу; інформаційна підготовка батьків 
до соціалізації дитини (Гуменюк, 2020).

Запропонована система будується на основі 
таких принципів роботи з батьками, перевіре-
них на практиці роботи Лукашівського НВК, як: 
необхідність партнерства школи та сім’ї (усві-
домлення важливості ролі школи для зростання 
дитини); залучення батьків до спільної діяль-
ності (під час складання плану виховної роботи 
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Рис. 1. Блок-схема комплексної системи конструктивної взаємодії «родина – дитина – школа»
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Педагогiка

класного керівника враховувати можливості 
родини, де виховується дитина з ООП); освіта 
батьків (лекторії, зустрічі, співпраця з командою 
супроводу, відвідування конференцій з означеної 
тематики) (Телюк, 2016: 221). Окрім зазначених 
принципів щодо взаємозв’язку родини та школи, 
хотілося б додати ще заохочення та створення 
умов для взаємопідтримки батьків та принципи 
гнучкості, доступності.

Для добору активних форм співпраці школи 
і батьків ми скористалися доробком практика 
В. В. Телюк.  Педагог зазначає доречність інди-
відуальних консультацій, взаємодії батьків із 
командою супроводу дитини, проведення круглих 
столів, лекторіїв, конференцій з обміну досві-
дом у вихованні дітей. Автор виділив основні 
напрями і форми роботи батьків для підвищення 
якості навчальних досягнень учнів: навчальна 
робота (участь у розробленні навчальних планів 
предметів, добір завдань гурткової роботи, про-
єктів, факультативів); профорієнтаційна робота 
(зустрічі з батьками дітей, які володіють різними 
професіями, організація екскурсій на робоче 
місце); просвітницька робота (батьківські лек-
торії – зустрічі з вузькопрофільними спеціаліс-
тами: логопедами, дефектологами, психологами, 
психіатрами, неврологами); спортивно-оздо-
ровча робота (добір гуртків і секцій, розгляд 
навантаження дитини); позакласна робота 
(участь у тематичних заходах школи та класу); 
військово-патріотичне виховання (участь у захо-
дах, виховання патріотизму і любові до своєї 
країни) (Телюк, 2016: 219). Аналогічної думки 
дотримується і А. В. Гуменюк.  Дослідник серед 
форм роботи з батьками виділяє загальні засі-
дання з інформування про навчально-виховний 
процес (успіхи дитини чи труднощі, соціаліза-
цію у колективі); батьківські навчальні семінари, 
тренінги; індивідуальне та групове консульту-
вання (Гуменюк, 2020).

Звернемо увагу, що дуже важливою є співпраця 
батьків із педагогами школи на етапі складання 
індивідуальної програми розвитку (ІПР) дитини 
з ООП. До форм співпраці щодо узгодження ІПР 
можна віднести відкрите заплановане спілкування 
з батьками та дитиною; використання зрозумі-
лих дитині слів та лексичних конструкцій; дозвіл 
батьків самостійно вибирати ступінь утручання 
в навчально-виховний процес; інформування 
батьків із приводу засідання комісії зі складання 
ІПР дитини; підтримка; консультування; надання 
коментарів щодо ІПР та можливостей дитини 
щодо виконання запропонованих завдань (Балан 
та ін., 2016: 204).

Щодо основних методів комплексної системи 
конструктивної взаємодії «родина – дитина – школа» 
варто зазначити три напрями роботи: діагностич-
ний, корекційний та терапевтичний. Наповнення 
напрямів роботи слугуватиме результатом спільної 
діяльності школи та батьків, що виховують дитину 
з ООП, для досягнення останньою успішних резуль-
татів у навчально-виховній діяльності та соціалізації.

Доречним уважаємо зауваження, що від 
об’єктивності і гнучкості вибору методів і форм 
взаємодії родини і школи залежатиме остан-
ній блок системи конструктивної взаємодії 
«родина – дитина – школа» – рефлексія, коригу-
вання та оцінка результатів. На основі останнього 
блоку формуються методичні рекомендації для 
успішної взаємодії педагогів із сім’ями, що вихо-
вують дитину з ООП. 

До основних положень методичних рекомен-
дацій ми віднесли: 

– акцент на цінність дитини (часто педагоги 
у формальній і неформальній обстановці оціню-
ють особистість дитини, звертаючи увагу лише на 
академічну успішність, не беручи до уваги індиві-
дуальний прогрес);

–  уміння ставити себе на місце батьків (педа-
гогічні працівники повинні усвідомити, що зна-
чить мати дитину з ООП, увійти в положення 
сім’ї. Це допоможе «не розвішувати ярлики» 
серед дітей та більш толерантно відноситися до 
дитини і радіти її індивідуальним успіхам); 

– поглиблення знань педагогів щодо особ-
ливостей пам’яті, уваги, мислення, соціалізації 
дитини з ООП за нозологіями; 

– відхилення стратегії стереотипізації (уміння 
бачити особистість дитини, а не порушення у роз-
витку); 

– формування у педагогічних працівників 
психологічної готовності до роботи із зазначе-
ною категорією дітей (використання тренінгової 
роботи з педагогічним колективом, набуття компе-
тентностей щодо роботи з певною нозологією);

–  гнучкість у співпраці з батьками (інколи 
через страх і отриманий негативний досвід батьки 
дітей з ООП не бажають співпрацювати. Необ-
хідно з розумінням поставитися до їхнього вибору 
та методично повідомити про результати спів-
праці школи і сім’ї для полегшення навчально-
виховного процесу для їхньої дитини); 

– виявлення зацікавленості педагогами щодо 
складання ІПР, креативність та наполегливість 
(розгляд різних способів взаємодії з дитиною 
з ООП та батьками); 

– інформаційну підтримку (інформування 
батьків щодо особливостей сприймання дитиною 
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навчального матеріалу, соціальної взаємодії у школі 
та порівняння результатів із домашніми умовами. 
Не зайвим стане відвідування дитини у домашніх 
умовах для порівняння та діагностики); 

– використання педагогом зрозумілої мови для 
батьків (відмова від перенасичення термінологією 
та незрозумілими фактами, опора на пояснення); 

– ведення пошуку ефективних форм плану-
вання загальношкільної роботи із залученням 
сімей дітей з ООП.

Висновки. Використання комплексної сис-
теми «родина – дитина – школа» допоможе вста-
новити конструктивну взаємодію із сім’єю дитини 
з ООП для полегшення вибору форм та методів 
навчально-виховної діяльності з урахуванням 
сильних боків дитини, що послужить основою 
для оптимізації навчально-виховного процесу 
в інклюзивному класі, пришвидшить соціалізацію 
дитини в колективі та полегшить роботу вчителя 
та команди супроводу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Балан В., Бортэ Л., Бонтарь В. Инклюзивное образование : учебное пособие / корд. Н. Велишко. Кишинеу, 

2017. 308 с.
2. Гуменюк А. В. Взаємодія батьків та вчителів на шляху формування в дітей з особливими освітніми потребами 

готовності до життя в соціумі. Педагогіка партнерства як основа розвитку суб’єктів освітньої діяльності в умовах 
НУШ : матеріали наук.-практ. конф. URL: http://conf.zippo.net.ua/?p=117 (дата звернення: 01.05.2020).

3. Колупаєва А. А., Наконечна Л. М. Інклюзивне навчання: вибір батьків. Харків : Ранок, 2018. 56 с.
4. Налагодження партнерських стосунків з родинами. Інклюзивна школа: особливості організації та управ-

ління : навчально-методичний посібник / С. М. Єфімова та ін. ; за заг. ред. Л. І. Даниленко. Київ, 2007. 128 с.  
URL: http://www.ussf.kiev.ua/iearticles/93/ (дата звернення: 02.05.2020).

5. Телюк В. В. Активні форми співпраці школи і батьків для підвищення якості освіти. Соціально-педагогічні 
умови співпраці навчального закладу з батьками як фактор підвищення якості освіти : матеріали Інтернет-семінару. 
Львів, 2016. С. 217–229.

REFERENCES
1. Balan B., Borte L., Bontar V. Inlluzivnoe obrazovanie: ucheb. pos. [Inclusive education] / Kord. Velishko N. Kishenev, 

2017. 308 p. [in Russian].
2. Gumenuk A. V. Vzaemodia batkiv ta vchuteliv na schlakhy formuvannia v ditei z osobluvumy osvitnimu potrebamu 

gotovnosti do zuttia v sociumi. [Interaction of parents and teachers on the way of formation in children with special educational 
needs of readiness for life in society]. Pedagogy of partnership as a basis for the development of educational activity subjects 
in the NUSH conditions: materials of scientific-practical conference URL: http://conf.zippo.net.ua/?p=117 [in Ukrainian].

3. Colupaeva A. A. Nakonechna L. M. Inclusivne navchannia: vubir batkiv [Inclusive education: parents’ choise]. 
Kharkiv: Ranok, 2018. 56 p. [in Ukrainian].

4. Nalagodgennia partnerskih stosynkiv z rodunamy. Inclusivna schkola: osobluvosti orzanizacii ta upravlinnia: navch.-
metod. posib. [Establishing partnerships with families]. Inclusive school: features of organization and management: teaching 
method. manual/ Efimova S. M., Kolupaeva A. A., Naida Yu. M., Sofij N. Z. ta in. / edit. Danilenko L. I. K., 2007. 128 p. 
URL: http://www.ussf.kiev.ua/iearticles/93/ [in Ukrainian].

5. Teluk V. V. Aktuvni formu spivpraci schkolu i batkiv dlia pidvuschenia jakosti osvitu. [Active forms of cooperation 
between school and parents to improve the quality of education]. Socio-pedagogical conditions of cooperation between 
the educational institution and parents as a factor in improving the quality of education: Internet-seminar’s materials. 
Lviv, 2016. Pp. 217–229. [in Ukrainian].

Яковенко I., Чорна В. Комплексна система конструктивної взаємодiї ...



