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РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
УДК 376.1:371.1:37.08:378
Т. М. Дегтяренко
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

МОДИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
У КОНТЕКСТІ МОДЕРНИЗАЦІЇ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
У статті зазначено, що модернізація системи корекційно-реабілітаційної
допомоги особам із психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю, взагалі, та
системи спеціальної освіти, зокрема, передбачає приведення їх у відповідність до
нових викликів суспільства, на основі впровадження нових норм і показників якості
цієї допомоги. Автором виокремлено одну з модифікацій професійної підготовки
фахівців, що дозволить покращити якість організації та реалізації корекційнореабілітаційної допомоги.
Ключові слова: модернізація, модифікація, система корекційно-реабілітаційної
допомоги, система спеціальної освіти, підготовка фахівців, управління.

Постановка проблеми. Масштабний перегляд підходів до реалізації
допомоги особам із психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю в
Україні розпочався в 90-х роках ХХ cт. Утім, у соціальній сфері питання про
те хто, яким чином, у якому обсязі буде здійснювати цю допомогу та як
забезпечити нові показники її якості залишаються актуальними до
сьогодні. Проблеми модернізації системи корекційно-реабілітаційної
допомоги, взагалі, та системи спеціальної освіти, зокрема, є предметом
сучасних дискусій і наукових досліджень у галузі соціальної сфери, у тому
числі й у галузі освіти.
Аналіз актуальних досліджень. Вивчення сучасної наукової
педагогічної літератури, зокрема праці В. І. Бондаря, В. І. Берзіня,
Л. В. Борщевської,
Л. І. Даниленко,
Т. М. Дегтяренко,
В. В. Засенка,
А. А. Колупаєвої, Н. З. Софій, Т. В. Скрипник, Ю. М. Найди, В. М. Синьова,
А. Г. Шевцова, Д. І. Шульженко та ін. підтверджують необхідність
модернізації системи спеціальної освіти в Україні. У контексті вирішення на
практиці завдань модернізації, науковцями основну увагу приділяється
питанням забезпечення якості послуг, що надаються дітям із
психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю в системі корекційнореабілітаційної допомоги. Було проведено низку фундаментальних і
прикладних досліджень зі спеціальності 13.00.03 – «Корекційна
педагогіка», у яких обґрунтовувалися концептуальні положення
вдосконалення зазначеної системи як на державному та регіональному,
так і на інституціональному рівнях. Слід відзначити і праці спрямовані на
зміну підходів до організації навчання дітей із психофізичними
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порушеннями та/або з інвалідністю (А. А. Колупаєва, 2007; Т. В. Скрипник,
2010; Д. І. Шульженко, 2010; А. Г. Шевцов, 2010; Т. М. Дегтяренко, 2012
та ін.). Підготовка фахівців для системи спеціальної освіти була предметом
досліджень С. П. Миронової, А. І. Капустіна, М. З. Кота, Л. О. Прядко,
Л. М. Руденко, М. К. Шеремет, Д. І. Шульженко, А. Г. Шевцова та ін.
Науковці теоретично обґрунтували засади підготовки фахівців для роботи в
реабілітаційних центрах (Л. О. Прядко, 2010 та ін.), довели необхідність
підготовки фахівців для роботи з аутичними дітьми та з дітьми з
порушеннями
опорно-рухового
апарату
(Д. І. Шульженко,
2009;
А. Г. Шевцов, 2011 та ін.), переглянули напрями та зміст підготовки фахівців
(М. К. Шеремет, 2002; М. З. Кот, 2002; Л. М. Руденко, 2005;
С. П. Миронова, 2007; Т. М. Дегтяренко, 2009; А. Г. Шевцов, 2010 та ін.).
Проте, вивчення практики реалізації корекційно-реабілітаційної
допомоги особам із психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю
довело, що існуюча система ще не приведена у відповідність до нових
показників її якості, що висуваються суспільством та самими замовниками
цих послуг.
Мета статті – проаналізувати наукову літературу та вивчити стан
практики модернізації системи спеціальної освіти, з метою встановлення
прогалин у підготовці фахівців, що перешкоджають приведенню у
відповідність до нових вимог суспільства якість корекційно-реабілітаційної
допомоги особам із психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю
на регіональному рівні.
Виклад основного матеріалу. Визначальне значення для розкриття
обраної нами теми є визначення понять «модернізація» та «модифікація».
Ми виходили з того, що модернізація (від грец. мoderne – новітній) –
це вдосконалення, поліпшення, оновлення об’єкта, приведення його у
відповідність із новими вимогами суспільства та нормами й показниками
якості [7].
Модифікація – (від лат. modus – міра, вид, набута властивість та лат.
facio – робити) – це перетворення, удосконалення, видозміна чого-небудь із
придбанням нових властивостей [8]. Модифікація (від англ. modification) –
це зміна, перетворення, поява нових ознак, властивостей [9]. Результатом
модифікування є якісно відмінні стани чого-небудь.
У контексті трактування термінів «модернізація» та «модифікація»,
наведених вище, зазначимо, що: 1) модернізація системи спеціальної освіти,
зокрема, та системи корекційно-реабілітаційної допомоги особам із
психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю, взагалі, передбачає їх
удосконалення, поліпшення, оновлення, приведення у відповідність до
нових викликів суспільства, до нових норм та показників якості цих видів
допомоги; 2) модифікація – це зміна сталих положень у підходах до організації системи спеціальної освіти, зокрема, та системи корекційно4
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реабілітаційної допомоги, взагалі, з метою їх модернізації. Результатом
модифікування сталих моделей корекційно-реабілітаційної допомоги особам
із психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю та навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами є якісно відмінні їх стани.
У попередніх публікаціях нами була запропонована стратегія
системних змін, які мають бути здійснені на рівні регіону з метою
поліпшення якості допомоги особам із психофізичними порушеннями
та/або інвалідністю впродовж їх життя [2]. На рис. 1 представлено складові
цієї стратегії на регіональному рівні з визначеними результатами.
Вивчення стану практики реалізації допомоги особам із
психофізичними порушеннями та/або інвалідністю в Україні, складовою
якої була система спеціальної освіти, дозволило встановити, що на
регіональному рівні впродовж останніх двох десятиріч тривав процес
модернізації цієї системи.
Під час модернізації системи корекційно-реабілітаційної допомоги
особам із психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю взагалі, та
системи спеціальної освіти зокрема, на рівні регіону, відбулися модифікації
(у широкому сенсі розуміння цього поняття) пов’язані зі змінами:
а) суспільних поглядів на реалізацію корекційно-реабілітаційної
допомоги:
визнання
необхідності
створення
безперешкодного
середовища для зазначеної категорії населення країни, що зумовило зміни
в державних стандартах;
б) системи управління в державі: децентралізація влади та
делегування повноважень з управління на інституціональний рівень і
зміцнення засад державно-громадського управління;
в) наукових поглядів на систему спеціальної освіти, що вплинуло на
організацію навчання дітей із психофізичними порушеннями.
У цілому, зазначені вище процеси модифікації системи корекційнореабілітаційної допомоги особам із психофізичними порушеннями та/або з
інвалідністю взагалі, та системи спеціальної освіти зокрема, зумовили
актуальність проблеми підготовки кадрів до управління реалізацією
корекційно-реабілітаційної допомоги як на регіональному, так і
інституціональному рівнях.
Соціокультурні зміни в сучасному українському суспільстві, що
відбулись у 90-х роках ХХ ст. сприяли та становленню гуманістичної
освітньої парадигми стосовно дітей із вадами розвитку. Проведений аналіз
наукових робіт уможливив визначення сутності модифікації (у вузькому
сенсі розуміння цього поняття) системи спеціальної освіти. Найчастіше
поняття «модифікація» у спеціальній педагогіці розглядається в контексті
організації навчання дітей зі спеціальними освітніми потребами. До
модифікацій у системі спеціальної освіти належать: зміна тривалості
періоду навчання, зміна навчального середовища, ресурсів, матеріалів,
5
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форми викладу завдань, оцінювання з урахуванням особливостей учнів;
модифікація змісту навчально-виховного процесу, структури його
організації; пошуки та впровадження сучасних педтехнологій; оволодіння
системою дистанційної освіти [5; 6].
Стратегія змін системи корекційно-реабілітаційної допомоги

Системні зміни

Локальні зміни на
регіональному рівні

Модульні зміни

Створення
комплексної
системи
неперервної
корекційнореабілітаційної
допомоги

Розробка
інтегральної
моделі регіональної системи
корекційнореабілітаційної
допомоги

Виокремлення
відповідних
модулів у регіональній
системі корекційнореабілітаційної
допомоги

Внесення
коректив у
стратегію
підготовки
фахівців

Результат

Результат

Результат

Результат

Забезпечення
зв’язку між
підсистемами
корекційнореабілітаційної
допомоги,
зокрема на
інституціональному рівні

Узгодженість діяльності
підсистем корекційнореабілітаційної
допомоги
(відповідно модулів
допомоги)
на регіональному та
інституціональному рівні

Внесення
пропозицій під час
розробки
стратегії
соціальноекономічного
розвитку регіону

Підготовка
фахівців до
управління
корекційнореабілітаційним
процесом

Технологічне проектування організаційних та управлінських аспектів корекційнореабілітаційної діяльності як базис підготовки фахівців за різними спеціалізаціями в
галузях «Охорона здоров’я», «Освіта», «Соціальне забезпечення», «Управління»
(«Менеджмент організацій», «Управління закладами» та ін.)

Рис. 1. Стратегія змін системи корекційно-реабілітаційної допомоги

Крім того, під час створення умов для навчання дитини з особливими
освітніми потребами відповідно до особливостей формування пізнавальних
процесів кожного учня, який потребує індивідуального навчального плану,
модифікуються (вносяться зміни до понятійної сутності навчального
6
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матеріалу, його змісту, форм і методів навчання): стандартні навчальні плани,
програми, методичні рекомендації, конспекти уроків, створюються
індивідуальні навчальні плани, які є основою курикулуму для навчання дітей
з особливими освітніми потребами [5; 12]. Усе, що стосується процесу
навчання: визначення форми; методів; технічного й методичного
забезпечення навчального процесу, а також забезпечення змін фізичного
середовища, авторами віднесено до процесів адаптації [12].
На інституціональному рівні, відбулася зміна підходів до
програмного забезпечення, виокремилися рівні навчання та надався
дозвіл учителям здійснювати навчання за індивідуальними програмами.
Усе зазначене перевело корекційних педагогів зі статусу «урокодавців» до
статусу «управлінців (менеджерів)» навчально-виховного процесу. А
значить зумовили необхідність змін у підготовці фахівців у вищих
навчальних закладах.
Ураховуючи зазначені вище процеси модернізації та модифікації
системи корекційно-реабілітаційної допомоги особам із психофізичними
порушеннями та/або з інвалідністю взагалі, та системи спеціальної освіти
зокрема, вищі навчальні заклади, як автономні заклади, мають своєчасно
реагувати на зміни в зовнішньому середовищі та змінювати свою стратегію
підготовки фахівців відповідно до потреб ринку праці.
У Сумському державному педагогічному університеті імені
А. С. Макаренка була розроблена теоретична модель підготовки фахівців
до управління процесом корекційно-реабілітаційної допомоги особам із
психофізичними порушеннями, яка була апробована завдяки включенню в
навчальні плани підготовки спеціалістів напряму підготовки «Корекційна
освіта» навчальної дисципліни «Організація та управління корекційнореабілітаційною діяльністю».
Результати впровадження дисципліни засвідчили, що інтеграція
знань, умінь і навичок з управління в базовий компонент професіональної
підготовки фахівців сприяє підвищенню мотивації, активності майбутніх
педагогів і, як наслідок, підвищує якість опанування навчального
матеріалу, впливає на подальшу професійну активність і компетентність у
процесі
реалізації
корекційно-реабілітаційної
допомоги
та,
опосередковано, на кар’єрне зростання випускників. Упровадження
результатів дослідження в навчально-виховний процес (під час читання
лекцій і проведення семінарських занять, закріплення знань під час
проходження практики) дало змогу підвищити рівень знань студентів про
організаційно-управлінську діяльність під час реалізації корекційнореабілітаційної допомоги на рівні регіону та сформувати сучасні погляди на
окремі аспекти корекційно-реабілітаційної діяльності в межах регіону й
підготовити до проведення консалтингової діяльності в системі освіти.
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Зважаючи на сучасну парадигму освіти, зокрема, зміни
організаційної форми навчання дітей із психофізичними порушеннями та
впровадженню інклюзивної освіти, вважаємо за доцільне навчальну
дисципліну «Організація та управління корекційно-реабілітаційною
діяльністю» включити до навчальних планів підготовки фахівців за
спеціальністю «Управління навчальним закладом». Аргументом такого
ствердження є те, що управляти процесом корекційно-реабілітаційної
діяльності практичних працівників навчального закладу мають тільки
підготовлені до цього керівники.
Модифікування
сталих
моделей
корекційно-реабілітаційної
допомоги особам із психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю та
навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами на рівні
регіону, зміна організаційних та управлінських аспектів корекційнореабілітаційної діяльності, зумовлюють і необхідність модифікації
підготовки фахівців і за різними спеціалізаціями в галузях «Охорона
здоров’я»,
«Освіта»,
«Соціальне
забезпечення»,
«Управління»
(«Менеджмент організацій», «Управління закладами» та ін.). Це зумовлено
тим, що корекційна-реабілітаційна допомога є інтегральним явищем,
симбіозом діяльності кількох галузей соціальної сфери. Її якість залежить
від випереджаючої підготовки учасників до її реалізації, у тому числі, від їх
готовності до управління процесами корекційно-реабілітаційної діяльності.
Висновки. Підсумовуючи зазначимо, що на початку реалізації
стратегічних змін у системі корекційно-реабілітаційної допомоги особам із
психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю, складовою якої є
система спеціальної освіти, ішлося здебільшого про модернізацію системи в
цілому. На сучасному етапі, коли вже відбулися системні зміни на
регіональному рівні під час здійснення локальних і модульних змін, мова
повинна йти про модифікацію системи. Результатом цього модифікування
має стати досягнення якісно відмінного стану цієї системи в цілому.
Аналіз наукової літератури та вивчення стану практики дозволили
встановити, що одним із факторів, що негативно впливає на якість
реалізації корекційно-реабілітаційної допомоги та надання освітніх послуг,
є недостатня підготовленість фахівців до управління цими процесами.
Тому під час модернізації системи корекційно-реабілітаційної допомоги
особам із психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю взагалі, та
системи спеціальної освіти зокрема, слід значну увагу приділити,
передусім, модифікації навчальних планів і навчального матеріалу під час
підготовки фахівців у вищому навчальному закладі. Це один із факторів,
який дозволить привести у відповідність до нових вимог суспільства якість
допомоги особам із психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю
на регіональному та інституціональному рівнях.
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РЕЗЮМЕ
Дегтяренко Т. Н. Модификация профессиональной подготовки специалистов в
контексте модернизации системы специального образования.
В статье указано, что модернизация системы коррекционнореабилитационной помощи лицам с психофизическими нарушениями и/или
инвалидов, в целом, и системы специального образования, в частности,
предусматривает приведение их в соответствие с новыми вызовами общества, на
основе внедрения новых норм и показателей качества этой помощи. Автором
выделено одну из модификаций профессиональной подготовки специалистов,
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которая позволит улучшить качество организации и реализации коррекционнореабилитационной помощи.
Ключевые слова: модернизация, модификация, система коррекционнореабилитационной помощи, система специального образования, подготовка
специалистов, управление.

SUMMARY
Dehtyarenko T. Modification of professional training of the specialists in the context
of the modernization of the system of special education.
In the context of the interpretation of the terms «modernization» and «modification»
the author has stated that: 1) modernization of the system of correctional-rehabilitation help
for people with mental and physical impairments and/or disabilities, in general, and special
education system, in particular, involves bringing them in accordance with the new
challenges of society, based on introduction of the new standards and indicators of quality of
help; 2) modification is a change in the provisions established in the approaches to the
organization of correctional- rehabilitation help for people with mental and physical
impairments and/or disabilities, in general, and special education system, in particular, with
a purpose of their modernization. The result of the modification of established models of
correctional-rehabilitation help for people with mental and physical impairments and/or
disabilities, and training and education of children with special educational needs are
qualitatively different in their conditions.
The author notes that at the beginning of the implementation of the strategic
changes in the system of correctional-rehabilitation help for people with mental and physical
impairments and/or disabilities, which is a part of the special education system, it has been
mostly about the modernization of the system as a whole. At the present stage, when the
system changes have already taken place at the regional level, for implementation of local
and modular changes we speak about modification of the system.
The analysis of scientific literature and the study of the state of practice have revealed
that one of the factors that negatively affects the quality of the implementation of
correctional-rehabilitation help and educational services is the lack of trained professionals,
who can manage these processes. Therefore, in the modernization of correctionalrehabilitation help for people with mental and physical impairments and/or disabilities, in
general, and special education system, in particular, considerable attention should be given
firstly to modification of educational plans and teaching material during the preparation of
professionals in higher educational establishment. This is one of the factors that will lead to
accordance with the new demands of society the quality of help for people with mental and
physical impairments and/or disabled at the regional and institutional levels.
Key words: modernization, modification, a system of correctional-rehabilitation help,
a special education system, training of the specialists, management.

УДК 376.1-056.26:371.125:316.356.2
О. В. Колишкін
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА В РОБОТІ ІЗ
СІМ’ЯМИ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
У статті визначаються сучасні форми й методи роботи вчителядефектолога із сім’ями, які виховують дітей з особливими потребами, ураховуючи
індивідуальні особливості батьків, типи сімей, міжособистісні стосунки та стилі
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виховання. Визначено основні завдання корекційної педагогічної роботи в родині,
принципи роботи корекційного педагога з такими родинами, методи й методичні
прийоми, яким необхідно навчити батьків для застосовування у процесі виховання
своєї дитини. Наголошується на тому, що батькам, педагогам та іншим фахівцям
необхідно вибрати найбільш оптимальні умови й форми навчання, виховання,
фізичного розвитку, що забезпечують нормальне життя таких дітей у суспільстві.
Ключові слова: учитель-дефектолог, професійна діяльність, педагогічні
аспекти, сім’я, діти з особливими потребами, корекційна освіта, батьківський клуб,
корекційно-розвивальна робота.

Постановка проблеми. Створення оптимальних умов для життєдіяльності, відновлення втраченого контакту з навколишнім світом, успішного
лікування, корекції та наступної психолого-педагогічної та фізичної реабілітації, соціально-трудової адаптації й інтеграції осіб з обмеженими можливостями, особливо дітей, є одним із першочергових державних завдань.
Найголовнішими проблемами, які потребують негайного вирішення,
залишається проблема соціальної ізольованості дітей з особливими
потребами й надзвичайно складні умови існування сімей, які виховують
таких дітей. Необхідність активного вивчення сім’ї, яка виховує дитину з
особливими потребами, зумовлена насамперед тим, що саме сім’я
вважається основним стабілізуючим фактором адаптації дитини. Саме з
власної сім’ї дитина виносить у доросле життя перші уявлення про
морально-людські цінності, норми поведінки, характер взаємовідносин
між людьми. У сім’ї діти не лише наслідують близьких, а й орієнтуються на
їхні соціальні та моральні установки. Тому психологічна зрілість батьків, їхні
ідеали, досвід соціального спілкування найчастіше мають вирішальне
значення в розвитку дитини [1; 4; 5].
Головне для дітей з обмеженими можливостями – максимально
оволодіти навичками самообслуговування, навчитись орієнтуватися в
навколишньому світі й жити самостійно, наскільки це можливо. Тому
батькам, педагогам та іншим фахівцям необхідно вибрати найбільш
оптимальні умови й форми навчання, виховання, фізичного розвитку, що
забезпечують нормальне життя таких дітей у суспільстві.
Аналіз актуальних досліджень. Теоретичним аспектам проблеми
професійної діяльності вчителя-дефектолога в роботі з батьками дітей з
особливими потребами присвячені роботи українських учених
А. Колупаєвої, С. Миронової, Л. Савчук, Т. Сак, Л. Фомічової, О. Хохліної,
Д. Шульженко та ін., які наголошують на тому, що питання про взаємодію
вчителя-дефектолога з родичами учнів – одне з найменш розроблених і
найважчих питань у галузі корекційної освіти. Учені доводять, що в
корекційній діяльності з батьками фахівці повинні використовувати сучасні
форми й методи роботи, ураховуючи індивідуальні особливості батьків,
типи сімей, міжособистісні стосунки та стилі виховання [2; 3; 7]. Водночас,
необхідно наголосити на тому, що означена проблема залишається
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складною, мало розробленою й у практиці роботи педагогічних колективів
реалізується недостатньо.
Мета статті полягає в розкритті педагогічних аспектів діяльності
вчителя-дефектолога в роботі із сім’ями, які виховують дітей з особливими
потребами.
Виклад основного матеріалу. Метою навчання та виховання дитини з
обмеженими можливостями є всебічний розвиток її особистості, який
полягає не в корекції окремих функцій, а передбачає цілісний підхід до
особистості дитини. Сутність особистісно-орієнтованого походу полягає в
тому, щоб підняти на більш високий рівень усі потенційні можливості дитини:
психічні, фізичні, інтелектуальні, тобто ті можливості, які забезпечать їй
самостійну життєдіяльність у майбутньому. Цю функцію виховання дитини
виконують, насамперед, сім’я, батьки, які іноді не спроможні забезпечити
гідне виховання й потребують додаткової допомоги.
У спеціальних (корекційних) школах проводиться багато різних
заходів для учнів, які охоплюють підготовчу, корекційну та соціальноадаптаційну роботу. Школа при цьому виконує кооперативну роль. Вона
може надавати батькам необхідні знання й рекомендації та дієву допомогу
дітям. Тому тісна співпраця між батьками та школою є одним із важливих
аспектів педагогічної діяльності. Вона має різні форми. Це відвідування
учнів удома, регулярні бесіди з батьками, консультації, поради, допомога
батьків школі та інші зустрічні кроки.
Поява дитини з обмеженими можливостями в сім’ї ставить батьків
перед фактом розширення соціальних контактів із різними установами,
організаціями та службами. Усвідомлюючи свою відповідальність перед
малюком, батьки повинні, не втрачаючи часу, починати діяти, проявляючи
відповідну активність із метою створення необхідних умов для організації
повноцінного розвитку й виховання дитини. Така активність є корисною,
оскільки вона дозволить батькам легше пережити депресивний стан,
викликаний появою дитини з дефектом у розвитку, а також зможе дати
позитивний імпульс для своєчасного її лікування, виховання й розвитку.
За типом внутрісімейних відносин і стилем сімейного виховання
розрізняють чотири групи сімей:
1. Батьки з вираженим розширенням сфери батьківських відчуттів.
Характерний для них стиль виховання – гіперопіка, коли дитина є центром
усієї життєдіяльності сім’ї, унаслідок чого комунікативні зв’язки з
оточенням деформуються. Цей стиль сімейного виховання характерний
для більшості сімей матерів-одиначок.
2. Сім’ї, які характеризуються стилем холодного спілкування –
зниженням емоційних контактів батьків із дитиною, проекцією на дитину з
боку обох батьків або одного з них власних небажаних якостей.
12

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

3. Сім’ї, які характеризуються стилем співпраці, – конструктивна та
гнучка форма взаємовідповідальних батьків і дитини у спільній діяльності.
4. Сім’ї, які мають репресивний стиль сімейного спілкування, що
характеризуються батьківською установкою на авторитарну лідируючу
позицію (частіше батьківську). При такому стилі виховання в дітей переважає
афектно-агресивна поведінка, плаксивість, дратівливість, підвищена
збудливість. Це ще більш ускладнює їхній фізичний і психічний стан.
Гендерна характеристика сімей підтверджує той факт, що жінки є
тими членами сім’ї, які несуть головний тягар турбот про дитину. У сім’ях,
що мають дітей з інвалідністю, дуже високий відсоток розлучень.
Щоб батьківська любов стала силою, яка формує характер і психічний
стан дитини, батьки дітей з обмеженими можливостями повинні мати такі
ключові риси:
– віру в життя, внутрішній спокій, щоб не заражати своєю тривогою дітей;
– будувати свої відносини з дитиною на очікуванні успішності, що
визначається батьківською вірою в її сили й можливості;
– чітко знати, що дитина не може вирости без атмосфери похвали;
– розвивати самостійність своєї дитини й тому для її ж блага (по
можливості) скорочувати поступово свою допомогу до мінімуму [6].
Багато батьків можуть допомогти своїм дітям, якщо почнуть
застосовувати систему корекційного виховання якомога раніше, уже з
перших місяців життя дитини, оскільки саме перші 2–3 роки життя є
критичними в її розвитку, етапом формування «функціональних
ансамблів» нервово-психічної діяльності.
Необхідно переконати батьків, що дитина відрізняється від нас і зовні, і
внутрішньо. Вона не хвора, вона просто інша. У неї інша мова, інша система
сприйняття, відмінні від наших цінності й мотиви. Найважливішим у роботі з
«особливою» дитиною є прийняття її самої. Як тільки ми відійдемо від
поняття «хвороби» та сформуємо сприйняття дитини як особливої, відмінної
від нас людини, ми зможемо найбільш ефективно працювати з нею [1].
Важливо навчити батьків методам і методичним прийомам, які вони
зможуть застосовувати у процесі виховання своєї дитини:
1. Метод моделювання різних побутових ситуацій. Дитина
розвивається, спостерігаючи за щоденними подіями вдома: приготування
їжі, прання білизни, розмова батьків по телефону тощо. Для того, щоб
«особлива» дитина опановувала ці ситуації, щоб вона відчувала себе в них
комфортно, батьки можуть створювати подібні ситуації та навчити дитину
елементарних дій: як потрібно брати телефонну трубку, куди натискати, як
ввічливо відповісти на дзвінок, що дає дитині певний досвід, який
поступово накопичується, готує її до самостійного життя.
2. Ігровий метод – різні сюжетно-рольові ігри, ігри, що моделюють
поведінку, домашні вистави, розвивальні й рухливі ігри. Гра захоплює
13

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

дитину, дає їй радість, викликає позитивні почуття та переживання,
задовольняє її інтереси у творчому відображенні життєвих вражень.
3. Зміна обстановки. Виїзди на природу, прогулянки в ліс, на озеро
тощо. Природа дає дитині з обмеженими можливостями дуже багато, вона
почуває себе більш розкутою, на неї не тисне місто своїми правилами. Такі
поїздки мають навчальне значення: можна познайомити дитину з назвами
квітів і дерев, комах і птахів, навчити збирати ягоди, гриби, на власному
прикладі показати, як потрібно охороняти природу, тощо.
4. Метод творчих завдань, доступних для дитини: намалювати,
виліпити з пластиліну або глини, вирізати з паперу, розфарбувати
картинку, зробити аплікацію тощо. У даний час проводиться велика
кількість конкурсів і виставок робіт дітей з обмеженими можливостями.
Вони хочуть бути чимось корисними, їм потрібно тільки трохи допомогти.
5. Метод тісної співпраці фахівців і сім’ї. Деякі спеціальні (корекційні)
освітні установи практикують спільні наради батьків і фахівців. На нараді
обговорюється подальша програма для дитини, розробляється так званий
маршрут розвитку дитини. Може обговорюватися, у якому класі (групі)
краще дитині навчатися, які види діяльності для неї кращі, якими
навичками вона вже володіє, а які їй ще потрібно прищеплювати, тощо. Це
дієвий метод, який допомагає і дитині, і батькам. Фахівці можуть
допомогти скласти план домашнього виховання, розповісти, як і чим
можна займатися, на що потрібно звернути увагу.
6. Театр. У ньому зосереджено багато важливих моментів
реабілітації, де дитина набуває знання через діяльність. Спектакль,
створений батьками, має особливу енергетику. Діти можуть
безпосередньо взаємодіяти з героями в домашній обстановці. Якщо це
ляльковий спектакль (ляльки можуть бути виготовлені вдома разом із
дитиною, що нескладно), то це додає спектаклю незвичайну чарівну силу.
Адже не тільки ляльку можна створити, можна ще самим і написати казку,
обговорити якусь проблему, актуальну на даний момент, і казковим чином
знайти шляхи вирішення цієї проблеми.
У корекційно-виховному процесі необхідно прагнути виховати в
дитини самостійність, упевненість, мобільність. Для цього необхідно
сформувати вміння й навички, необхідні для самостійного життя; учити
спілкуватися; досягти формування в дитини такого психологічного стану,
коли вона сприймає свій дефект (ваду) як одну зі своїх якостей, що
відокремлюють її індивідуальність від інших, і не більше того.
Щоб досягти такого стану, дорослим не можна надмірно опікуватися
дитиною, проявляти жалість, знижувати вимоги, а для цього слід створити
сприятливі умови для досягнення життєвих цілей: навчити спілкуватися;
визначити життєві цінності; навчити досягати поставленої мети; навчити
жити, не перебуваючи в залежності від здорових (за можливістю);
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викоренити споживацьку психологію та замінити її вмінням отримувати
радість; навчити поважати бажання інших, їхні інтереси [4].
Зусилля педагогів щодо залучення батьків дітей з особливими
освітніми потребами до корекційно-виховної роботи сприятиме навчанню й
розвитку дітей, попередить їхню дискримінацію за ознаками, пов’язаними з
тією чи іншою індивідуальною характеристикою дитини чи її сім’ї, яка б
морально не пригнічувала ні самої дитини, ні її батьків. Успіх цього процесу
визначальною мірою залежить від розуміння кінцевої мети, спільних зусиль
практичних працівників, науковців, усієї педагогічної громадськості.
Основними завданнями корекційної педагогічної роботи в родині є:
1. Реконструкція батьківсько-дитячих взаємин.
2. Оптимізація подружніх і внутрішньосімейних взаємин.
3. Гармонізація міжособистісних відносин між парою – матері й дитини
та членами родини, членами родини та іншими (сторонніми)
особами.
4. Корекція неадекватних поведінкових і емоційних реакцій батьків дітей
з особливими потребами.
5. Розвиток комунікативних форм поведінки, що сприяють
самоактуалізації та самоствердженню дорослих, які виховують дитину
з особливими потребами.
6. Формування навичок соціальної взаємодії.
7. Особистісне зростання кожного з членів родини дитини з особливими
потребами під час корекційних занять.
В основу роботи корекційного педагога з родиною, де є дитина з
особливими потребами, крім принципу комплексного підходу до організації
корекційно-педагогічного процесу, мають бути покладені й принципи:
– єдності діагностики й корекційно-педагогічного процесу. Обстеження
дитини різними фахівцями проводиться для виявлення (визначення) її
актуального та потенційного рівнів розвитку, соматичного стану тощо,
а також для визначення шляхів корекційно-педагогічної роботи у
формі, зокрема, складання індивідуальної програми розвитку;
– тісної співпраці між батьками й фахівцями, батьками та дітьми. Слід
зазначити, що батьки шукають підтримки й допомоги фахівця,
прислуховуються до нього та виконують його поради лише тоді, коли
професіонал сприймає батьків не як «об’єкт свого впливу», а як
рівноправного партнера по корекційному процесу. Так само стосунки
між корекційним педагогом і дитиною та батьками й дитиною мають
будуватися за відомим принципом особистісно-орієнтованої педагогіки;
– урахування інтересів (принцип вирішення того чи іншого завдання
через інтерес), за якого фахівцеві потрібно достатньо тактовно й
аргументовано підходити до відповідей на питання, що цікавлять
батьків дитини;
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– провідної діяльності – розвиток дитини відбувається в межах її
основної діяльності, отже, і співпраця корекційного педагога та
родини повинна спрямовуватися на формування діяльності дитини
відповідно до її віку, можливостей, інтересів.
У корекційній роботі з батьками фахівці повинні використовувати
сучасні форми й методи роботи, ураховуючи індивідуальні особливості
батьків, типи сімей, міжособистісні стосунки та стилі виховання. Робота
фахівців і батьків, які мають дитину з особливими потребами, має бути
регулярною та довготривалою. Тому фахівці повинні надавати на різних
лекціях, семінарах, заняттях, тренінгах і практикумах теоретичні знання
батькам і навчати техніці та прийомам роботи з даною дитиною.
Однією з основних проблем, яка потребує свого вирішення, стає
проблема забезпечення умов і заходів для довготривалого, узгодженого,
повноцінного освітнього та корекційного процесу для дітей з особливими
потребами, створення матеріально-технічної та методично-дидактичної
бази навчання, підготовка та навчання корекційних педагогів для роботи із
сім’ями, де виховуються діти з особливими потребами.
Важливим аспектом співпраці із сім’ями, які виховують дітей з
обмеженими можливостями, є створення громадських об’єднань батьків
таких дітей. Одним із дієвих способів надання допомоги сім’ї, яка виховує
дитину з обмеженими можливостями, є «батьківський клуб».
У батьківському клубі використовуються різноманітні форми роботи.
Серед них, традиційні та нетрадиційні: індивідуальні консультації з питань
розвитку дитини; організація виїзних заходів: відвідання театрів, музеїв,
виставок, виїзд за місто тощо; освітні семінари; психологічні тренінги;
громадські акції; прес-клуби та тематичні круглі столи; публікації досвіду
виховання дитини в сім’ї; зустрічі з представниками влади; заняття в
системі «дитина – батьки – спеціаліст»; участь в експертизі динаміки
розвитку дитини.
У процесі реалізації освітнього та психотерапевтичного аспектів
роботи переважають моделювання, прогнозування, інтерв’ювання,
тестування, методи психолого-педагогічного впливу з акцентом на сучасну
креативну методологію (казкотерапія, арт-терапія, ігротерапія, пісочна
терапія, музикотерапія, кінотерапія, релаксаційний практикум тощо). Для
узагальнення й систематизації отриманого досвіду використовуються
методи узагальнення та систематизації, опис отриманих результатів
(публікації їх у пресі, розроблення рекомендацій, створення відеофільмів,
поширення інформації в мережі Інтернет).
Модель діяльності батьківського клубу може передбачати роботу за
такими напрямами:
– освітній. Мета освітньої діяльності – формування в батьків
адекватного сприйняття дитини, прийняття її особливостей, темпу та
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своєрідності розвитку. Заходи даного напряму здійснюються в
індивідуальній та груповій формі за допомогою лекційних і семінарських
занять, а також занять у системі «дитина – батьки – спеціаліст». Завдяки
заходам освітнього напряму створюється спільна мова між фахівцями й
батьками, змінюється ставлення до дитини та до себе;
– психотерапевтичний. Його мета – зниження рівня психоемоційного
напруження, формування позитивного образу майбутнього для дитини й сім’ї
в цілому. Заходи даного напряму здійснюються в індивідуальній і груповій
формах із використанням сучасних методів психотерапії та психологічного
консультування: релаксаційний практикум, казкотерапія, арттерапія,
данстерапія, формопластіка тощо.
Завдяки методам психотерапевтичного впливу батьки стають
спокійнішими, схильними до співпраці, сприймають майбутнє досить
позитивно, виявляють бажання до конструктивних змін. При цьому
відбувається значна стабілізація психоемоційного стану й у дітей;
–соціально-тренінговий. Мета заходів – навчання батьків адекватних
і ефективних форм поведінки в різних соціальних ситуаціях та відносинах.
Здійснюються вони переважно у груповій формі. На заняттях моделюються
різноманітні соціальні ситуації (у відділі соціального забезпечення,
транспорті, магазині тощо) та конструюються нові форми соціальної
поведінки. Завдяки їм батьки долають соціальну тривогу й невпевненість,
набувають гнучкості поведінки та реагування, стають більш комунікативнокомпетентними;
–правовий. Мета заходів, що проводяться в межах даного напряму, –
правова грамотність батьків щодо цивільного законодавства, яке стосується
дітей з обмеженими можливостями та їх сімей. Батьки вивчають закони,
конвенції, постанови. Знання, набуті на заняттях і у процесі самостійного
вивчення законодавчих документів, допомагають батькам змінювати життєві
ситуації, покращувати умови життя дитини та сім’ї. На заняття може бути
запрошений юрист, який і допомагає батькам дізнатися про свої права;
–інтеграційний. Мета напряму – громадська самореалізація батьків,
зміна ставлення до них у суспільстві. Батьки узагальнюють досвід
виховання «особливих» дітей у сім’ї, беруть участь у діалозі із засобами
масової інформації, у прес-клубах і круглих столах, публікують свої статті.
Завдяки цьому формується об’єктивна участь у громадському житті й
соціальна значущість, що суттєво позначається на розвитку дитини.
На заняттях батьки об’єднуються, знаходять собі однодумців,
проявляють творчі здібності, що вселяє віру у свої сили й допомагає не
замикатись у вузькому колі власних проблем, а виходити на інший рівень
спілкування й вирішувати проблеми колективно та грамотно.
Батьківський клуб – не єдиний спосіб роботи з батьками.
Створюються школи матерів різних нозологічних груп дітей з обмеженими
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можливостями, де проводяться семінари, тренінги та інші соціальнопсихологічні заходи, які пов’язані з просвітою батьків.
Сім’я має визначальний вплив на інтеграцію дітей у соціум, і тому її
роль величезна. Тільки вирішуючи проблеми батьків, можна забезпечити
повноцінну соціалізацію їхніх дітей. Ефективність реабілітації дитини з
порушеннями в розвитку зумовлена ступенем інтегрованості в суспільство
всієї родини в цілому. При цьому батькам необхідно повірити в себе, у свої
можливості, свою дитину, не замикатися на своїх проблемах, а вирішувати
їх спільно.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У результаті
проведеного дослідження були розкриті педагогічні аспекти діяльності
вчителя-дефектолога в роботі із сім’ями, що виховують дітей з особливими
потребами: визначено основні завдання корекційної педагогічної роботи в
родині; принципи роботи корекційного педагога з такими родинами; методи
й методичні прийоми, яким необхідно навчити батьків для застосовування у
процесі виховання своєї дитини. Доведено, що однією з головних
особливостей професійної діяльності корекційного педагога в роботі із
сім’ями, які виховують дітей з особливими потребами, є саме робота з
батьками, які не менше, ніж їхні діти, потребують реабілітації, абілітації,
адаптації в життєвій ситуації, але їх потрібно до цього готувати, створюючи
спеціальні програми, тому що саме від батьків, особливо на ранніх етапах
розвитку дитини, залежать її здоров’я, фізична та психічна підготовленість,
соціалізація й інтеграція в суспільство.
Перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо в пошуках і
вдосконаленні напрямів взаємодії фахівців-дефектологів у роботі із
сім’ями, які виховують дітей з особливими потребами різних нозологічних
груп, пошуках сучасних форм і методів професійної діяльності
корекційного педагога в зазначеній галузі.
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РЕЗЮМЕ
Колышкин А. В. Педагогические аспекты деятельности учителя-дефектолога в
работе с семьями, воспитывающими детей с особыми потребностями.
В статье определяются современные формы и методы работы учителядефектолога с семьями, воспитывающими детей с особыми потребностями,
учитывая индивидуальные особенности родителей, типы семей, межличностные
отношения и стили воспитания. Определены основные задачи коррекционной
педагогической работы в семье, принципы работы коррекционного педагога с
такими семьями, методы и методические приемы, которым необходимо научить
родителей для применения в процессе воспитания своего ребенка. Подчеркивается,
что родителям и педагогам необходимо выбрать наиболее оптимальные условия и
формы обучения, воспитания, физического развития, обеспечивающих нормальную
жизнь таких детей в обществе.
Ключевые слова: учитель-дефектолог, профессиональная деятельность,
педагогические аспекты, семья, дети с особыми потребностями, коррекционное
образование, родительский клуб, коррекционно-развивающая работа.

SUMMARY
Kolyshkin A. The pedagogical aspects of the teachers-defectologists work with the
families raising children with special needs.
The article defines the modern forms and methods of the teachers-defectologists with the
families raising children with special needs, taking into account the individual characteristics of
the parents, the family types, the interpersonal relationships and parenting style. The main tasks
of correctional education work in the family, the principles of a correctional educator with such
families, the methods and instructional techniques that need to teach the parents for application
in the upbringing of their child are presented in the article.
The main methods and instructional techniques have proposed a method of modelling
different household situations, a gaming method, a change of scenery, a method of creative
tasks available to the child, a method of close cooperation of the specialists and a family,
theatre. The necessary condition for remedial training process is the desire to nurture the
child’s independence, confidence and mobility. The basis of the remedial teacher and his
family where a child with special needs should be based on the principles of an integrated
approach to correctional and educational process, unity diagnosis and correction of close
cooperation between the parents and the professionals, the parents and children, taking into
account the interests and leadership activities.
An important aspect of collaboration with families raising children with disabilities is
to create associations of their parents. One of the most effective ways to assist families
raising a child with disabilities is the “parent club”.
It is stressed that the parents, the teachers and other professionals need to select the
most optimal conditions and forms of training, education, physical development, to ensure
the normal life of children in the society. Only by addressing the parents can provide a
complete socialization of their children. The effectiveness of rehabilitation of disorders in
child development is due to the degree of integration into society all the family as a whole.
Defining the task depends on understanding the ultimate goal of the joint efforts of the
teachers-defectologists, the parents, the entire educational community.
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ІННОВАЦІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЙНА МЕТОДИКА ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ, ХВОРИХ НА СКОЛІОЗ
У статті висвітлюється інноваційна реабілітаційна методика для дітей
старшого дошкільного віку, хворих на сколіоз, яка містить шість комплексів
коригуючих вправ із використанням спеціальних казково-ігрових тренажерів
«Гармошка», «Лук», дитячих гантель «котик», «їжачок», і поролонових рукавичок
«тигрячі лапки» для цілеспрямованого розвитку ослаблених м’язових груп тулуба й
кінцівок, від яких значною мірою залежить корекція деформацій хребетного стовпа.
Методика охоплювала два періоди реалізації: навчально-підготовчий, який
тривав 2 тижні, та корекційно-тренуючий, що продовжувався до кінця дослідження.
Ключові слова: реабілітаційна методика, діти старшого дошкільного віку,
спеціальні тренажери.

Постановка проблеми. Останніми роками в нашій державі значно
зросла кількість дітей, підлітків та молоді, які мають різні відхилення у
стані здоров’я. За статистикою, у 4 рази збільшилася чисельність дітей
спеціальної медичної групи; близько 90 % дошкільників, учнів і студентів
мають відхилення у стані здоров’я, у 56 % дітей – незадовільний стан
фізичної підготовки, порушення постави виявлено в 40 % дошкільників,
64 % учнів початкових класів, 70 % випускників шкіл [4].
За даними аналітично-статистичного довідника, в Україні за останні
п’ять років захворюваність кістково-м’язової системи становить 30,2
випадків на 1000 дітей, по Сумській області даний показник складає 31,1
на 1000. Сколіоз виявлено у 22,1 на 1000 оглянутих, по Сумській області
даний показник складає 18,2 на 1000.
У Національній Доктрині розвитку освіти в Україні, Законі «Про
дошкільну освіту» наголошується на необхідності виховання в дітей
цілісного ставлення до життя, власного здоров’я та здоров’я оточуючих як
до найвищої індивідуальної та суспільної цінності.
Пріоритетним напрямом фізичного виховання дітей у дошкільному
навчальному закладі є впровадження в даний процес інноваційних
нестандартних засобів оздоровчо-профілактичної та корекційної
спрямованості, що забезпечить гармонійний психофізичний розвиток,
правильне формування фізіологічних вигинів хребта, своєчасний розвиток
рухових умінь і навичок, фізичних якостей, а також формування звички до
здорового способу життя [3].
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Аналіз актуальних досліджень. Спеціалісти з фізичного
виховання та реабілітації рекомендують використовувати різноманітні
засоби для відновлення правильної форми хребетного стовпа.
В. В. Мурза наголошує на тому, що для корекції викривлень хребта
необхідно регламентовано використовувати локальні асиметричні вправи,
які повинні складати 10–12 % від загального часу заняття [7].
І. С. Красикова пропонує формувати стереотип правильної постави
спочатку в полегшених умовах (лежачи), у подальшому під час ходьби [6].
В. О. Кашуба рекомендує фітбол-гімнастику для корекції форми
хребта. Для дітей дошкільного віку використовують фітбольні м’ячі різного
діаметру й кольору, які одночасно є і тренажером, і обтяженням [4].
О. Козирева та А. Капустіна пропонують проводити курс ЛФК терміном
1,5–2 місяця для дошкільників із викривленням хребта. Три рази на тиждень
діти займаються лікувальною гімнастикою, а один день відвідують дитячий
тренажерний зал для розвитку сили основних м’язових груп [5].
Для дітей із порушенням функцій ОРА педагоги низки ДНЗ України
розробили різні види нестандартного обладнання та комплекси
спеціальних вправ для їх використання: вправи на розвиток сили
ослаблених м’язів тулуба з пластиковими гантелями [3]; вправи на
формування правильної постави з використанням тренажера
«Коромисло», гумових м’ячів, клиноподібних підставок і валиків [2].
М. М. Єфименко рекомендує включати в корекційний процес такі
засоби: гравітаційне розвантаження скелета (поза «ембріона» на фітболі),
тракційні вправи для хребта (змішані виси), вправи для гіперкорекції
хребта [2].
У комплекс вправ на профілакторі Євмінова, для дітей 4–6 років
Є. Євмінов пропонує включати такі види діяльності: розкачування; катання
з профілактора неначе з «гірки»; підтягування; піднімання тазу або прямих
нижніх кінцівок тощо [1].
Науковці та практики з фізичного виховання зазначають, що у зв’язку
з недостатньою мотивацією дітей систематично виконувати коригуючі
вправи, доцільно перетворити кожне заняття на своєрідну фізкультурну
казку [2; 3; 5].
Незважаючи на велику кількість коригуючих засобів, які пропонують
фахівці з фізичної культури та реабілітації, постає необхідність у активізації
пошуку нестандартних казково-ігрових засобів і форм фізичного виховання.
Мета дослідження – розробити та перевірити ефективність
реабілітаційної методики з використанням казково-ігрових тренажерів для
дітей старшого дошкільного віку, хворих на сколіоз.
Методи дослідження:
- теоретичні: аналіз та узагальнення загальних і спеціальних науковотеоретичних джерел; аналіз спеціальних програм і корекційних методик;
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- емпіричні: спостереження, збір анамнестичних даних, бесіда,
опитування батьків і вихователів, метод вивчення продуктів діяльності з
метою визначення особливостей рухової сфери та функціонального стану
дітей (соматоскопія, соматометрія, тестування рухових якостей тощо),
педагогічний експеримент;
- статистичні: кількісний і якісний аналіз одержаних даних
дослідження, статистична обробка з використанням методу середніх
величин для перевірки ефективності результатів дослідження.
Виклад основного матеріалу. Дослідження проводилось у три етапи
протягом 2014 року на базі спеціального дошкільного навчального закладу
(СДНЗ) м. Суми № 20 «Посмішка» для дітей з порушеннями функцій ОРА.
Сформовано дві однорідні за віком та діагнозом групи дітей: основна
група (ОГ) та група порівняння (ГП) у кількості по 7 дітей у кожній групі. До ОГ
входили 4 дітей (57,1 %) з правостороннім грудним сколіозом І–ІІ ступеню та
3 дітей (42,9 %) з лівостороннім грудо-поперековим сколіозом І ступеню.
У ГП нараховувалося 2 дітей (28,6 %) з правостороннім грудним
сколіозом І ст, 3 дітей (42,8 %) з лівостороннім грудним сколіозом, та 2
дітей (28,6 %) з правостороннім грудо-поперековим сколіозом. Діти цієї
групи займалися за загальною програмою з фізичного виховання, яка
передбачала використання стандартних засобів фізичного виховання, а
також занять із ЛФК для корекції форми хребта.
Для дітей ОГ була розроблена реабілітаційна методика з
використанням засобів авторської оздоровчо-корекційної технології (ОКТ)
«Богатир», яка включала 6 комплексів коригуючих вправ: чотири
комплекси симетричних вправ («Гімнастика тигрят», «Котик-муркотик»,
«Їжачок-мандрівник», «Комплекс силових коригуючіх вправи з
тренажерами»), комплекс асиметричних та комплекс деторсійних вправ.
Запропонована методика вирішувала такі завдання: корекція форми
хребта, покращення функціонального стану респіраторної системи,
формування стереотипу правильної постави, розвиток силової витривалості
основних м’язових груп, мотивування дітей до здорового способу життя.
Для реалізації визначених завдань, комплекси коригуючих вправ
були включені в різні форми фізичного виховання (ранкова гімнастика,
прогулянка, заняття з фізичної культури та ЛФК).
У процесі впровадження розробленої методики керувалися
загальними педагогічними та спеціальними принципами корекційної
педагогіки: принципами свідомої та активної участі дитини в корекційному
процесі, індивідуального підходу, доступності й наочності, новизни,
систематичності,
поступовості
й
послідовності,
гуманістичної
спрямованості педагогічного процесу, поваги до особистості дитини, опори
на позитивні якості, єдності діагностики та корекції.
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Казково-ігрові комплекси симетричних коригуючих вправ містили
вправи з використанням поролонових рукавичок – «тигрячі лапки» та
дитячих гантелей «котик» і «їжачок».
Під час виконання вправ комплексу «Гімнастика тигрят» діти одягали
«тигрячі лапки» на свої долоні й перетворювалися на тигрят, які: тягнулися до
гілочки, виконуючи тракцію хребта; накладали «лапку» на живіт або грудну
клітку, виконуючи діафрагмальний і грудний тип дихання; плескали в долоні
під ногою, напружуючи м’язи живота; вигинали спини з «ричанням», що
сприяло релаксації дихальних м’язів; ходили по «сліду» в упорі лежачи, –
зігнувшись, збільшуючи тим самим силу м’язів верхніх кінцівок; виконували
махи руками перед грудьми, збільшуючи амплітуду рухів у суглобах тощо.
Під час виконання вправ комплексу «Котик-муркотик» та «Їжачокмандрівник» діти одягали на свої долоні дитячі гантелі у вигляді «котика»
або «їжачка», і виконували різні рухи, імітуючи казкових персонажів: у в. п.
лежачи на животі – прогиналися, збільшуючи силу розгиначів тулуба;
лежачи на спині – розводили руки в сторони, покращуючи тонус
дельтоподібних і грудних м’язів; прогладжували спинку, збільшуючи силу
м’язів плечового поясу; повзали на животі та ходили в долонно-колінному
положенні, розвантажуючи хребет.
До «Комплексу силових коригуючіх вправ з тренажерами» входили
вправи з використанням гумово-поролонового еспандера «Лук» для
розвитку розгиначів та відвідних м’язів кінцівок і тулуба, а також
тренажера «Гармошка» для привідних м’язів та згиначів кінцівок.
Використання дитячих тренажерів надавало можливість цілеспрямовано
впливати на ослаблені м’язові групи. У в. п. лежачи на спині, діти «пливли»
на пароплаві, піднімаючи та розтягуючи еспандер «Лук» над головою;
у в. п. лежачи на животі, – стискали перед собою поролоновий тренажер,
напружуючи грудні м’язи; у в. п. стоячи, – стискали тренажер «Гармошка»
за головою, збільшуючи силу трапецієподібного та дельтоподібного м’язів;
у в. п. лежачи на спині, на животі та на боці, – розтягували між гомілками
еспандер «Лук», напружуючи різні м’язові групи нижніх кінцівок; у в. п.
стоячи, – розтягували еспандер перед грудьми та за головою, розвиваючи
силову витривалість м’язів верхнього плечового поясу тощо.
Для дітей із різними формами сколіозу були розроблені асиметричні
та деторсійні коригуючі вправи, під час яких вони: потягувалися «лапками»
до шишки, виконуючи нахил тулуба в бік вершини викривлення; плескали
в долоні, повертаючи тулуб у сторону, протилежну торсії хребта; відводили
нижню кінцівку в бік вершини викривлення, та плескали по стегну рукою,
розтягуючи спастичні м’язи тощо.
Впровадження реабілітаційної методики коригуючих вправ
відбувалося впродовж двох періодів: навчально-підготовчого (2 тижні) та
корекційно-тренувального (до кінця дослідження).
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Під час навчально-підготовчого періоду дотримувалися таких
методичних рекомендацій: контролювалося правильне вихідне положення
тулуба, кінцівок і підборіддя; усі рухи виконувалися симетрично; кожна
вправа виконувалася 4–5 разів; увесь час перевірявся стан постави; формувався стереотип правильного механізму зовнішнього дихання через ніс.
У корекційно-тренувальному періоді при покращенні показників
силової витривалості основних м’язових груп, кількість повторень
збільшувалася до 6–8 разів. Усі вправи виконувалися дітьми в середньому
темпі – плавно, без ривків.
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз результатів
прикінцевого зрізу експерименту виявив, що у 16 % дітей ОГ покращилися
показники ЖМЛ, і вони досягли більш високого рівня розвитку бронхолегеневої системи. У ГП лише 6 % дітей покращили рівень розвитку респіраторної системи, і вони перейшли з низького рівня функціонального розвитку на середній рівень. Таким чином, у межах ОГ на більш високий рівень
розвитку дихальної системи вийшло на 10 % дітей більше, ніж у межах ГП.
У дітей ОГ також відзначено позитивну динаміку показників
функціональних дихальних проб Штанге та Генче, які були вищими, ніж у їх
однолітків із ГП відповідно на 5,1 % та 7,7 %.
Покращення показників дихальної системи відбулося завдяки
включенню в методику різних видів дихальних вправ: статичних – зі
зміною типу дихання; динамічних – з потягуванням; звукових – з
артикуляцією звуків «Р-Р».
Показники ромба Мошкова в дітей ОГ порівняно з показниками дітей
ГП, були кращими в середньому на 14,4 %; показники плечового індексу
відповідно кращими на 13,1 %. Позитивні зміни відбулися завдяки
використанню значної кількості вправ на формування стереотипу
правильної постави, які проводилися з казково-ігровими тренажерами.
Рівень розвитку силової витривалості м’язів верхнього плечового
поясу в кінці дослідження покращився у 21,6 % дітей ОГ та 10,5 % дітей ГП,
тобто динаміка розвитку цієї якості в дітей ОГ була кращою на 11,1 %.
Рівень розвитку силової витривалості м’язів розгиначів тулуба
покращився у 15,5 % дітей ОГ та у 6,3 % дітей ГП, тобто динаміка силової
витривалості м’язів розгиначів тулуба в дітей ОГ була кращою на 9,2 %.
Рівень розвитку силової витривалості м’язів черевного пресу
покращився в дітей ОГ на 18,3 %, а у дітей ГП – на 7,5 %, що вказує на
позитивну різницю динаміки даної якості в дітей ОГ на 10,8 %.
Рівень розвитку силової витривалості м’язів нижніх кінцівок
покращився у 20,1 % дітей ОГ, та в 9,1 % ГП, тобто динаміка розвитку
силової витривалості нижніх кінцівок у дітей ОГ була кращою на 11 %.
Покращення показників силової витривалості м’язів тулуба й
кінцівок, а також мотивування дітей систематично виконувати коригуючі
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вправи під час занять у СДНЗ та в домашніх умовах, відбулося завдяки
цілеспрямованому використанню дитячих тренажерів «Гармошка» і «Лук»,
дитячих гантелей «їжачок», «котик», а також поролонових рукавичок
«тигрячі лапки».
Таким чином, на основі аналізу отриманих результатів доведено
ефективність запропонованої реабілітаційної методики, яка передбачала
використання засобів авторської ОКТ «Богатир» для дітей старшого
дошкільного віку з різними формами сколіозу.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Розроблено та впроваджено реабілітаційну методику, яка охоплювала
шість комплексів коригуючіх вправ: чотири комплекси симетричних вправ
(«Гімнастика тигрят», «Котик-муркотик», «Їжачок-мандрівник», «Комплекс
силових коригуючих вправ з тренажерами»), комплекс асиметричних і
деторсійних вправ. Зазначені комплекси були включені в різні форми
фізичного виховання (ранкову гімнастику, прогулянки, заняття з фізичної
культури та лікувальної фізкультури тощо).
У дітей ОГ позитивна динаміка показників респіраторної системи
була кращою, ніж у дітей ГП: ЖМЛ – на 10 %, функціональних дихальних
проб Штанге і Генче відповідно на 5,1 % та 7,7 %.
Показники ромба Мошкова в дітей ОГ порівняно з результатами
дітей ГП, були кращими в середньому на 14,4 %, у той час як показники
плечового індексу – на 13,1 %.
Динаміка силової витривалості м’язів плечового поясу в дітей ОГ
була кращою на 11,1 %, м’язів розгиначів тулуба – на 9,2 %, силової
витривалості м’язів черевного пресу – на 10,8 %, силової витривалості
м’язів нижніх кінцівок – на 11 %.
Подальшу перспективу наукових розробок вбачаємо у практичному
пошуку нестандартних форм і коригуючих засобів для дітей середнього
дошкільного віку.
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РЕЗЮМЕ
Корж Ю. Н. Инновационная реабилитационная методика для детей
дошкольного возраста со сколиозом.
В статье рассматривается реабилитационная методика для детей
старшего дошкольного возраста со сколиозом, в которую входит шесть комплексов
корригирующих упражнений с использованием специальных тренажеров
«Гармошка», «Лук», детских гантелей «котик», «ежик» и поролоновых рукавичек
«лапки тигрят» для целенаправленного развития ослабленных мышечных групп
туловища и конечностей, от которых в значительной степени зависит коррекция
деформаций позвоночного столба.
Методика включала два периода реализации: учебно-подготовительный,
который продолжался 2 недели, и коррекционно-тренировочный, который
продолжался до конца эксперимента.
Ключевые слова: реабилитационная методика, дети старшего дошкольного
возраста, специальные тренажеры.

SUMMARY
Korzh Yu. Innovative rehabilitation methodology for the children of preschool age
who suffer from scoliosis.
The paper deals with the innovative rehabilitation methodology that includes four
sets of symmetrical corrective exercises («Gymnastics of Tiger-cubs», «Cat-Murkotik»,
«Hedgehog-traveler» and «A set of strength corrective exercises with simulators») and two
sets of asymmetric and detorsional exercises.
The methodology has solved the following tasks: correction of the spinal column form,
improvement of the respiratory system functional state, formation of the correct posture
stereotype, harmonious development of physical qualities, and especially that of strength
and endurance power of the main trunk muscle groups and limbs, motivation for children to
lead a healthy lifestyle.
In the process of performing corrective exercises the following devices have been
used: child trainer «Accordion» designed for the development of the flexors and extremities
adductors; expander «Bow» designed for the extensors and extremities abductor muscles;
child dumbbells «cat» and «hedgehog» the weight of which was being gradually increased
from 100 g to 300 g; foam gloves «tiger cub’s paw» that made it possible to perform the
exercises in clapping, resting, flapping and vibrating massage.
In the process of the developed methodology implementation, the general teaching
and special principles of correctional pedagogy have been the following: the ones
presupposing child’s deliberate and active participation in the correctional process, the
individual approach, accessibility and visualization, novelty and systematic character,
gradual character and consistency, humanistic orientation, respect for child’s individuality,
relying on positive character qualities, the unity of diagnosis and correction.
The methodology has included two implementation periods: educational-preparatory
that has lasted 2 weeks and correctional-training that has continued up to the end of the
research. Physical activity has been chosen in accordance with the age of a child, the degree
of the spine curvature, physical training, as well as individual peculiarities of the
development.
Key words: a rehabilitation methodology, children of senior preschool age, special
trainers.
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У статті теоретично узагальнено розвиток системи інклюзивної освіти в
Україні. У дитиноцентристській системі освіти домінує орієнтація на інтереси дитини,
задоволення її потреб. Виокремлено умови й забезпечення можливості вибору
навчального закладу та навчальної програми відповідно до особливостей дитини,
здійснення стимулювання дітей у різних сферах діяльності, забезпечення їх соціального
педагогічного захисту. Зі збільшенням кількості дітей з особливими потребами в
Україні, виникає проблема, яку треба вирішувати. Намічено два шляхи вирішення
проблеми навчання дітей із порушеннями розвитку: один припускає створення окремих
груп, інший передбачає навчання за індивідуальним планом загальної маси однолітків.
Але є право на рівний доступ до якісної освіти та навчання за місцем проживання в
умовах загальноосвітнього закладу – це право всіх дітей. У сформованій ситуації
реальна практика навчання дітей із вадами визначає активність рішення теоретичних
і практичних проблем, які стосуються не тільки організації навчального процесу, але й
вимагають іншої кваліфікаційної підготовки педагогів.
Ключові слова: інклюзивна освіта, система освіти, педагогічний захист,
особливі потреби дитини, рівний доступ, навчання, якісна освіта.