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 30, том 4, 2020310

Педагогiка

УДК 378.013+371.03
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/30.212627

Анатолій ЯНОВСЬКИЙ,
orcid.org/0000-0002-9893-9475

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри прикладної математики та інформатики

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
(Одеса, Україна) a.o.yanovski@gmail.com

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Статтю присвячено вивченню організації інформаційно-освітнього середовища (ІОС) другого рівня в закла-
дах вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Розглянуто особливості створення електронного навчаль-
ного курсу з дисципліни як складника ІОС закладу вищої освіти технічними засобами, які доступні викладачеві. 
Метою статті є дослідження феномену інформаційно-освітнього середовища у ЗВО, аналіз його організації 
в умовах дистанційного навчання та ефективності його використання. Виявлено, що інформаційно-освітнє 
середовище – це поєднання новітніх інформаційних технологій та сучасних педагогічних здобутків, що повинно 
призвести до максимального ефекту відносно навчального процесу. Розглянуто різні ролі ІОС у навчальному про-
цесі. ІОС може бути як засобом підтримки навчального процесу, так і засобом для впровадження перевернутого 
навчання. У нашому дослідженні ІОС розглядається в парадигмі організації дистанційного навчання. Виявля-
ється класифікація рівнів інформаційно-освітнього простору та вимоги, які пред’являються до електронного 
навчання. У дослідженні пропонується та обґрунтовується вибір хмарних технологій для створення інформа-
ційно-освітнього середовища другого рівня. Пропонується ІОС для організації дистанційного навчання з такими 
елементами: інформаційні ресурси; контроль знань, умінь та навичок; електронний журнал поточної успішнос-
ті; відеоконференція. Розкрито технічний бік ІОС, який включає в себе сайт на основі Google-груп, де через сис-
тему повідомлень розміщувалися матеріали, завдання, тестування, електронний журнал поточної успішності, 
посилання на відеоконференції та організовувався зворотний зв'язок. Також у статті порівнюються результа-
ти навчання за два роки. Так, завдяки використанню ОІС відвідуваність підвищилася на 11% порівняно з показни-
ками минулого року. Значно поліпшилися показники успішності порівняно з тими групами, де відсутній доступ до 
інформаційно-освітнього середовища, якість зросла на 15% порівняно з минулим роком. Але якщо порівнювати 
результати навчання з групами, де ІОС була присутня й минулого року як система підтримки навчально-вихов-
ного процесу, то результати дещо гірші, якість порівняно з ними знизилася на 4%.

Ключові слова: інформаційно-освітнє середовище, дистанційне навчання інформаційно-комунікаційні техно-
логії.
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INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

The article is devoted to the study of the organization of the information and educational environment (IEE) 
of the second level in higher education institutions in the conditions of distance learning. The peculiarities of creating 
an e-learning course in the discipline as a component of the IEE of a higher education institution, the technical 
means of which are available to the teacher, are considered. The purpose of the article is to study the phenomenon 
of information and educational environment in the higher education institutions, analysis of its organization in terms 
of distance learning and the effectiveness of its use. It was found that the information and educational environment 
is a combination of the latest information technologies and modern pedagogical achievements, which should lead 
to the maximum effect on the educational process. Different roles of IEE in the educational process are considered. 
IEE can be both a means of supporting the learning process and a means of implementing inverted learning. 
In our study, IEE is considered in the paradigm of distance learning. The classification of levels of information 
and educational space and the requirements for e-learning are considered. The study proposes and substantiates 
the choice of cloud technologies to create a second-level information and educational environment. IEE is offered 
for the organization of distance learning with the following elements: information resources; control of knowledge, 
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skills and abilities; electronic journal of current performance; video conferencing. The technical side of IEE was 
revealed, which included a site based on Google groups, where materials, tasks, testing, a success log, links to 
video conferencing and feedback were posted through a system of messages. The article also compares the results 
of training for two years, so due to the use of IEE attendance increased by 11% compared to last year. Success rates 
have significantly improved compared to those groups where there is no access to information and educational 
environment, the quality has increased by 15% compared to last year. But if we compare the results of training with 
groups where IEE was present last year as a system of support for the educational process, the results are slightly 
worse, the quality compared to them decreased by 4%.

Key words: information-educational environment, distance learning information-communication technologies.

Постановка проблеми. Сучасні умови транс-
формації процесу навчання, орієнтованого на дис-
танційну освіту, ставить перед закладами вищої 
освіти нові виклики. Якщо раніше інформаційно-
освітнє середовище створювалося для підви-
щення ефективності класичного навчального про-
цесу засобами впровадження змішаного навчання, 
то в реаліях сьогодення метою інформаційно-
освітнього середовища є забезпечення якісного 
навчально-виховного процесу в умовах дистан-
ційної освіти, що пов’язано з карантинними захо-
дами. Здебільшого заклади вищої освіти під час 
організації дистанційного навчання стикаються 
з проблемами. Більшість із них ґрунтується на 
недосконало розробленому інформаційно-освіт-
ньому середовищі або його відсутності. Також 
до проблем, з якими стикаються у ЗВО, можна 
віднести неготовність забезпечити технічні мож-
ливості забезпечення організації інформаційно-
освітнього середовища, а також недостатню під-
готовленість викладачів до використання цього 
середовища у парадигмі дистанційної освіти.

Аналіз досліджень. Проблеми інформа-
ційно-освітнього середовища та дистанційного 
навчання були предметом розвідок багатьох нау-
ковців. Зокрема, проблемами теоретико-методо-
логічних засад моделювання навчального сере-
довища сучасних педагогічних систем займався 
науковець В. Биков; систему хмаро орієнтованих 
засобів навчання як елементів інформаційного 
освітньо-наукового середовища ВНЗ розглядали 
М. Рассовицька, А. Стрюк, М. Шишкіна; форму-
вання інформаційно-освітнього середовища ВНЗ – 
І. Захарова, Л. Панченко, В. Рахманов; сучасне 
інформаційно-освітнє середовище як чинник удо-
сконалення професійно-педагогічної підготовки 
майбутнього викладача було в полі зору науковця 
Н. Гунько; моделі та засоби формування комп-
лексного інформаційно-освітнього середовища 
навчального закладу розглядали А. Білощиць-
кий, П. Лізунов; теоретико-методологічні засади 
проектування дистанційних навчальних серед-
овищ та розвивальний потенціал дистанційного 
навчання– М. Жалдак, Ю. Машбиць, М. Назар, 
М. Смульсон, Ю. Ільїна; дистанційне навчання 

у віртуальному університеті як спосіб доступу 
до якісної освіти – М. Кадемія, В. Уманець. Але 
недостатньо досліджень, пов’язаних з органі-
зацією процесу дистанційної освіти на основі 
інформаційно-освітнього середовища, створеного 
викладачем вищого навчального закладу, у кон-
тексті технічних засобів, які доступні йому для 
створення зазначеного середовища.

Мета статті – дослідження феномену інфор-
маційно-освітнього середовища у ЗВО, аналіз 
його організації в умовах дистанційного навчання 
та ефективності його використання.

Виклад основного матеріалу. Упрова-
дження інформаційно-комунікаційних технологій 
у навчальний процес закладів вищої освіти ство-
рив нові потужні засоби для підвищення ефек-
тивності останніх. Зокрема, розвиток ІКТ дає 
можливість створення інформаційно-освітнього 
середовища закладу вищої освіти, а також мож-
ливість створення викладачем власного інфор-
маційно-освітнього середовища для організації 
більш якісного навчального процесу із власної 
дисципліни як частини загального середовища 
ЗВО. Статтю присвячено проблемам створення 
інформаційно-освітнього середовища та шляхів 
вирішення з точки зору викладача, його техніч-
них можливостей та адаптації під сучасні умови 
карантинних заходів і забезпечення дистанцій-
ного навчання.

Досліджуючи питання інформаційно-освітнього 
середовища, ми виявили, що не має однозначного 
тлумачення поняття, що вивчається. Автори розгля-
дають означений феномен, спираючись на різні під-
ходи, але вони не суперечать один одному.

І. Мовчан уважає, що інформаційно-освітнє 
середовище – це сукупність умов, що реалізу-
ються на базі інформаційних і комунікаційних 
технологій, спрямованих на здійснення освітньої 
діяльності, сприяють формуванню професійно 
значущих і соціально важливих якостей особис-
тості в умовах інформатизації суспільства (Мов-
чан, 2015: 55).

Також у своїх працях автор зазначає, що 
сучасне інформаційно-освітнє середовище освіт-
ньої установи забезпечує:
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– інформаційно-методичну підтримку освіт-
нього процесу;

– планування освітнього процесу і його 
ресурсного забезпечення;

– моніторинг ходу і результатів освітнього 
процесу;

– сучасні процедури створення, пошуку, 
збору, аналізу, обробки, зберігання та подання 
інформації;

– дистанційну взаємодію всіх учасників 
освітнього процесу (Мовчан, 2015: 55).

С. Назаров дає таке тлумачення поняття 
«інформаційно-освітнє середовище»: це рухома 
педагогічна система, яка об’єднує у собі не тільки 
інформаційні освітні ресурси, комп’ютерні 
засоби навчання, педагогічні методи, технології, 
засоби управління освітнім процесом, а й органі-
зацію і зміст процесу професійного та особистіс-
ного розвитку і саморозвитку кожного студента. 
Тому завданнями інформаційно-освітнього сере-
довища ЗВО є інформаційне, освітнє, комуніка-
тивне, діагностуюче, особистісно-розвиваюче 
і рефлексивне полікомпонентне наповнення 
(Назаров, 2006).

Інформаційне середовище включає у себе без-
ліч інформаційних об'єктів і зв’язків між ними; 
засоби та технології для збирання, зберігання, 
передавання (трансляції), обробки, виробництва 
та поширення інформації, знань, засоби відтво-
рення аудіовізуальної інформації; організаційно-
правові структури, що підтримують інформаційні 
процеси (Levina, 2017: 5020).

Ефективність застосування ІОС у навчаль-
ному процесі досягається тоді, коли відповідні 
технології навчання обґрунтовано і гармонійно 
інтегруються в освітній процес, збагачуючи педа-
гогічні технології, полегшуючи рішення завдань 
управління, а досвід, знання, традиції, накопи-
чені в системі освіти, поповнюють змістовний, 
загальнокультурний складник інформаційного 
простору – від науково-методичної лабораторії 
окремого ЗВО до глобальної мережі Internet. Про-
цес системної інтеграції ІОС повинен охоплювати 
всі структури ВНЗ (навчальні, наукові, адміні-
стративні) і включати: адаптацію самих структур 
і вже існуючих освітніх технологій до можливос-
тей упровадження в ІОС; адаптацію технологій 
до вимог, що пред’являються цими структурами; 
створення взаємокореляційних структур відпо-
відно до ІОС (Рахманов, 2019: 296).