Постановка проблеми. Входження України в міжнародний освітній
простір сприяло тому, що чинними для нашої держави стали міжнародні
нормативно-правові документи щодо осіб з особливостями психофізичного
розвитку. Найбільш значущі з них розроблені та представлені світовій
спільноті Міжнародною Організацією Об'єднаних Націй (ООН), яка понад
півстоліття відстоює права осіб з обмеженою життєдіяльністю. Так,
Організація Об’єднаних Націй визначила, що питання інвалідності стосуються
сфери прав людини, а не лише питання реабілітації та соціального
забезпечення, що й стало вирішальним фактором у міжнародному
регулюванні проблем осіб з обмеженими можливостями здоров’я.
Мета статті – теоретично обґрунтувати необхідність впровадження
інклюзивної освіти в навчальних закладах України.
Виклад основного матеріалу. Одним із перших документів ООН про
рівність прав «усіх людей без винятку» стала Загальна Декларація про
Права людини, прийнята в 1948 р. У преамбулі даного документу
зазначається, що основою свободи, справедливості та миру у світі «є
визнання вродженої гідності та рівних і невід’ємних прав усіх членів
людської спільноти» [1].
Наступним кроком у визначенні прав осіб з обмеженою
життєдіяльністю стало прийняття 20 грудня 1971 року Генеральною
Асамблеєю ООН Декларації про права розумово відсталих осіб [1].
Відповідно до основних положень Декларації, розумово відсталі мають такі
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самі права, що й усі інші члени суспільства. Вони мають право на медичне
обслуговування, матеріальну забезпеченість, освіту та професійну підготовку
(з урахуванням можливостей), на проживання в колі сім’ї чи перебування у
спеціальних закладах, де умови оптимально наближені до звичайних умов
проживання, що підтверджує їх право на повну інтеграцію в суспільство. З
метою захисту розумово відсталих осіб від будь-яких імовірних порушень або
зловживань Асамблеєю було відзначено необхідність розробки нормативної
бази, що забезпечувала б відповідні правові гарантії.
9 грудня 1975 р. Генеральна Асамблея 00Н ухвалила Декларацію про
права інвалідів, у якій зазначено, що інваліди, незважаючи на причину,
характер і складність їхніх каліцтв чи порушень, мають ті самі основні
права, що і їхні співгромадяни того ж віку, а тому повинні отримувати
необхідну підтримку, яка б дала змогу максимально виявити свої
можливості та здібності [1].
1981 рік Організацією Об’єднаних Націй було проголошено роком
інвалідів, а період із 1983 р. по 1992 р. – десятиріччям інвалідів. Саме в цей
час міжнародне співтовариство визначило основні принципи щодо
формування політики стосовно осіб з обмеженими можливостями
здоров’я, які зобов’язували уряди країн бути відповідальними за
впровадження системи усунення умов, що спричиняють інвалідність і
забезпечення особам із функціональними обмеженнями можливості
досягнути однакового з іншими співгромадянами рівня життя, зокрема, й
можливості одержати освіту.
У 1989 році ухвалено Конвенцію ООН про права дитини, якою вперше
в історії міжнародного правового законодавства визначалися пріоритети
інтересів дитини в суспільстві та наголошувалося на необхідності особливої
турботи про дітей-інвалідів. Ключовим положенням Конвенції є визнання
права всіх без винятку дітей на одержання освіти: «Держави визнають
право дитини на освіту. З метою поступової реалізації цього права на основі
надання рівних можливостей вони повинні: забезпечити обов’язковою,
доступною, безоплатною освітою всіх дітей; сприяти здобуттю середньої
освіти в різних формах, у тому числі загальноосвітнє та професійне
навчання; зробити їх можливими й доступними для кожної дитини, а також
розробити відповідні заходи, як-то упровадження безкоштовної освіти та
надання, за потреби, фінансової допомоги; зробити здобуття вищої освіти
доступним для всіх на основі врахування інтелектуальних здібностей у будьякий доречний спосіб» тощо [2].
У даному документі наголошується, що наявність інвалідності в дитини
є підставою для її захисту від дискримінації, що дитина-інвалід не повинна
бути ізольованою від свого оточення, від домівки й батьків, повинна мати
повноцінне та гідне життя в нормальних умовах, що сприяють зростанню її
упевненості в собі та забезпечують участь у житті суспільства [2].
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Шляхи реалізації права рівних можливостей на здобуття освіти
неповносправними особами та визнання інтегрованого навчального
середовища, тобто звичайних масових шкіл як пріоритетного, окреслено в
«Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для інвалідів»,
затверджених Генеральною Асамблею ООН 20 грудня 1993 року. У
правилах визначено умови, за яких має здійснюватися навчання в
інтегрованому середовищі:
• навчання у звичайних школах передбачає забезпечення послуг
перекладачів та інших відповідних допоміжних послуг. Потрібно
гарантувати відповідний доступ і допоміжні послуги, що необхідні для
задоволення потреб осіб із різними формами інвалідності;
• відповідальність за освіту інвалідів у інтегрованих структурах
мають бути покладені на органи загальної освіти;
• до процесу навчання на всіх рівнях необхідно залучати батьківські
громади та організації інвалідів;
• навчанням забезпечити всіх дітей із різними формами та
ступенями інвалідності, зокрема й найтяжчими.
У «Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для
інвалідів» також зазначено, що для забезпечення інвалідам можливостей
навчання у звичайних школах державам необхідно: мати чітко визначену
політику, яка усвідомлюється та приймається як школами, так і громадськістю
в цілому; забезпечити гнучкість навчальних програм, можливості вносити до
них доповнення та зміни; забезпечити високоякісними навчальними
матеріалами, налагодити постійну підготовку викладачів і надання їм
підтримки. При цьому, освітні правила «Стандартів» визначають, що
державам варто прагнути до постійного інтегрування спеціальних навчальних
закладів у систему загальної освіти, що зумовлюється структурною та
змістовою специфікою навчально-виховних програм.
У цілому, даний документ став правовим підґрунтям для розробки
подальших шляхів удосконалення системи здобуття освіти особами з
психофізичними вадами.
Сучасна освітня концепція щодо навчання дітей з обмеженими
можливостями здоров’я була заявлена на «Всесвітній Конференції з освіти
осіб з особливими потребами: доступ та якість», що проводилася за
підтримки ЮНЕСКО в Іспанії 7–10 червня 1994 року. Результатом
конференції стали розробка й ухвалення «Саламанкської декларації» та
«Рамок дій щодо освіти осіб з особливими потребами», у яких висвітлено
концептуальні засади щодо здобуття освіти неповносправними особами.
Так, у Передмові «Саламанкської декларації» зазначається, що ці
документи базуються на принципі включення дітей-інвалідів у
загальноосвітній навчальний процес шляхом визнання необхідності діяти в
напрямі створення «Школи для всіх» – закладів, які об’єднують усіх,
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ураховують відмінності, сприяють процесу навчання й відповідають
індивідуальним потребам дітей. Така політика повинна бути складовою
педагогічної стратегії та нової соціально-економічної політики, що вимагає
кардинальної реформи загальноосвітніх навчальних закладів.
Саме на основних положеннях даної Декларації базується сучасна
концепція інклюзивної школи – «школи для всіх». Цей документ засвідчив,
що впродовж тривалого часу проблеми людей із розумовими й фізичними
вадами ускладнювались обмеженими можливостями суспільства, яке
концентрувало основну увагу на недоліках, а не на потенційних можливостях
цих осіб. Інклюзивні школи мають не лише забезпечити високоякісною
освітою всіх дітей, а й сприяти усуненню дискримінаційних установок і
настроїв, створювати сприятливу атмосферу у громадах та розвитку
інклюзивного суспільства, змінюючи перспективи соціального устрою.
Дані міжнародні документи диктують іншим країнам про зміни в усіх
сферах життя, які б надавали можливість людям з інвалідністю, у тому
числі й дітям з особливими потребами, брати активну участь у суспільній
діяльності та отримувати послуги на рівні з іншими. Звичайно, що це також
стосується системи освіти. Україна не є винятком.
Україна ще до 1991 року, перебуваючи у складі СРСР, декларативно
визнала основні міжнародно-правові документи стосовно осіб з обмеженою
життєдіяльністю. Однак, у цей період, як зазначає Н. Лавриченко, державна
політика України мала переважно компенсаційний характер, заходи цієї
політики концентрувалися на незначній фінансовій допомозі та наданні
певних послуг. Завдання пристосування життєвого середовища до
особливостей та потреб осіб із порушеннями, як умови їхньої успішної
інтеграції в суспільство, навіть не формулювалося.
З часу ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини
найбільшого визнання та поширення набуває соціальна модель суспільного
буття, що пов’язана з дотриманням прав людини. Наразі розлади здоров’я
розглядаються як соціальна проблема, а не як характеристика особистості.
Адже, беручи до уваги, що всі люди різні від природи, скоріше соціум не
створює того середовища, яке б могло задовольнити потреби людейінвалідів, зокрема виховати ставлення до них як до людей з особливими
потребами, розробити відповідні виробничі норми, адаптувати архітектуру
міст/селищ та транспортні засоби. Для соціальної моделі суспільного буття
найбільш прийнятною є інклюзія, зокрема інклюзивна освіта. Відповідно до
Концепції розвитку інклюзивної освіти інклюзивне навчання – це
комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з
особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісноорієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей
навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. Інклюзивна освіта – гнучка,
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індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного
розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання.
Навчання відбувається за індивідуальними навчальними планами та
забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом.
Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б
відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від
особливостей її психофізичного розвитку. Основними принципами розвитку
інклюзивної освіти є:
• науковість (розробка теоретико-методологічних основ інклюзивного
навчання, програмно-методичного інструментарію, аналіз і
моніторинг результатів упровадження інклюзивного навчання, оцінка
ефективності технологій, що використовуються для досягнення
позитивного результату, проведення незалежної експертизи);
• системність (забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з
особливими освітніми потребами, наступності між рівнями освіти:
рання допомога – дошкільна освіта – загальна середня освіта);
• варіативність, корекційна спрямованість (організація особистісноорієнтованого навчального процесу в комплексі з корекційнорозвивальною роботою для задоволення соціально-освітніх потреб,
створення умов для соціально-трудової реабілітації, інтеграції в
суспільство дітей із порушеннями психофізичного розвитку, у тому
числі дітей-інвалідів);
• індивідуалізація
(здійснення
особистісно-орієнтованого
(індивідуального, диференційованого підходу));
• соціальна відповідальність сім’ї (виховання, навчання й розвиток
дитини; створення належних умов для розвитку її природних
здібностей, участь у навчально-реабілітаційному процесі);
• міжвідомча інтеграція та соціальне партнерство (координація дій різних
відомств, соціальних інституцій, служб з метою оптимізації процесу
освітньої інтеграції дітей з особливими освітніми потребами) [1].
Нормативно-правове регулювання відносин у сфері інтегрованого та
інклюзивного навчання забезпечується низкою нормативних актів як
загального, так і спеціального спрямування. Основними серед загальних є
норми Конституції України, а саме – статті 21, 22 та 24 Конституції України,
які передбачають рівність людей у правах, право кожного на вільний
розвиток своєї особистості та недопустимість будь-яких привілеїв чи
обмежень залежно від яких би то не було ознак, а також ст. 53 Конституції
України, згідно з якою кожен має право на освіту.
6 липня 2010 року прийнято Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України з питань освіти (щодо створення
належних умов для навчання дітей)», який, зокрема, спрямований на
вирішення проблем щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти
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дітям з особливими потребами, а саме: 1) визначено передумови для
вдосконалення освітньої політики для цієї категорії дітей; 2) надано
правовий статус інклюзивному навчанню; передбачено таку форму
інтегрованого навчання, як спеціальний клас для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку; 3) визначено новий тип
навчального закладу – навчально-реабілітаційний центр. Проте, необхідно
зазначити, що даний закон усе ж таки залишив багато невирішених питань,
зокрема й тих, що пов’язані з можливістю здобуття вищої освіти категорією
осіб з обмеженими можливостями. 1 жовтня 2010 року наказом Міністра
освіти і науки України затверджено Концепцію розвитку інклюзивної
освіти, якою передбачено визначення пріоритетів державної політики у
сфері освіти в частині забезпечення конституційних прав і державних
гарантій дітям з особливими освітніми потребами; створення умов для
вдосконалення системи освіти та соціальної реабілітації дітей з
особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, шляхом
упровадження інноваційних технологій, зокрема, інклюзивного навчання;
формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до
дітей та осіб із порушенням психофізичного розвитку й інвалідністю.
Програма «Інклюзивна освіта» Всеукраїнського фонду «Крок за
кроком» передбачає такі програмні цілі та стратегію, спрямовану на розробку
ефективної моделі інклюзивної освіти, яка б забезпечувала успішне навчання
дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітньої школи
за належної підтримки інших спеціалістів і батьків.
Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», використовує підхід
партнерства з державними та громадськими організаціями в реалізації
програми «Інклюзивна освіта».
Для досягнення мети використовуються такі стратегії: тренінги для
вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів початкових класів
загальноосвітніх закладів, які працюють з дітьми з особливими потребами;
консультації, спрямовані на вирішення конкретних проблем чи питань,
пов’язаних із реалізацією моделі інклюзивної освіти; тренінги для викладачів
вищих педагогічних закладів освіти за спецкурсом «Залучення дітей з
особливими потребами»; тренінги для керівників освітніх закладів з питань
створення інклюзивного освітнього середовища в умовах загальноосвітнього
закладу; розробка, видання методичних та інформаційних матеріалів, які
базуються на потребах та інтересах дітей з особливими освітніми потребами
та їхніх сімей; розробка та проведення досліджень; розвиток партнерства з
іншими організаціями, які працюють у соціальній і медичній галузях щодо
задоволення потреб дітей з особливими потребами.
Діючим сучасним проектом в Україні є проект «Інклюзивна освіта для
дітей з особливими освітніми потребами в Україні» (термін реалізацій:
2007–2013 роки) за підтримки Канадської Агенції з міжнародного розвитку.
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Метою проекту є: посилення громадянського суспільства, покращити
політику, планування, координування й надання соціальних послуг, у
межах концепції інклюзивної освіти щодо дітей з особливими освітніми
потребами та їхніх сімей. Прогнозований вплив результатів проекту
полягає у зміцненні громадянського суспільства й удосконаленій політиці,
що сприятиме формуванню, підтримці та розвитку інклюзивної освіти для
дітей з особливими потребами та їхнім сім’ям.
Реалізовані проекти – це створення сприятливого законодавчого
поля для подальшого розвитку інклюзивної моделі освіти в Україні (термін
реалізацій: січень – грудень 2008 року) за підтримки Міжнародного фонду
«Відродження». Проблема, на вирішення якої спрямовано проект – це
відсутність сприятливого законодавчого поля для реалізації інклюзивної
моделі освіти (моделі, за якої діти з особливими потребами отримують
якісне навчання в умовах загальноосвітнього закладу).
Метою проекту «Створення ресурсно-інформаційних центрів для
батьків дітей з особливими потребами» є надання можливостей батькам
дітей з особливими потребами стати компетентними захисниками прав
своїх дітей, для подальшого використання цих навичок у відстоюванні
права дитини на рівний доступ до якісної освіти, забезпечення економічної
та соціальної незалежності дітей у майбутньому.
Проект «Впровадження інклюзивної освіти в Україні» (2007 рік).
Метою проекту є розвиток інклюзивної моделі освіти шляхом створення
спецкурсу для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, співпраці з
представниками психолого-медико-педагогічних консультацій (ГТМПК) та
представниками засобів масової інформації.
Основна мета проекту «Громадянська освіта – Україна» полягає в
«підвищенні рівня громадянської освіченості молоді України шляхом
запровадження навчального курсу з громадянської освіти в
загальноосвітніх навчальних закладах України». Конкретними завданнями
проекту є розроблення національного навчального плану з громадянської
освіти та відповідних навчальних курсів у педагогічних університетах та
інститутах підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Третій компонент «Пристосування навчальних матеріалів з
Громадянської освіти для використання педагогами, які працюють з дітьми
з особливими освітніми потребами для того, щоб охопити громадянською
освітою цих учнів». Передбачає забезпечення рівного доступу до ресурсів
із громадянської освіти для всіх учнів, які різняться за своїми потребами,
здібностями та місцем навчання.
Метою всеукраїнського науково-педагогічного експерименту
«Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями
психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах» (2001–2011 роки) є розробка й реалізація механізму
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інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні
навчальні заклади, ранньої інтеграції цих дітей у соціальне середовище з
урахуванням їх типологічних та індивідуальних особливостей.
До роботи залучено партнерів, таких як: Представництво «Кожній
дитині» в Україні; Міжнародна Асоціація «Крок за кроком» (Нідерланди);
Національна Асамблея інвалідів України; Благодійне товариство
«Джерела»; донорів: Програма ТАСІ8 «Розвиток інституційного
партнерства» Європейської комісії; Програма МАТКА посольства
Об'єднаного Королівства Нідерландів; Міжнародний фонд «Відродження»
Канадська Агенція з міжнародного розвитку.
На сьогодні в межах українсько-канадського проекту з упровадження
інклюзивної освіти, у 22 навчальних закладах з 10 регіонах України діти з
особливими потребами навчаються разом зі здоровими ровесниками. МОН
спільно з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» провело розширену
нараду на тему «Запровадження в Україні інклюзивної освіти». Інклюзивна
школа – це заклад освіти, відкритий для навчання всіх дітей, незалежно від
їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних чи інших особливостей [4].
Діти з особливими потребами мають право навчатися разом зі
здоровими ровесниками. А нині більшість учнів з особливими потребами
навчаються у спеціальних школах (школах-інтернатах) або за
індивідуальною формою навчання.
Висновок. Впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими
потребами вимагає формування на державному рівні нової філософії освіти, а
в навчальних закладах передусім, вивчити потребу та бажання батьків дітей з
особливими освітніми потребами щодо здобуття освіти за інклюзивною
формою, проводити роботу в педагогічних і учнівських колективах стосовно
виховання толерантного ставлення до даної категорії учнів, активно залучати
до участі в житті навчального закладу учнів.
З’ясовано, що в основі інклюзивної освіти лежить принцип
дотримання прав дітей з особливостями психофізичного розвитку та
здобуття якісної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі за умови
відповідного організаційно-педагогічного забезпечення навчальновиховного процесу. Розвиток інклюзивної освіти – закономірний етап
розвитку системи, спеціальної освіти, пов’язаний із переосмисленням
суспільством і державою ставлення до неповносправних, із визначенням їх
права на одержання рівних, із іншими особами можливостей у різних
галузях життя, зокрема освіти. Доведено, що інклюзивна освіта – це
система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення
основного права дитини на освіту та права здобувати її за місцем
проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми
потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу.
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РЕЗЮМЕ
Левченко Л. С. Развитие системы инклюзивного образования в Украине.
В статье теоретически обощено развитие системы мнклюзивного образования
в Украине. В детоцентрической системе образования доминирует ориентация на
интересы ребенка, удовлетворение его потребностей. Выделены условия и обеспечение
возможности выбора учебного заведения и учебной программы в соответствии с
особенностями ребенка, осуществление стимулирования детей в различных сферах
деятельности, обеспечения их социальной педагогической защиты. С увеличением
количества детей с особыми потребностями в Украине, возникает проблема, которую
надо решать. Намечены два пути решения проблемы обучения детей с нарушениями
развития: один предполагает создание отдельных групп, другой предусматривает
обучение по индивидуальному плану общей массы сверстников. Но есть право на равный
доступ к качественному образованию и обучение по месту проживания в условиях
общеобразовательного учреждения – это право всех детей. В сложившейся ситуации
реальная практика обучения детей с недостатками определяет активность решения
теоретических и практических проблем, которые касаются не только организации
учебного процесса, но и требуют иной квалификационной подготовки педагогов.
Ключевые слова: инклюзивное образование, система образования,
педагогическая защита, особые потребности ребенка, равный доступ,
качественное образование.

SUMMARY
Levchenko L. The development of inclusive education in Ukraine.
The article summarizes the theoretical development of inclusive education in Ukraine.
In the child-centered education the child’s orientation and interests, his needs dominate. The
conditions and possibilities for choice of educational institution and educational programs
according to the characteristics of the child are defined. The exercises to stimulate the
children in different areas, ensuring their social educational protection is described. As the
number of children with special needs in Ukraine is increasing, there is a problem that must
be solved. Two ways to address education of children with disabilities are outlined: one
involves the creation of separate groups, the other provides training for the individual plan
total weight peers. But there is a right to equal access to quality education and training in a
residence in the conditions of educational institutions – the right of all children. In this
situation, the actual practice of teaching children with disabilities decision determines the
activity of theoretical and practical problems related not only to the educational process, but
also require professional training the teachers.
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The author stresses that according to the Concept of the development of inclusive
education, inclusive education is a comprehensive process to ensure equal access to quality
education for children with special educational needs by organizing their education in
secondary schools through the use of student-oriented teaching methods, taking into
account the individual characteristics of teaching and learning of these children. Inclusive
education is a flexible, individualized learning system for children with special needs in the
context of mass secondary school in the community. Training is on individual training plans
and provided medical, social, psychological and pedagogical support. Inclusive education
involves creating an educational environment that would meet the needs and abilities of
each child, regardless of her mental and physical development features.
The introduction of inclusive education of children with special needs requires the
formation of a state-level new philosophy of education and in educational institutions
primarily examine the need and desire of the parents of children with special educational
needs for education for inclusive form, to work in teaching and student groups regarding
education tolerant attitude towards this category of the students actively engage in the life
of the institution students.
Key words: inclusive education, the educational system, teaching protection, a child
with special needs, equal access, training and quality education.
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ТРАДИЦІЙНА ГРА В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ: ВІД АНАЛІЗУ ПЕДАГОГІЧНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ – ДО ВПРОВАДЖЕННЯ У ШКІЛЬНУ ПРАКТИКУ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ
У статті висвітлюється проблема педагогічних можливостей традиційної
дитячої гри в інклюзивному освітньому просторі. Здійснено опис народних дитячих
забав, зроблено характеристику педагогічного потенціалу запропонованих традиційних ігор. Наведено конкретні приклади дитячих ігор центральної частини Росії,
Подніпровської та Слобідської України. Досліджено вплив народних ігор на розвиток
психічних процесів і корекцію фізичних можливостей дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Запропоновано варіанти використання традиційних дитячих ігор з
урахуванням порушень у психічному та фізичному розвитку дитячого контингенту.
Ключові слова: традиційна народна гра, інклюзивна освіта, педагогічні
можливості народної гри, дитина з обмеженими можливостями здоров’я.