 Резюмуючи вищесказане, ми дійшли висно-
вку, що інформаційно-освітнє середовище – це 
поєднання новітніх інформаційних технологій 
та сучасних педагогічних здобутків, що повинно 

призвести до максимального ефекту відносно 
навчального процесу. Розглядають також і різні 
ролі ІОС у навчальному процесі. ІОС може буди 
засобом підтримки навчального процесу або засо-
бом для впровадження перевернутого навчання. 
Але в нашому разі ми розглядаємо ІОС у пара-
дигмі організації дистанційного навчання.

Ю. Машбиць зазначає, що системи дистанцій-
ного навчання необхідно проєктувати як навчальні 
середовища. Навчальне середовище автор тлу-
мачить як систему засобів, орієнтованих на 
навчання, як спільну діяльність учителя та учнів, 
що здійснюється у взаємодії між ними. Під засо-
бами розуміє все те, що сприяє досягненню цілей 
у навчальному середовищі: ідеальні засоби (зна-
ння), матеріальні засоби (технічні засоби), матері-
алізовані засоби (об’єкти, що мають фізичну при-
роду, однак вирішальними в їх використанні є їх 
символьне значення; це різні засоби унаочнення). 
Навчальне середовище – це штучна, тобто ство-
рена людьми система, причому з чітко визна-
ченими навчальними цілями, яка функціонує 
у певному просторі, в нашому разі – у просторі 
віртуальному (Дистанційне навчання, 2012: 17).

Ефективне дистанційне навчання передбачає 
також проєктування середовища саморозвитку 
з урахуванням найновітніших комп’ютерних 
технологій, які узагальнено сьогодні під назвою 
Web.2.0. Це такі знаряддя, як блоги та мікроблоги 
(типу Twitter, ЖЖ), соціальні мережі і системи 
соціальних презентацій, вікі-проєкти, мультиме-
дійні системи обміну (YouTube та ін.), системи 
спільних редакторських офісів тощо. Під ці вража-
ючі технологічні можливості розробляються, від-
повідно, нові освітні методичні підходи, зокрема 
в дистанційній освіті. Більше того, технології дис-
танційної освіти починають надзвичайно тісно 
втручатися в освіту стаціонарну, адже остання 
теж ґрунтується нині на комп’ютерних можливос-
тях редагування контенту вебсайту, на створенні 
так званих інтелект-карт, комп’ютерній підтримці 
діяльності навчальної спільноти, обміні ресур-
сами (відео, фото, аудіо, посилання, презентації), 
спільній роботі над документами (Дистанційне 
навчання, 2012: 53).

У працях І. Захарової розглядається механізм 
поділу інформаційно-освітнього простору на різні 
рівні. Так, авторка розглядає ІОС першого рівня, 
тобто глобального університетського, та ІОС дру-
гого рівня, це електроні навчальні курси (ЕНК), 
які розроблять у рамках дисципліни викладачі 
й які інтегруються в ІОС університету. Авторка 
зазначає, що ЕНК є відкритою дидактичною 
системою, що відноситься до другого рівня ІОС  
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(спеціалізована ІОС), функціонування якої базу-
ється на авторській концепції вивчення даної дис-
ципліни, а змістовний складник – на базі мульти-
медійних даних, в якій доступний оперативний 
пошук необхідної інформації. Система ЕНК може 
реалізовувати функції автоматизованих навчаль-
них і контролюючих систем, моделюючих  про-
грам та інших програмних засобів, доступних 
в ІОС. ЕНК розглядається як система, що включає 
такі функціональні підсистеми: інформаційно-
навігаційну, змістовну, діагностуючу, керуючу 
(Захарова, 2003). Ми погоджуємося з таким поді-
лом та в подальшому будемо розглядати саме 
систему ІОС другого рівня. Це зумовлено тим, 
що в нестандартних умовах карантину необхідно 
швидко організовувати ІОС другого рівня, тобто 
ЕНК із дисциплін, що викладаються, після чого 
сукупність цих ЕНК може стати основою інфор-
маційно-освітнього середовища ЗВО. 

Л.  Панченко зазначає, що поняття «інформа-
ційно-освітнє середовище» щодо вищої школи 
може розглядатися в таких аспектах: навчання 
окремого предмета; навчального закладу вищої 
освіти; дистанційного навчання; відкритої освіти; 
персонального інформаційно-освітнього сере-
довища викладача й студента ( Панченко, 2011). 
На нашу думку, якщо кожен викладач зможе само-
стійно створювати власне інформаційно-освітнє 
середовище як частину загального ІОС вищого 
навчального закладу, це сприятиме поліпшенню 
ефективності дистанційного навчання та розви-
тку загального ІОС. 

Д. Вербівський виділяє таки вимоги, які 
пред’являються до електронного навчання (Вер-
бівський, 2018): 

‒ функціональність (дана вимога полягає 
у наявності в системі певного набору функцій 
різного рівня (форуми, чати, управління курсами 
і тими, хто навчається, аналіз активності студен-
тів)); 

‒ надійність (сюди входить не тільки зруч-
ність і простота оновлення контенту, а й захист від 
зовнішніх впливів); 

‒ стабільна робота, яка заснована на сту-
пені стійкості функціонування системи по відно-
шенню до різних режимів роботи; 

‒ підтримка стандартів, зокрема SCORM; 
‒ наявність системи перевірки знань; 
‒ зручність використання та наявність 

доступу; 
‒ перспективи розвитку платформи та якісна 

технічна підтримка. 
Із метою створення інформаційно-освітнього 

середовища для організації дистанційної освіти 

існує багато технічних рішень. Розвиток інформа-
ційно-комунікаційних технологій постійно пропо-
нує багато нових шляхів для зазначених процесів. 
Основне завдання викладача вищого навчального 
закладу – вибрати найбільш оптимальні засоби 
для організації навчально-виховного процесу, 
також це стосується і дистанційного навчання. 

У цьому дослідженні ми вирішили розглянути 
організацію інформаційно-освітнього середовища 
викладачем в умовах дистанційної освіти саме 
через можливості окремого викладача. На нашу 
думку, інформаційно-освітнє середовище, крім 
зазначених вище функцій, повинно відповідати 
таким критеріям: незалежність викладача в орга-
нізації ІОС; доступність технічних та програм-
них засобів; можливість адміністрування ІОС; 
присутність зворотного зв’язку; дистанційна вза-
ємодія. Важливість цих умов зумовлена тим, що 
існує велика кількість спеціалізованих платформ 
e-learning для організації ІОС для дистанційної 
освіти. Мабуть, найбільш відома система управ-
ління навчанням – Moodle, вона включає у себе всі 
елементи, необхідні для організації ІОС в умовах 
дистанційної освіти. Але для її запуску та функ-
ціонування необхідні сервер, технічний персонал 
його підтримки тощо. Це під силу закладу вищої 
освіти, але не окремому викладачу. На жаль, не 
в усіх ЗВО є централізований підхід до організації 
інформаційно-освітнього середовища для дистан-
ційного навчання. Здебільшого викладачу дово-
диться самостійно організовувати процес дистан-
ційного навчання, створювати і підлаштовувати 
під цей процес інформаційно-освітнє середовище.

‒ Нами для створення ІОС були вибрані 
хмарні технології, оскільки хмарні сервіси 
є доступними, мобільними, мультиплатформ-
ними та швидко розгортаються. У нашому разі 
ми вибрали Google-сервіси. Створене ІОС мало 
такі елементи: 

‒ Інформаційні ресурси. До них відноси-
лися тексти лекцій, презентації, відеоматеріали; 
диференційовані завдання до практичних занять; 
інструкції до виконання лабораторних робіт; мето-
дичні рекомендації до дисциплін, що викладалися.

‒ Контроль знань, умінь та навичок. Модульні 
тестування, продукти творчої діяльності, резуль-
тати практичної роботи. 

‒ Електронний журнал поточної успішності.
‒ Відеоконференція для організації прове-

дення занять он-лайн.
Технічний складник ІОС. Середовище було 

розміщено на сайті на основі Google-груп, що 
дало змогу налаштувати розподіл ролей, іденти-
фікувати студентів, приєднувати до навчальної 

Яновський А. Iнформацiйно-освiтнє середовище в умовах дистанцiйного навчання
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групи, керувати процесом розміщення повідо-
млень. Кожне повідомлення містило інформацію 
відносно виду заняття, матеріали для опанування, 
завдання, тестування тощо. Під кожним повідо-
мленням студенти мали змогу залишати відпо-
віді, завантажувати виконані завдання, задавати 
питання. Після закінчення опрацювання теми 
повідомлення можна блокувати для відповідей, 
що поліпшує процес адміністрування групи. Для 
організації контролю знань, окрім перевірки вико-
нання практичних завдань та протоколів лабора-
торних робіт, були створені тестування за кожним 
модулем на основі Google-форм. Електронний 
журнал із поточним оцінюванням був створений 
на основі Google-таблиць, у ньому виставлялися 
бали та автоматизований підрахунок, посилання 
в режимі перегляду розташовувалося в одноймен-
ному повідомленні. Також в окремому повідо-
мленні надавалася інформація про час відеокон-
ференції з посиланням на неї, темою та планом 
заняття. Для організації відеоконференції вико-
ристовувався сервіс для організації онлайн-кон-
ференцій Zoom, що дало змогу проводити лек-
ційні, практичні заняття; особливо корисною 
функцією виявилося під час лабораторних занять 
транслювання екрану, що дало змогу унаочнити 
пояснення, що не завжди можливо в аудиторії.

Нами була простежена динаміка ефективності 
організації навчально-виховного процесу в умовах 
дистанційної освіти з попередніми періодами без 
використання інформаційно-освітнього середо-
вища та з використанням останнього як технології 
підтримки навчально-виховного процесу, оскільки 
використання ІОС, що розглядається, відбувається 
третій рік поспіль як платформа для дистанційної 
освіти, перевернутого навчання та інформаційної 
підтримки навчально-виховного процесу. Можна 
стверджувати, що використання ІОС підвищує 
відвідуваність занять, що пов’язано з особливос-
тями організації відео конференцій та доступністю 
матеріалів. Так, відвідуваність підвищилася на 
11% порівняно з показниками минулого року. Зна-
чно поліпшилися показники успішності порівняно 
з тими групами, де відсутній доступ до інформа-
ційно-освітнього середовища; якість зросла на 
15% порівняно з минулим роком. Але якщо порів-
нювати результати навчання з групами, де ІОС була 

присутня й минулого року як система підтримки 
навчально-виховного процесу, то результати дещо 
гірші, якість порівняно з ними знизилася на 4%. 
Імовірно, це пояснюється тим, що спілкування 
викладача і студента в аудиторії більш ефективне, 
ніж засобами ІКТ. Видатний науковець М. Жалдак 
відзначав, що ефективність педагогічного впливу 
під час дистанційної формі навчання за допомогою 
комп’ютерних телекомунікаційних мереж немож-
ливо зрозуміти без урахування особливостей спіл-
кування між учителем і учнем. Тут важливо знайти 
шляхи вирішення проблем, зумовлених тим, що: 
матеріал у процесі спілкування не тільки переда-
ється, а й формується, уточнюється, розвивається; 
вербальне спілкування реалізується за допомогою 
фактичного та дискусійного типів діалогів; орга-
нічним доповненням вербальної мови є викорис-
тання невербальних засобів спілкування, таких 
як жести, міміка, пантоміміка; якість голосу, його 
діапазон, тональність, включення в мову пауз, 
сміху, покашлювань і т. п.; візуальне спілкування 
(контакт очима); інтерактивний бік спілкування 
виявляється у спільній діяльності, у процесі спіл-
кування повинно бути взаєморозуміння між його 
учасниками (Дистанційне навчання, 2012: 42). 

Ці аспекти частково вирішуються засобами 
відеоконференцій, але відтворити роботу з ауди-
торією засобами дистанційного навчання майже 
неможливо. 

Висновки. Існує багато варіантів техніч-
них засобів для організації інформаційно-освіт-
нього середовища для дистанційного навчання, 
ми вибрали вищеописаний, тому що всі ці засоби 
є доступними, вільними та надійними. Зазначені 
елементи ІОС показали свою ефективність під 
час дистанційної освіти й як засоби підтримки 
навчально-виховного  процесу у закладах вищої 
освіти. Цілодобовий доступ до інформацій-
них ресурсів, онлайн-тестування після кожного 
модулю, відеоконференції – усе це сприяло під-
вищенню рівня знань, умінь та навичок студентів. 

Перспектива подальших пошуків у напрямі 
дослідження полягає у дослідженні особливостей 
використання Office 365 для організації інформа-
ційно-освітнього середовища в умовах дистанцій-
ного навчання та як засіб підтримки навчально-
виховного процесу у закладах вищої освіти.
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ВИВЧЕННЯ ОМОНІМІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
ЯК ІНОЗЕМНОЇ

У статті зосереджено увагу на теоретичних і практичних аспектах вивчення омонімії в іншомовній авдито-
рії, подано основні вправи, завдяки яким студенти-іноземці зможуть легше та ефективніше вивчити, засвоїти 
та правильно вживати омоніми сучасної української мови.

Навчання української мови як іноземної пов’язане зі знанням лексики. Уміння і навички вживати слова потріб-
но розглядати як найважливіший та невід’ємний компонент змісту навчання іноземної мови, а їх формуван-
ня саме й є метою навчання лексичного матеріалу. Сутність явища полягає у тому, що за омонімії має місце 
тотожність, тобто збіг звучання за різних значень слів.

Визначення меж багатозначності та омонімії – проблемне у лексикографії. Наприклад, Словник україн-
ської мови (в 11-ти томах) подає слово «корінь» як багатозначне, натомість Етимологічний словник трактує 
корінь1 (як частину дерева) і корінь2 (математичний) як омоніми. Тому є два протилежні твердження про омоні-
ми: 1) омоніми – це слова, різні за походженням, які у процесі розвитку мови не мали і не мають нічого спільного; 
2) омоніми – це слова, що виникли внаслідок розщеплення значень багатозначного слова.

Мовознавці виокремлюють такі типи омонімів: 1) фразеологічні (однозвучні сталі вислови): «пустити пів-
ня» означає підпалити щось, омонімний відповідник «пустити півня» має значення «зірватися на високій ноті»; 
2) лексичні (слова з однаковим звучанням, але різні за значенням): кулон1 (жіноча прикраса) – кулон2 (одиниця 
виміру кількості електрики).

Лексичні омоніми бувають повними і неповними. Повні омоніми належать до однієї частини мови, а їхній 
звуковий склад є тотожним в усіх формах: коса1 (вид зачіски), коса2 (мілина) та коса3 (сільськогосподарське 
знаряддя). До неповних належать слова, які не збігаються в певній граматичній формі. Різновидами неповних 
омонімів є: омоформи, омофони та омографи.

Міжмовні омоніми – це слова, які мають однаковий звуковий комплекс, але різні значення. Це явище властиве 
навіть не близькоспорідненим мовам: сік – фруктовий напій та seek – шукати. 

Вивчення омонімії в курсі української мови як іноземної має дуже велике значення, оскільки поліпшить студен-
там знання лексикології, полегшить сприйняття нової інформації, розширить світогляд студентові-іноземцеві.

Ключові слова: українська мова як іноземна, омонімія, омофони, омоформи, омографи, граматичні вправи.
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LEARNING HOMONIMY AT LESSONS OF UKRAINIAN AS A FOREIGN 
LANGUAGE

The article is focused on the theoretical and practical homonymy learning aspects among foreign language audiences. 
The main exercises are presented here help foreign students to learn the Ukrainian language more easily and effectively 
using modern homonyms.

Learning Ukrainian as a foreign language is associated with knowledge of vocabulary. The ability to use words should 
be considered as the most important and integral component as the content of foreign language learning, and word 
formation is the purpose of learning lexical material. The essence of the phenomenon lays in the fact that there is 
an identity in homonymy, the sound coincidence with the difference in the meanings of the words.

Defining the boundaries of ambiguity and homonymy is problematic in lexicography. For example, the Dictionary 
of the Ukrainian Language (in 11 volumes) presents the word for it as ambiguous, while the Etymological Dictionary 
interprets root1 (as part of a tree) and root2 (mathematical) as homonyms. Therefore, there are two opposing 
statements about homonyms: 1) homonyms are words of different origins, which in the process of language development 
had and have nothing in common; 2) homonyms are words that arose as a result of splitting the meanings of  
a polysemous word.
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Linguists distinguish the following types of homonyms: 1) phraseological (monosyllabic constant expressions): to let 
the rooster mean “set fire to something”, the homonymous equivalent to let the rooster mean “to break on a high note”; 
2) “lexical (words with the same sound, but different in meaning): pendant1 (women’s jewelry) – pendant2 (unit of electricity).

Lexical homonyms can be complete and incomplete. Full homonyms belong to one part of speech, and their sound 
composition is identical in all forms: braid1 (a type of hairstyle), braid2 (shallow) and braid3 (agricultural implements). 
Incomplete words include words that do not match in a certain grammatical form. Varieties of incomplete homonyms are: 
homophones and homographs.

Interlingual homonyms are words that have the same sound complex but different meanings. This phenomenon 
is characteristic not even of closely related languages: juice is a fruit drink and coincides in pronunciation with  
the word seek.

The study of homonymy in the course of Ukrainian as a foreign language is very important because it improves students’ 
knowledge of lexicology, facilitates the perception of new information, expands the worldview outlook of a foreign student.

Key words: Ukrainian as a foreign language, homonymy, homophones, homonyms, homographs, grammar exercises.

Постановка проблеми. Із розвитком незалеж-
ної Української держави з’явилося зацікавлення 
вивченням й української мови. Знання української 
мови забезпечує вільне спілкування мовою в різно-
манітних сферах та ситуаціях реальної комунікації. 
Навчання української мови як іноземної пов’язане 
зі знанням лексики. Уміння і навички вживати 
слова потрібно розглядати як найважливіший 
та невід’ємний компонент змісту навчання інозем-
ної мови, а їх формування саме й є метою навчання 
лексичного матеріалу (Ніколаєва, 2002: 17).

Між словами, що творять словниковий склад 
української мови, ми можемо побачити певні від-
ношення як за характером значень, які вони вира-
жають, так і за їх фонетичним оформленням, тобто 
подібність їхнього звукового складу. У словнико-
вому складі української мови ми можемо виявити 
три основних типи відношень між словами: омо-
німічні (за звуковою відповідністю), синонімічні 
(за близькістю виражених значень) та антонімічні 
(за протиставленням виражених значень). Наяв-
ність цих відношень дає змогу говорити про кон-
кретну організацію слів у словниковому складі 
та про існування лексичної системи мови. 

Сутність явищ омонімії, синонімії та анто-
німії полягає у тому, що за омонімії має місце 
тотожність, тобто збіг звучання за різних значень 
слів, за синонімії – тотожність значень за різ-
ного звучання (тобто звукового складу), за анто-
німії – протилежне значення за різного звучання 
слів. У даному дослідженні нас цікавить явище 
омонімії.

Аналіз досліджень. Ця тема висвітлюється 
в мовознавчій літературі досить давно та роз-
глядається такими вченими, як В. Виноградов, 
М. Фоміна, Р. Попов, Л. Рахманова, О. Микитюк, 
І. Фаріон та ін. Їх суперечки стосуються розуміння 
сутності омонімії, її виникнення у слов’янських 
мовах, використання у мовленні, розмежування 
омонімії та полісемії. Тому поки не припиниться 
полеміка, дане питання й досі може вважатися 

актуальним. Також важко знайти цілісні дослі-
дження про те, як правильно викладати омоніми 
в іншомовній авдиторії. 

Проблема омонімії, багатогранні аспекти її 
семантики протягом довгого часу привертає увагу 
дослідників. Певний час дослідження у сфері омо-
німії зосереджувалися на лексичній омонімії, яка 
отримала найбільш повну семасіологічну та лек-
сикографічну інтерпретацію. Історично склалися 
три токи зору щодо лексичної омонімії. Згідно 
з першою, визнаються лише етимологічні (гете-
рогенні) омоніми, що виникли в результаті випад-
кового збігу звукових комплексів (Ж. Жильєрон, 
Р. Меннер, Ж. Орр). Згідно з другою, лексична 
омонімія має два вихідних джерела: фонетична 
конвергентна еволюція різних слів або форм 
(включаючи запозичення) та семантична дивер-
гентна еволюція одного слова (Л. Булаховський, 
Р. Будагов, С. Ульман). А згідно з третьою – мож-
ливим є утворення омонімів у результаті слово-
твірних процесів (В. Виноградов, А. Смирниць-
кий, Ш. Баллі) (Виноградов, 1977).