Постановка проблемы. Инклюзивное образование предполагает
изменение не только среды детского сада, школы, творческой студии, но и
самого педагогического процесса, механизмов его осуществления и
сопровождения. Одним из наиболее адаптированных инструментов
инклюзивного образования является традиционная народная игра, которая
способствует интеграции ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья в коллектив обычных детей и вместе с тем помогает ему
взаимодействовать со сверстниками, имеющими проблемы в развитии.
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Анализ актуальных исследований. Идеи научного изучения народных
игр и их практического применения в воспитании детей получили
обоснование
в
трудах
В. Г. Белинского,
Н. А. Добролюбова,
Н. Г. Чернышевского и др. Задачу будущей педагогики видел в организации и
создании воспитательной среды из народных игр К. Д. Ушинский,
характеризуя ее как превосходное и могущественное педагогическое
средство. Отдельные попытки раскрыть функции народной игры в
социокультурных процессах содержатся в философских, социологических,
культурологических исследованиях М. М. Бахтина (1965), Ю. А. Левады
(1984), И. С. Кона (1988), М. Мид (1988), Й. Хейзинги (1992) [4].
Народные игры собирались и описывались фольклористами и
этнографами
–
В. И. Далем,
Е. А. Покровским,
В. П. Шейном.
Педагогическим отбором и пропагандой народных игр как средства
воспитания занимались И. Я. Герд. Е. М. Дементьев, П. Ф. Лесгафт,
А. Скотак и др. Организаторами методической работы в области народных
игр и изучения детских праздников выступили Н. П. Булатов,
В. В. Гориневский, В. Г. Марц, Е. М. Минскин. Проблемы специального
отбора народных игр с учетом их педагогической направленности
исследовал А. А. Таран. Разработкой типологии социокультурной функции
народной игры занималась Н. А. Смирнова [5].
Первая типологии (классификации) народных игр представлена в
исследованиях Е. А. Покровского (1884). В. Н. Всеволодский-Гернгросс
(1933) вычленяет типы народных игр по критерию соотнесенности с той
или иной категорией общественной практики. Сходная систематизация
народных игр, при которой все они подразделяются на игры с предметами
и игры без предметов, представлена в работах Л. В. Былеевой и
В. М. Григорьева (1985). Применительно к украинским народным играм
А. В. Цьось (1994) предлагает систематизировать их по признаку
преимущественного использования в различных возрастных группах
занимающихся младшего, среднего и старшего школьного возраста [4].
Украинские исследователи Л. Г. Грицюк, Л. А. Завицкая и А. С. Семенов
подходили к проблеме классификации традиционной игры с практической
точки зрения, разделяя их на две группы: мотивационную и
содержательно-процессуальную. В первой классификации акцентируется
внимание на объектах влияния игры и выделяются:
 психо-чувственные (сенсорные), которые способствуют развитию
остроты восприятия, мышления, познания окружающего мира и
являются основой для приобретения знаний и умений;
 двигательные – способствуют физическому развитию ребенка и
формируют такие качества, как ловкость, гибкость, силу, скорость,
координацию движений;
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 социальные, которые способствуют социализации ребенка в процессе
общения, выполнения необходимых правил, выработки моральных
качеств;
 развлекательные – способствуют отдыху, эмоциональному
удовлетворению и эстетическому наслаждению.
Содержательно-процессуальная
классификация
основана
на
содержании и способах осуществления игр и разделяется на: подвижные,
малоподвижные, интеллектуальные, музыкальные, сюжетно-ролевые,
забавы [2].
С позиций социально-педагогического значения народные игры
рассмотрены
такими
исследователями,
как
Л. В. Былеева,
Ю. В. Василькова, Г. С. Виноградов, М. Ф. Литвинова, Л. В. Мардахаев,
В. А. Николаев, Л. Я. Олиференко, А. Г. Оршанский, Е. А. Покровский,
А. В. Черная, С. А. Шмаков, Д. Б. Эльконин и др. [6].
Социально-педагогическое назначение народной игры С. А. Шмаков
видел в возможности усвоения ребенком богатства культуры, что
позволяет ребенку функционировать в качестве полноправного члена
детского или взрослого коллектива. В. М. Григорьев отмечает ряд
особенностей народной игры, определяющих ее воспитательное
значение, заключающееся в разнообразии видов деятельности,
содержании и формах детских народных игр. Народные игры, считает
В. М. Григорьев, требуют участия самых различных психических процессов:
восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания, воли,
проявлении мышечной силы, ловкости, в них участвуют разнохарактерные
эмоции и т.д. [4].
Социально-педагогические
исследования
В. М. Григорьева,
И. С. Слепцовой, И. И. Шангиной и др. доказывают, что игра помогает
ребенку усвоить социальный опыт многих поколений, развивает умение
соотносить собственные и общественные ценности и нормы.
Г. Н. Волковым (1999) создана особая отрасль знания – этнопедагогика,
предметом которой стала народная педагогика как совокупность
педагогических сведений и воспитательного опыта, отраженного в том
числе в детских играх, игрушках, обычаях, обрядах и т. п. [4].
Изучения педагогических возможностей народной игры в
инклюзивом
образовании
вызывает
необходимость
анализа
разнообразных
подходов
исследования
этого
феномена
в
этнопедагогическом аспекте. Среди существующих научных публикаций
второй половины ХХ века особое место занимают работы Н. И. Бондарь,
В. Ф. Дашивец, К. Д. Чермита, Я. К. Куприной, Н. Х. Хакунова и где
представлена краткая характеристика средств, форм и методов воспитания
адыгов и кубанских казаков; Н. Н. Еговцевой и А. В. Черной, раскрывающих
возможности традиционных игр донских и кубанских казаков;
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Х. Ф. Арнаутова,
Х. К. Байрамкулова,
Г. Г. Кохидзе,
Н. К. Куприной,
М. З. Магомедова, М. А. Эльмурзаева, показывающие полифункциональность народной игры как средства физического, интеллектуального,
психического, энтокультурного воспитания народов, населяющих южные
районы России, Кавказа, Ставропольского и Краснодарского края [4].
Обозначенные
подходы
представляют
собой
глубокие
теоретические изыскания в области изучения теории традиционной
народной игры, вместе с тем, до настоящего времени педагогический
потенциал народной игры в инклюзивном образовании России и Украины
изучен не в достаточной мере.
Цель статьи – проанализировать педагогические возможности
традиционной народной игры в инклюзивном образовании и определить
возможные способы их воплощения в школьной практике Центральной
России и Украины.
Традиционная игра является эффективным средством социализации
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, включающим в себя как
социально контролируемые процессы целенаправленного воздействия на
становление личности, усвоение детьми знаний, духовных ценностей и норм,
присущих обществу или конкретной социальной общности (например,
группе сверстников), так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на
формирование человека. В синтезе постижения ребёнком богатства
народной культуры и отождествления себя как части коллектива отражается
социально-педагогическое назначение традиционной игры [5].
Игровой коллектив – это социальный организм с отношениями
сотрудничества и взаимного контроля между участниками игры. В игровой
деятельности формируются навыки коллективной жизни: умение
действовать сообща на основе взаимопонимания, оказывать друг другу
помощь. Особое значение эти навыки приобретают в том случае, когда в
игру вступают дети с ограниченными возможностями здоровья. В игровом
коллективе все участники имеют право на активную роль и каждый,
независимо от состояния здоровья и особенностей развития, может
придумать и предложить что-то новое. Дети с ограниченными
возможностями здоровья способны сами договариваться об организации
игры со здоровыми сверстниками, вместе с ними решать спорные
вопросы. Так возникает «коллективное общественное мнение»
(А. С. Макаренко) в игровой группе / команде, которое направляет
поступки детей, регулирует отношения между ними и служит оценкой как
собственного поведения, так и поведения остальных участников игры [3].
В игровом процессе проявляется культура поведения и общения,
воспитанная у детей вне игры. Вместе с тем традиционная игра с её
гуманистическим содержанием способствует развитию сплочённости и
сочувствия у здоровых детей по отношению к сверстникам с
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ограниченными возможностями здоровья. Такое отождествление игровых
и
реальных
действий
помогает
сформировать
нравственную
направленность поведения детей. Тем не менее начало совместных игр
ещё не означает, что их участники сразу начнут доброжелательно
относится друг к другу. Задача педагога – пробудить через игровую
деятельность чувства сопереживания, взаимоуважения и удовлетворения
от того, что все члены команды / группы проявляют заботу друг о друге, а в
особенности – о сверстниках с ограниченными возможностями здоровья.
Традиционная игра обладает богатым педагогическим потенциалом
с широким спектром возможностей, которые ещё недостаточно
реализуются в инклюзивном образовании. Среди них можно выделить
следующие:
1) социализирующие возможности, позволяющие ребёнку осознавать
себя частью общества, осваивать нормы и традиции общественной
жизни, перенимать опыт предшествующих поколений и передавать
его потомкам;
2) развивающие возможности, активизирующие и актуализирующие
природные задатки и способности детей, совершенствующие их
интеллект, волю, эмоциональную сферу;
3) дидактические возможности, облегчающие ребёнку вхождение в мир
знаний, постижение основ наук;
4) психотерапевтические возможности, содействующие преодолению
психологических и социальных трудностей на пути личностного и
эмоционального развития школьников;
5) диагностические возможности, позволяющие отслеживать динамику
интеллектуального, моторного и эмоционального развития личности;
6) возможности игры в создании условий для проявления спонтанности
человека, его индивидуальности, неповторимости, уникальности;
7) рекреационные возможности, направленные на использование игры
как средства организации совместного досуга детей разного возраста
и уровня развития и, по необходимости, взрослых;
8) адаптационные / резервные возможности, реализующиеся в
способностях детей с особенностями развития противодействовать
негативным факторам среды и адаптироваться в коллективе;
9) интегрирующие возможности, предоставляющие всем участникам
игрового процесса равные права и способствующие установлению
социальных контактов через игровое взаимодействие [4].
Значительная
часть
педагогов
рассматривают
игру
как
универсальное средство обучения. Во-первых, состязательный потенциал
позволяет по-новому построить образовательный процесс; во-вторых,
«школа должна научить игре, так как это одинаково важно и для здоровья,
и для ума» (Д. Дьюи) [1]. Правильно организованная система подвижных
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игровых занятий не только укрепляет организм ребёнка, но и способствует
развитию умственных способностей, логического мышления.
Главная идея применения традиционной игры в инклюзивном
образовании – возможность обучаться и развиваться в сотрудничестве,
которое осуществляется в разных формах: парной, групповой, командной.
Сотрудничество в команде ориентировано на общие цели и успех, что
достигается в результате самостоятельной работы каждого члена
группы / команды, но при постоянном взаимодействии с остальными
участниками процесса.
Обучение на основе игрового сотрудничества сводится к следующим
условиям.
1. Награду участники получает одну на всех в виде суммы балов,
оценки или других видов поощрения совместной деятельности.
2. Персональная ответственность в игровом процессе означает, что
победа или проигрыш всей группы / команды зависит от личного вклада
каждого участника.
3. Равные возможности участников означают, что каждый из них
способен повлиять на ход игры, улучшив собственный результат.
Включение в образовательный и воспитательный процесс инклюзивной школы / класса традиционных игр позволяет детям с особенностями развития демонстрировать более высокий уровень социального взаимодействия со своими здоровыми сверстниками. Это становится особенно очевидным, если педагоги в школе целенаправленно поддерживают применение
игровых технологий в целях социализации детей с проблемами в развитии.
Традиционные игры ускоряют социальную адаптацию детей с
ограниченными возможностями здоровья, что достигается за счёт обучения в
малых группах. Постепенно обычные дети начинают осознавать, что у них с
детьми-инвалидами много общего. Кроме того, применение традиционных
игр в инклюзивном образовании повышает социальную компетентность и
навыки коммуникации детей с особенностями развития, так как в процессе
игровой деятельности у них появляется больше возможностей для
взаимодействия со своими здоровыми сверстниками – носителями модели
поведения, свойственной определённому возрасту.
Мощным средством социального обучения в инклюзивной среде вне
учебной деятельности является мейнстриминг – программы совместных
занятий и проведения досуга детей с особенностями развития и их
здоровых сверстников. Наполнение этих программ игровыми
технологиями, в частности традиционными играми, создаёт наиболее
комфортную среду для общения, развития у детей важных личностных
качеств: независимости, уверенности, самоконтроля, адаптивного
дистанцирования, навыков целеполагания и эмпатии.
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Учёные, исследующие природу и содержание традиционной игры,
отмечают, что благодаря народной мудрости были придуманы такие игры, в
которых все дети, несмотря на имеющиеся у них отклонения в развитии,
реализуют свои интересы и потребности, налаживают дружеский контакт со
сверстниками (например, вождение хоровода, куда принимают всех
желающих). Слабовидящие дети могут участвовать в играх, где по правилам
необходимо завязывать или закрывать глаза: прятки, жмурки, «Горшок»,
«Без соли соль», «Строкач». Дети с недоразвитием опорно-двигательного
аппарата могут стать участниками таких народных забав, как «Хромая
лисица», «Бой петухов», салки на одной ноге, жмурки на одной ноге. Эти и
другие традиционные игры направлены на развитие тактильных ощущений,
слухового анализатора, координацию движений, речевого аппарата, формирование навыков совместных действий и др. Они не усугубляют дискомфорт
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, а наоборот, пробуждают его потенциальные возможности, выполняя компенсаторную функцию.
Во многих играх для выбора водящих используются считалки,
запоминание которых увеличивает объём слуховой памяти, развивает
способности удерживать и воспроизводить рифмованный текст,
сопровождать его скоординированными движениями.
Традиционные игры приобщают ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья к культуре, истории и традициям социума, в
котором он живёт, а у обычных детей формируют толерантное отношение
к сверстникам с особыми нуждами.
Далее приведём примеры традиционных игр Центрального региона
России и Украины, которые могут быть использованы в инклюзивном
образовании.
«Без соли соль» (Курская область). В игре задействовано большое
количество игроков. По считалке выбираются двое водящих, которые
садятся на землю друг напротив друга, соприкасаясь подошвами ног. Глаза
водящих завязывают плотными косынками. Все остальные – игроки в поле.
Подойдя поочередно с одной стороны к водящим, полевые игроки кричат:
«Без соли!» – и беспрепятственно перепрыгивают через их ноги.
На обратном пути игроки кричат: «Соль!» – и снова пытаются
перепрыгнуть через ноги водящих. Задача водящих – кого-нибудь словить.
Если это удаётся, то происходит смена игроков. Тот, кого поймали, садится
на место того, кто его поймал [5].
В процессе данной игры развивается слуховое восприятие и навыки
концентрации внимания, осуществляется координация слухового и
двигательного анализаторов, произвольного поведения. Дети учатся
оценивать расстояние до объекта на слух и контролировать движения.
Если игра организована для слабовидящих детей, то для ориентации
в пространстве и во избежание травм мы предлагаем использовать приём
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«натянутой нити». Двое зрячих участников натягивают нить по обе стороны
от водящих, которые, в свою очередь, не вытягивают ноги по направлению
друг к другу, а занимают привычное положение на стуле.
Слабослышащим игрокам можно раздать озвученные игрушки
(пищалки, трещотки, бубны и др.), звук которых будет предварять
перепрыгивание через ноги водящих.
Если игра нуждается в усложнении правил, то роль водящих могут
выполнять слабовидящие игроки. Сидя на полу (на земле) лицом друг к
другу, они пытаются осалить перепрыгивающих через их ноги зрячих
игроков. В свою очередь, последние должны учитывать, что у
слабовидящих детей слуховое восприятие обострено и любой шорох они
будут воспринимать как попытку совершить прыжок.
«Болтун» (Вологодская область). Игра проводится под музыкальное
сопровождение. Все участники сидят на скамейках. Водящий идёт по кругу,
подходит к одному из участников, топает перед ним ногой, приглашая
следовать за ним. Приглашённый участник идёт за водящим [5].
Пройдя круг, водящий приглашает следующего участника, также
топнув перед ним ногой. После этого движение по кругу идёт в другую
сторону за первым приглашённым, который по аналогии выбирает
следующего, и игроки начинают двигаться в другую сторону. Последний
участник оказывается стоящим впереди, теперь он приглашает в игру. Так
образуется «цепочка», которая движется то в одну, то в другую сторону.
Набор игроков продолжается до той поры, пока звучит музыкальное
сопровождение. Тот, кто за него отвечает (гармонист, балалаечник и т. п.),
следит, чтобы участников было нечётное количество, и тут же прекращает
играть. При этом они должны образовать пары. Оставшийся без пары –
«болтун». В качестве наказания за нерасторопность ему даётся какое-либо
задание, выполнив которое, тот снова начинает игру.
Данная игра предваряется сложной многоступенчатой инструкцией,
которую каждый ребёнок должен удержать в памяти, и предполагает
деятельность с опорой на различные анализаторы. Наибольшую ценность
игра представляет для решения коррекционно-развивающих задач в
работе с детьми с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
и позволяет развивать у них координацию движений, умение
ориентироваться
в
пространстве,
произвольное
внимание,
наблюдательность, быстроту реакции, содействует воспитанию воли,
выдержки, дисциплинированности. Кроме того, развивается память
играющих, формируется умение следовать намеченному плану,
контролировать себя и товарищей.
Для детей с нарушениями слуха вместо топанья ногой можно
использовать прикосновение к плечу, а вместо музыки (для
слабослышащих детей) – жестовое сопровождение.
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Если среди участников есть ребёнок с нарушением зрения, то найти
ему пару поможет педагог.
Задание «болтуну» позволяет осуществлять индивидуальный подход
к играющим и учитывать особенности развития, а также потенциальные
возможности каждого участника. Так, игроку с нарушением слуха можно
предложить выполнить задание на составление слова из определённых
букв, ребёнку с нарушением зрения – угадать форму предмета в
«волшебном мешочке», спеть куплет песни и др.
«Горшок» (Курская область). На ровном и открытом месте кверху
дном ставят горшок, под которым – дары для удачливого игрока.
Приблизительно в двадцати шагах от горшка располагается один из
играющих. Участник должен шагами измерить расстояние до горшка,
вернуться назад и стать к нему лицом. Затем игроку завязывают глаза и
дают в руки палку: задача состоит в том, чтобы дойти до горшка с
завязанными глазами и разбить его. Прежде чем двинуться, играющий
должен три раза повернуться вокруг себя. Достигнув, по его мнению, цели,
игрок останавливается, ударяет палкой три раза и снимает повязку; если
удары были удачны, игрок получает дары, лежащие под горшком.
При поворотах вокруг себя игрок легко теряет ориентацию и в итоге
наносит сильные удары по земле далеко в стороне от горшка. Каждый
участник может использовать различные средства, чтобы не сбиться с
нужной траектории. Разрешается всё, кроме ослабления повязки. Горшок так
редко разбивают, что в народе под него иногда сажали живого петуха [5].
Дары под горшком – стимул для участия в игре, возможность
создания атмосферы увлечённости, положительного эмоционального
настроя, радостного ожидания приза. Вместе с тем решаются важные
коррекционные задачи: развивается вестибулярный аппарат и
координация движений, умение с закрытыми глазами ориентироваться в
окружающей обстановке, опираясь на собственные представления о
положении предметов. Для детей с нарушениями слуха исключение
зрительного анализатора усложняет задачу. При этом усиливается
значение двигательного анализатора.
«Строкач» (Курская область). Все игроки стоят полукругом. По
считалке выбирают «строкача», который становится в круг и закрывает глаза.
Правую руку сгибает в локте и подпирает ею правую щёку, левой рукой
поддерживает локоть правой руки. Игроки по одному выходят в круг и слегка
ударяют «строкача» по согнутой в локте руке, он же должен угадать, кто его
ударил. Если он угадывает «обидчика», то тот занимает его место [5].
Перед игрой целесообразно обменяться рукопожатиями, чтобы
каждый игрок, находящийся на месте «строкача», опирался на тактильные
ощущения. Кроме того, в этой игре каждый ребёнок учится
контролировать свои движения: нужно так тихо подойти к «строкачу»,
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чтобы тот не услышал, с какого места двинулся «обидчик». «Строкач», в
свою очередь, должен быть внимательным и ориентироваться не только
на тактильные, но и на слуховые ощущения. Детей с нарушениями зрения
к «строкачу» может подводить педагог.
«Удочка» (Воронежская область). Удочкой в игре является скакалка,
один конец которой в руке «рыбака» – водящего. Все участники –
«рыбки» – встают вокруг «рыбака» не дальше, чем на длину скакалки.
Расстояние между игроками должно быть примерно в полметра, чтобы
они не мешали друг другу. «Рыбак» начинает раскручивать «удочку»,
пытаясь задеть ею ноги играющих. «Рыбки» должны уберечься от
«удочки», перепрыгнув через неё, при этом они не должны сходить со
своих мест. Если «рыбаку» удалось поймать «рыбку», т. е. дотронуться
«удочкой», то его место занимает пойманная «рыбка». Необходимо
соблюдать условие: скакалку можно крутить в любую сторону, но нельзя
поднимать её от земли выше чем на 10–20 см [5].
Игра направлена на развитие произвольного внимания, выдержки и
быстроты реакции, умения оценивать ситуацию и соотносить движение с
условным сигналом, в качестве которого выступает приближение
«удочки». Кроме того, формируются честность и уважительное отношение
по отношению к другим игрокам (нельзя толкать соседа, забегать на его
место, спасаясь от «крючка» и т. д.). Игра не рекомендуется для работы с
детьми с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и
выраженными нарушениями зрения.
«У дядюшки Трифона» (Воронежская область). Дети становятся в
круг, берутся за руки. В центре находится водящий, выбранный по
считалке. Играющие ходят по кругу и говорят нараспев слова:
У дядюшки Трифона
Было семеро детей,
Семеро сыновей.
Они не пили, не ели,
Друг на друга смотрели,
Разом делали, как я!
При этих словах все начинают повторять жесты водящего. Тот, кто
повторил движения лучше всех, становится на его место. При повторении
игры хоровод движется в противоположную сторону [5].
В процессе данной игры происходит развитие слухового внимания и
памяти, расширение объёма слуховой памяти, формирование умений
удерживать в памяти текст, точно его воспроизводить. У играющих
развивается воображение, наблюдательность, координация движений,
мышление, стимулируется и поддерживается речевая активность. Игроки
анализируют движения водящего, устанавливают и запоминают их
последовательность, координируют собственные действия.
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Для многих детей с ограниченными возможностями здоровья
ориентировка в пространстве и нахождение себя относительно другого
объекта являются сложной задачей: так, игрок видит зеркальное
отображение движений, стоя лицом к водящему. Для детей с нарушениями
интеллекта на начальных этапах использования игры выполнение несложных
действий целесообразно сопровождать словесным объяснением. Например:
«Три раза хлопнуть», «Два раза топнуть» и др.
Для слабовидящих детей в игре вместо показа движений должна
использоваться словесная инструкция. Если водящий предлагает
выполнить сложное движение, то детям с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата требуется помощь тьютора. Детям с нарушениями
слуха предлагается текст потешки, которую они воспроизводят устно,
согласно своим возможностям.
«Улитка» (Воронежская область). В игре участвует большое количество игроков. Дети строятся в шеренгу и берутся за руки. Повернувшись
вправо (или влево), они следуют за водящим сначала по кругу, а потом по
спирали, «улиткой», образуя концентрические круги один в другом. Интервалы между кругами должны быть не менее одного метра. Когда шеренга
достаточно закруглится, водящий постепенно раскручивает её и ведёт участников в обратном направлении. При этом дети поют любимые песни [5].
Игра развивает зрительно-моторную координацию в процессе
совместного движения, учит выполнять игровые действия в подражание
водящему. Особое значение данная игра имеет для детей с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата, так как позволяет развивать
вестибулярный аппарат, плавность и целенаправленность движений.
Если в игре участвуют незрячие дети или дети с выраженными
нарушениями зрения, то в качестве водящего должен выступать либо
здоровый ребёнок, либо слабовидящий, самостоятельно ориентирующийся
в пространстве. Данная игра совершенствует навыки ориентации с опорой на
движения сопровождающего.
«Ручеёк» (Центральная Россия). Игроки становятся в колонну парами,
взявшись за руки. Игрок, оставшийся один, проходит в своеобразный
коридор под поднятыми руками и выбирает себе пару (парень – девушку
или наоборот). Вновь созданная пара проходит «коридор» и становится в
конце колонны. Игрок, который остался без пары, также выбирает себе
напарника [5].
Игра направлена на развитие моторной ловкости и зрительнодвигательной координации, формирует техническую сторону двигательного
акта: умение действовать одной рукой, удерживать, приближать партнёра по
игре, учит выполнять цепочку последовательных игровых действий – проход
под сводом «ручейка», поворот, выбор партнёра, совместное движение;
развивает потребность в эмоциональном общении.
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Наблюдение за игроками позволяет составить представление об
особенностях межличностных отношений в детском коллективе, выявить
лидеров и аутсайдеров и, исходя из этого, совершенствовать
воспитательную работу и вносить в неё коррективы.
Для детей с выраженными нарушениями зрения ход игры следует
изменить. Они произвольно выбирают себе пару, попадая под свод
«ручейка» при помощи тьютора, и лишь после этого угадывают, кого
именно они выбрали, называя вслух его имя. В данном случае
развиваются тактильные ощущения участников.
«Редька» / «Редя» (Белгородская область). Ставится стул, на
который садится «бабка». В руках она держит «редьку». Остальные
участники водят хоровод и поют песню:
Редя, редя, кто тебя сажал?
Поликанова жена при дорожке жила,
Редю саживала, огораживала,
От мороза укрывала,
От солнышка поливала.
Потом каждый участник спрашивает у «бабки»: «Бабка, бабка,
поспела ли редька?» Та отвечает: «Нет, не поспела, тяпайте дальше!»
Тогда игроки продолжают водить хоровод («тяпать редьку») и петь ту же
песню. Когда последний игрок спрашивает у «бабки», поспела ли
«редька», она отвечает: «Поспела!» В этот момент все дружно хватают
«редьку», пытаются вытащить её, а «бабка» должна её удержать. Когда
«редьку» отбирают, все дружно говорят: «Вытащили редьку!» [5].
Игра направлена на развитие общей моторики, координации
движений, в игровых действиях проявляются отношения партнёрства,
взаимопомощи и поддержки. Речевое сопровождение обогащает
словарный запас детей, стимулирует память.
Для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
наличие физической активности в этой игре позволяет укреплять мышцы
конечностей и регулировать нагрузку на них. Если игроки – дети с
нарушениями зрения, то помощь им оказывает тьютор. Как и в ходе игры
«У дядюшки Трифона», детям с нарушениями слуха предлагается
текстовый вариант потешки, которую они воспроизводят устно, согласно
своим возможностям.
«Жмурки с колокольчиком» (Центральная Россия). Cуществуют
десятки вариантов этой игры, в качестве примера приведём один из них.
В игре участвуют две команды. Игровые атрибуты: небольшой
колокольчик, две косынки (повязки для глаз) и две скрученные толстым
жгутом верёвки (или полотенца). Команды выделяют по одному
участнику, которым завязываются глаза. Одному из них привязывают к
ноге колокольчик, второму дают в руки верёвочный жгут.
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По сигналу ведущего игрок с колокольчиком убегает от противника,
который старается осалить его жгутом. У болельщиков игрока с
колокольчиком есть право подсказки. Когда участник со жгутом
приближается к нему, они кричат: «Огонь!», предупреждая об опасности.
Игра продолжается недолго, затем выходит следующая пара. Роли
играющих меняются. Побеждает та команда, чьи игроки со жгутом
большее количество раз «запятнают» противника [5].
Игра направлена на развитие ориентировки в пространстве, общей
моторики, слуховой и моторной координации, вестибулярного аппарата, а
также на формирование умений анализировать и соотносить с движениями
звуковые стимулы; позволяет развивать интерес и потребность в
эмоциональном взаимодействии, обогащает игровой опыт детей. Наличие
речевого сопровождения обогащает их словарный запас, стимулирует
развитие словесной памяти. Данная игра не может использоваться в работе с
детьми с нарушениями зрения и функций опорно-двигательного аппарата.
Слабослышащим участникам можно раздать озвученные игрушки, которые
будут способствовать ориентации игроков по отношению друг к другу.
«Шапки»
/
«Снять
шапку»
(Псковская,
Новгородская,
Архангельская, Вологодская области, Урал и Сибирь). Цель игры –
сорвать шапку с головы противника и не дать ему снять шапку с себя.
Два игрока с шапками на голове под музыку выполняют элементы
русской пляски, затем сходятся и, приблизившись вплотную, расходятся. В
этот момент самый ловкий должен снять с соперника головной убор [5].
Игра направлена на развитие двигательной координации, ловкости,
скорости движений и быстроту реакции, на формирование умения
двигаться в такт музыки. Элементы народной пляски привносят в игру
эмоциональный и творческий настрой. Каждый участник может
презентовать себя в соответствии с индивидуальными возможностями.
Сложность движений, необходимость их постоянного зрительного
контроля и быстроты не позволяют использовать данную игру в работе с
детьми с нарушениями зрения и функций опорно-двигательного аппарата.
Для детей с нарушениями слуха правила игры модифицируются: те
из них, кто не слышит музыку, вместо пляски могут использовать мимику,
жесты, какие-либо движения, возможно шуточные.
«Дорога на Сечь» (Правобережная и Левобережная Украина). Игра
может проводиться как в доме, так и на улице. Все, кроме одного игрока
(водящего), садятся в круг на стулья или на другие приметные места.
Водящий, обходя всех детей, говорит: «Я їду на Січ і беру із собою …
(называет имя игрока)». Тот, чье имя назвали, берется за пояс и идет за
водящим, призывая идти за собой следующего игрока и так, до тех пор,
пока все не «соберутся в дорогу». Водящий водит детей вокруг стульев или
обходит с ними весь двор, сад и т. д. Передвигаясь колонной дети поют:
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«Ой там на горі Січ іде. Гей малиновий стяг несе. Гей, малиновий. Наше
славне товариство, гей марширує – раз, два, три»! Потом водящий в
любом месте громко кричит: «Приїхали на Січ» – после чего дети спешат
занять стулья или другие заранее договоренные места. Кто остался без
места становится водящим и начинает игру сначала.
Данная игра развивает у детей внимание, мышление,
представление, память, смекалку, координацию движений, ориентацию в
пространстве, дальномер и т.д. Формирует инициативность, лидерские
качества, доброжелательное отношение к игрокам.
При условии участия в игре слабослышащих детей возможно
применение жестов для призыва ребенка следовать за водящим и свистка
для подачи сигнала занять свои места.
Привлекая детей с нарушениями опорно-двигательного апарата,
необходимо помнить о технике безопасности выполнения определенных
элементов игры. Для детей этой категории желательно проводить игру в
помещении, где расстояние между стульями и детьми будет небольшим.
Если степень нарушения двигательных функций высокая, лучше детей не
привлекать к игре.
Таким же образом можно проводить игру и с участием
слабовидящих детей. На небольших расстояниях слабовидящие дети могут
самостоятельно, быстро и адекватно реагировать на изменения в игре.
Если игра проводится на улице, где договоренные места разбросаны,
возможно привлечение тьютора.
«Опанас» (Среднее Поднепровье). В игре может принимать участие
любое количество детей. Перед началом игры дети договариваются о
размерах круга, где будет проходить игра. Черту рисуют на траве палкой, на
асфальте – мелом, а при условии большого колличества участников, дети
беруться за руки и делают живую границу. «Опанаса» с завязанными глазами
заводят в средину круга. Между водящим и «Опанасом» ведется диалог:
На чому стоїш?
На будяку.
Чому тебе в ноги не коле?
Бо я в ходаку.
Як тебе звати?
Опанас.
Водящий вращает «Опанаса» вокруг себя, а в это время дети кричат:
«Опанас, Опанас, покинь мухи, лови нас». «Опанас» начинает ловить
детей. Когда он доходит до черты, дети опускают руки и выпускают
«Опанаса» за черту круга. Водящий кричит: «Межа» и «Опанас» вновь
возвращается в круг и ловит детей до тех пор, пока кто-то из них не
попадется ему в руки. Тот, кого поймали, занимает место «Опанаса».
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Эта игра обладает большим коррекционным потенциалом и
способствует развитию и коррекции практически всех психических
процессов, вестибулярного аппарата, координации движений, выдержки,
быстроты реакции, ориентации в окружающем пространстве.
Правила игры настолько просты, что в ней могут принимать участие
дети с задержкой психического развития и умственно отсталые дети.
Зрительный анализатор в этой игре не ведущий, что способствует активному
привлечению в игру слабовидящих детей. Для детей с нарушениями слуха,
мы предлагаем использование тактильних ощущений – похлопывания по
плечу, дотрагивания к руке и т. д.
«Горю-дуб» (Сумская, Полтавская, Черниговская области). Дети
становятся парами. Одна пара за другой. Впереди них, на расстоянии
5–10 метров становится игрок – «горю-дуб». Он проговаривает: «Горю,
горю, палаю, кого хочу, спіймаю. Раз, два, три. Біжи». Первая пара бежит в
направлении «горю-дуба». Во время движения игроки разъединяют руки и
пытаются обежать его с двух сторон и опять соединится. Если «горю-дуб»
кого-то поймает, то становится с ним за остальными парами, а гирок,
который остался без пары, становится «горю-дубом».
Игра направлена на развитие быстроты движений, ловкости,
смекалки, общей моторики, координации движений.
В этой игре, без изменений ее условий и правил, могут принимать
участие умственно отсталые и слабовидящие дети.
Если среди игроков есть дети с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, то возможно изменение приоритета в поимке игрока. Например,
«горю-дуб» в первую очередь должен ловить не ребенка с нарушениями
двигательных функций, а его напарника.
При условии участия в игре слабослышащего ребенка, после своих
слов, «горю-дуб» может подать сигнал свистком, определенным
музыкально-шумовым инструментом или сделать движение рукой.
«Совонька» (Сумская, Харьковская области). По средине игровой
площадки чертят круг – «гнездо совы». Этот круг занимает «сова». Ее
выбирают при помощи считалки: «Раз, два, три, чотири, а нас грамоти
учили – і читати, і писати, і по двоє в ряд ставати. Раз, два, три, геть іди».
Остальные дети разбегаются по площадке. Совонька проговаривает: «День
наступає – все оживає». В это время дети бегают, имитируя полет мотыльков,
птиц и других животных. За сигналом: «Ніч наступає – все завмирає» дети
замирают в таких позах, в каких застал их этот сигнал. «Совонька» вылетает с
«гнезда» на охоту и следит за игроками. Если кто-то из них пошевелился,
«совонька» забирает этого игрока к себе в «гнездо». За командой: «День
наступає – все оживає», дети «просыпаются» и снова продолжают бегать.
Во время этой игры происходит развитие и коррекция слухового
внимания, мышления, координации движений, общей моторики.
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Формируется умение соотносить звуковой сигнал с определенными
действиями ребенка. Наличие считалок и речового сопровождения
положительно влияет на развитие усной речи и обогащает активный словарь.
Эта игра может использоваться в работе с умственно отсталыми и
слабовидящими воспитанниками, детьми с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата.
Для слабослышащих ребят, «совонька» может давать сигнал к
определенным действиям свистком, хлопком и т. д.
«Уж» (Сумская область). Игроки становятся в колонну по одному,
каждый берет за пояс того, кто стоит впереди. Вся колонна – это «уж»,
игрок, который стоит впереди, – «голова ужа», последний – его «хвост».
По общей договоренности дети громко проговаривают: «Голова, лови
хвоста». После этого, первый игрок пытается поймать последнего. Если эта
попытка удачная, то он становится в конец колонны. Если «голова» или
«хвост» отрываются от колонны, то они выбывают из игры.
Данная игра способствует развитию мышления, двигательной
координации, ловкости, настойчивости, взаимопонимания между
участниками игры.
Быстрая смена направления движения колонны игроков, по нашему
мнению, не позволяет привлекать в игру детей с нарушениями опорнодвигательной аппарата.
Выводы. При правильном и последовательном руководстве
педагога традиционная игра становится важным коррекционноразвивающим средством инклюзивного образования. Использование в
работе игровой деятельности, основанной на фольклорных традициях,
позволяет эффективно решать задачи развития общей и ручной моторики,
сенсорно-перцептивной
деятельности,
способствует
социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, формирует у
здоровых детей гуманное отношение к слабым, немощным сверстникам. В
игре каждый ребёнок приобретает незаменимый социальный опыт,
влияющий на модель общественных взаимоотношений в целом.
Перспективы исследования. В ходе исследования выявлены возможные перспективы дальнейшей работы по изучению готовности педагогов к
реализации педагогических возможностей традиционной игры в инклюзивной практике дошкольного, школьного и профессионального образования.
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РЕЗЮМЕ
Репринцева Е. А., Леонова Е. В., Кудрявцева М. В., Косенко Ю. Н. Традиционная
игра в инклюзивном образовании: от анализа педагогических возможностей – к
воплощению в школьной практике Центральной России и Украины.
На основе анализа философско-антропологических и культурологических
концепций, а также основных теоретических подходов российской и украинской
педагогики, в статье раскрываются педагогические возможности традиционной
народной игры в коррекции психического, физического и общего развития детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.
Авторами представлены характеристики наиболее распространенных традиционных
народных игр Центральной России и Украины с точки зрения их потенциала в решении
задач инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: традиционная народная игра, инклюзивное образование,
педагогические возможности народной игры, ребёнок с ограниченными
возможностями здоровья.

SUMMARY
Reprinceva E., Leonova E., Kudryavtseva M., Kosenko Y. Traditional game in
inclusive education: from the analysis of pedagogical possibilities to implementation in
school practice of Central Russia and Ukraine.
Based on the analysis of philosophical-anthropological and cultural concepts as well
as the main theoretical approaches of the Russian and Ukrainian pedagogy, the pedagogical
possibilities of traditional folk games in the correction of mental, physical and overall
development of children with disabilities in the terms of inclusive education are defined in the
article. The authors have presented the most common characteristics of the traditional folk
games of Central Russia and Ukraine in the terms of their potential in addressing the
challenges of inclusive education for children with disabilities.
The statement of the problem of studying the pedagogical possibilities of popular
games in inclusive education is the need to analyze a variety of the approaches to the study
of this phenomenon especially the ethnopedagogical aspect. Among the existing scientific
publications of the late twentieth and early XXI century a special place is occupied by the
N. I. Cooper, V. F. Dashivets, K. D. Chermit, Y. K. Kuprina, N. H. Hakunova who presented a
brief description of the means, forms and methods of education of Adygea and Kuban
Cossacks; N. N. Egovtsevoy and A. V. Black, revealed the capabilities of traditional games of
Don and Kuban Cossacks; H. F. Arnautova, H. K. Bairamkulov, G. G. Kohidze, N. K. Kuprinoy,
M. Z. Magomedova, M. A. Elmurzaev showed polyfunctionality of the folk games as a means
of physical, intellectual, mental, ethnocultural education of the peoples of the southern
regions of Russia, the Caucasus, Stavropol and Krasnodar Territory.
The chosen approaches are deep theoretical research in the study of the theory of the
traditional folk games; however, so far the pedagogical potential of traditional games in
inclusive education in Russia and Ukraine has not been studied sufficiently. The traditional
game is an effective means of socialization of a child with disabilities including both socially
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controlled processes deliberate action on the formation of personality, learning children
knowledge, cultural values and norms that characterize a society or a particular social
community (peer group) and natural spontaneous processes affecting the formation of man.
In the synthesis of understanding a child’s wealth of folk culture and identifying themselves
as part of the team reflects the socio-pedagogical purpose of the traditional game.
The scientists investigating the nature and content of the traditional game have noted
that due to popular wisdom such games, in which all children, despite their existing
developmental disabilities realize their interests and needs, establishing friendly contact with
peers (driving round dance where to take all comers) have been invented Visually impaired
children can participate in the games where the rules need to tie or turn a blind eye: hide and
seek, «pot», «Without salt», «Strokach». Children with hypoplasia of the musculoskeletal
system may become parties to such folk entertainments as «lame fox», «Fight of roosters»,
tag on one leg, hide and seek on one leg, «Road to flog», «Opanas», «I’m a burning-oak»,
«Sovonka» and others. These and other traditional games are aimed at the development of
tactile, auditory analyzer, coordination, speech apparatus, building skills and other joint
actions. They do not aggravate the discomfort of a child with limited possibilities of health,
but rather awaken his potential by performing a compensatory function.
With a proper and consistent leadership of a teacher the traditional game is
becoming an important tool for Correction and Development of inclusive education. Using
the gaming activity based on the folk traditions can effectively solve the problem of general
and hand motor skills, sensory-perceptual activity, promote social adaptation of children with
disabilities, form in healthy children humane attitude towards the weak, the infirm peers. The
traditional games ascribe a child with limited possibilities of health to culture, history and
traditions of the society in which he lives, and in normal children form a tolerant attitude
toward peers with special needs.
During the research the possible prospects for further research on the willingness of
the teachers to implement pedagogical possibilities of the traditional games in the inclusive
practice of pre-school, school and vocational education are identified.
Key words: a traditional folk game, inclusive education, pedagogical potential of a
folk game, a child with special needs.

53

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

РОЗДІЛ ІI. ПРОБЛЕМИ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
УДК 37.018(73)
А. Р. Безрукова
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У США
В статті розглянуто історико-культурні, економічні та політичні фактори
впливу на формування педагогічної культури батьків в США та формування
американської системи виховання. Доведено, що розвиток будь-якого суспільства
обумовлено не тільки політичною, але й педагогічною культурою його членів,
зокрема батьків. Родина – це основа будь-якого суспільства. Автором було
встановлено, що останні кілька десятиліть, суспільство США стало свідком
еволюції сім’ї. Політичні, економічні та духовні зміни в суспільстві мали великий
вплив на сімейні цінності та систему виховання в американській сім’ї. Встановлено,
що сімейні цінності Америки дуже важливі для своїх громадян. Протягом багатьох
років американська сім'я і її цінності були одним з головних пріоритетів для держави.
Ключові слова: американська сім’я, американська система виховання, процес
виховання, педагогічна культура батьків, модель виховання.