Мета статті – дослідити теоретичні особли-
вості вивчення омонімії в процесі викладання 
української мови як іноземної, а також звернути 
увагу на прикладний аспект – подати основні 
вправи для вивчення та засвоєння цього матеріалу 
в іншомовній авдиторії. 

Виклад основного матеріалу. Більшість 
сучасних мовознавців згідна з тим, що омоніми 
(від гр. homos – однаковий, onyma – ім’я) – це 
слова, що мають однаковий звуковий склад, але 
відмінні за значенням, так звані слова-двійники 
(Козачук, 1993: 9; Микитюк, 2013: 76; Ющук, 
2004: 185). Наприклад, клепати1 (випрямляти 
й загострювати лезо коси) – клепати2 (зводити 
наклеп), луг1 (угіддя для сінокосу) – луг2 (хімічна 
речовина).

Визначення меж багатозначності та омонімії – 
проблемне у лексикографії. Наприклад, Словник 
української мови (в 11-ти томах) подає слово 
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«корінь» як багатозначне, натомість Етимологіч-
ний словник трактує корінь1 (як частину дерева) 
і корінь2 (математичний) як омоніми. Тому є два 
протилежні твердження про омоніми: 1) омо-
німи – це слова, різні за походженням, які у про-
цесі розвитку мови не мали і не мають нічого 
спільного; 2) омоніми – це слова, що виникли вна-
слідок розщеплення значень багатозначного слова 
(Микитюк, 2013: 77).

Мовознавці виокремлюють такі типи омонімів: 
1) фразеологічні (однозвучні сталі вислови): пус-
тити півня означає «підпалити щось», омонімний 
відповідник пустити півня має значення «зірватися 
на високій ноті»; 2) лексичні (слова з однаковим зву-
чанням, але різні за значенням): кулон1 (жіноча при-
краса) – кулон2 (одиниця виміру кількості електрики). 

Шляхи виникнення лексичних омонімів. Най-
більш продуктивним та історично найбільш склад-
ним фактором появи омонімії є розрив першопо-
чатково єдиної семантики багатозначного слова. 
Наприклад, дисципліна1 (твердо встановлений 
порядок) та дисципліна2 (галузь наукового знання, 
навчальний предмет) виникли на основі багато-
значного латинського слова disciplina (учення, роз-
порядок); місяць1 (одна дванадцята частина астро-
номічного року) та місяць2 (небесне світило). 

Під час навчання омонімії в іншомовній авди-
торії викладачеві варто звернути увагу на те, 
що в рідних мовах студентів таке явище також 
має місце. Наприклад, ісп. banco (банк) і banco 
(лавка), mono (мавпа) і mono (один), vela (човен) 
і vela (свічка); нім. Zug (течія, тяга) і Zug (потяг); 
франц. train (хід) і train (поїзд); англ. import (мати 
значення) та import (ввозити), англ. fast (міцний, 
твердий) та fast (швидкий); пол. kilka (кілька) 
та kilka (декілька), пол. celny (влучний) і celny 
(чудовий, відмінний); рос. свет (енергія) і свет 
(світло), рос. мир (спокій) та мир (світ).

Іншим шляхом виникнення омонімів можна 
вважати збіг звукового складу двох або більше 
українських слів. Наприклад, розрада1 (те, що 
приносить заспокоєння) і розрада2 (сварка, ворож-
неча); біль1 (фізичне страждання), біль2 (біла 
пряжа), біль3 (хвороба хрестоцвітих). Також тра-
пляються збіги звукового складу українського 
та запозиченого слова. Наприклад, око1 (орган 
зору) та око2 (з арабської – міра); клуб1 – маса 
чогось рухомого кулястої форми (пилу, диму) 
і клуб2 – суспільна організація, що об’єднує людей 
(англ. club); горн1 – частина шахтної печі і горн2 – 
сигнальний ріжок (нім. Horn).

Ще одним шляхом є збіг звукового складу 
двох або більше запозичених слів. Наприклад, 
фокус1 (лат. Focus – вогнище, осередок; фізична 

точка, у якій збираються, перетинаються від-
биті сферичним дзеркалом або заломлені лінзою 
паралельні промені) та фокус2 (нім. Hokuspokus – 
спритний прийом, трюк, що вражає своєю над-
природністю). Наступним є збіг звукового складу 
внаслідок переходу слів з однієї частини мови 
в іншу: черговий (прикметник та іменник), 
вздовж (прислівник та прийменник), гляди (дієс-
лово та вигук). І, нарешті, останнім шляхом 
є збіг звукового складу в процесі словотворення: 
винний1 (від вина) і винний2 (від вино); річний1  
(від рік) і річний2 (від річка). 

Мовознавець О. Микитюк уважає, що у мові 
є також і омоантоніми. Це омоніми, які мають 
протилежне значення (Микитюк, 2013: 78). 
Наприклад, позичати1 (давати щось у борг) і пози-
чати2 (брати щось у борг); прослухати1 (пропус-
тити щось крізь вуха, тобто не слухати) та прослу-
хати2 (щось уважно вислухати).

Лексичні омоніми бувають повними і непо-
вними. Повні омоніми належать до однієї час-
тини мови, а їхній звуковий склад є тотожним 
у всіх формах: схожість1 (іменник до схожий) 
та схожість2 (здатність до проростання); коса1 (вид 
зачіски), коса2 (мілина) та коса3 (сільськогосподар-
ське знаряддя). До неповних належать слова, які не 
збігаються в певній граматичній формі. Наприклад, 
відмінною є форма родового відмінка однини у сло-
вах: термін1 (родовий відмінок терміна – відтинок, 
проміжок часу, встановлений для чого-небудь) 
та термін2 (родовий відмінок терміна – слово або 
словосполука, що означає спеціальне поняття якої-
небудь галузі науки, мистецтва). У неповних омоні-
мів відмінною може бути числова форма: рись1 (біг 
коня) однинний іменник та рись2 (хижий звір) має 
форму і однини, і множини.

Різновидами неповних омонімів є омоформи, 
омофони та омографи. І. Ощипко зараховує їх до 
граматичних явищ (Ощипко, 1968: 17–18).

Омоформи (гр. homos – однаковий і лат. 
forma – форма) – слова з однаковим звуковим 
складом у певній граматичній формі. Найчастіше 
це є слова з різних частин мови: їм (теперішній 
час дієслова їсти) – їм (займенник вони); повз 
(дієслово чоловічого роду минулого часу) – повз 
(прийменник); три (числівник) – три (наказовий 
спосіб від терти). В європейських мовах знахо-
димо таке ж явище. Наприклад, англ. saw – пилка 
та saw – минулий час дієслова «бачити»; пол. 
koło – біля і koło – коло, круг; рос. стих (дієс-
лово минулого часу) і стих (вірш); нім. das Gehen 
(хід) і gehen (ходити), das Schreiben (письмо) 
та schreiben (писати); ісп. coma (їсти) і coma (знак), 
barro (підмітаю) і barro (бруд), oro (молюся)  
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і oro (золото); фр. pouvoir (могти) та un pouvoir 
(влада, можливість), avoir (дієсл. мати) та un avoir 
(майно, надбання), devoir (бути зобов’язаним) 
та un devoir (завдання).

Омографи (гр. homos – однаковий і grapho – 
пишу) – слова з однаковим написанням, але з різ-
ною вимовою (мають різний наголос): хаос (у міфо-
логії – стихія) та хаос (безладдя); дорога (іменник) 
і дорога (від дорогий); замок (будівля) і замок 
(пристрій для замикання дверей): а млин був 
замкнений як замок на замок. Таке ж явище можна 
зустріти і в європейських мовах. Наприклад, ісп. 
papa (картопля) і papá (тато), río – сміюся і rio 
(річка); нім. übersetzen (пересадити) übersetzen 
(перекладати); фр. mais (але) та maїs (кукурудза); 
англ. record (запис) і record (записувати), project 
(проєкт) та project (проєктувати).

Омофони (гр. homos – однаковий і phonos – 
звук) – слова з однаковою вимовою, але з різним 
написанням: греби (наказова форма дієслова 
гребти) і гриби (множина від іменника гриб); 
мине (від минати) і мене (родовий відмінок від 
«я»), Мороз (прізвище) і мороз (явище природи), 
Роман (ім’я) та роман (жанр художньої літера-
тури). Сюди належать і синтаксичні омоніми. Це 
однакові звукові комплекси, один з яких є словом, 
інший – поєднанням слів. Наприклад: про загс 
у неї натяки прозорі, а він щовечора патякає про 
зорі; даремно готуватись ти до бою, хто рабство 
виправдовує добою. В інших мовах омофони теж 
присутні: англ. write (писати) і right (правильний, 
правий), week (тиждень) і weak (слабкий); ісп. ola 
(хвиля) і hola (привіт), ajito (трясу) і agito (час-
ничок), Asia (Азія) та hasia (робив); фр. boulot 
(робота, батон хліба) і bouleau (береза), pot (чай-
ник) і peau (шкіра).

Міжмовні омоніми – це слова, які мають одна-
ковий звуковий комплекс, але різні значення. Це 
явище властиве навіть не близькоспорідненим 
мовам: кров (рос. житло) – кров (укр. червона 
рідина в організмі), час (рос. година) – час (укр. 
період), сік (англ. seek – шукати) – сік (укр. напій 
із фруктів), рот (нім. rot – червоний) – рот (укр. – 
уста). І. Фаріон називає міжмовні омоніми «одна-
ковими ключами, що відмикають зовсім різну дій-
сність» (Фаріон, 7: 153).

Як показує досвід викладання української 
мови іноземним студентам, такі явища, як бага-
тозначність, паронімія та омонімія, носії інших 
мов засвоюють досить важко. На перший погляд 
це видається дивним, оскільки, як доведено вище, 
омонімів у їхніх рідних мовах також є немало. 
Тому після пояснення теоретичного матеріалу 
та наведення великої кількості прикладів, викла-

дач повинен закріпити усі правила, виконуючи 
зі студентами лексичні вправи, які спрямовані 
на розвиток пам’яті, мислення студентів, їхніх 
розумових здібностей та логіки. Наступним ета-
пом має бути виконання завдань порівняльного 
та зіставного характеру. Варто зазначити, що під 
час складання таких вправ дуже важливо врахову-
вати особливості рідної мови студентів-іноземців.