Постановка
проблеми.
Американська
система
виховання
формувалася під впливом європейської. Адже Америка – це країна
переселенців, куди з’їжджалися люди з усіх країн. Так само, як і в
європейській системі, індивідуальність малюка та свобода в діях, займають
перше місце в американській системі [8]. Територія Сполучених Штатів,
була спочатку британською колонією. Протягом довгого часу переважною
частиною населення були пуритани, представники релігійних громад, які
піддавалися гонінням з боку церкви й держави у Великобританії [4, 54]. Ці
люди переїхали з Англії до Америки з метою реалізації їх поглядів на
соціальні, релігійні та політичні питання. Для пуритан був характерний
індивідуалізм, розрахунок на власні сили, віра в їх особливу місію, а також
високі моральні стандарти в повсякденному житті: працьовитість, чесність,
стриманість. Саме ці якості впливали на формування американської нації та
американського характеру. Діти імігрантів отримали виховання, яке було
побудоване на фундаментальних біблійних і сімейних цінностях. Більшість
шкіл були конфесійні й належали до тієї чи іншої релігійної громади. Крім
того, існувала мережа недільних шкіл. Звичайно, етнічний та расовий
портрет США з тих часів істотно змінилася. Тим не менш, пуританська
мораль і цінності перших поселенців, продовжують впливати на
американську модель сім’ї та освіти [5, 45].
Аналіз актуальних досліджень. У ході наукового пошуку
встановлено, що теорія сімейного виховання, зокрема питання
формування
педагогічної
культури
батьків,
представлена
фундаментальними
працями
як
зарубіжних
(Я. А. Коменський,
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Й. Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо), так і вітчизняних видатних педагогів
(П. П. Блонський, П. Ф. Каптерев, А. С. Макаренко, К. Д. Ушинський,
С. Т. Шацький та ін.). Дослідженням означеної проблеми займалися й такі
науковці,
педагоги-практики,
як
Є. А. Аркін,
О. В. Бондаревська,
І. В. Гребенников,
Л. Т. Григорян,
Л. В. Ковінько,
Л. А. Левшин,
Т. С. Панфілова, О. Я. Савченко.
Організаційно-методичні питання проведення педагогічної просвіти
та самоосвіти батьків висвітлено Т. В. Воліковою, М. С. Демидовим,
Р. М. Капраловою, А. П. Кондратюком, М. Д. Копанєвим, Н. К. Крупською,
Л. С. Ломізе, В. О. Просецьким, О. А. Тихоновим. Проблему виховання
культури взаємин батьків і дітей плідно опрацьовують зарубіжні психологи
й педагоги –А. Адлер, Е. Берн, С. Гудман, П. Дюрінг, А. Жирар, М. Земська,
К. Леві-Строс, К. Флейк-Хобсон. Проведені дослідження засвідчують
наявність прямого зв’язку між позицією батьків у взаєминах із дитиною,
емоційністю їхніх міжособистісних взаємин, стилем виховання, добором
виховних засобів і прийомів та рівнем соціального розвитку дитячої
особистості, її підготовленістю до самостійного спілкування та взаємин у
макро- і мікросоціумі.
Мета статті полягає в розгляді особливостей виховного процесу в
американській сім’ї.
Методи дослідження: спостереження, порівняння, аналіз і синтез,
історичний підхід.
Виклад основного матеріалу Виховання в сім’ї до цього часу –
важливий аспект для американців. Батьки, навіть зайняті й поглинені
роботою, вважають своїм неодмінним обов’язком приділяти якомога
більше часу своїм дітям, цікавитися досягненнями й розвитком, знати їхні
захоплення та проблеми.
Молоді люди, здобувши вищу освіту, не поспішають одружуватися.
Одним із найголовніших факторів для створення сім’ї є фінансове
становище подружжя. Цей факт призводить до того, що створення сім’ї
відбувається у зрілому віці, коли пара готова до статусу батьків не тільки
морально, а й матеріально. Відчувши готовність стати батьками,
американці народжують декілька дітей поспіль. На їхню думку, дітейпогодків виховувати набагато легше: у них однакові інтереси, тому всі
вікові труднощі батькам переживати простіше, коли дітей декілька.
Американські мами не поспішають віддавати своїх дітей до дошкільних
установ, а віддають перевагу родинному вихованню та займаються
вихованням дитини самостійно. На думку американців, віддаючи дитину в
дитячий садок або ясла, батьки тим самим позбавляють її дитинства [8].
В Америці досить поширеними є різні клуби жінок із маленькими
дітьми, у яких мами по черзі залишаються з малюками своїх подруг, сусідів
і єдиновірців або зустрічаються на нейтральній території (клуб, церква,
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бібліотека тощо) для спілкування, обміну досвідом, а заодно – щоб діти
пограли разом. Роль бабусь і дідусів у вихованні дітей зводиться до
мінімуму. Це пояснюється тим, що виховання дітей – це проблема батьків,
а не старшого покоління [9].
Неодмінною складовою культу сім’ї в Америці є діти. Але,
незважаючи на це, батьки не стають їх заручниками. Кардинальна
відмінність американської сім’ї від української полягає в тому, що в
українській родині головою є не жінка і не чоловік, а дитина. Усе
підпорядковано їй, особливо коли дитина маленька. В американській сім’ї
головною є сімейна пара. Однією з рис американського стилю життя
можна назвати звичку всюди брати із собою дітей, навіть грудних,
залишати дітей удома багато хто просто не мають можливості. Іншою
причиною, за якою американці воліють не розлучатися з дітьми у вільний
час, є безпека. У деяких штатах діє закон, який забороняє залишати дитину
до 12 років одну на вулиці й навіть удома [8].
Багато уваги приділяється дотриманню зовнішньої пристойності.
Наприклад, навіть зовсім маленьких дівчаток неможливо побачити на
громадському пляжі без купальників. А будь-які елементи еротики на
загальнодоступних каналах телебачення й у рекламі абсолютно табуйовані.
Від пуританської моралі зберігся підхід до сексуального вихованню та
розвитку, а також питань статі. Хоча в навчальних планах освітніх шкіл
включені відповідні курси, але їх відвідування факультативне, і батьки мають
право заборонити своїй дитині бути присутнім на таких заняттях.
Втручання держави у процес виховання в Америці дуже велике. Будьякі скарги дитини на тілесне покарання або обмеження можуть бути
причиною серйозних судових розглядів із батьками. Діти страждають від
прихованої епідемії жорстокого поводження з дітьми та зневаги. Щороку
надходить 3,3 мільйона повідомлень про жорстоке поводження з дітьми в
Сполучених Штатах за участю 6000000 дітей; це тому, що звіти містять імена
дітей що неодноразово піддавалися насильству. Для того, щоб запобігти
жорстокому поводженню з дітьми, уряд США розробив перелік законів.
Основна відповідальність за систему по догляду за дитиною лежить
на штаті, і кожний штат має свої власні правові й адміністративні структури
та програми, які враховують потреби дітей та їх сімей. Тим не менш, штати
повинні дотримуватися конкретних федеральних вимог і керівних
принципів для того, щоб мати право на фінансування з федерального
бюджету в межах певних програм. Починаючи із закону про Профілактику
жорстокого поводження з дітьми (Child Abuse Prevention) та Актом по
Догляду (Treatment Act), у 1974 році, Конгрес США прийняв низку законів,
що мали істотний вплив на захист дітей і дитинства в державних службах.
Таке законодавство вимагає федеральних міністерств і відомств, таких як
Дитячие Бюро (Children’s Bureau) у складі Міністерства охорони здоров’я та
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соціальних служб, оформити або змінити федеральну політики й
регулювання. Нове законодавство також наголошує на відповідальності на
державному рівні, у тому числі прийняття державного законодавства,
розробки або перегляду політики, контролю державних установ і
впровадження нових програм [3, 51].
Акт Безпеки Дітей та Сімей (The Keeping Children and Families Safe Act)
2003 пропонує низку стипендій для організацій, що займаються питаннями
профілактики жорстокого поводження з дітьми та зневаги. Закон про
Поліпшення Послуг для Дитини та Сім’ї (The Child and Family Services
Improvement Act) був прийнятий в 2006, щоб допомогти існуючим
закладам захисту дітей. Слід сказати кілька слів про домашнє покарання й
заохочення. Американське законодавство прямо не забороняє тілесні
покарання дітей, проте в суспільстві превалює думка, що такі виховні
заходи є пережитком минулого та свідчать про невисокий інтелектуальний
і моральний рівні батьків, які їх застосовують. Як покарання для
неслухняних малюків практикується позбавлення розваг, солодощів,
іграшок та інших задоволень, але якщо дитина скаржиться на це
оточуючим, такий вчинок батьків може розцінюватися як «abuse»
(протиправні дії, що спричинили фізичний або моральний збиток).
У результаті кращим способом довести дитині, що вона вела себе
неправильно, залишається бесіда. Виходячи з цього сформувалось основне
правило американської системи виховання: будь-яке покарання має
супроводжуватися докладним поясненням його мотивів.
Американськими психіатрами доведено, що після розмови з
дитиною задумане покарання не здається таким уже виправданим. Саме
цим і відрізняється американська система виховання від української. Адже
у нас до цього часу в більшості сімей переважає контролюючий стиль
виховання дітей, де жорсткі правила й норми регулюють процес розвитку
дитини. Послуху від дітей в американській сім’ї домагаються за рахунок
навіювання, а в українській – за рахунок психологічного або фізичного
впливу. Особливістю у вихованні дітей в американських сім’ї є те, що
батьки приділяють велику увагу самостійності дитини. Тому діти
починають рано працювати. Це дає змогу дитині не тільки цінувати
матеріальні блага, які були дані батьками, а й самовизначитися, набути
риси самостійної, незалежної людини, яка готується до дорослого життя.
Закон про Справедливі Трудові Стандарти (Fair Labor Standards Act)
передбачає правові принципи для працевлаштування неповнолітніх. Закон
забороняє дітям у віці до 16 брати участь у небезпечних роботах за межами
сільського господарства та дітей віком до 18 від участі в небезпечних роботах
і в інших галузях. Закон забороняє дітям працювати під час шкільних занять.
Діти до 14 або 15 років не можуть працювати більше восьми годин на день
або 40 годин протягом робочого тижня [7, 32].
57

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

У США переважна кількість батьків мають позитивні й конструктивні
відносини з дітьми. Справді, результати наукових досліджень показують,
що батьки та їхніх діти-підлітки, як правило, мають близькі емоційні
зв’язки. Гарний емоційний зв’язок є важливим у вихованні дітей. Таким
чином, батьки, які обговорюють важливі питання, такі як: академічна
успішність, статеве дозрівання та наркотики, дають своїм дітям знання, які
допоможуть їм вести більш продуктивний і безпечний стиль життя. Крім
того, розмови на серйозні теми, дають змогу донести до дітей те, що
батьки турбуються і цікавляться їхнім життям [1, 38].
Також дослідники вважають, що обізнаність батьків про друзів дітей,
є важливою складовою у вихованні. Батьки, що знають коло друзів своїх
дітей, можуть попередити їхню участь у негативних соціальних явищах, а
також бути в курсі соціальної поведінки своїх дітей. Багато американських
батьків думають, що тільки вони знають, що краще для їх дітей, і тому
очікують від них занадто багато. Вони змушують своїх дітей навчатися,
карають або позбавляють деяких матеріальних благ. Ці дії призводять до
деяких проблем, які виникли на початку ХХ століття в США, а саме
наркоманія та алкоголізм.
Ще одним негативним явищем є дитяче ожиріння. Ожиріння – це не
раптова хвороба, вона розвивається поступово від поганого харчування та
способу життя і, деякою мірою, від генів. Стиль життя є важливим фактором,
що впливає на масу тіла американських дітей. Відсутність фізичної активності
є ще одним важливим фактором, який пов’язаний з ожирінням.
До того ж, існує ще одна негативна тенденція серед американських
дітей – злочинність серед неповнолітніх. Злочинність серед неповнолітніх
відноситься до злочинних дій, скоєних дітьми або підлітками, зокрема тих,
хто у віці до вісімнадцяти років. За даними останнього опитування,
тридцять два відсотки батьків бояться за фізичну безпеку своєї дитини,
коли дитина знаходиться у школі. Причини знущання в США може
включати в себе: розчарування, відсутність навичок поведінки, насильства
вдома (дитина піддається насильству й висловлює свій гнів через
знущання), батьківський недогляд, розлади поведінки, надмірний вплив
батьків, сповільнюють емоційний і поведінковий розвиток дитини [2, 239].
Статистика показує, залякування стає величезною проблемою.
Вважається, що 160 тисяч дітей пропускають школу кожен день через страх
нападу або залякування з боку інших дітей. 15 % усіх шкільних прогулів
прямо пов’язане з побоюваннями образи в школі. 71 % дітей повідомляють
про випадки знущань як проблему в їхній школі. 1 з 20 студентів бачив
студента з пістолетом у школі. За статистикою, 1 з 10 студентів, який кинув
школу, зробив це через повторне знущання [6, 201].
Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволило
встановити, що виховання дитини є важким і відповідальним завданням, з
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яким може зіткнутися людина. Знання кожної людини про те, як виховувати
дитину, як правило, виходить від її оточення та власного виховання. Це може
призвести до створення власної моделі виховання, яка буде передаватися
наступному поколінню. Американська система виховання готує суспільству
творчих особистостей, здатних мислити нестандартно та кревтивно.
Ознайомлення з таким досвідом є необхідним, тому що це дає нам змогу
побачити та проаналізувати позитивні й раціональні сторони, що здатні
змінити на краще в нашій системі виховання.
Подальші дослідження передбачається продовжити в напрямі більш
ретельного вивчення особливостей формування педагогічної культури
батьків у США.
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РЕЗЮМЕ
Безрукова А. Р. Особенности воспитания детей в США.
Развитие любого общества обусловлено не только политической, но и
педагогической культурой его членов, в частности родителей. Семья – это основа
любого общества. За последние несколько десятилетий, общество США стало
свидетелем эволюции семьи. Политические, экономические и духовные изменения в
обществе оказали большое влияние на семейные ценности и систему воспитания в
американской семье. Семейные ценности Америки очень важны для своих граждан. В
течение многих лет американская семья и ее ценности были одним из главных
приоритетов для государства.
Ключевые слова: американская семья, американская система воспитания,
процесс воспитания, наказания и поощрения, модель воспитания.

SUMMАRY
Bezrukova A. The peculiarities of upbringing children in the USA.
The article deals with the historical, cultural, economic and political factors that influence
the formation of pedagogical culture of parents in the United States and the formation of the
American system of education. It is proved that the development of any society is due not only
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political but also pedagogical culture of its members, including parents. The family is the
foundation of any society. The author has found out that the last few decades, US society has
witnessed the evolution of the family. The political, economic and spiritual changes in the society
had a great impact on the family values and the system of education in the American family. It is
established that American family values are important for its citizens. For years American family
and its values has been a top priority for the state.
There are many factors that influence the American system of education, for example
religion. For a long time the vast majority of population have been the Puritans. These people
moved from England to America in order to implement their views on social, religious and
political issues. The Puritans had typical features such as individualism, reliance on their own
strength, their belief in a special mission, and high moral standards in everyday life: hard
work, honesty, temperance. These qualities influenced the formation of the American nation
and the American character. Another one is a political factor. The US government is very
concerned about the family and family education. That is why a series of laws that defined
methods and rules of parenting was created.
Thus, the research allowed establishing that raising a child is a difficult and
responsible task with which the person can face. Knowledge of each person on how to raise a
child, as a rule, comes from the surroundings and own upbringing. This can lead to the
creation of its own model of education, which will be transmitted to the next generation. The
American system of education prepares the society for creative individuals. The investigation
of such experience is necessary because it gives us the opportunity to see and analyze the
positive and rational sides that can change for the better Ukrainian system of education.
Key words: pedagogical culture of parents in the United States, American system of
education, a family, family values.

УДК 81’243 (430)
І. Б. Бойчевська
Уманський державний педагогічний
yніверситет ім. Павла Тичини

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В
НІМЕЧЧИНІ
У статті автор розглядає формування комунікативної компетенції німецьких
студентів у процесі вивчення іноземної мови. Простежено розвиток поняття
«комунікативна компетенція» та звязок між комунікативною та лінгвістичною
компетенцією. Наголошено, що комунікативна компетенція – це основна мета
вивчення іноземних мов у Німеччині. Зауважено, що німецькі заклади вищої освіти
пропонують своїм студентам для вивчення щонайменше дві іноземні мови.
Проаналізовано основні тенденції формування комунікативної компетенції
німецьких студентів: використання іноземної мови під час занять із спеціальності,
застосування інноваційних технологій, навчання або практика за кордоном тощо.
Ключові слова: комунікативна компетенція, лінгвістична компетенція,
комунікативні вміння, іноземні мови, інноваційні технології, вивчення іноземної мови,
навчання за кордоном.

Постановка проблеми. Набуття Україною самостійності та зміцнення її
державності, певні економічні, соціальні та політичні зміни в українському
суспільстві сприяють інтенсивному застосуванню інноваційних підходів, які
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б уможливили інтенсифікацію та оптимізацію навчального процесу.
Постійно зростає необхідність у спілкуванні та співпраці між європейськими
країнами, між різними народами й культурами, що ставить перед Україною
завдання модернізації сучасної освіти в цілому та іншомовної освіти
зокрема, унаслідок чого Міністерство освіти та науки видало директиву
щодо створення нового навчального плану з іноземних мов для
неспеціалізованих середніх шкіл. У сучасному суспільстві вивчення
іноземної мови відіграє надзвичайно важливу роль. Особливо важливим
завданням є навчити учнів умінню спілкуватись, іншими словами, сприяти
формуванню комунікативної компетенції. Відтак, запроваджується
комунікативна спрямованість вивчення іноземних мов, що співпало з
появою нової системи оцінювання знань, умінь і навичок з іноземних мов.
Завдяки підтримці таких міжнародних організацій як Британська Рада,
Американська Рада з міжнародної освіти, Відділення преси і культури
американського посольства в Україні, Інститут Гете, Французький альянс,
Іспанська амбасада були створені оновлені програми з іноземних мов.
Аналіз
актуальних
досліджень.
Розробкою
проблеми
комунікативної компетенції під час вивчення іноземних мов цікавилися
багато вчених і відомих методистів у різних країнах, а саме Н. Бордовська,
О. Леонтьєв, А. Михальська, І. Максимова, Ю. Пасов, Л. Шипиліна,
Б. Бурлесон (B. Burleson), С. Вілсон (S. Wilson), Дж. Грін (J. Greene),
У. Літлвуд (U. Littlewood), Р. Мільруд (R. Milrood), Д. Хаймс (D. Hymes),
Н. Хомський (N. Chomsky) та ін.
Метою статті є розгляд основних аспектів формування
комунікативної компетенції німецьких студентів під час вивчення
іноземної мови.
Методи дослідження. Під час написання статті було використано такі
методи: системний аналіз документів і наукових розвідок досліджуваної
проблеми, за допомогою якого виявлено можливі аспекти її розгляду;
термінологічний аналіз, який знадобився у процесі з’ясування сутності
підходів до комунікативної компетенції.
Виклад основного матеріалу. Вивчення іноземних мов є унікальним
явищем у педагогічній практиці. Урок іноземної мови вважається уроком
формування моделі спілкування прийнятної для певного віку учнів.
Більшість учених зосереджуються на думці, що мета вивчення іноземної
мови полягає в оволодінні нею як засобом комунікації задля успішного
виконання подальшої професійної діяльності [4]. Ідеться про
комунікативність як основний компонент, що визначає кінцеву мету
навчання іншомовного спілкування, а саме набуття студентами
комунікативної компетенції в усному й писемному мовленні. Досягнути цієї
мети можна завдяки комунікації, а комунікативні вміння можна вважати
результатом даної мети.
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Німеччина знаходиться під впливом європейських процесів і тому
інтенсифікація вивчення іноземних мов є одним із головних питань освітньої
політики. Мовна політика ФРН, у свою чергу, залежить від політичних
прагнень цієї держави, велике значення мають також характер економічних
зв’язків із зарубіжними країнами, особливості структури суспільства,
національні традиції. Останнім часом відчутним є вплив на іншомовне
навчання глобалізації, міграційних та інтеграційних процесів. Тому іноземна
мова є постійною складовою пропозиції навчальних закладів різного рівня у
ФРН унаслідок інтеграційних процесів у Європі та прагнення громадян до
мобільності. Так, в оцінці Конференції ректорів вищої школи
(Hochschulrektorkonferenz) та німецької служби академічних обмінів (DAAD) з
приводу проголошення 2001 року Європейським роком мов зазначено, що
вищі навчальні заклади мають бути націлені на те, щоб зробити можливим
вивчення двох сучасних іноземних мов. Для цього вищі навчальні заклади
повинні: 1) у вимогах до іспитів зазначити про обов’язкове знання іноземних
мов; 2) організувати обов’язкове вивчення англійської та другої іноземної
мови для деяких спеціальностей; 3) використовувати кредитно-модульну
систему у процесі вивчення іноземних мов з метою підвищення мотивації та
запровадження єдиної системи стандартів [2, 153].
Варто зауважити, що наприкінці 60-х рр. ХХ ст. у німецькій
методичній літературі з’явилися статті, у яких було висловлено
застереження від контакту різних мов. Ішлося здебільшого про англійську
й французьку мови. Було помічено, що на уроках французької мови, яка
була для німецьких дітей другою іноземною після англійської як першої
іноземної, не лише німецька мова «заважала» навчальному процесу, а й
англійська часто з’являлась у мовленні учнів і спричиняла неправильні
висловлювання французькою мовою. Таким чином, у дослідженнях було
помічено, насамперед, негативний аспект контакту двох іноземних мов.
Виникло припущення, що взаємодія двох іноземних мов завжди матиме
тільки негативні наслідки. Тому рекомендувалося розмежовувати іноземні
мови, які вивчалися одночасно, у розкладі навчальних занять і в методиці
їх викладання, щоб таким чином вплинути на свідомість студентів [5, 646].
Якщо прослідкувати розвиток терміну «комунікативна компетенція»,
можемо констатувати, що вищеозначений термін був заснований
американським соціолінгвістом Д. Хаймсом (D. Hymes) у 1972 році з метою
довести, що лише знання граматичних правил не є достатнім для комунікації.
Комунікативна компетенція протиставлялася лінгвістичній компетенції, яка
була представлена лінгвістом Н. Хомським (N. Chomsky), лінгвістична теорія
якого грунтувалася на досконалих знаннях кожного мовця з лінгвістики [6,
38]. Відтак, на початку 70-х років XX століття наголошувалося на
комунікативній компетенції у вивченні іноземної мови у ФРН як основній меті
навчання. Важливим науковим дослідженням у сфері комунікативної
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компетенції можна вважати «Посібник з комунікативних та соціальних
інтерактивних умінь», під редагуванням Дж. Гріна (J. Greene) і Б. Бурлесона
(B. Burleson). Аналізуючи низку аспектів з різних дисциплін, таких як
соціальна психологія, соціолігвістика, соціологія і спілкування, автори
наголошують на важливості соціальної взаємодії та значенні комунікативних
умінь для міжособистісних стосунків різного рівня [6, 41]. Починаючи з 90-х
років ХХ століття навчальні заклади Німеччини випробовують особливу
концепцію для вивчення іноземної мови – «Інтегроване вивчення змісту та
мови», що передбачає використання іноземної мови під час занять зі
спеціальності, завдяки чому відбувається інтеграція вивчення фахових
предметів з фаховою іноземною мовою. Однією з форм цієї методичної
концепції є двомовне викладання професійних предметів. Перевагами цієї
концепції вважають: підвищення комунікативної компетенції не збільшуючи
кількість годин, відведених на іноземну мову; вища вмотивованість до
вивчення іноземних мов завдяки змістовно-предметному підходу. Отримана
комунікативна компетенція передбачає конкретну повсякденну користь у
професійній діяльності [2, 154].
Важливо відзначити, що згідно з європейським стилем іншомовної
освіти передбачено два різновиди мовної компетенції у процесі вивчення
іноземної мови: лінгвістична та комунікативна. Відомо, що лінгвістика – це
наука про мову, відтак, лінгвістична компетенція вважається здатністю
вибудовувати правильні з точки зору граматики форми та синтаксичні
структури й розуміти відрізки мовлення. Лінгвістичну компетенцію розуміють
як основний компонент комунікативної компетенції, адже спілкування є
неможливим без знання слів і правил формування граматичних форм та
побудови осмислених фраз. Вважається, що комунікативна компетенція
формується на основі мовленнєвого, соціокультурного, соціолінгвістичного й
мовного розвитку відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів на
будь-якому етапі оволодіння іноземною мовою [1, 16]. Комунікативна
компетентність передбачає сформованість: мовленнєвої компетентності, яка
орієнтована на мовленнєві вміння в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі;
мовної компетентності, яка пов’язана зі знанням мовного матеріалу,
рецептивними та продуктивними навичками його застосування; та
соціокультурної компетентності, яка стосується країнознавчих і
лінгвокраїнознавчих знань. Здатінсть студентів до іншомовної комунікації
передбачає, передусім, сформованість знань, умінь та навичок, які б дали їм
змогу користуватися лінгвокультурними цінностями країни, мова якої
вивчається, та користуватися цією мовою в різних комунікативних ситуаціях.
Згідно з думкою багатьох дослідників до головних комунікативних
умінь належать уміння: у діалогічній та монологічній формі відтворювати
спілкування; розуміти зміст автентичних текстів зі слуху; читати з
розумінням різноманітні автентичні тексти; уміти спілкуватись у писемній
63

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

формі згідно з поставленими вимогами; користуватися досвідом, набутим
у процесі вивчення рідної мови; використовувати невербальні засоби
спілкування в разі відсутності мовних засобів. Відтак, аналізуючи
вищесказане, можемо констатувати, що комунікативна компетенція
студента є вмінням відтворювати мовленнєву діяльність унаслідок
реалізації комунікативної та мовленнєвої поведінки на основі
фонологічних, лексико-граматичних, соціологічних і країнознавчих знань і
навичок відповідно до різних завдань і мовленнєвих ситуацій [3, 63–65].
Німецькі науковці впевнені, що вміння вільно й невимушено користуватися
мовою у спілкуванні, тобто, передавати й обмінюватися думками в
різноманітних ситуаціях у процесі взаємодії з іншими учасниками,
правильно використовувати систему мовленнєвих норм та вибирати
комунікативну поведінку, адекватну автентичній ситуації спілкування – це і
є зміст терміну «комунікативна компетенція» [6, 41].
З метою досягнення комунікативної компетенції викладачі іноземної
мови в Німеччині використовують інноваційні методи навчання, які
поєднують комунікативні й пізнавальні цілі. Вищезгадані методи базуються
на гуманістичному підході та спрямовані на розвиток і самовдосконалення
особистості німецьких студентів, розкриття творчого потенціалу й
можливостей, а, відтак, вони створюють передумови для ефективного
покращення навчального процесу у вищих навчальних закладах
Німеччини. До основних принципів сучасних методів належать: рух від
цілого до окремого, орієнтація занять на студентів, цілеспрямованість і
змістовність занять, їх орієнтація на досягнення суспільної взаємодії за
наявності віри викладача в успіх своїх учнів, засвоєння за допомогою мови
знань з інших галузей наук [7].
Аналіз офіційних документів Конференції ректорів вищої школи,
Федерального інституту професійної освіти, Федерального міністерства
освіти і досліджень, педагогічної літератури дозволяє стверджувати, що
німецькі урядовці, дослідники та педагоги вважають, що формуванню
комунікативної компетенції сприяють: 1) навчання за кордоном;
2) проходження практики за кордоном; 3) можливість отримання
подвійного диплому; 4) міжнародна співпраця під час проведення
наукових досліджень; 5) використання інноваційних технологій під час
вивчення іноземної мови; 6) організація дискурсу на уроках іноземної
мови; 7) участь студентів у міжнародних проектах та програмах
Європейського Союзу (Socrates, Erasmus, Leonardo da Vinci) [2, 155].
Висновки. Таким чином, основна мета вивчення іноземної мови
полягає у формуванні у студентів комунікативних умінь, готовності та
бажання самовдосконалюватися під час вивчення іноземних мов і
міжкультурної комунікації. Розвиток комунікативної компетенції є основною
метою вивчення іноземної мови в Німеччині в таких сферах, як аудіювання,
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усне та писемне мовлення, читання. Формування комунікативної компетенції
німецьких студентів відбувається завдяки деяким факторам, а саме:
двомовне викладання фахових предметів, застосування інноваційних методів
навчання, можливість навчатися та проходити практику за кордоном, брати
участь у міжнародних проектах і програмах. У подальшому вважаємо за
доцільне дослідити інноваційні методи для вивчення іноземних мов, які
застосовуються у вищих навчальних закладах Німеччини.
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РЕЗЮМЕ
Бойчевская И. Б. Инновационные подходы к формированию коммуникативной
компетенции студентов в процессе изучения иностранного языка в Германии.
В статье автор рассматривает формирование коммуникативной
компетенции немецких студентов в процессе изучения иностранного языка.
Прослежено развитие понятия «коммуникативная компетентность» и связь между
коммуникативной и лингвистической компетенцией. Автор делает акцент на том,
что коммуникативная компетенция является основной целью обучения
иностранным языкам в Германии. Немецкие заведения высшего образования
предлагают своим студентам для изучения как минимум два иностранных языка.
Проанализированы основные тенденции формирования коммуникативной
компетенции немецких студентов, а именно: использование иностранного языка во
время занятий по специальности, применение инновационных технологий, обучение
или практика за границей и т. д.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, лингвистическая
компетенция, коммуникативные умения, иностранные языки, инновационные
технологии, изучение иностранного языка, обучение за границей.
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SUMMARY
Boichevska I. Innovative approaches to the students’ communicative competence
development in the process of learning a foreign language in Germany.
In the article the author deals with the German students’ communicative competence
formation in the process of learning a foreign language in Germany. Germany supports foreign
languages study intensification and tries to make possible the study of at least two foreign
languages in every higher educational establishment. Foreign languages study in Germany is
influenced by the state’s language policy, which depends on political tendencies, the character of
economic relations with foreign countries, national traditions, globalization and integration
processes as well.
The development of the concept «communicative competence» has been observed in the
article. So, it has been stated that this concept was introduced by the American sociolinguist
D. Hymes in 1972 in order to prove that only grammar knowledge was not enough for
communication. It is worth saying that the European style of language education differentiates
two kinds of language competence – communicative and linguistic. The latter is said to be the
main component of communicative competence.
It has been emphasized that the communicative competence is the main aim of foreign
language study in Germany. Therefore the communicative competence has been determined as
the ability to perform communicative activity through the realization of communicative behavior
on the basis of phonological, lexical, grammar and intercultural knowledge in accordance with
different communicative situations. To achieve communicative competence German foreign
language teachers use innovative teaching methods, which combine communicative and
educational aims. These methods are based on the humanistic approach and are aimed at the
German students’ individual development and self-improvement, they provide effective studying
process in German higher educational establishments.
The main tendencies of German students’ communicative competence formation have
been analyzed in the article. They include the use of foreign language during the professional
subjects study, study and practice abroad, the possibility to receive a double-degree program,
international collaboration during scientific research conduction, the use of innovative
informational technologies in the process of foreign languages study, students’ participation in
European Union projects.
Key words: communicative competence, linguistic competence, communicative skills,
foreign languages, innovative technologies, foreign languages study, study abroad.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ
НІДЕРЛАНДІВ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ШКОЛАМИ В УКРАЇНІ
Статтю присвячено виявленню позитивного досвіду управління школами в
Нідерландах з огляду на якість та ефективність освіти, що досягнуто завдяки
традиціям децентралізаційних процесів у шкільному менеджменті, а також значній
автономії та свободі, наданим школам. Розглянуто проблеми системи управління
освітою в Україні, такі як: корумпованість, надмірна бюрократія, низький рівень
демократії, невідповідність нормативно-правовим нормам, недостатня участь
батьків в управлінні школою, і запропоновано шляхи вирішення проблем
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вітчизняного шкільного менеджменту. Проаналізовано переваги автономії та
процесу децентралізації для подальшого використання голландського досвіду в
реформуванні української системи управління закладами освіти.
Ключові слова: зміна, модернізація системи управління освітою, шкільний
менеджмент, децентралізація, свобода в освіті, адміністративна автономія,
фінансова автономія, автономія змісту освіти.