Вправа 1. Прочитайте наведені нижче форму-
лювання і вкажіть, яке з них визначає омографи, 
омоформи та омофони. Наведіть по два-три при-
клади для кожної групи.

1. Слова, які однаково вимовляються, але 
пишуться по-різному. 2. Слова, які збігаються 
у звучанні та написанні лише в окремих граматич-
них формах. 3. Слова, які збігаються у написанні, 
але вимовляються по-різному.

Вправа 2. До поданих слів підберіть омоніми 
або омоформи. Запишіть по дві пари речень, дово-
дячи омонімічність відповідних слів: склад, клас, 
моль, гриф, оклад, тік, ніс, віз.

Вправа 3. Придумайте ситуації, в яких можуть 
бути використані подані крилаті вислови.

1. На ньому (ній) світ клином не зійшовся.  
2. Вийти у світ. 3. Не близький світ. 4. Зжити зі 
світу (кого-небудь).

Вправа 4. Підберіть до слів ключ, ласка, коса, 
клас прикметники, які уточнюють значення омо-
німів та підходять за змістом.

Приємний, хитрий, піщаний, ніжний, довгий, 
новий, перший, гострий,масивний, просторий, 
дверний, вищий, журавлиний.

Вправа 5. За допомогою словника визначте 
лексичне значення омонімів: такт, кома, термін, 
фокус, біль, розрада, гіпербола, люстрація.

Вправа 6. Виберіть рядок, у якому не сплутано 
міжмовні омоніми.

1) йому відказали у цій справі, нагла справа, 
поїхати на рибалку, сидіти в засаді;

2) ворожити на кавовій гущі, домашній адрес, 
за це його наказали, лічити гроші, наглий студент;

3) доказати казку, дурно працювати, нарядний 
документ, церковні бані;

4) брудна свита, займатися фізикою, пішла 
луна гаєм, я відказав і пішов далі.

Вправа 7. Складіть цікавинки зі словами: до 
волі – доволі, сонце – сон це, потри – по три, 
Судак (місто) – судак (хижа риба), міна – міна.

Вправа 8. Складіть речення зі словами: гадати, 
наглий, відношення, вірний, баня, блюдо, дока-
зати, смутно.

Вправа 9. Визначте вид омонімів (лексичні омо-
німи, омофони, омоформи, омографи). Поставне 
наголос над кожним словом.

Яремчук С. Вивчення омонiмiї на заняттях з української мови як iноземної
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Педагогiка

Брати – брати, ручка – ручка, умови – у мови, 
накрила – на крила, білок – білок, права – права, на 
березі – на березі, настав – на став, зміст – з міст, 
мати – мати, гори – гори, повіки – повіки, дорога – 
дорога, зараз – за раз, місяць – місяць.

Вправа 10. Поясніть, виходячи з контексту, лек-
сичне значення виділених омонімів.

1. Старі слова говорить Гудзь, а вони кра-
ють сьогодні, як нагострений ніж (М. Коцюбин-
ський). 2. Вона добріша, ніж її сестра (М. Вовчок).  
3. Дядько був станом вищий, очі чорні (М. Вовчок). 
4. У польовому стані по росяній порі, зійшлися на 
вечерю засмаглі косарі (М. Нагнибіда). 5. Ще плетиво 
тросів та балок снується у вишні (М. Бажан). 6. Кри-
ниця в балці, журавель при ній (М. Рильський).

Вправа 11. Введіть подані омоніми в речення. 
Прокоментуйте їхнє значення.

Мила (прикметник) – мила (дієслово); бал 
(свято) – бал (оцінка); туш (чорна фарба) – туш 
(музичне вітання); коло (прийменник) – коло (імен-
ник); пара (води) – пара (чобіт); ключ (у замку) – 
ключ (підказка); шах (дія в шахах) – шах (східний 
володар).

Вправа 12. Запам’ятайте деякі приклади міжмов-
ної (українсько-російської) омонімії. Усно проілю-
струйте розбіжності у поточному вживанні цих слів 
(для студентів із рідною російською мовою).

Вітати (приветствовать) – (витать) витати; облік 
(учет) – (облик) вигляд; лік (счет) – (лик) вид; кіт 
(кот) – кит (кит); кров (кровь) – (кров) притулок; 
лаяти (ругать) – (лаять) гавкати; луна (эхо) – (луна) 
місяць; час (время) – (час) година; часи (времена) – 
(часы) годинник; справа (дело) – (справа) праворуч; 
стать (пол) – (стать) статура; наглий (срочный) – 
(наглый) зухвалий; участь (участие) – (участь) доля; 
брак (нестача) – (брак) шлюб; доказати (догово-
рить) – (доказать) довести.

Варто зазначити, що пропоновані вище вправи 
варто подавати лише тим іноземним студентам, які 
оволоділи середнім рівнем української мови, грамотно 
пишуть і мають досить великий словниковий запас. 

Висновки. Лексика – це те, з чим студент-іно-
земець зіштовхується з перших днів перебування 
в чужій державі. Нові слова, пов’язані зі спеціаль-
ністю, він чує в навчальному закладі, а загальновжи-
вану лексику – на вулиці, у закладах громадського 
харчування, дискотеках, під час мандрівок Украї-
ною. Вивчення нових слів та виразів відбувається 
щодня аж до останнього моменту його перебування 
в Україні, тому вивчення омонімії має таке велике 
значення в курсі української мови як іноземної.  
Це поліпшить студентам знання з лексикології 
сучасної української мови, полегшить їм сприй-
няття нової інформації та розширить їхній світогляд.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ПРЕЛЮДІЇ І ФУГИ D-MOLL № 6 З ДТК (2 ТОМ) 
Й. С. БАХА СУЧАСНИМИ БАЯНІСТАМИ

В педагогічній роботі проблема розкриття сенсу музики Й. С. Баха важлива особливо. По відношенню до 
прелюдій і фуг «Добре темперованого клавіру» накопичено великий педагогічний досвід і склалися усталені вико-
навські традиції, внутрішня суть цієї музики буває закрита від виконавців.

Метою статті постає завдання з’ясувати проблеми, особливості виконання та зробити порівняльний аналіз інтер-
претацій прелюдії і фуги d-moll № 6 з 2 тому «Добре темперованого клавіру» Й. С. Баха сучасними баяністами. 

Мeтoдологія роботи полягає у застосуванні таких методів, як: aнaліз літeрaтурних джeрeл, узaгaльнюючий, 
icтoрикo-культурoлoгiчний, aбстрaгуючий, синтeз, cиcтeмний, творчо-діяльнісний, пoрівняльний, хрoнoлoгiчний 
та типoлoгiчний.

Наукова новизна полягає у тому, щоб окреслити домінуючі тенденції у дискурсі художньо-естетичних орієн-
тацій сучасних баяністів. Провести дослідження, які виконавські виражальні засоби та форми потрібно вико-
ристовувати баяністам, щоб передати образно-значеннєвого змісту при виконанні Прелюдії і фуги d-moll № 6  
з «Добре темперованого клавіру» (2 том) Й. С. Баха. Також окреслити xaрaктeрні риси інтерпретацій Прелюдії 
і фуги у баянному виконавстві. 

Як висновок у статті відзначається, що спеціального новаційного акценту чи альтер нативної пропозиції 
з боку баянно-виконавського тлумачення циклу d-moll не можна зауважити. Але можна констатувати деякі 
показові моменти, що окреслюють домінуючі тенденції у дискурсі художньо-естетичних орієнтацій сучасних 
баяністів. Це виконання аналізованого твору (знакового не лише для Прелюдії і фуги d-moll № 6 (2 том), а й для 
музичного стилю Й.С. Баха у всій його парадигмальній цілості) у порівнянні з інтерпретаційними домінантами 
уславлених піаністів мину лих десятиліть не програє у цілому в змістовій частині інтерпретаційного рішення, 
а в компетентному фаховому підході до проблем інтерпретації барокової стилістики виразно резонує з їх вико-
навськими рішеннями. 

Ключові слова: бахівська музика, баянне виконавство, поліфонія, музична інтерпретація, добре темперова-
ний клавір, бароко.
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Актуальність проблеми. Сучасна теорія вико-
навського музичного мистецтва залучає до сфери 
своїх дос ліджень різноманітні творчо-стильові про-
цеси, прагнучи не тільки розширити сферу спеці-
алізованих знань, але і підвищити рівень виконав-
ської компетентності баяніста як вагомого чинника 
його професійної підготовки. Стиль бароко у кон-
тексті сучасною баянного виконавства займає особ-
ливе місце. Це зумовлене передусім ак туалізацією 
його ідіом у сучасній музиці (необароко) і пов’язане 
з цим явищем зрос тання зацікавленості виконавців 
композиціями стилю бароко. Додатковим стиму-
лом стає участь у різноманітних міжнародних кон-
курсах для баяністів, обов’язковою умовою яких 
є виконання творів у бароковому стилі.

Дослідницька праця великої кількості учених 
різних країн дає можливість з різних сторін охо-
пити мистецькі досягнення бароко, вибудовуючи 
на утвореному науковому фундаменті ряд ціка-
вих, у тому числі виконавсько-теоретичних кон-
цепцій. Так як твори цієї епохи впевнено увійшли 
до концертного і навчального репертуару баянних 
виконавців, для всебічного осягнення специфіки 
їх виконавської інтерпретації не можна оминути 
деякі вагомі, проте недостатньо висвітлені у літе-
ратурі питання відповідно до стильових аспектів 
майстерності музиканта-виконавця при зверненні 

до інстру ментальних творів XVII – першої поло-
вини XVIII століть.

У виконавській практиці широко побутує стала 
традиція, за якою аналіз власне стилю залиша-
ється поза увагою виконавців. Можливо, тому, 
що питання стилю загалом достатньо розроблені 
у музикознавчій літературі, хоча і обмежуються 
переважно аналізом індивідуальних стилів окре-
мих композиторів (Кашкадамова, 1998: 274).