Постановка проблеми. До здобуття Україною незалежності вітчизняна
освіта довгий час перебувала під впливом застарілої радянської моделі
школи, яку виникла необхідність замінити власною самобутньою системою
освіти, розпочавши із законодавчого реформування шкільної системи.
Цікавим та корисним може бути для української системи освіти досвід
зарубіжних систем, зокрема Королівства Нідерландів, оскільки голландська
система освіти по праву вважається однією з найкращих у світі. Ми вважаємо,
що необхідно, передусім, модернізувати (оновити) систему управління
школою відповідно до сучасних вимог. Для оновлення системи управління,
передусім, важливо бути обізнаними з освітніми тенденціями, що існують як
в Україні, так і за кордоном.
Якість і продуктивність освіти в Нідерландах вища, ніж в Україні;
освітній менеджмент першої характеризується більш демократичними
тенденціями; система освіти є відкритішою для участі суспільства у прийнятті
управлінських рішень у школі. Ефективність системи освіти в Нідерландах
досягнуто завдяки довгій традиції децентралізаційної моделі в шкільному
менеджменті, а також значній автономії та свободи, наданим школам.
Аналіз актуальних досліджень. За умов прагнення українського
суспільства до віднаходження оптимальних шляхів удосконалення системи
управління освітою, дослідження сучасних вітчизняних науковців присвячені
різним аспектам удосконалення системи освіти: теоретико-методичний
(Л. І. Даниленко, А. Й. Пендель, М. Г. Яцейко), методологічний (М. О. Кириченко), філософський (І. О. Бушман, Д. І. Дзвінчук, К. В. Корсак, В. Г. Кремень),
порівняльний (М. А. Бойченко, Л. М. Гриневич, О. В. Матвієнко, А. А. Сбруєва,
Т. Г. Харченко), управлінський (Л. В. Вознюк), структурний (В. А. Грабовський,
В. М. Малихіна, М. В. Набок, В. Ф. Петров), науковий (Г. В. Єльникова,
Г. А. Полякова), соціально-педагогічний (М. В. Набок, Н. П. Шапошнікова),
історичний (А. С. Димитрієв).
Так, наприклад, науковець Л. В. Вознюк у своєму дослідженні
визначила основні підходи до оновлення шкільного менеджменту, виявила
взаємозалежність рівня гуманізації шкільного менеджменту та ефективності
інноваційних процесів сучасної школи, у той час як А. С. Димитрієв докладно
проаналізував розвиток теорії внутрішкільного управління в Україні в другій
половині ХХ століття та соціально-історичні чинники, що вплинули на розвиток школознавства в Україні. Детальний аналіз сучасних тенденцій розвитку й
управління освітою, таких як, демократизація, децентралізація, зміни ринку
праці, глобалізація здійснено в докторській дисертації Д. І. Дзвінчука, стан та
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перспективи розвитку системи освіти в сучасному суспільстві проаналізовано
в наукових доробках І. О. Бушман. Дослідниця М. Г. Яцейко присвятила свою
роботу аналізові проблем та основних напрямів демократизації сучасної
освіти у зв’язку із входженням України до європейського освітнього простору.
На особливу увагу заслуговують праці О. В. Матвієнко та А. А. Сбруєвої, які
досліджували ідеологічні основи, стратегії, розвиток та результати реформ
середньої освіти країн Західної Європи (О. В. Матвієнко), розвинених
англомовних країн (А. А. Сбруєва) та США (М. А. Бойченко).
Незважаючи на наявність численних публікацій, пов’язаних із
модернізацією системи управління закладів освіти у країнах Західної Європи,
не проводилося спеціальних досліджень, присвячених вивченню особливостей управлінського досвіду початкових та середніх шкіл у Нідерландах.
Саме тому, мета даної статті полягає у виявленні позитивного
досвіду управління школами в Нідерландах з огляду на якість та
ефективність освіти для подальшого використання голландського досвіду в
реформуванні вітчизняної системи управління закладами освіти.
Методи дослідження. Наше дослідження базується на емпіричних
методах отримання даних, що ґрунтується на: 1) вивченні джерел
державних (конституцій, актів, законів, постанов) та міжнародних
(матеріалів та документів ООН, ЮНЕСКО, міжнародних конференцій з
питань освіти) документів, літературних джерел (науково-педагогічних
журналів, публікацій міжнародних організацій, наукових праць із питань
освіти, всесвітньої мережі Інтернет тощо); 2) результатах бесід та інтерв’ю з
директорами, проведених у початкових та середніх школах Нідерландів;
3) порівнянні, виявленні рис подібності й відмінності систем освіти, освітніх
процесів і явищ, систем освітнього менеджменту Нідерландів та України.
Виклад основного матеріалу. Українська школа успадкувала
радянську модель системи освіти, у тому числі, і системи управління
освітою, яка вже застаріла й вимагає докорінних змін і реформування, що
сприяли б ефективності та якості надання освітніх послуг. Насамперед,
розкриємо значення поняття «зміна».
Зміна (англ. change), за визначенням у он-лайн словнику МеріамВебстер (Merriam-Webster Dictionnary), – це діяльність, процес або результат
перебудови, перетворення або заміни [7]. Інше визначення формулюють
A. Ван де Вен (A. Van de Ven) та M. Пул (M. Poole): «зміна – це певний наслідок, емпіричне спостререження за зміною форми, якості чи стану впродовж
певного часу в межах організаційної структури» [9, 512]. З наступним
тлумаченням погоджується більшість дослідників, згідно з яким «зміна – це
процес, який проходить протягом певного часу, охоплюючи періоди
мінливості, за якого система пристосовується та реагує на постійно змінне
середовище» [4, 8]. Спільним у цих визначеннях знаходимо те, що зміна
уособлює перехід із нинішнього стану організації в наступний, бажаний стан.
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У свою чергу Дж. Мезіас (J. Mezias) та М. Ґлінн (M. Glynn) тлумачать
інноваційність через організаційну зміну: «інноваційність – незвична,
суттєва та безперервна організаційна зміна, яка охоплює якісно нові ідеї,
відмінні від попередніх».
Канадський науковець Майкл Фуллан (Michael Fullan), який
займається питаннями реформування освіти, присвятив більшість своїх
праць теоретичним і методологічним аспектам втілення освітніх змін.
«Освітня зміна (educational change), на його думку, – це інновація,
оновлення або системна реформа в освіті, що створює підгрунтя для
прогресивного розвитку системи освіти та всього суспільства» [5, 50].
Схоже, але дещо ширше за значенням освітньої зміни за М. Фулланом, дає
визначення модернізації освіти Є. Пінчук: «модернізація освіти – це
системна якісна зміна, що включає інноваційні процеси, інформатизацію,
нові технології та методи комп’ютеризації, міняє через нові завдання
домінанту розвитку внутрішнього потенціалу освіти» [2, 30], далі
зазначаючи, що «модернізацію освіти можна визначити як специфічну
форму управління розвитком освіти, що дозволяє системно змінювати
структуру, зміст і організацію освітнього процесу в цілому» [Там само].
Проте, на відміну від зміни, модернізація передбачає позитивне, свідомо
регульоване та якісне покращання освітньої системи.
Таким чином, можна сформулювати визначення модернізації
шкільного управління, що, на нашу думку, є процесом переходу від
традиційних форм і методів управління до сучасних та інноваційних;
динамічним, свідомо регульованим і якісним покращенням у сфері
управління освітою.
Системи управління освітою в Нідерландах та Україні суттєво
відрізняються, маючи власну історію, сформовані традиції та характерні
риси. З одного боку, відповідно до результатів міжнародних досліджень
якості освіти, показники української освіти значно поступаються
Європейським державам. З іншого боку, управлінська система освіти
Нідерландів більш демократична й відкрита для участі громади у прийнятті
освітніх рішень, залучення батьків до управління школою. Високі
результати в системі освіти Нідерландів досягнуто головним чином
завдяки довгій історії (із прийняттям Закону про освіту у 1917 році)
децентралізаційних тенденцій, свободи та автономії в управлінні освітою.
Нідерланди мають довгу традицію децентралізації в освіті. У
голландській системі управління освітою владу делегують найнижчому рівню
органу управління, компетентному органу (нід. bevoegd gezag); він обирає
певне коло повноважень, які делегуватиме. Компетентний орган може делегувати керівникам школи або директору влади свої повноваження щодо
прийняття рішень у школі, але в будь-якому випадку відповідальність за
прийняття рішень зберігається за ним. Можливості та сфера делегування
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повноважень повинна бути означена в статуті кожної школи. Стосовно призначення працівників школи на певну посаду, рішення можуть бути делеговано директорам школи, але звільнення й підвищення кваліфікації залишаються у сфері відповідальності компетентної влади. Таким чином, у Нідерландах делегування управлінських рішень залежить від дій та за бажанням
компетентних органів влади. По суті, вони можуть вибирати чи слід
делегувати в школи всі свої повноваження чи делегувати певну їх частину.
З іншого боку, децентралізація управління може впливати на якісні
показники й ефективність школи, наприклад, надавши батькам доступ до
інформації про досягнення та відповідність навчальної діяльності школи
державним стандартам, що сприяє їхньому залученню до управління
школою. Децентралізація сприяє як формальному (участь на зборах, у
батьківських комітетах), так і неформальному залученню батьків
(благодійні внески, контроль за фінансовими витратами школи), наслідком
чого може стати посилений контроль за навчальною діяльністю учня
вдома. Окрім цього, автономія школи надає адміністраторам освіти,
директорам школи ширше коло можливостей (наймати, підвищувати
кваліфікацію, оцінювати та звільняти працівників, розподіляти кошти на
шкільні потреби) та відповідальність за управління школою.
Однією з характерних рис системи голландської освіти, яка зазначена
у статті 23 Конституції, – це свобода освіти, тобто свобода в заснуванні шкіл
(адміністративна автономія), в організації навчального процесу (фінансова
автономія) та у визначенні принципів, на яких базується навчання
(автономія змісту освіти).
На початку XX століття в Нідерландах у контексті «війни шкіл» були
започатковані свобода викладання та автономія школи. Політика
1970-х років певною мірою не передбачала принципу автономії школи, та з
1980 року, багато функцій було передано в школи «органам (освітньої)
організації» з метою стимулювання інновацій у школах. Варто детальніше
розглянути різні види автономій.
Адміністративна автономія надає право створювати школи й
організовувати навчання, основане на релігійних, ідеологічних та освітніх
переконаннях.
Надання
школам
повної
автономії
породжує
відповідальність органів управління за якість надання освітніх послуг, що
призводить до необхідності постійного звітування стосовно показників
ефективності школи та навчальних досягнень учнів зокрема, а це, як
вважаємо, сприяє розвитку конкуренції між початковими та середніми
закладами освіти. Як свідчать результати нашого дослідження,
вищезазначені
процеси
взаємозалежні,
а
саме:
чим
вища
конкурентоспроможність навчальних закладів, тим вищі результати
навчання показують учні, що також виходить із соціально-економічного
статусу батьків.
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Автономія змісту навчання. Свобода організації навчання означає,
що приватним школам надається вибір змісту та способу навчання.
Директору школи надається повна автономія під час складання навчальної
програми, визначенні додаткових предметів, а також встановленні
кількості годин на обов’язкові та додаткові предмети; єдиним
обмеженням такої свободи є встановлений законом мінімум щорічних
навчальних днів.
Фінансова автономія. Міністерство освіти, культури та науки
фінансує освітні витрати. Згідно зі статтею 23 Конституції, «усі освітні
заклади – державні чи приватні – отримують однакове фінансування від
уряду» [6]. Це означає, що урядові витрати на державну освіту дорівнюють
витратам на приватну освіту.
Починаючи з 1993 року було запроваджено формульне
фінансування, зокрема фінансове забезпечення освітніх закладів
відбувається у формі «єдиної суми витрат» (англ. lumpsum financing) на
професійну освіти та освіту для дорослих, а з 1996 року – середню освіту.
Така форма фінансування означає, що нарахована від Міністерства освіти,
культури та науки сума коштів спрямовується на муніципальний рівень для
покриття освітніх витрат міста, далі муніципальний орган освіти самостійно
розподіляє єдину суму коштів між школами відповідно до їхніх потреб.
З одного боку, це дозволяє Міністерству освіти, культури та науки
ефективніше планувати видатки на освіту, з іншого боку, школам надається
більше автономії [10, 555–572].
Децентралізаційна форма управління в Нідерландах утвердилася ще
на початку минулого століття із прийняттям Конституції в 1917 році, яка
передбачала створення компетентного органу (нід. bevoegd gezag) на рівні
школи. У сфері повноважень компетентного органу управління школами
знаходяться такі важливі функції, як надання коштів на експлуатаційні
витрати й коштів для оплати праці персоналу школи, затвердження
навчального плану, вирішення кадрових питань (призначення або
звільнення працівників) та прийняття учнів до школи. Тобто,
децентралізація управлінських рішень переходить на рівень школи, що
сприяє ефективності освіти та якості надання освітніх послуг.
Українська ж система управління школою, навпаки, є
централізованою, тобто важливі рішення, що стосуються освітнього
менеджменту, надходять з Міністерства освіти та науки України. Проте, в
умовах ринкових відносин школа повинна адаптуватися до вимог
споживачів освітніх послуг (учнів та їхніх батьків), сама вирішувати що буде
краще і яким чином удосконалити якість надання освіти, щоб утримати
престижність і конкурентоспроможність серед інших навчальних закладів.
Час, коли «згору до низу» можна було передавати вказівки та
розпорядження, а директор закладу освіти не мав права на будь-який
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прояв самостійності й відхилення від стандартів, уже давно минув. Згідно із
проектом Національної стратегії розвитку освіти в Україні на
2012–2021 роки, «сьогодні існує нагальна необхідність дослідити питання
централізації/децентралізації управління всіма підсистемами освіти, що
має здійснюватися в умовах дефіциту бюджетних коштів на її утримання й
передбачати подальше зменшення кількості центральних органів
виконавчої влади, структурних підрозділів окремих підсистем освіти, з
одного боку, і надання автономії окремим її підсистемам, структурним
підрозділам – з іншого» [3].
Нестабільність економіки в Україні, важкі політична й демографічні
ситуації, нестача фінансових, економічних, інформаційних і матеріальних
ресурсів у школі зумовлюють необхідність реформування та модернізації
всієї системи управління освітою. Частково ці проблеми можна вирішити
завдяки поширенню процесів демократизації в освіті, глобалізації та
інтеграції в зовнішній освітній ринок праці. Як зазначає науковий
співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України
ім. В. О. Сухомлинського Раїса Гаврилюк, «Процеси глобалізації,
інформатизації, демократизації, гуманізації, становлення ринкових
відносин є чинниками глибокого оновлення змісту й структури діяльності
всіх соціальних інституцій, у тому числі й навчальних закладів» [1]. Однією
з тенденцій в освіті в сучасному глобалізаційному світі є запровадження
різноманітних форм децентралізації та надання автономії школам. Саме
тому, вважаємо за доцільне оновити форми управління освітою,
означивши коло рішень, які можуть бути делеговані директору школи з
метою здійснення ефективного управління на місцях.
До основних проблем системи шкільного управління в Україні слід
віднести: корумпованість системи освіти, неналежне використання
фінансових і матеріальних ресурсів; централізована модель управління,
відсутність автономії, що проявляється в бюрократії, зайвому «паперовому»
контролі; низький рівень демократії, соціальної звітності, готовності до
запровадження інновацій в освіті й можливості школи обирати навчальні
програми, час на опанування предметами та навчальні підручники. У
дійсності багато дій не відповідають нормативно-законодавчій базі та
конституційним нормам. Для усунення цієї невідповідності необхідно
вдосконалити нормативно-правову базу для системи управління освітою або
запровадити фінансовий штраф за невиконання цих норм.
Важливо також вказати на те, що в Україні існує проблема
недостатньої участі батьків в управлінні школою, низький рівень залучення
громади, інвесторів і стейкхолдерів (зацікавлених осіб). Тому, необхідно
спрямувати зусилля на приваблення батьків та громади до їхньої участі у
процесах школи, а також створення умов і можливостей брати участь у
вирішенні управлінських питань, залучаючи до активної діяльності
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шкільної ради та батьківського комітету. Необхідно чітко визначити та
встановити права та обов’язки функціонування батьківських об’єднань,
стимулювати та сприяти заснуванню батьківських організацій як на
місцевому, так і обласному та державному рівнях (досвід Франції). Батьки
повинні мати доступ до інформації про якість надання освітніх послуг у
кожній освітній установі для можливості вибору найкращої школи.
Наступна таблиця підсумовує вищезазначені проблеми системи
управління освітою в Україні та шляхи їхнього вирішення:
Таблиця 1
Розв’язання проблем системи управління школами в Україні (автор)
Проблеми
Шляхи вирішення
Корумпованість системи освіти,
неналежне використання фінансових і
матеріальних ресурсів; централізована
модель управління, відсутність автономії,
що проявляється в бюрократії, зайвому
«паперовому» контролі; низький рівень
демократії, соціальної звітності, готовності
до запровадження інновацій в освіті й
можливості школи обирати навчальні
програми, час на опанування предметами
та навчальні підручники
Невідповідність із нормативноправовими та конституційними нормами
недостатньої участі батьків в
управлінні школою, низький рівень
залучення
громади,
інвесторів
і
зацікавлених осіб

розгортання
процесів
децентралізації, демократизації в освіті,
глобалізації та інтеграції

удосконалення
нормативноправової бази та конституційних норм
створення умов для активної участі
батьків і громади в управлінні школою
через участь у раді школи та батьківських
комітетах

Висновки. Вважаємо, що процеси децентралізації та надання більшої
автономії директорам школи допоможуть усунути проблеми управління
сучасною системою освіти в Україні.
Отже, дослідження пропонує можливості використання досвіду
Нідерландів для поліпшення освітніх результатів національного шкільного
менеджменту
шляхом
упровадження
процесів
децентралізації,
демократизації в освіті, глобалізації та інтеграції; удосконаленням
нормативно-правової бази та конституційних норм; створенням умов для
активної участі батьків і громади в управлінні школою через участь у раді
школи та батьківських комітетах.
На подальші дослідження заслуговують найкращі теоретичні моделі
управління країн ЄС та практики їхнього втілення в системі освіти з метою
модернізації вітчизняної освітньої системи.
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РЕЗЮМЕ
Бойченко Е. В. Возможности использования опыта Нидерландов для
модернизации системы управления государственными школами в Украине.
Статья посвящаеться выявлению положительного опыта управления школами
в Нидерландах по случаю качественного и эффективного образования, что достигнуто
благодаря традиции децентрализованных процессов в школьном менеджменте, а
также значительной автономии и свободе, предоставленным школам. Рассмотрены
проблемы системы управления образованиям в Украине, такие как: коррупция,
чрезмерная бюрократия, низкий уровень демократии, несоответствие с нормативноправовими нормами, недостаточное участие родителей в управлении школой, и
предложены пути разрешения проблем отечественного школьного менеджмента.
Проанализированы преимущества автономии и процесса децентрализации для
дальнейшего применения голландского опыта в реформировании украинской системы
управления образовательными учреждениями.
Ключевые
слова:
изменения,
модернизация
системы
управления
образованием, школьной менеджмент, децентрализация, свобода в образовании,
административная автономия, финансовая автономия, автономия содержания
образования.

SUMMARY
Boichenko K. The possibilities of Dutch experience using for modernization of state
school management system in Ukraine.
The article deals with the comparative analysis of the Dutch and Ukrainian processes
in educational management system in order to define the best practices and
recommendations for modernization of Ukrainian school management. The system of
education in Ukraine lacks for change; it requires a new way of thinking and behaving.
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The author analyzes such notions as «change», «innovation», «educational change»,
«modernization of education». The author offers the following definition of modernization of
school management, which lies in transition from the old forms and methods of
management to new, contemporary and innovative ones; dynamic, controlled and qualitative
improvement in educational management.
It is stated that high quality results of the Dutch education are reached mainly
because of the long history of decentralized model in educational management together with
a lot of freedom and autonomy given to schools. Under the article 23 of the Dutch
Constitution it is mentioned that the key feature of education in the Netherlands is freedom:
1) to found schools and determine school philosophy (administrative autonomy); 2) to
organize the teaching process and determine the principles of education (curriculum
autonomy); 3) to administer funds (financial autonomy).
The article shows another peculiar feature of the Dutch education system, which is
decentralization that has been clearly felt over the last twenty years. This tendency is
regarded to be positive, because it facilitates democratic approach to distribution of
administrative functions from the central government to local authorities, from local
authorities to directors who know best what their school needs. At the same time attention is
paid to school funding and parental involvement in decision-making. Unlike in Ukraine, the
educational management in the Netherlands is more democratic; the system of education is
more open to the participation of society in educational decision-making.
The article highlights the main problems and weaknesses of the Ukrainian
educational management system processes such as: corruption in the educational system,
the inappropriate usage of financial and material resources; centralisation, a lack of school
autonomy which results in an overload of bureaucracy and excess of control; the lack of
democracy, social accountability, readiness for innovations in education and school
independence in choosing programs, curricula and books; insufficient parental participation,
community involvement in school management. The solutions to these problems, possibilities
to use the best examples of educational management experience of the Netherlands in order
to improve the Ukrainian system of educational management are offered.
Key words: change, modernization of school management system, school
management, decentralization, freedom in education, administrative autonomy, financial
autonomy, curriculum autonomy.

УДК 377:37.011.3-01(439)
К. В. Годлевська
Інститут педагогічної освіти
і освіти дорослих НАПН України

РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВЧИТЕЛЯ В УГОРЩИНІ
У статті проаналізовані головні періоди розбудови системи професійної
підготовки вчителів та науково-педагогічні праці освітніх діячів в Угорщині.
Визначені культурні особливості, політичні чинники освітніх реформ, розглянуті
сучасні стратегії розбудови національної освіти. Окреслено ідеї щодо професійної
підготовки вчителя відомих угорських діячів. Виокремлено низку перспективних ідей,
що мали велику вагу у створенні системи сучасної угорської професійної підготовки
педагогічних працівників.
Ключові слова: система освіти, професійна підготовка вчителя, педагогічна
діяльність, Угорщина, Болонська система.
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Постановка проблеми. Процеси реформування змісту професійної
підготовки вчителів у будь-якій країні неможливо осмислити без глибокого
та всебічного аналізу досвіду минулого. Становлення й розвиток
педагогічної освіти в Угорщині має глибокі історичні коріння. Визначення
чинників, що впливали на ці процеси дасть змогу з’ясувати витоки та
загальні тенденції освітніх реформ у цій країні. Завдяки історичному
підходу можна прослідкувати закономірності поступу професійної
підготовки вчителів і визначити головні періоди розбудови системи вищої
педагогічної освіти в Угорщині.
Аналіз актуальних досліджень. В Україні дослідженню окремих
питань із підготовки вчителів в Угорщині присвятили свої праці Є. Боркач,
В. Гомонай, І. Керестень, М. Леврінц, Й. Міс, В. Сагарда та ін. Дослідження,
присвяченого вивченню розвитку та становлення професійної підготовки
вчителів не проводилося.
Мета статті – висвітлити історичні особливості розвитку професійної
підготовки вчителів в Угорщині.
Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження
застосовувалися такі методи дослідження: системний аналіз філософської,
педагогічної, психологічної наукової літератури, вивчення й узагальнення
педагогічного досвіду, ретроспективний, логіко-системний аналіз
концептуальних засад розвитку професійної підготовки вчителів в
історичному поступі.
Виклад основного матеріалу. Становлення професійної підготовки
вчителів в Угорщині можна поділити на шість періодів:
1. X – XVI століття.
2. XIV століття – початок XVI століття.
3. Перша половина XVI століття – початок XVIII століття.
4. Кінець XVIII століття – початок XX століття.
5. 1945 – 1991 рр.
6. 1991 по теперішній час.
Розглянемо кожний період окремо та визначимо їх особливості.
X – XVI століття – це період становлення й розвитку початкової
освіти, оскільки саме в цей період в Угорщині відкриваються перші школи.
Виховання й навчання цілком підпорядковане церкві. В освіті панує
латинська мова. Не видавалося жодної педагогічної літератури.
XIV століття – початок XVI століття – епоха Відродження. У цей
період в Угорщині зароджується поділ освіти на ступені: початкову,
середню та вищу. У м. Печ у 1367 році засновано один із перших у
Центральній Європі університетів з філософським, теологічним і
юридичним факультетами. У ХV ст. у Буді відкривається перша в Угорщині
друкарня й виходить у світ «Історія Угорщини» (латинською мовою).
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У першій половині XVI століття – початок XVIII століття Угорщина
розколота на дві частини: Задунайську, яка знаходиться під Османським
ярмом і Королівство «Угорщина», до якого входять західно-північні землі
сучасної Угорщини. Королівство знаходиться під правлінням Габсбургів.
Початок цього періоду дуже критичний для тогочасної Угорської освіти,
оскільки угорці протягом багатьох років вели боротьбу за свою незалежність,
і тому природно, що в цей час вони не мала змоги розвивати свою вищу
освіту. Частина вже існуючих університетів і вищих шкіл припинила свою
діяльність через спустошення, спричинені війнами. Викладання
продовжується латинською мовою, а більшість угорських студентів
починають здобувати освіту закордоном. Ця ситуація змінилася тільки на
початку XVІІ ст., коли у світ виходять перші угорські педагогічні твори Мартона
Чомбора Сепші «Придворна школа» (1623 р.) і з заснуванням першого
угорського університету (1635 р) в м. Надьсомбат за ініціативою
естергомського епіскопа, письменника, кардинала Петера Пазманя.
У 1652 році Утрехтською академією видається праця Якоба Фаркаша
«Про школу». В ній автор проводить думку, що навчання в школах повинно
здійснюватися рідною мовою, у них потрібно закріплювати елементи
релігії, давати учням необхідні для життя знання.
Вагомий внесок у розвиток угорської освіти того часу вніс відомий
чеський
педагог
Я. А. Коменський,
який
протягом
чотирьох
років (1650–1654) жив і працював у Шарошпатаці на запрошення вдови
Ракоці І Жужанни Лорантфі.
Ян Коменський розгорнув у Шарошпатаці та по всій Угорщині велику
творчу педагогічну діяльність. Тут перед ним відкрилися можливості для
практичного застосування його улюбленої ідеї пансофічної школи. У
Шарошпатаці великий педагог написав перший в історії людства
ілюстрований підручник «Світ чуттєвих речей у малюнках» («Orbis
sensualium pictus») та книгу «Школа-гра» («Schola Ludus»), застосовуючи у
школах методи унаочнювання та драматизації навчального матеріалу.
Заслуговує на увагу розроблений Я. А. Коменським проект
Шарошпатацької школи («Illustris Patakinae Scholae idea»). Унаслідок
здійснення цього проекту Коменський запровадив класну систему
навчання, ввів новий метод навчання: учні одержали змогу користуватися
підручниками й були звільнені від писання конспектів [3].
Я. А. Коменський піддав суворій критиці методи навчання й виховання
в Угорщині, вказавши на особливу важливість викладання та підручників
рідною мовою. Перебування Я. А. Коменського в Угорщині – це роки
творчих дерзань і педагогічної зрілості великого педагога. Його педагогічна
діяльність залишила глибокий слід у розвитку культури й освіти Угорщини,
благотворно позначилася не тільки на тогочасній педагогічній думці, а й на
пізнішому розвиткові угорської педагогічної науки.
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У цей же час починають діяти поодинокі вищі школи, серед яких
коледжі в Дебрецені, Шарошпатаці, Надьенєді та зароджуються піаристські
школи. У середині XVII ст. піаристи мали вже 14 повноцінних гімназій у
містах Печ, Сегед, Вац, Дебрецен, Кечкемет, Надькароль та ін. При цих
гімназіях було створено початкові класи, у яких навчали читанню, письму
та арифметиці. Крім латинської мови, у піаристських школах вивчали
арифметику, географію та інші реальні предмети. Усе ширше
впроваджувалась у них рідна угорська мова.
Кінець XVIII століття – початок XX століття характеризується
розширенням сфери вищої освіти. Цьому сприяло прийняття закону «Ratio
educationis». Цей закон уперше стверджував державне обов’язкове
навчання, розробляв систему освіти на різних етапах навчання – від
початкових класів аж до Університетів. Він відбив кращі риси народної
освіти XVIII сторіччя.
Виходячи з потреб різних верств населення, «Ratio educationis»
визначає п’ять зв’язаних між собою ступенів шкіл. Перший ступінь – народна
школа трьох типів: сільська школа з одним учителем, міська школа з двома
вчителями й міська школа з трьома вчителями та двома–трьома класами.
Якщо до останнього типу додавався IV клас, то створювалася народна школа
першого ступеня, або нормальна (зразкова) школа, випускникам якої
надавалось право працювати вчителями. Другий ступінь – трикласна
граматична школа (латинська) з одним постійним професором. Третій
ступінь – двокласна гімназія, у якій учні вивчали поезію та риторику. У ній
викладало два професори. Четвертим ступенем була академія, тобто
дворічний курс філософії з чотирма професорами-предметниками (філософія,
математика, фізика, історія), а після цього – ще дворічний юридичний курс
також із чотирма ординарними професорами (загальне право, домашнє
право, адміністрація та історія). Нарешті, п’ятим ступенем проголошувалися
королівські університети з чотирма факультетами (теології, юридичний,
лікарський і філологічний). Законом установлювався порядок призначення
вчителів, директорів шкіл та їх кваліфікація.
Навчальні програми шкіл відповідали настановам абсолютизму й
раціоналізму, в основу яких було покладено «виховання покірливих і
корисних державі громадян. З цією метою в навчальні плани вводилася
низка нових дисциплін. Але, щоб запобігти перевантаженню учнів, передбачені навчальним планом предмети поділялися на три групи: а) обов’язкові
для всіх; б) корисні для всіх; в) потрібні й корисні лише деяким. Отже, у школі
були головні, побічні та другорядні дисципліни. Перші дві групи були
обов’язковими для всіх учнів, але вимоги щодо вивчення побічних дисциплін
були нижчими. Дисципліни третьої групи вивчались добровільно [3].
У 1790 р. було видано розпорядження Леопольда II» за яким у всіх
школах Угорщини угорська мова оголошувалась обов’язковою, а на посаду
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вчителя допускався лише той, хто знав угорську мову. З 1803 р. гімназії
стали 6-класними: І–IV класи граматичні, V–VI – гуманітарні.
У країні розгортається рух проти монополії панівних класів на освіту та
проти засилля латинської мови в навчальних закладах. Прогресивна молодь і
викладачі вищих шкіл виступали за попредметне викладання наук, за
поліпшення підготовки викладацьких кадрів, ставила питання про вивчення
угорської мови як предмета, а також урегулювання співвідношення між
реальними й гуманітарними предметами в навчальних планах.
Незважаючи на те, що в цей період усе частіше з’являлися цінні
педагогічні праці, тогочасна педагогічна наука ще не могла дати школі
досконалого посібника з теорії навчання й виховання. Тільки в І половині ХІХ
ст. в Угорщині робляться перші спроби створення на зміну латинським
підручникам з педагогіки підручників рідною мовою. Перший такий підручник був створений у 1845 р. у Шарошпатаці педагогом Габором Серемлеї
«Педагогіка», який відкрив цілу епоху в угорській педагогічній літературі.
1945-1991 – період Радянської влади в Угорщині, відзначається
скасуванням церковно-приходських шкіл, уніфікацією навчальних планів,
збільшенням масштабів шкільного будівництва, збільшенням числа
університетів до 16, в університетах та інститутах навчання ведеться також
на вечірніх і заочних факультетах.
Учителів початкових класів готували в Учительських інститутах.
Термін навчання був 3 роки. Абітурієнти могли поступати в них після
закінчення гімназії. Метою цих навчальних закладів була підготовка добре
знаючих і люблячих свою професію спеціалістів.
Навчальним планом передбачалося вивчення таких дисциплін, як
педагогіка, психологія, приватні методики, логіка, рідна мова і література,
історія мистецтва, математика, географія, анатомія та ін.
В учительських інститутах велика увага зверталася на організацію педагогічної практики. Після закінчення І курсу проводилася двотижнева виховна
практика, після закінчення ІІ курсу студенти проходили піонерську практику в
піонерських таборах, а на ІІІ курсі в сільських школах проводили комплексну
практику, протягом якої давали уроки в усіх початкових класах [2, 205].
Підготовкою викладачів для V–VIII класів займаються педагогічні
інститути. Термін навчання в них – 4 роки. Відповідно до постанови уряду
педінститути повинні випускати фахівців, які б досконало володіли
основами педагогічної науки, методами навчання й виховання.
Відповідно до навчальних планів педінститути ведуть підготовку
фахівців із двох предметів. Передбачено 42 здвоєні спеціальності. Серед
них, наприклад, такі: угорська мова та література, література – історія,
біологія – хімія та ін.
Студенти протягом усього періоду навчання в інституті повинні
пройти такі види педагогічної практики: у 1-му й у 2-му семестрах двічі
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(всього 20 годин) з психології; у 3-му та 4-му семестрах двічі (всього 10
годин) з педагогіки; у 5-му семестрі (всього 10 годин) предметне
методичне спостереження за вибором; у 7-му та 8-му семестрах
щотижневе обов’язкове групове відвідування базової школи та пробні
уроки; у 8-му семестрі тритижнева практика в сільській загальноосвітній
школі з проведенням самостійних уроків.
Студенти-випускники в обов’язковому порядку пишуть дипломні
роботи, які допомагають їм набути навичок у зборі матеріалів, в оформленні
та оцінці наукових даних. Завершальний етап у навчанні – здача державних
іспитів, до яких допускається студент, який успішно закінчив усі 8 семестрів і
отримав позитивну оцінку за дипломну роботу. На державні іспити
виносяться філософія, педагогіка й методика спеціальностей [2, 206].
На
університети
покладено
обов’язок
готувати
кадри
високоосвічених фахівців-педагогів. Вони озброюють майбутніх викладачів
гімназій знаннями й уміннями виховувати з підростаючого покоління
всебічно розвинених людей. З цією метою в університетах імені Лоранда
Етвеша (Будапешт), імені Аттіли Йожефа (Сегед) і Лайоша Кошута
(Дебрецен) організовані педагогічні відділення, на яких навчаються юнаки
та дівчата, які мають покликання до педагогічної роботи [2, 208].
1991 р. по по теперішній час – період модернізації, входження
Угорщини до Європейського освітнього простору, у Болонський процес.
У 1999 році Угорщина приєдналася до Болонського процесу, а
прийняття у 2004 році офіційної постанови уряду про впровадження
стратегічних положень Болонської освітньої системи й у 2005 році Закону про
вищу освіту створили законодавчу базу для реформування вищої освіти
країни відповідно до вимог Болонського процесу, зокрема, переходу вищої
освіти, у тому числі й вищої педагогічної освіти, на трьохступеневу систему,
що передбачає базовий курс навчання в бакалавраті, магістратурі та
аспірантурі (докторантурі). Для реформування педагогічної освіти важливе
значення мало створення у 2004 році національної комісії з питань
впровадження Болонських угод та підкомітету з підготовки вчителів.
Сучасні вузи Угорщини можна розділити на університети й коледжі,
державні, приватні та ті, що належать релігійним організаціям. Навчальний
план та освітні стандарти у ВНЗ має оцінювати Державний комітет з
акредитації Угорщини кожні вісім років, що гарантує якісне викладання
дисциплін. Університети Угорщини пропонують навчання з широкого спектру
спеціальностей на різних щаблях освіти і проводять наукові дослідження.
Підготовку вчителів у даний час здійснюють більше половини всіх
вищих навчальних закладів Угорщини.
Приєднання до Болонського процесу докорінно змінило систему
підготовки вчителів в Угорщині. Наказом міністра освіти Угорщини
15/2006 (IV. 3.) були визначені освітні та кваліфікаційні вимоги
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бакалаврської та магістерської підготовки й розпочато процес
упровадження ступеневої системи вищої освіти.
Наразі, в Угорщині підготовка вчителів здійснюється за двома
спеціальностями, причому кожна вчительська спеціальність може бути як
основною, так і додатковою. Розрізняють такі категорії вчителів: учитель
дошкільних закладів (óvodapedagógus), учитель початкових класів (tanító),
учитель молодших середніх класів (tanárand), учитель старших середніх
класів (középiskolai tanár), спеціальний учитель-тренер (gyógypedagógus).
Право викладати у школі випускникам угорських вищих навчальних
закладів надається тільки після здобуття магістерського диплома.
З 2006/2007 навчального року у ВНЗ Угорщини введена болонська
система освіти, яка передбачає три етапи навчання: 1) за умови навчання в
університеті протягом 3-х років студент отримує диплом бакалавра; 2) за
наявності цього диплома студент має право продовжити навчання в
магістратурі (+ 2 роки); 3) останнім етапом може бути докторська школа
(+ 3 роки зі стипендією або без стипендії) (і ще + 2 року додатково, для
написання дисертації).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, у
результаті нашого дослідження ми можемо зробити висновок, що система
професійної підготовки вчителів в Угорщині, пройшовши різноманітні етапи
становлення, сьогодні відповідає вимогам сучасності, оскільки має високі
стандарти якості на всіх рівнях. Cпільним для України та Угорщини є
прагнення сформувати систему педагогічної освіти, поєднуючи національні
традиції з прогресивними ідеями зарубіжного досвіду, тому вивчення
історичного досвіду організації угорської професійної підготовки вчителів
надає можливість виділити найкраще з метою втілення цих ідей у практику в
навчальних закладах України.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми, що
вивчалася. Подальшого вивчення потребують проблеми вдосконалення
законодавчої та нормативної бази щодо організації науково-дослідної,
інноваційної діяльності студентів в університетах Угорщини.
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РЕЗЮМЕ
Годлевская Е. В. Развитие и становление профессиональной подготовки учителя
в Венгрии.
В статье проанализированы основные этапы развития системы
профессиональной подготовки учителей и научно-педагогические труды
образовательных деятелей в Венгрии. Определены культурные особенности,
политические факторы образовательных реформ, рассмотрены современные
стратегии развития национального образования. Определены идеи по
профессиональной подготовке учителя известных венгерских деятелей. Выделены
ряд перспективных идей, имели большой вес в создании системы современного
венгерского профессиональной подготовки педагогов.
Ключевые слова: система образования, профессиональная подготовка
учителя, педагогическая деятельность, Венгрия, Болонская система.