Метою статті постає завдання з’ясувати проб-
леми, особливості виконання та зробити порів-
няльний аналіз інтерпретацій прелюдії і фуги 
d-moll № 6 з 2 тому «Добре темперованого кла-
віру» Й. С. Баха сучасними баяністами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Разом із появою міхового інструменту в профе-
сійному музичному мистецтві одночасно розпо-
чався процес науково-дослідницької та методо-
логічної роботи, що спрямований на формування 
теоретичної бази сучасного баянного виконав-
ського мистецтва. До кінця 80-х років XX ст. 
з’являється ряд теоретичних розвідок з важливих 
для музично-виконавської практики питань: аплі-
катури – В. Бєляков, Г. Стативкін, напрямку руху 
міху – М. Оберюхтін, особливостям фразування – 
Ю. Акімов, систематизації штрихів – В. Власов, 
специфіки звуковидобування – Г. Гвоздєв та ін.
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FEATURES OF INTERPRETATIONS OF THE PRELUDE AND FUGE D-MINOR № 6 
WITH WTK (2 VOLUME) J. S. BACH BY MODERN BAYANISTS

In pedagogical work the problem of revealing the meaning of Bach's music is especially important. Despite the fact that 
in relation to the preludes and fugues of «Well-Tempered Clavier» a huge pedagogical experience has been accumulated 
and established performing traditions have been formed, the inner essence of this music is closed from the performers.

The aim of the article is to find out the problems, peculiarities of performance and to make a comparative analysis 
of interpretations of the prelude and fugue in D minor № 6 of 2 volume of J.S. Bach’s «Well-Tempered Clavier» by modern bayanists.

The methodology of work consists in the application of such methods as: historical and cultural, analysis of literary 
sources, synthesis, generalizing, systemic, comparative, abstracting, chronological and logical.

The scientific novelty is to outline the dominant trends in the discourse of artistic and aesthetic orientations of modern 
bayanists. Conduct research on what performing means of expression and forms should be used by bayanists to convey 
figurative meaning in the performance of the Prelude and Fugue in D minor № 6 from «Well-Tempered Clavier» (2 volume) 
by J.S. Bach. Also outline the characteristic features of interpretations of the Prelude and Fugue in bayan performance.

As a conclusion, the article notes that a special innovative accent or alternative proposal from the bayan-performance 
interpretation of the D-minor cycle cannot be noticed. But we can state some significant moments that outline the dominant 
trends in the discourse of artistic and aesthetic orientations of modern bayanists. This performance of the analyzed work 
(significant not only for the Prelude and Fugue in D minor № 6 (2 volume), but also for Bach's musical style in its entire 
paradigmatic whole) in comparison with the interpretive dominants of famous pianists of the past decades does not lose 
in general in the semantic part of the interpretive decision, and in a competent professional approach to the problems 
of interpretation of baroque style clearly resonates with their executive decisions.

Key words: Bach music, bayan performance, polyphony, musical interpretation, well-tempered clavier, baroque.
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Наприкінці XX століття загальна теорія баян-
ного виконавства розпочинає концентруватися на 
питаннях упорядкування та систематизації існую-
чих напрацювань з метою комплексного підходу 
до проблеми формування виконавської майстер-
ності. Цей новий напрямок наукових досліджень 
представлено, зокрема, у докторській дисертації 
М. Давидова «Теоретичні основи формування 
виконавської майстерності баяніста» (Давидов, 
1998: 168), яка стала вагомим теоретичним під-
ґрунтям для баянних виконавців.

Серед досліджень останніх років варто відзна-
чити роботу Є. Борисенка «Про ор ганну та кла-
вірну музику Баха і деякі особливості виконання 
її на акордеоні» (Борисенко, 2001: 21). У даній 
роботі автор прослідковує загальні тенденції в тра-
диційному виконавстві епохи бароко з метою умі-
лого їх застосування в умовах сьогодення. Праця 
Є. Бо рисенка присвячена вирішенню проблем 
виконання бахівської музики на баяні та є підтвер-
дженням комплексного підходу сучасного вико-
навства до питань теорії музичного мистецтва.

Виклад основного матеріалу. Пошук 
та обгрунтування ідеально наближеної до автен-
тики інтерпретаційної моделі у виконанні музики 
пізнього бароко на баяні спонукає до аналізу 
різних інтерпретаційних версій циклу прелюдії 
і фуги d-moll з ІІ-го тому ДТК Й. С. Баха у вико-
навській практиці сучасних баяністів. Цей склад-
ний за художньо-технічними параметрами твір, 
ставить перед виконавцями деякі проблемні 
завдання. До числа першочергових належить 
і виразне демонстрування баяністом своєї влас-
ної мистецької позиції в художньо-естетичній 
дилемі: «автентика» або «модернізація» інтерпре-
таційного рішення. Високий рівень культури ака-
демічного баянного виконавства сьогодення дає 
змогу реалізувати досить широкий спектр тради-
ційних переходів між цими альтернативними або 
полярно протилежними художньо-стилістичними 
настановами.

Концертна практика видатних піаністів другої 
половини XX століття (як і студій ні аудіозаписи 
виконання ними ДТК Й. С. Баха) – це теж недво-
значно презентувала: від романтично-психологіч-
ної, інколи й надмірно екзальтованої інтерпрета-
ційної інспі рації С. Фейнберга – до раціонально 
виваженої, інтелектуально забарвленої звукоідеї 
у С. Ріхтера (Оберюхтін, 2000: 8).

Не менш показовою у цьому дискурсі вияви-
лася й постать Г. Гульда, гра якого позначена ори-
гінальним, дещо парадоксальним сполученням 
«антиромантичної» конструктивістської логіки 
і аскетичної графічності звукового малюнку, 

з одного боку, а з іншого – внутрішнім «буян-
ням» у цих жорстких рамках творчо зініційованої 
художньої експресії.

Буде важливим зазначити, що саме Г. Гульда 
інтерпретаційна версія Прелюдії і фуги d-moll 
править деяким сучасним баянним виконавцям за 
зразок для творчо-репродуктивного наслідування, 
принаймні у зовнішніх ознаках (зокрема, у моде-
люванні темпу твору). Навігаційний курс на інтер-
претаційну пропозицію Г. Гульда можна би пояс-
нити в даному випадку «аурою» часу – молодим 
XXI століттям, що налаштоване на сприйняття 
нових потоків (у тому числі й культуроло гічних 
процесах), що не виключає оновлення традицій 
й у сфері музикування і вико навства. Мабуть, 
саме тому артистична енергетика канадського 
виконавця-піаніста знаходить своїх прихильників 
й серед сучасних молодих баяністів.

У сфері сучасного баянного мистецтва зна-
ходимо різні, по-своєму індивідуальні рішення 
в інтерпретації циклу d-moll з ІІ-го тому ДТК 
Баха. Показовою на даний мо мент тенденцією 
для академічного баянного мистецтва є вклю-
чення даного твору не лише в педагогічну та кон-
цертну практику, а й у програми престижних між-
народних конкурсів баяністів-виконавців. Цей 
факт можна розцінювати по різному: як намір 
ви явити рівень виконавської культури конкур-
санта на ґрунті виконання цього технічно склад-
ного і художньо проблемного твору, так і надія на 
зустріч з оригінальним виконавсько-інтерпрета-
ційним його озвученням. З різних цих точок зору 
особливий інтерес становлять конкурсні вико-
нання Прелюдії і фуги d-moll баяністами Ярос-
лавом Олексівим (Україна) та Ігорем Квашевічем 
(Білорусь). Я. Олексів – лауреат міжнародних кон-
курсів, представник Львівської академічної баян-
ної школи (випускник ЛДМА ім. М. Лисенка, клас 
доцентів: заслуженого артиста України Я. Коваль-
чука та С. Карася). І. Квашевіч – представник Мін-
ської баянної школи (випускник Мінської держав-
ної музичної академії, клас заслуженого артиста 
Білорусі, професора М. Сєврюкова), соліст Мін-
ської філармонії. Мотивація у виборі саме вище 
вказаних виконавців для порівняльної харак-
теристики пояснюється кількома причинами. 
Перша з них – це бажання виявити спадкоємність 
націо нально-культурних і виконавських традицій, 
що їх молоді баяністи перейняли від своїх викла-
дачів та які сформували справжні риси їх вико-
навського стилю. Друга причина – молодий вік 
баяністів, гнучкий до набуття нового, модифікації 
та удосконалення художньо-мистецької позиції, 
за яку природнім є надія подальшого творчого 

Охманюк В., Koменда О. Особливостi iнтерпретацiй прелюдiї i фуги d-moll… 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 30, том 4, 2020324

Мистецтвознавство

їх росту, в тому числі й у мистецтві виконавської 
інтерпретації. Не виключено, що в майбутньому 
інтерпретаційні версії Прелюдії і фуги у цих мит-
ців набудуть якісно вищого ґатунку, як й окре-
мих стилістичних коректив. Урахування невели-
ких похибок у їхньому виконанні буде корисним 
також в педагогічній роботі баянних виконавців.

 Судження з приводу інтерпретації Прелю-
дії і фуги d-moll Я. Олексівим базуватимуться 
на прослуховування виступу музиканта на Між-
народному конкурсі баяністів «Акорди Львова» 
(Львів, 2006). Об’єктом дослідження версії І. Ква-
шевіча є представлення його конкурсної програми 
на Міжнародному конкурсі «Acco-Holiday» (Київ, 
2006). Як перший, так і другий варіанти виконав-
ської інтерпретації по-своєму цікаві й повчальні – 
як з огляду адаптації барокового репертуару до 
музично-виразових резервів баяна, відображення 
стилістики Й.С. Баха, так і в художньо-концепцій-
ному сенсі, баченні змісту доробку.

Загальне враження від концертної інтерпре-
тації зазначеної композиції Й. С. Баха львів-
ським баяністом таке: трактування Я. Олексі-
вим прелюдії і фуги d-moll зазначене виразно 
окресленою творчою-індивідуальною концеп-
ційністю, рельєфністю виконавського «штриха» 
та «почерку». Це відчутно як у інтерпретаційній 
передачі баяністом цілісної образної панорами 
твору, так і в подачі численних синтаксичних 
та емфатично-виразових деталей бахівської пар-
титури. Об’єктивний (стилістично ко ректний) 
і суб’єктивний (одухотворений подихом сучас-
ності та артистичним темпераментом виконавця) 
фактори у виконанні твору гармонійно сполу-
чені, вдало сфокусовані на образно-смислових 
перипетіях та жанровій модуляції поліфонічного 
циклу. Прелюдія озвучена баяністом у активно-
динамічному ключі, моторно, завзято, на висо-
кому тонусі емоційного піднесення. Фуга, 
натомість, тяжіє до плинного та чуйного вибудо-
вування поліфонічного діалогу та оптимального 
узгодження «різноголосся».