SUMMARY
Hodlevska К. The Development and Formation of Teacher Training in Hungary.
The paper analyzes the main periods of the development of vocational teacher training,
scientific and educational work of the educational leaders in Hungary. The cultural
characteristics, the educational reform political factors discussed current development strategy
of national education are identified. These periods are: the first – the X-th –XVI-th century – the
period of formation and development of primary education; the second – the XIV-th century – the
beginning of the XVI-th century – the Renaissance, staging education at primary, secondary and
higher education; opening of the first Hungarian university; the third – the first half of the XVI-th
century – the beginning of the XVIII-th century – Ottoman yoke Danusian of Hungary and
strengthening of the Habsburgs in the western and northern parts of the kingdom «Hungary»;
flourishing of Latin schools, strengthening the role of the Hungarian language; appearance of
early printed books; the fourth – the end of the XVIII-th century – the beginning of the XX-th
century is characterized by the expansion of higher education and the establishment of new
universities; the fifth – 1945-1991 – the period of the Soviet power in Hungary, cancellation of
parish schools, unification of curricula, increase in school construction, increasing the number of
universities (to 16 universities) and institute; learning in the evening and correspondence
departments; the sixth – 1991 to present – a period of modernization, Hungary’s joining the
European educational space, the Bologna process.
The ideas for training teachers of famous Hungarian figures are outlined. The author
has determined a number of promising ideas that are of great importance in training modern
Hungarian teachers.
It is determined that the system of teacher training in Hungary, having different
stages of development, now meets modernity, because of the high quality standards at all
levels. Ukraine and Hungary have the desire to form a system of teacher education,
combining national traditions with progressive ideas of international experience, so the study
of the historical experience of Hungarian teacher training provides an opportunity to
highlight the best practices in order to implement these ideas into practice in the
educational institutions of Ukraine.
Key words: an education system, teacher training, educational activities, Hungary,
Bologna system.
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ЗАПОРУКА
МАЙБУТНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ ШКОЛЯРІВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
У статті аналізується потреба в оволодінні іншомовною компетенцією
громадянами Європи, оскільки іноземні мови належать сьогодні у зв’язку з усе
більшою інтернаціоналізацією економіки до ключових кваліфікацій. У дослідженні
наголошується на необхідності знань англійської мови, проте виокремлюється
також потреба в інших європейських та неєвропейських мовах як китайська чи
арабська на підприємствах ЄС, які пропонують для працівників зі знаннями мов кращі
кар’єрні можливості та, навіть, вищу заробітну платню, що формує потужну
мотиваційну базу для школярів і дорослих до вивчення іноземних мов. У дослідженні
виокремлено перспективи розвитку іншомовної освіти у європейському просторі.
Ключові слова: мотивація, іноземні мови, вивчення іноземних мов, іншомовна
компетенція, глобалізація, інтернаціоналізація, багатомовність, професійний успіх.

Постановка проблеми. У Європейському парламенті та Раді Європи
іншомовну компетенцію відносять до восьми ключових компетенцій
безперервного навчання, що ставить перед навчальними закладами
завдання формувати у школярів довгострокові компетенції, які дозволять
залишатися їм конкурентоспроможними впродовж усього періоду активного
життя. Тенденція розвитку освітньої системи на сучасному етапі пов’язана з
підготовкою фахівця, спроможного реалізувати себе й задовольнити вимоги
роботодавця. Це вимагає від сучасної освіти реалізації навчання впродовж
життя, яке дозволить учню сформувати стійку мотивацію як до навчання в
цілому, так і до вивчення іноземних мов зокрема.
Таким чином, актуальність мотиваційного елемента у процесі
формування іншомовної пропозиції та навчання іноземних мов
усвідомлюється сьогодні багатьма дослідниками. Спонукальні джерела
вивчення іноземних мов можуть бути досить різними. Автори проекту Ради
Європи «Плюрилінгвальне й міжкультурне навчання як проект» вказують,
наприклад, на право кожного члена суспільства вивчати іноземні мови, що
є важливим елементом вирівнювання можливостей як стосовно
професійних перспектив, так і можливості брати участь у суспільному
житті [6], що ставить нові вимоги до професійних характеристик робочої
сили на ринках праці. У силу стрімкого поширення глобалізації, високого
рівня мобільності й реальних пропозицій і вимог сучасного ринку праці,
нікого не здивує той факт, що іноземні мови відіграють важливу роль у
працевлаштуванні та кар’єрному рості. Дитина, яка приходить сьогодні до
школи, не усвідомлює цього факту повною мірою, проте її батьки й
педагоги повинні наголошувати заради чого та для чого варто вивчати
іноземні мови. Адже, як зазначено в дослідженні Австрійського центру
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мовних компетенцій, «у нашому найближчому майбутньому потрібними
будуть люди з якомога більшим розмаїттям мовних знань, напр., у
соціальних сферах і у сфері послуг (поліції, лікарні, …). Додаткові знання
мов багатомовних людей є додатковою цінністю, яка пропонуватиме в
багатьох випадках переваги на ринку праці» [15, 11].
Аналіз актуальних досліджень. Проблема мотивації до навчання в
цілому й вивчення іноземних мов, зокрема, привертає сьогодні увагу
багатьох дослідників вітчизняного та зарубіжного простору, що знайшло
відображення у працях Т. Алексєєнко, І. Зимньої, Є. Ільїна, Г. Костюка,
М. Тадеєвої, Л. Яременко, З. Дьорнея (Z. Dörney) та інших. Усе більше
дослідників різних європейських країн наголошують на потребі у знаннях
іноземних мов у сфері економіки: М. Штеґу (M. Stegu) – Австрія, І. Верлен
(I. Werlen), Ф. Ґрін (F. Grin), Ґ. Люді (G. Lüdi) – Швейцарія, З. Шьоппер-Ґрабе
(S. Schöpper-Grabe) – Німеччина, Д. Ґраддол (D. Graddol), Р. Левітт
(R. Levitt), А. Манн (A. Mann) – Великобританія та ін.
Метою нашого дослідження є особливості формування мотивації до
вивчення іноземних мов у навчальних закладах на основі даних,
отриманих провідними науково-дослідницькими інститутами Європи:
Національним центром мов (National Centre for Languages), Британською
академією (British Academy), Британською Радою (British Council),
Інститутом освітніх досліджень в економіці (Institut für Bildungsforschung in
der Wirtschaft) та Австрійським центром мовних компетенцій
(Österreichisches Sprachen Kompetenzzentrum).
Методи дослідження. У процесі дослідження здійснено критичний
аналіз літератури, застосовано метод компаративного аналізу, який
дозволив порівняти потреби у фахівцях з іншомовними компетенціями в
низці європейських країн та прогностичний метод, що уможливив не
лише визначити позитивний досвід формування мотиваційного елементу в
процесі вивчення іноземних мов у досліджуваних країнах, але й виявити
можливості його застосування в Україні.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, мотивація до навчання є
однією з передумов успішного навчання як у школі, так і вищому
навчальному закладі. Т. Алексєєнко визначає поняття мотивації як динамічну
категорію, яка містить не лише мотиви, а й потреби, що визначають
поведінку особистості в якійсь соціальній ситуації та певною мірою можуть
бути визначені як готовність діяти певним чином для досягнення поставленої
мети на основі розуміння цінності досягнення успіху та оцінки власних
здібностей і зусиль, яких необхідно для цього закласти, у їх сукупності [1, 6].
Для багатьох учнів і студентів знання рідної та іноземної мов є потенційною
цінністю, яку вони часто усвідомлюють лише в майбутньому. Виявляючи
пізнавальну пасивність, вони готові лише отримувати знання, а не здобувати
їх. З цього приводу Є. І. Пассов стверджував: «Учні дуже погано
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усвідомлюють, майже не відчувають і не бачать, що дає (може дати) сам
процес володіння іноземною мовою їм особисто» [3, 15].
Зрозуміло, що спонукальні елементи до вивчення іноземних мов є
різними, на них впливають як суб’єктивні, так і об’єктивні детермінанти,
передусім ті, які відбуваються в сьогоднішньому суспільстві під впливом
глобалізації та які, як наголошує Л. Яременко, створюють «шлях до
особистого благополуччя» [5, 73], що, на нашу думку, формує бажання й
інтерес до вивчення іноземних мов, сприяючи становленню конкурентноспроможного й компетентного фахівця.
Англійська мова займає сьогодні в освітньому контексті перше місце
серед великого розмаїття мов. Аналізуючи чинники популярності англійської
мови серед учнів, студентів і дорослих, дослідники різних країн
виокремлюють домінування англійської мови як lingua franca, що зумовлено
«тотальною глобалізацією на цілісну економічну систему, об’єднану не лише
міжнародним розподілом праці, але й величезними всесвітніми
виробничими структурами та структурами збуту, глобальною фінансовою
системою й інформаційною системою планетарного масштабу» [4, 415].
Оскільки до основних рис глобалізації відносять сьогодні стрімкий розвиток
інформаційно-комунікаційних технологій, створення транснаціональних
компаній, міжнародну економічну інтеграцію, аутсорсинг, створення
міжнародних фінансових і економічних організацій, то очевидним є той факт,
що мова міжнаціонального спілкування є затребуваною для гармонійного
розвитку й обслуговування цих систем.
У силу того, що англійська мова на сьогодні розглядається як «ключ у
світ», який, як і «ключ до дверей Європи», не можуть запропонувати всі інші
мови, відомий австрійський дослідник Г.-Ю. Крумм (H.-J. Krumm) зауважує,
що «англійську мову потрібно вважати не іноземною, а ключовою
кваліфікацією, щось на кшталт прав водія чи володіння комп’ютером» [12,
25]. Натомість, хоч англійська мова й домінує в міжнародному економічному
дискурсі, проте європейські дослідження вже сьогодні виявляють потребу
середніх і малих підприємств у знаннях не лише англійської, але й німецької
(18 %), французької (13 %), російської (12 %), іспанської (7 %), італійської (5 %),
китайської (4 %), польської (3 %), арабської (2 %), португальської (1 %) й інших
мов (9 %) [8, 45].
Так, майже всі фірми в Австрії потребують співробітників зі знаннями
англійської мови. Поряд із тим низка опитаних підприємств виявили попит
у близько 30 % на французьку та італійську мови й у 8–10 % – на мови
сусідів: угорську, чеську, словацьку, словенську та російську, іспанську й
боснійську/хорватську/сербську [7, 173].
З. Шьоппер-Ґрабе (S. Schöpper-Grabe), досліджуючи стан володіння
іноземними мовами на німецьких підприємствах, виявив, що майже всі
керівники підприємств і члени управління, працівники середньої ланки
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менеджменту, торгівлі, збуту й маркетингу, управління та секретаріату
потребують знань іноземних мов. У сфері послуг і обслуговування клієнтів
більше ніж дві третини співробітників використовують іноземні мови.
Більше ніж кожен другий працівник IT-сфери послуговується іноземними
мовами. Навіть на виробництві їх застосування знаходить майже кожен
третій співробітник [16, 239].
Оскільки потреба в іншомовних компетенціях зростає, то
необхідність у знаннях іноземних мов поширюється нині не лише на
керівний персонал фірми, науковців, інженерів і працівників міжнародних
відділів, але й на працівників сфер торгівлі й техніки. «Уже сьогодні кожен
третій працюючий у Німеччині, який потребує іноземні мови для
вирішення робочих завдань, використовує окрім англійської, ще одну
іноземну мову» [16, 239]. Швейцарські дослідники також підкреслюють,
що «знання французької гарантують у німецькомовній Швейцарії кращі
професійні можливості» [14, 5] аж до можливості «отримати вищу оплату
праці в середньому на 10–30 %» [10].
Д. Ґраддол (D. Graddol), здійснюючи комплексний аналіз соціальних,
технологічних, економічних і культурних тенденцій, що відбуваються по
всьому світу, застерігає носіїв мови від існуючого твердження, що
«англійської мови достатньо»: «Ми зараз наближаємося до кінця періоду,
коли носії мови можуть насолоджуватися привілейованими знаннями
глобальної lingua franca» [9, 118]. Він пророкує, що монолінгвальні
англомовні спікери стикнуться з безперспективним економічним майбутнім,
конкуруючи за робочі місця на глобальному ринку праці з мультилінгвалами,
які розмовляють англійською та однією чи більше іноземними мовами [9, 57].
У дослідженні «ЕЛАН: Вплив недостатніх знань іноземних мов на
підприємствах на європейську економіку» [8], яке було зініційовано у
2005 році Генеральною дирекцією освіти і культури Європейської комісії та
проведено Британським національним центром мов CILT у співпраці з
міжнародною дослідницькою командою InterAct International, вивчено
використання іноземних мов на підприємствах та їх вплив на європейську
економіку на основі опитування 2000 зорієнтованих на експорт
підприємств у 29 європейських країнах і виявлено, що загальні втрати для
економіки ЄС у результаті недостатніх знань іноземних мов складають
приблизно 100 мільярдів євро на рік. Це підтверджують і результати
проекту «Language matters», які вказують на те, що недостатні знання
інших (крім англійської) європейських та неєвропейських іноземних мов
заважають британським підприємцям у міжнародній співпраці, приносять
шкоду науковим дослідженням і уповільнюють здатність Великобританії
реагувати на багато нагальних викликів долати наслідки глобалізації [13].
Європейські фахівці [7; 12; 14; 16] наголошують на необхідності
покращення індивідуальної багатомовності громадян і виокремлюють такі
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положення, які сприятимуть інтенсивному набуттю іншомовних
компетенцій:
 диверсифікація іншомовної пропозиції в загальноосвітніх школах для
того, щоб якомога більше учнів вивчали іноземні мови;
 покращення кількісних і якісних показників іншомовної освіти,
наголошуючи на активному використанні мов, що є вирішальним для
підприємств і розширенні білінгвальної освіти;
 вивчення іноземних мов усіма учнями професійно-технічних шкіл і
студентами технічних вишів, розширюючи діапазон іншомовної
пропозиції, особливо на прикордонних територіях;
 розбудова наступності в іншомовній освіти впродовж усіх етапів
навчання;
 підвищення ролі програм обміну SOKRATES і LEONARDO з метою
ефективного вивчення іноземних мов.
Виходячи із сучасного стану іншомовної освіти в Європі, англійська
мова вважається нині першою іноземною мовою у школах Європи й тому
повинна «виконувати відповідальну роль як важливий шкільний
навчальний предмет» [11, 38], а завдання вчителів – «пробудити та
зберегти мотивацію до вивчення мов» [11, 25], які вважатимуться
необхідними в умовах глобалізації, проте знання яких повинні бути
отримані вже тепер. Адже «потрібні в майбутньому компетентності як
навчальні результати потрібно сформулювати вже тепер (…), щоб ці
результати як стандарти були динамічними, гнучкими, мінімально
потрібними та достатньо відкритими» [цит. за 2, 19].
Висновки. Виходячи з вище викладеного, стає зрозумілим, чому з
кожним роком в Україні та закордоном усе більше батьків прагнуть, щоб
їхні діти розпочинали вивчення іноземних мов у ранньому віці,
усвідомлюючи важливість іншомовних компетенцій для майбутнього
успіху в житті та кар’єрному рості в умовах глобалізації та
інтернаціоналізації сучасного суспільства.
Усвідомлення учнями та студентами можливості реального
застосування здобутих знань сприятиме бажанню вчитися та вивчати мови.
Крім того, освітяни й батьки повинні зрозуміти, що сьогоднішнє рішення
надавати перевагу вивченню однієї англійської мови не гарантуватиме
особливих переваг на ринку праці вже в найближчому майбутньому. Проте
це не означає, що її не потрібно вивчати. Навпаки, ця мова має бути включеною до обов’язкового переліку предметів для вивчення в сучасній школі.
Також варто розширювати іншомовний репертуар, ураховуючи
регіональні потреби, адже саме знання декількох сучасних іноземних мов
пропонують кращі професійні можливості для працівників різних рівнів на
підприємствах різних розмірів у різних сферах економіки, зумовлюючи як
економічний ріст та поліпшення фінансового стану підприємства,
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економіки країни і Європи, так і кращі професійні можливості для
працівника, що, відповідно, сприяє покращенню його фінансового та
матеріального становища й особистого благополуччя.
Ураховуючи той факт, що базові знання іноземних мов
закладаються у школі та вдосконалюються у процесі подальшого
навчання, здійснений аналіз потреб у знаннях декількох іноземних мов у
професійній сфері різних європейських країн дозволить більш
конструктивно підійти до формування мотивації до вивчення іноземних
мов у навчальних закладах України.
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РЕЗЮМЕ
Купчик Л. Е. Формирование мотивации к изучению иностранных языков как
залог будущего профессионального успеха учащихся европейских стран.
В статье анализируется необходимость иноязычной компетенции для
граждан Европы, поскольку иностранные языки принадлежат сегодня в связи с
растущей интернационализацией экономики к ключевым компетенциям.
Исследование акцентирует на необходимости знаний английского языка и выделяет
потребность в других европейских и неевропейских языках, таких как китайский или
арабский, на предприятиях ЕС, которые предлагают для работников со знаниями
иностранных языков лучшие карьерные возможности и даже высшею зарплату, что
формирует значительный мотивационный плацдарм для школьников и взрослых к
изучению иностранных языков. В исследовании выделено перспективы развития
иноязычного образования в европейском пространстве.
Ключевые слова: мотивация, иностранные языки, изучение иностранных
языков,
иноязычная
компетенция,
глобализация,
интернационализация,
многоязычие, профессиональный успех.

SUMMARY
Kupchyk L. Formation of motivation to foreign language learning as a pledge of
students’ future professional success of European countries.
The article deals with motivation, defining it as a prerequisite of successful learning at
school or higher educational institutions. It is stressed that the actuality of the motivational
element in the course of foreign language education is recognized in the world today. The
learners at school or at other educational institutions do not very often realize the necessity
to master foreign languages; and when they do it happens too late. The researchers
underline that there are different types of motivation to learning; one of them being the fact
how the acquired knowledge can be applied and what improves personal welfare.
It is also distinguished that globalization greatly influences the choice of English as a
first foreign language at schools of Ukraine and other European countries. Оn the basis of
research data collected by leading European institutions it is analyzed that the need for
European citizens to acquire foreign language competence that belongs today to key
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qualifications required for personal development, social integration and professional activity
due to the growing internationalization of economics.
The study focuses on the necessity to know foreign languages and reveals the
demand for different European and non-European languages at the EU enterprises, which
offer better career prospects and higher remunerations for their employees that certainly
form a significant motivational incentive for schoolchildren, students and adults to learn
different foreign languages (not only English).
It is also stressed that the well-known opinion «English is enough» can lead to futile
economic future, as people will not be able to compete on the global labour market. There
are some perspectives distinguished that would help to develop foreign language learning on
the territory of Europe and that it could also be introduced into the Ukrainian context as
geographically, politically, culturally and economically it is situated in Europe.
Summing it all up, the learners at different educational levels, possessing positive
motivation to foreign language learning can benefit on the global labour market.
Key words: motivation, foreign languages, foreign language learning, foreign language
competence, globalization, internationalization, multilingualism, professional success.

УДК 371(73)(093)+37.01(73)
С. Ф. Лук’янчук
Національний педагогічний університет
ім. М. П. Драгоманова

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ПРОБЛЕМИ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ В
ДОСЛІДЖЕННЯХ АМЕРИКАНСЬКИХ УЧЕНИХ
Метою статті є проаналізувати підхід учених США до визначення основних
категорій полікультурного виховання. Використано такі теоретичні методи як
аналіз, синтез, порівняння, узагальнення й систематизація. Здійснено аналіз таких
понять, як «культура», «субкультура», «нація», «етнічні та расові меншини»,
«культурний плюралізм», «полікультурна компетентність». Практичне значення
дослідження полягає в тому, що його матеріали можуть бути використані для
написання підручників і посібників із порівняльної педагогіки та зарубіжної педагогіки.
Перспективою подальших досліджень вважаємо виявлення позитивного досвіду
реалізації полікультурного виховання в американській школі.
Ключові слова: полікультурне виховання, культура, субкультура, нація,
етнічні та расові меншини, культурний плюралізм, полікультурна компетентність,
американська школа.

Постановка проблеми. Проблема міжнаціонального спілкування в
сучасній Україні складна й багатогранна. Важливою умовою збереження
демократії, громадянського миру та міжнаціональної злагоди є підготовка
молодого покоління до ефективної діяльності в умовах полікультурного
суспільства. Тож полікультурне виховання школярів є однією з найбільш
актуальних проблем української педагогічної теорії та практики. Наразі
розвиток педагогічної науки в США характеризується впливом ідеології
полікультурного виховання як важливого напряму вдосконалення
навчально-виховного процесу з урахуванням вимог поліетнічного й
полікультурного суспільства та відповідно до ідеалів соціальної
справедливості та рівноправ’я.
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Аналіз актуальних досліджень. Аналіз праць американських
дослідників показав, що теоретико-методологічні аспекти полікультурного
виховання вивчають учені Д. Бенкс (J. Banks), Ж. Гай (G. Gay), П. Горскі
(P. Gorski), К. Грант (K. Grant) та ін.; проблеми навчання й виховання
представників етнічно-расових меншин аналізують дослідники Г. ЛадсонБіллінг (G. Ladson-Billing), Дж. Спрінг (J. Spring), К. Мвонга (C. Mwonga,)
та ін.; значення білінгвального навчання для полікультурного виховання
учнів вивчають освітяни Р. Ворншоп (R. Wornshop), М. Казабон
(M. Cazabon), Дж. Кроуфорд (J. Crawford), В. Ламберт (W. Lambert) та ін.
Українські вчені проявляють чималий інтерес до досліджень
американських науковців у галузі полікультурної освіти й виховання. Різні
аспекти їх досвіду в цій галузі досліджувалися такими освітянами, як
В. Жуковський, О. Заболотна, М. Красовицький, О. Литвинов, О. Мілютіна,
І. Радіонова, І. Тараненко та ін.
Аналіз полікультурного виховання як педагогічної категорії вимагає
встановлення сутності таких тісно пов’язаних між собою явищ, як
«культура», «субкультура», «етноцентризм», «культурний плюралізм»,
«полікультурне виховання», «полікультурна компетентність» та ін. На нашу
думку, підхід американських учених до аналізу цих категорій не достатньо
вивчений українською педагогічною наукою. Тому метою статті є
проаналізувати підхід учених США до визначення основних категорій
полікультурного виховання.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети нами було
використано такі теоретичні методи як аналіз, синтез, порівняння,
узагальнення та систематизація.
Виклад основного матеріалу. Категорія «культура» вважається одним
із вирішальних чинників у виборі стратегії полікультурного виховання
підростаючого покоління. Тому аналіз феномену культури відіграє ключову
роль у нашому дослідженні. З метою виявлення позиції американських
учених стосовно явища культури нами була проаналізована низка джерел.
Дослідники К. Від (К. Weed) і Л. Діаз-Ріко (L. Diaz-Rico) у своєму «Довіднику з
проблем кроскультурного мовного та академічного розвитку» подають
визначення культури, зроблені західними вченими в другій половині ХХ
століття. Так, Б. Робінсон вважає, що культура – це здатність отримувати й
передавати знання наступним поколінням за допомогою засобів мови,
системи абстрактного мислення, що в перспективі проявляється в думці,
мові, діях, реальних речах, у загальній схемі результатів людської діяльності
[Robinson, 1985]. Антропологи А. Кробер і К. Клукхон пов’язують своє
уявлення про культуру з певною групою людей і визначають як набір
прийнятих поглядів, суспільних форм і матеріальних благ, що складають
відмінну рису комплексу традицій расової, релігійної чи соціальної груп
[Kroeber and Kluckhon, 1952]. Їхню думку поділяє дослідник Дж. Спредлі. Він
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вважає, що культура – це комплекс типових способів поведінки чи
стандартних соціальних характеристик, властивих якій-небудь конкретній
групі [Spradley, 1972] [10, 192].
Американські вчені особливо наголошують на тому, що культура – не
сталий феномен, він піддається впливам і знаходиться в постійному
розвиткові. Так, дослідниця С. Нієто визначає культуру як сукупність явищ, які
постійно змінюються: ціннісні орієнтації, традиції, соціальні й політичні
відносини, а також світогляд, які створюються і поділяються групою людей,
що зв’язані між собою цілим комплексом чинників, включаючи спільну
історію, географічне положення, мову, соціальний клас і/чи релігію» [8, 384].
Ж. Гай вважає, що культура – це динамічна система соціальних цінностей,
стилів навчальної діяльності, поведінкових норм, поглядів і переконань, що
використовуються з метою упорядкування й надання смислу своєму життю та
життю інших людей [4, 8–9].
Таким чином, у педагогіці й суспільстві США домінує трактовка
культури як динамічної системи, яка поєднує такі явища, як стиль життя,
етнічна, расова, соціальна, статева приналежність, національні традиції,
особливості побуту, віросповідання, моральні та естетичні цінності, моделі
поведінки, мова спілкування, стиль одягу, зачіски, музики та інші
характеристики, що поділяються членами певної групи.
Розмірковуючи над приналежністю людини до певної культури,
дослідник Н. Елліот особливо наголошує на тому, що не варто пов’язувати
культуру людини виключно з її етнічним походженням. Крім етнічної кожна
людина одночасно належить до декількох інших груп. Наприклад, усі
чоловіки за статевою ознакою належать до однієї групи, але відрізняються
приналежністю до різних етнічних, класових, релігійних, професійних та
інших груп. Тому кожну людину слід розглядати в конкретному випадку
такою, якою вона представляється або хоче бути представленою,
незважаючи на усталені стереотипи, критерії та оцінки (див. рис. 1).
Протягом довгого історичного періоду в США панував
етноцентричний погляд на американську культуру, згідно з яким єдиною
офіційно
визнаною
вважалась
культура
білих
американців
англосаксонського походження, які сповідували протестантську релігію.
Поряд із культурною групою в американських наукових джерелах
використовуються терміни «нація», «раса», «етнічна меншина». Під
«нацією» розуміється американський народ, який створив свою державу –
Сполучені Штати Америки. Поняття «раса» було введене антропологами
для поділу людей на групи, залежно від їхніх зовнішніх фізичних рис,
головною з яких був колір шкіри. Сьогодні в США офіційно визнано 5 рас:
біла, чорна, азійська, індійська, іспаномовна. Поняття «расова
ідентифікація» використовувалось на політичному й соціальному рівнях у
США для класифікації груп населення на такі, що мають або не мають певні
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права та привілеї. У зв’язку з тим, що інститути влади були організовані
вихідцями із Західної Європи, етнічні групи, яві належали до білої раси,
вважались і нерідко сьогодні вважаються такими, що стоять на вищому
щаблі розвитку порівняно з іншими. Інші расові та етнічні групи мають в
американському суспільстві статус «етнічних та расових меншин». Вони
постійно відчували тиск і дискримінацію в соціальній і культурній сферах.
В американських джерелах стосовно них використовується також термін
«субкультура». Наразі цей термін трактується досить широко й охоплює не
тільки етнічні меншини, а й такі групи населення, як неповноcправні,
талановиті, малозабезпечені та сексуальні меншини.