Характерною ознакою виконавського стилю 
Я. Олексіва, що наочно ілюстро вана виконавцем 
на тлі композиції Й.С. Баха присутня органічна 
сполука раціональної і художньо-експресивної 
складових його артистичного таланту. Раціональ-
ний підхід у виконавській концепції заявлений 
осмисленою, ініціативно-впевненою звукореалі-
зацією музичної форми, функціональної взаємодії 
її розділів та синтаксичних структур і темпової 
картини, а також чітко окресленої тембро-дина-
мічної і артикуляційної палітри. Ніяких випад-
ковостей або відхилень від раніше спланованого 

курсу не помітимо: виконавському акту передує 
ґрунтовна аналітична ро бота над художнім тек-
стом та попередній детальний розрахунок ефек-
тних артистичних «вкраплень». 

Під час виконання Я. Олексіва імпонує раціо-
нально спланована темпова координата – спільна 
для прелюдії і фуги пульсація часового «кванту». 
За явної темпової дис позиції швидкої та повіль-
ної частин поліфонічного циклу в концертному 
озвученні циклу відчутною є наявність наскріз-
ної у ньому одиниці відліку – секунди, тривалість 
якої майже достеменно збігається із часовою 
тривалістю півтакту в прелюдії і фузі. Попри не 
великі агогічні відхилення, що ними віртуозно 
послуговується виконавець, слухач мимоволі зау-
важує синхронізацію внутрішнього пульсу твору 
з реальним часом. 

Глибока смислова цезура проходить у фузі 
перед початком експозиції її другої теми – як 
вияв внутрішньої готовності до інтонування-
переживання нової фази художньо-поетичного 
«сюжету». Спеціальним сповільненням і артику-
ляційним членуванням наголошено на заключний 
каданс фуги, що увиразнює у виконанні перед-
чуття і значу щість смислової точки.

Виконавський стиль Я. Олексіва презентує 
властивий йому артистизм, який позначений 
вольовою наснагою і «чоловічою» творчою іні-
ціативністю. «Імідж» баяна – інструмента з бага-
тими тембровими та імпульсивно-динамічними 
ресурсами – стає в нагоді. Головним концентра-
том у вияві внутрішньої виконавської енергетики 
виступає прелюдія. У цьому відношенні виявля-
ється аналогія із виконавським інтерпретуванням 
твору піаністом С. Фейнбергом. Ритмодинаміка 
виконавського процесу, стримувана «кільцем» 
регулярної періодичності численних метрорит-
мічних секцій, плідно збагачується Я. Олексівим 
подібно до С. Фейнберга короткими динамічними 
імпульсами-хвильками, рухливим виконанням 
динамічних нюан сів, інколи стрімким та, одно-
часно, пластичним «згортанням» гучності при 
закінченні музичних фраз, мотивів. 

Впевнено презентовані баяністом динамічні 
відтінки на коротких синтаксичних «дистан-
ціях» – доволі показовий елемент його артис-
тичного самовираження. В цьому ж емоційно 
заповзятому дусі виконавець вирішує й заключні 
частини розділів прелюдії, де зауважуємо значну 
інтенсифікацію гучності й експресивної напруги: 
закінчення експозиції, а тим паче репризи бук-
вально «бурлить» енергією моторики – у дина-
мічно форсованому просуванні до вичерпного 
гармонічного кадансу.
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Прихильникам чистоти бахівськото стилю 
або ревним прихильникам автентики зазначені 
вище штрихи інтерпретаційного волевиявлення 
музиканта, що надають ви конавському почерку 
артиста темпераментної рвучкості і експресив-
ного характеру можуть видатися деяким пафос-
ним перебільшенням або навіть стилістичним 
дисонансом. Претензії такого роду можна було би 
визнати (з певним застереженням) слушними хіба 
що стосовно окремих фрагментів прелюдії, тоді як 
критичний докір по відношен ню до фуги у цьому 
плані буде безпідставний. Бо ж фузі, навпаки, 
бракує в даному виконанні «чарів» тембральною 
диференціювання і животрепетної артикуляційної 
поліфонії, множинності, розсіяної у масштабному 
звуковому полі фуги не лише в горизонтальному, 
а й вертикальному її зрізах. З цього приводу варто 
пригадати експерименти Й.С. Баха з одночас-
ним комбінуванням навіть у дублюючих мелодію 
голосах-партіях (наприклад, у кантатах чи орке-
стрових концертах) різної артикуляції та штрихо-
вого компоненту. Так досягалася багатомірність 
колоризованої звукової тканини, ілюзія вібрую-
чого тонами й півтонами звуко-простору музич-
ного бароко (Міщенко, 2007: 81). 

Якщо ставити питання про редакцію бахів-
ського циклу gis-moll, яка служить баяністові 
вихідним пунктом в його інтерпретуванні, то вер-
сія Я. Олексіва базується, вірогідно, не на Urtext’i 
Г. Келлера, а швидше на редакційних вказівках 
Б. Муджеліні. Збережено орієнтацію на пропо-
новані ним динамічні позначення, артикуляційні 
реко мендації та поодинокі образно-характерис-
тичні терміни (Власов, 2004: 19).

Інтерпретація Прелюдії і фуги d-moll з ІІ-го тому  
Добре темперованого клавіру Й.С. Баха білорусь-
ким баяністом І. Квашевічем має відміну від вер-
сії Я. Олексіва низкою показових деталей. І. Ква-
шевіч схильний до об’єктивної, більш виваженої 
манери виконання. Виконання його в цілому стри-
мано-благородне, ґрунтовне і «надійне», впев-
нене – на усіх ланках вибудовування інтерпрета-
ційної концепції. 

Художньо-естетичним критерієм стилістичної 
достовірності, інтерпретування духу барокової 
музики, слугує для музиканта опора на емоційну 
врівноваженість і озвучування композиційної 
форми широкими шарами (Горенко, 1983: 11).  
Конструкцію музичної структури він бачить 
у органічній спорідненості, ніби споглядову збоку 
спокійним та зосередженим поглядом будівель-
ника. Виконавський процес про тікає в строгих 
раціональних параметрах, не допускаючи швид-
коплинних, як і будь-яких відверто оприлюдне-

них слухачеві емоційно-психологічних реакціях. 
Переважно у виконуваному ним творі «читає» сам 
авторський текст, аніж «ствердне» його коменту-
вання інтерпретатором (що епізодично трапля-
ється у Я. Олексіва). Звідси - максимально точно 
витримуваний темп, тенденція до монодинаміч-
ної палітри впродовж тривалих фаз розгортання 
композиції. Відхилення від заданого темпоруху 
трапляється лише тричі. При завершенні прелю-
дії артистично-виразовим прийомом являється 
сповільнення в заключному кадансі та подовжене 
у часі (ферматою) вслуховування у кінцеву тоніку.

 Окремо відзначимо, що у виконанні І. Ква-
шевіча висока культура виконавсько ї артикуляції 
та штриха. Музикант віртуозно володіє технікою 
артикуляційного звуконаслідування клавесину. 
«Токатною» чіткістю звуковимови, що імітує 
клавесинове perle, яким позначене виконання 
прелюдії. Витримана у монотембровому та кан-
тиленно-легатному відтінку фуга, теж імпонує 
гідною наслідування артикуляційною вираз-
ністю: м’яко окреслена графіка і лірична плас-
тика мелодичних ліній об’єднуються в гармо-
нійне ціле. В артикуляційно-фразувальному 
аспекті інтерпретації І. Квашевіча зустрічаються 
індивідуально-виконавські ініції. На відміну 
від Я. Олексіва, він досить часто звертається 
до мікроцезурних пауз, інколи впроваджуваних 
у тематичний матеріал фуги.

 За наявності відмінної у аналізованих баянних 
інтерпретаціях вну трішньої емоційної напруги 
(більш експресивно-загостреної у Я. Олексіва 
і об’єктивно-врівноваженої в І. Квашевіча) їх 
об’єднує однакова темпова картина твору. Темпо-
вим еталоном для обох виконавців послугували 
темпові рішення, які свого часу були запропоно-
вані Г. Гульдом (і, частково, С. Фейнбергом – сто-
совно прелюдії). Цей збіг, мабудь, невипадковий. 
Стало відомо, що у виконавській практиці сучас-
них баянних виконавців такий темповий образ 
Прелюдії і фуги d-moll Й.С. Баха набув певного 
константного сенсу – як один з усталених й прак-
тично апробованих інтерпретаційних аспектів 
у прочитанні стилістики даного циклу. 

Висновки. Таким чином, сучасне академічне 
баянне виконавство у плані художньої інтерпрета-
ції цього шедевру клавірної спадщини Й. С. Баха 
в цілому співзвучне магістральним інтерпре-
таційним пошукам видатних піаністів. Спеці-
ального новаційного акценту або альтер нативної 
пропозиції з боку баянно-виконавського тлума-
чення циклу d-moll не можна зауважити.

Натомість, можемо констатувати два показові 
моменти, які окреслюють переважаючі тенденції  

Охманюк В., Koменда О. Особливостi iнтерпретацiй прелюдiї i фуги d-moll… 
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в дискурсі художньо-естетичних орієнтацій 
сучасних баяністів. Перший – виконання аналізо-
ваного вище твору (знакового не лише для «Добре 
темперованого клавіру», а і для музичного стилю 
Й.С. Баха у всій його парадигмальній цілості) 
в порівнянні з інтерпретаційними домінантами 
уславлених піаністів мину лих десятиліть не про-
грає в цілому у змістовій частині інтерпретацій-
ного рішення, а у компетентному фаховому підході 

до проблем інтерпретації барокової стилістики 
виразно резонує з їхніми виконавськими рішен-
нями. Більше того, беручи їхні версії за експери-
ментальний інтерпретаційний еталон, сучасний 
баяніст виконує частко ву реконструкцію, творчо 
сплановану корекцію барокових ідіом, вилучаючи 
зі свого художньо-виразового арсеналу деякі сти-
лістично неадекватні духові бароко креації у трак-
туванні бахівської композиції. 
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