регіон США
(U.S.Region)

соціальний
клас (social
class)

вік (age)

етнічна
приналежність
(ethnicity)

раса (race)

спеціальні
потреби (special
needs)

гендер (стать)
gender

релігія
(religion)

національне
походження
(national origin)

Рис. 1. Приналежність людини до багатьох груп / Multigroup
Membership (За Н. Елліотом) [3, 110]
На початку ХХ сторіччя в дослідженнях учених країн Західної Європи та
США з’явився новий погляд на відносини між культурами, в основі якого
лежить діалог, взаємодія та взаємозбагачення культур. Набула розвитку ідея
культурного плюралізму, згідно з якою всі культури мають право на
існування. Культури етнічних і расових меншин не є примітивними, вони
просто різні [7, 91]. Свій подальший розвиток проблема культурного
плюралізму у світі отримала в другій половині ХХ століття. Вона ґрунтувалася
на ідеї об’єднання людства на базі загальнолюдських цінностей.
Сучасний погляд на американську культуру представлено
теоретиком
полікультурного
виховання,
директором
Центру
полікультурної освіти Вашингтонського університету, професором
Дж. Бенксом. Він вважає, що сьогодні життєдіяльність американців
відбувається одночасно в декількох культурах: насамперед у загальній
культурі суспільства США (макрокультурі) та в різних етнічних культурах
93

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

(мікрокультурах) [2, 7–8], взаємодію між якими Дж. Бенкс відобразив у
вигляді схеми (див. рис. 2). Одним із вирішальних чинників розвитку
толерантного ставлення до різних культур у суспільстві США став
полікультурний підхід до освіти й виховання підростаючого покоління. У
концепції Дж. Бенкса полікультурне виховання розглядається як сукупність
щонайменше трьох явищ. По-перше, це ідея чи концепція, суть якої
полягає в тому, що всі учні, незалежно від статевої належності, соціального
класу, етнічних, расових та культурних характеристик, повинні мати рівні
можливості для навчання в школі. По-друге, полікультурне виховання – це
рух за освітню реформу, яка змінить школи та інші освітні заклади таким
чином, щоб вони забезпечували рівними освітніми можливостями учнів із
різних соціально-класових, гендерних, расових, мовних і культурних груп.
По-третє, з точки зору Дж. Бенкса, полікультурне виховання – це процес,
цілі якого ніколи не будуть реалізовані повністю. Освітня рівність, так само
як свобода і справедливість, це ідеал, до якого людство прагне, але не в
змозі його досягти. Етноцентризм та прояви дискримінації за расовою,
гендерною та іншими ознаками до певної міри існуватимуть завжди,
незважаючи на всі зусилля, спрямовані на їх усунення [2, 25].
Мікрокультура A

Національна Макрокультура

Мікрокультура Г

Мікрокультура Б

Мікрокультура В

Рис. 2. Мікрокультури і національна макрокультура США (за
Дж.Бенксом) [2, 11].
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К. Грант, екс-президент американської Національної асоціації
полікультурного виховання (NAME), вважає, що полікультурне виховання –
це процес, який відбувається в школах та інших закладах освіти шляхом
наповнення полікультурним змістом усіх академічних дисциплін та інших
аспектів навчального плану. Полікультурне виховання допомагає учням
розвинути позитивне самосприйняття та визначити своє місце в
плюралістичному середовищі. Цьому мають слугувати знання про внесок
різних груп в історію, політику та культуру США [6, 146].
Дослідниця С. Нієто наголошує, що полікультурне виховання – це
процес повної реформи школи та базової освіти для всіх учнів. Воно
засуджує й відкидає расизм та інші форми дискримінації в школах і
суспільстві, а також приймає та стверджує плюралізм (етнічний, расовий,
лінгвістичний, релігійний, економічний і гендерний), який відображають
учні, їхні громади й учителі [9, 427].
Узагальнюючи наукові пошуки американських учених у галузі
полікультурності, дослідниця Ж. Гай зазначає, що трактування сутності
полікультурного виховання різняться своїми підходами та групами
населення, які вони в нього включають. Та, незважаючи на різні погляди
щодо цілей і меж полікультурного виховання, його кінцева мета –
розпочати у школах процес змін, які зрештою поширяться на все
суспільство. Ця мета буде досягнута завдяки культивуванню в учнів таких
цінностей, умінь і навичок, які допоможуть їм стати «агентами соціальних
змін» (social change agents), покликаними реформувати суспільство
шляхом викорінення етнічної та расової нерівності [5].
Наразі американські освітяни пов’язують полікультурне виховання
школярів із компетентнісним підходом. Вони визначають компетентність як
інтегровану характеристику якості особистості, спеціально структурований
набір знань, умінь, навичок, ставлень і поведінкових реакцій, що їх набувають
у процесі навчання. Полікультурна компетентність визнається однією з ключових компетентностей, якими повинні володіти індивіди у ХХІ столітті [1, 63].
На думку Ж. Гай, полікультурна компетентність особистості включає уміння
кроскультурної комунікації, міжособистісних зв’язків, контекстуального
аналізу, розуміння альтернативних точок зору і поглядів. Тож полікультурне
виховання може пом’якшити міжетнічні й міжрасові непорозуміння в школі й
суспільстві шляхом формування в учнів полікультурної компетентності [5].
Дж. Бенкс під полікультурною компетентністю розуміє знання,
ставлення та вміння, необхідні для функціонування в різноманітному
культурному середовищі. На його думку, полікультурна компетентність
особистості найбільш успішно розвивається за умови заохочення та поваги
принципу багатоманітності в школі та дотримання основних цінностей
американської моралі, а саме справедливості, рівноправ’я та людської
гідності, які дозволять зберегти суспільну злагоду [2, 25].
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Вивчення
американських наукових джерел дало можливість проаналізувати підхід
учених США до встановлення понятійного апарату проблеми
полікультурного виховання та визначення таких категорій, як «культура»,
«субкультура», «нація», «етнічні та расові меншини», «культурний
плюралізм», «полікультурне виховання», «полікультурна компетентність».
Перспективою подальшого дослідження вважаємо виявлення позитивного
досвіду реалізації полікультурного виховання в американській школі.
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РЕЗЮМЕ
Лукянчук С. Ф. Понятийный аппарат проблемы поликультурного воспитания в
исследованиях американских ученых.
Цель статьи – проанализировать подход ученых США к определению основных
категорий поликультурного воспитания. Использовано такие теоретические методы,
как анализ, синтез, сравнение, обобщение и систематизация. Осуществлен анализ
таких понятий, как «культура», «субкультура», «нация», «етнические и рассовые
меншины»,
«культурный
плюралізм»,
«поликультурная
компетентность».
Практическое значение исследования заключается в том, что его результаты могут
бать использованы для написания учебников и пособий по сравнительной и зарубежной
педагогике. Перспективой дальнейшего исследования считаем выявление положительного опыта реализации поликультурного воспитания в американской школе.
Ключевые слова: поликультурное воспитание, культура, субкультура,
етнические и расовые меншины, культурний плюрализм, поликультурная
компетентность, американская школа.

96

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

SUMMARY
Lukianchuk S. The Conceptual apparatus of the Problem of Multicultural Education in
the Researches of American Scientists.
The article explores the conceptual apparatus of the problem of multicultural
education in the researches of American scientists. The aim of the article is to analyze the US
scientists’ approach to the definition of the main categories of multicultural education. The
research has been carried out by means of theoretical methods of analysis, synthesis,
comparison, generalization and systematization. The article introduces and defines the major
concepts of multicultural education, among them those of culture, subculture, nation, ethnic
and racial minorities, cultural pluralism and multicultural competence.
In this context the scientific findings of such educators as J. Banks, G. Gay, P. Gorski,
K. Grant, and S. Nieto are observed. In American social and pedagogical sciences the notion
of culture is dominantly characterized as a dynamic system which combines such things as
lifestyle, ethnical, racial, social, and gender identity, national traditions, lifestyle, religious
belief, moral and esthetic values, behavioral models, the language of communication, the
style of clothes, music, hairstyle and other characteristics, that are shared by the members of
a particular group. Analyzing the nature of culture in the USA, J. Banks states that nowadays
the United States consists of a shared core culture, which is called the macroculture and
many subcultures, which are a part of the core culture and are called microcultures.
The research proves that the category of multicultural education still lacks an accurate
and clear-cut definition in the US pedagogical literature. But the majority of the scientists admit
that it is a process of comprehensive school reform and basic education for all students. It
challenges and rejects racism and other forms of discrimination in school and society and accepts
and affirms pluralism that the students, their communities and teachers reflect. The major goal
of multicultural education is to help the students to develop multicultural competence, that
means knowledge, attitudes and skills needed to function within their own microcultures, the US
macroculture, other microcultures, and the global community.
The practical significance of the research is that its findings may be used for writing
textbooks and manuals in the sphere of comparative and foreign pedagogy. The perspective
of the further research is investigation of the positive experience of multicultural education at
American school.
Key words: multicultural education, culture, subculture, ethnic and racial minorities,
cultural pluralism, multicultural competence, American school.
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СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
БАКАЛАВРІВ І МАГІСТРІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
(ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ) В УНІВЕРСИТЕТАХ НІДЕРЛАНДІВ
У статті представлено систему професійної підготовки бакалаврів і
магістрів фізичної реабілітації (фізичної терапії) у вищих навчальних закладах
Нідерландів. Встановлено перелік Нідерландських університетів, які проводять
підготовку бакалаврів та/або магістрів фізичної реабілітації (фізичної терапії).
Детально охарактеризовано систему професійної підготовки бакалаврів і магістрів
фізичної терапії в Університеті Тим (Thim). Уточнено терміни навчання та кількість
кредитів на підготовку фахівців цього профілю відповідно до Європейської кредитної
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системи (ECTS). Проведений аналіз змісту дисциплін навчального плану підготовки
бакалаврів фізичної терапії.
Ключові слова: професійна підготовка, професійні компетенції, фізична
реабілітація, фізична терапія, Нідерландські університети, закордонний досвід,
навчальні плани.

Постановка проблеми. На сьогодні в Україні особливо гостро постає
питання вдосконалення навчальних програм підготовки бакалаврів і магістрів
відповідно до європейських і світових стандартів [4, 14]. Значного оновлення
потребує вітчизняна система професійної підготовки майбутніх фахівців
фізичної реабілітації (фізичної терапії) з урахуванням досвіду європейських
країн. На нашу думку, досвід зарубіжних учених і спеціалістів із підготовки
фізичних реабілітологів (фізичних терапевтів) може бути використаний для
вдосконалення навчальних планів вітчизняних університетів.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз науково-методичної та
спеціальної літератури засвідчив, що загальні положення щодо підготовки
фахівців у вищих навчальних закладах вивчають В. Андрущенко, К. Астахова,
М. Бакум, О. Глузман, В. Федорченко, С. Харченко та інші вчені. Питання
підготовки за магістерськими програмами перебуває у центрі наукових
зацікавлень В. Базилевич, Х. Бауман, І. Бойко, М. Гриньова, О. Гришко,
О. Гура, В. Моторіна, О. Трофименко та інших учених. Зарубіжний досвід
професійної підготовки бакалаврів із фізичної реабілітації вивчали такі
вітчизняні та закордонні вчені, як Л. П. Сущенко, Н. О. Бєлікова,
А. М. Герцик, Г. А. Макарова, І. А. Бєлолипецька, А. М. Кавакзе Ризик [1].
Але на сьогодні у вітчизняній науці не вистачає досліджень із підготовки
магістрів фізичної реабілітації (фізіотерапії) в університетах світу та Європи.
На нашу думку, для аналізу досвіду підготовки фахівців фізичної
реабілітації в Європейських країнах необхідно з’ясувати співвідношення
поняття «фізична реабілітація» та «фізична терапія». Як слушно зазначає
А. М. Герцик, термін «фізична реабілітація» здебільшого зустрічається у
виданнях, які відображають діяльність фізичних терапевтів, фізіотерапевтів
і організацій, що їх об’єднують. Однак окремого конкретного визначення
фізичної реабілітації в закордонних джерелах, зокрема європейських,
виявити не вдається [2, 2].
У країнах Європи та світу в реабілітаційній діяльності використовують
термін «фізична терапія», який за змістом майже ідентичний терміну
«фізична реабілітація». Як зазначають фахівці «Української Асоціації
фізичної терапії», існує відповідність між вітчизняним тлумаченням
терміна «фізична реабілітація» та інтернаціональним терміном «фізична
терапія» («фізіотерапія») через ключові аспекти спрямування професійної
діяльності, що спрямовані на функціональне відновлення та застосування
однакових методів втручання, серед яких основним є фізичні вправи [8, 3].
«Фізична реабілітація» як освітня спеціальність визнана лише в Українї,
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Росії, Білорусії, тоді як «Фізична терапія» – це спеціальність, поширена в
понад 130 державах світу.
Мета статті – дослідити систему професійної підготовки бакалаврів і
магістрів фізичної реабілітації (фізичної терапії) в університетах
Нідерландів.
Виклад основного матеріалу. Система вищої освіти в університетах
Нідерландів з 2002–2003 навчального року має триступеневу освіту, яка
передбачає отримання ступенів бакалавра, магістра та доктора (PhD) [5, 6].
Під час дослідження було встановлено, що підготовку фахівців (бакалаврів
і/або магістрів) з фізичної реабілітації (фізичної терапії) у Нідерландах
проводять такі вищі навчальні заклади, як Університет прикладних наук
Аванс, зокрема факультет фізичної терапії (Avans Hogeschool, Opleiding
Fysiotherapie), Університет Фонтіс Ейндховен (Fontys Hogescholen Eindhoven),
Університет Ханзе Гронінген, школа охорони здоров’я (Hanzehogeschool
Groningen, Academie voor Gezondheidsstudies), Лейденський університет,
зокрема кафедра фізичної терапії (Hogeschool Leiden, Afdeling Fysiotherapie),
Роттердамський університет (Hogeschool Rotterdam), Університет Амстердама
(Hogeschool van Amsterdam), Університет Неймегена, зокрема факультет
фізичної терапії (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Opleiding Fysiotherapie),
Утрехтський університет, зокрема факультет охорони здоров’я (Hogeschool
Utrecht, Faculty of Health Care, Dpt of Physiotherapy), Університет Саксіон,
Енсхедский факультет фізичної терапії (Saxion Hogescholen EnschedeFysiotherapie), Університет фізичної терапії Тим (Thim), колишня Міжнародна
академія фізичної терапії (Hogeschool voor Fysiotherapie Thim).
Для детальнішого ознайомлення із системою підготовки фізичних
реабілітологів (фізичних терапевтів) у Нідерландах ми зупинили увагу на
Університеті фізичної терапії Тим (Thim). Він був заснований у 1974 році як
Міжнародна академія фізичної терапії, робота якої спочатку була
зосереджена на підготовці вчителів фізичної культури, а згодом – фізичних
терапевтів. Сьогодні Університет фізичної терапії Тим – це сучасний
навчальний заклад із декількома філіями в Нідерландах і Швейцарії. У
Нідерландах підготовка фізіотерапевтів сконцентрована в містечку
Ньювегейн, неподалік від міста Утрехта. У Швейцарії університетський
коледж фізичної терапії «Тим ван дер Лан» знаходиться в місті Ландкварт,
який проводить підготовку фізіотерапевтів із 1990 року. Крім того,
Університет фізичної терапії Тим пропонує навчання в Німеччині за
програмою бакалавра рівня VWO [5].
Навчальний план підготовки бакалавра фізичної терапії в
університеті Tим містить 240 кредитів (1 кредит ECTS – 28 годин),
відповідно до Європейської кредитної системи (ECTS) і поділений на
чотири роки навчання.
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Чотирирічне навчання має три етапи – освітній, основний і перехідний
(табл. 1). У межах програми студенти вивчають дванадцять навчальних
дисциплін. Освітній та основний етапи студенти проходять на першому та
другому роках навчання відповідно, кожен етап включає 60 кредитів ECTS.
Програми цих етапів включають по п’ять навчальних дисциплін кожна, на
вивчення яких відводиться по сім тижнів. Кожна навчальна дисципліна
закінчується екзаменаційним тижнем, під час якого складаються письмові
тести для перевірки концептуальних знань (НОК) і практичні тести для
перевірки професійних навичок (VDH). Перехідний етап містить 120 кредитів
ECTS і включає стажування протягом одного року (40 тижнів). Цей етап
передбачає вивчення двох нових тем, повторення десяти раніше вивчених, а
також роботу з науковою літературою. Підсумковий контроль перехідного
етапу здійснюється за допомогою тесту знань (HOK), тесту навичок (VDH),
оцінюванням презентації та захисту дипломної роботи (дисертації).
Підсумком стажування є складання виробничого тесту зайнятості (АВР), який
передбачає проходження студента через увесь діагностичний і
терапевтичний процес із реальним пацієнтом.
Таблиця 1
Навчальна програма (план) підготовки бакалавра фізичної терапії
Університету Тим (Thim) (Нідерланди)
ОСВІТНІЙ ЕТАП
ОСНОВНИЙ ЕТАП
ПЕРЕХІДНИЙ ЕТАП
І рік навчання
ІІ рік навчання
ІІІ і ІV роки навчання
(60 кредитів ECTS)
(60 кредитів ECTS)
(120 кредитів ECTS)
Дисципліна
К-ть
Дисципліна
К-ть
Дисципліна
К-ть
тижнів
тижнів
тижнів
1. Здоровий
7
6. Працездатність у
7
11-12. Інтеграція
7
спосіб життя
спорті
освіти
(необов’язкова)
2. Фізична
7
7. Нейрореабілітація
7
Стажування
20
реабілітація при
(20-32
ортопед-дичних
год на
і невро-логічних
тиждень)
захворюваннях
3. Фізична
7
8. Фізична
7
Стажування
20
реабілітація при
реабілітація
при
(20-32
травмах верхніх
різних
год на
кінцівок
захворюваннях
тиждень)
4. Фізична
7
9. Корекція опорно7
повторення
і
20
реабілітація при
рухового апарату
поглиблене
травмах нижніх
вивчення
кінцівок
1–10 дисциплін
5. Фізична
7
10. Здатність
7
презентація та
реабілітація при
вирішення
захист
порушеннях
неординарних
дипломної
хребта
завдань
роботи
(дисертації)
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Два рази на рік протягом усього періоду навчання проводять три
види оцінювання: оцінювання концептуальних знань студентів на основі
письмового практичного тестування (HOC); прикладні іспити, знання яких
забезпечують можливість виконання складних професійних завдань під час
оцінювання ефективності роботи (PAS) й оцінка портфеля (POR).
Нормативні дисципліни навчального плану складають від 120 до
150 кредитів, а дисципліни за вибором студентів – від 30 до 60 кредитів.
Нами було здійснено аналіз змісту дисциплін навчального плану
підготовки бакалавра фізичної реабілітації (фізичної терапії) в Університеті
Тим із метою визначення загального спрямування навчального процесу.
Так, дисципліна «Здоровий спосіб життя» передбачає використання
індивідуальних і групових програмах для вивчення основ здорового
способу життя із залученням фізичних вправ та інших оздоровчих засобів.
Дисципліна «Фізична реабілітація при ортопедичних і неврологічних
захворюваннях» спрямована на засвоєння засобів і принципів практичної
фізіотерапії, спрямованих на діагностику, функціональне лікування та
реабілітацію ортопедичних і неврологічних розладів (наприклад, при
травмах, хірургічних втручаннях або при інсульті).
Дисципліни циклу «Фізична реабілітація опорно-рухового апарату»
(«Травми верхніх кінцівок», «Травми нижніх кінцівок», «Порушення
функцій хребта») передбачають засвоєння методик діагностики та фізичної
реабілітації у процесі лікування нескладних ортопедичних захворювань
верхніх і нижніх кінцівок, а також складних ортопедичних захворювань –
порушень функцій хребта.
Дисципліна «Працездатність у спорті» визначає основи діагностики
та відновлення спортсменів після спортивних травм та інших ортопедичних
порушень.
Дисципліна «Нейрореабілітація» передбачає вивчення й засвоєння методик діагностики та процесу реабілітації хворих із неврологічними захворюваннями центральної нервової системи (інсульт, хвороба Паркінсона тощо).
Дисципліна «Фізична реабілітація при різних захворюваннях»
актуалізує роль фізіотерапевта у процесі діагностики та реабілітації хворих
із серцево-судинними та онкологічними захворюваннями, а також у
геріатрії та ревматології.
Дисципліна «Корекція опорно-рухового апарату» передбачає
вивчення прийомів мануальної терапії та діагностики опорно-рухового
апарату, засвоєння засобів спортивної фізіотерапії та реабілітації.
Дисципліна «Здатність вирішення неординарних завдань» готує студента до стажування й пошуку актуальної тематики наукового дослідження.
На першому та другому курсах навчання відбувається навчальне
стажування обсягом 32 години. Студентам мають можливість проходить
навчальну практику на різних базах.
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На третьому курсі студент отримує постійне місце стажування,
практика складається з двох періодів по двадцять тижнів. Студенти
заочного відділення проходять стажування 32 години на тиждень, а
студенти денного відділення мають неповний робочий день і проходять
стажування 20 годин на тиждень. За бажанням студентів навчальний
заклад надає можливість стажування за кордоном. Наприкінці стажування
спеціально підготовлений експерт перевіряє професійну майстерність
майбутніх фізичних терапевтів.
Перехідний етап складається із занять прикладного характеру, на яких
студенти повторюють і поглиблено вивчають дисципліни, засвоєні на І та ІІ
роках навчання. Окрім цього, у межах курсу «Інтеграція освіти» заплановано
ще дві дисципліни, які не є обов’язковими та передбачають обговорення й
засвоєння окремих спеціалізованих курсів, визнаних Королівським
товариством фізіотерапії (KNGF): спортивна фізіотерапія, нейрореабілітація,
психосоматична фізіотерапія, мануальна терапія, фізіотерапія в педіатрії.
У вивченні курсу «Спортивна фізіотерапія» підкреслюється важлива
роль фізичного реабілітолога у спорті, як новатора, консультанта та
фахівця. Під час засвоєння курсу застосовуються різні форми навчання з
переходом від теорії до практики.
Курс «Нейрореабілітація» передбачає поглиблене вивчення методик
нейрореабілітації невеликою групою студентів (7 осіб), які планують
працювати в реабілітаційному центрі, будинку для громадян похилого віку
та інвалідів або інших подібних закладах для осіб із нейропатологією.
Студенти спеціалізуються в галузі досліджень та реабілітації травм і
захворювань головного мозку.
Курс «Психосоматична фізична реабілітація» спрямований на
підвищення рівня знань фізіотерапевта про психосоціальні фактори та
психопатологію.
Під час засвоєння курсу «Вступ до мануальної терапії» майбутні
фізичні реабілітологи отримують знання в галузі діагностики та реабілітації,
засвоюють практичні навички мануальної терапії та комунікативні вміння.
Отриманні знання з дисципліни «Фізична реабілітація у педіатрії»
надають можливість майбутнім фахівцям здійснювати реабілітацію дітей
(від 0 до 18 років), що мають проблеми опорно-рухового апарату. Цей курс
поглиблює знання та формує практичні навички в галузі профілактики,
діагностики та реабілітації в дитячому віці. Окрім того, випускник отримує
можливість розширити компетентність у таких сферах, як педіатрія,
педагогіка, психомоторний розвиток і фізична реабілітація дітей.
Аналіз змісту дисциплін навчального плану дає уявлення про рівень
сформованих під час навчання професійних знань і вмінь бакалаврів
фізичної реабілітації (фізичної терапії) як в університетах Нідерландів, так і
більшості країн Євросоюзу.
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Умовою вступу до магістратури Нідерландських університетів є
диплом бакалавра фізичної терапії. Навчання магістра триває 18 місяців
(90 кредитів), після успішного закінчення якого випускнику присвоюється
кваліфікація «Магістр наук у галузі фізичної реабілітації (фізичної терапії)»
(MScPT). Магістерська програма відрізняється від бакалаврської більш
високим інтелектуальним рівнем і за показником норм якості
Європейського Союзу (EQF) має сьомий рівень освіти.
Основний принцип цієї освітньої програми полягає в тому, що
поєднує роботу (неповний робочий день) із навчанням та проведенням
наукових досліджень, ураховуючи поради колег по роботі та наукового
керівника з університету. Такий підхід підвищує ефективність і
цілеспрямованість навчання студентів. Завданням цієї програми є
засвоєння знань і навичок, необхідних для здійснення фізичної реабілітації,
що відповідає кваліфікації рівня магістра.
Програма підготовки магістра має три галузі навчання: фізична
реабілітація (фізична терапія), наука та інновації за моделлю CanMEDS
(канадська директива медичної освіти для фахівців).
Протягом перших шести місяців студенти навчаються в групах із
чотирьох або п’яти осіб. Складовими навчання є: робота в режимі он-лайн
з вивчення навчальних модулів; виконання індивідуальних і групових
завдань; отримання експертної оцінки та здійснення спостереження.
У другій половині навчання зменшується кількість контактних годин і
студенти спрямовують зусилля на остаточну підготовку наукового проекту
та презентацію магістерської роботи, публічний захист. У цей час
переважає дистанційна форма навчання під контролем наукового
керівника. Організована інтенсивна співпраця між студентами об’єднує в
одному проекті три галузі навчання – фізичну терапію, науку та інновації.
Навчальний план підготовки магістра фізичної терапії розрахований
на три семестри (табл. 2). Тематика семестрів передбачає поглиблене
вивчення фізичної терапії при проблемах кістково-м’язової, серцеволегеневої систем і нейрореабілітації.
Таблиця 2
Навчальний план підготовки магістра фізичної реабілітації
(фізичної терапії)
1 Семестр
2 Семестр
3 Семестр
Діагностика
та
Терапевтичне
Комплексний
комп’ютерне
втручання і допомога
догляд за хворим
забезпечення
галузі
охорони здоров’я
Навчальний план підготовки магістра наук також розрахований на
три семестри (табл. 3) і забезпечує формування навичок проведення та
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реалізації наукових досліджень. Ця галузь дає можливість підвищити
науковий ступінь, навчаючись у докторантурі (PhD).
Таблиця 3
Навчальний план підготовки магістра наук
1 Семестр
2 Семестр
3 Семестр
Методологія
і Навчання фізіотерапії, Підготовка
статистика: вступ до розробка
науково- магістерської
філософії науки, різні обґрунтованих теорій дисертації
форми
практичного та
інновацій,
які
дослідження
та підвищують
навчання
ефективність фізичної
терапії
Магістерська програма відповідає міжнародним стандартам, що
дозволяє студентам з другого семестру обирати місце навчання в іншій
країні, наприклад у Швейцарії, і проводити там наукові дослідження,
займатися організацією медичної допомоги та іншими питаннями.
Програма передбачає відвідування установ галузі охорони здоров’я та
знайомство з інноваційними технологіями.
На початку дослідження, кожен студент отримує код для входу в
цифрове навчальне середовище університету. Студент може працювати з
будь-якого комп’ютера із системою Інтернет у режимі он-лайн. В
електронному науковому середовищі представлені програма, робочі
завдання, перелік наукових видань, зокрема книг і статей (національних і
міжнародних), відеоматеріали і вся інформація про програму. Крім
приватного облікового запису електронної пошти, на сайті знаходяться всі
необхідні навчальні матеріали, річний календар, розклад, офіційні
документи університету, новини для студентів і викладачів. Така форма
навчання дає змогу студентам індивідуально виконувати завдання вдома в
поєднанні з іншою навчальною діяльністю.
У більшості нідерландських університетів викладачі активно
використовують інтерактивне навчальне середовища, де разом із студентами
обговорюють наукові проблеми, демонструють практичні навички, проводять
інтерактивні заняття та здійснюють контроль. Викладачі магістратури
проводять різноманітні майстер-класи, видають підручники (зокрема
віртуальні), організовують дискусії на сайті, проводять навчальні семінари,
вебінари (у тому числі з практичною демонстрацією), веб-конференції,
презентації, організовують багатоденні ознайомлювальні поїздки. Крім того
представники університетів активно спілкуються на сторінках Facebook,
Twitter і LinkedIn. Шість днів на тиждень викладачі готові приділити увагу
студентам. Контроль за організацією, упровадженням результатів і якістю
знань майбутніх магістрів здійснює екзаменаційна комісія.
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Таким чином, студенти поглиблюють свої знання та навички шляхом
контактного навчання, змішаного навчання, навчання на робочому місці.
Студенти виконують також науково-дослідний проект під керівництвом
досвідченого наукового керівника.
Під час стажування магістранти працюють щонайменше вісім годин
на тиждень. Практична діяльність може бути пов’язана безпосередньо з
фізичною реабілітацією (фізичною терапією) або із загальною практикою
виконання дій. Такий підхід допомагає розвинути необхідні компетенції,
які відповідають вимогам Королівського товариства фізіотерапії (KNGF). До
них належать виконання різних видів професійної діяльності для
забезпечення фізіотерапевтичного процесу, взаємозв’язку з оточуючими,
співпраці з фахівцями, обміну знаннями й науковою практикою, соціальної
та професійної допомоги, менеджменту професійних послуг.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. За
результатами проведеного дослідження встановлено, що в Нідерландах
підготовку фахівців із фізичної реабілітації (фізичної терапії) здійснюють
десять вищих навчальних закладів. Система вищої освіти в Нідерландах
має триступеневу освіту, яка передбачає отримання ступенів бакалавра,
магістра та доктора (PhD).
Навчальний план підготовки бакалаврів розрахований на 4 роки і
складається з 240 кредитів, що відповідає Європейській кредитній системі
(ECTS). Він поділений на три етапи – освітній (60 кредитів ECTS), основний
(60 кредитів ECTS) і перехідний (120 кредитів ECTS), які включають
дванадцять навчальних дисциплін та стажування. Нормативні дисципліни
навчального плану становлять від 120 до 150 кредитів, а дисциплін за
вільним вибором студентів – від 30 до 60 кредитів. Стажування
складається з двох періодів по двадцять тижнів (20–32 години на тиждень),
яке можна проходити за кордоном.
Для вступу до магістратури в галузі фізіотерапії у нідерландських
університетах абітурієнт повинен мати ступінь бакалавра фізичної терапії.
Навчання магістра триває 18 місяців (90 кредитів) з присвоєнням випускнику
кваліфікації «Магістра наук фізичної терапії» (MScPT). Магістерська програма
відрізняється від бакалаврської вищим рівнем освіти (сьомий рівень) за
показником норм якості Європейського Союзу (EQF). Програма підготовки
магістра має три галузі навчання: фізична реабілітація (фізична терапія), наука
та інноваційне підприємництво за моделлю CanMEDS (канадська директива
медичної освіти для фахівців). У більшості нідерландських університетів
викладачі активно використовують інтерактивне навчальне середовища.
Такий підхід допомагає розвинути необхідні компетенції, які відповідають
вимогам Королівського товариства фізіотерапії (KNGF).
У перспективі планується висвітлення досвіду професійної підготовки
майбутніх фахівців із фізичної реабілітації (фізіотерапії) в інших країнах.
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РЕЗЮМЕ
Лянной Ю. О. Система профессиональной подготовки будущих бакалавров и
магистров физической реабилитации (физическая терапия) в университетах
Нидерландов.
В статье представлена система профессиональной подготовки бакалавров и
магистров физической реабилитации (физической терапии) в высших учебных
заведениях Нидерландов. Установлен перечень Нидерландских университетов,
проводящих подготовку бакалавров и/или магистров физической реабилитации
(физической терапии). Подробно охарактеризована система профессиональной
подготовки бакалавров и магистров физической терапии в Университете Тым (Thim).
Уточнены сроки обучения и количество кредитов на подготовку специалистов этого
профиля в соответствии с Европейской кредитной системой (ECTS). Проанализированы
дисциплины учебного плана подготовки бакалавров физической терапии.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональные
компетенции, физическая реабилитация, физическая терапия, Нидерландские
университеты, зарубежный опыт, учебные планы.

SUMMARY
Lyannoy Y. The System of Professional Training of Future Bachelors and Masters of
Physical Rehabilitation (Physical Therapy) at Dutch universities.
In the article the system of professional training of bachelors and masters in physical
rehabilitation (physical therapy) at the institution of higher learning in the Netherlands is
analyzed. In the researching process a list of universities in the Netherlands which are
preparing bachelors and/or masters in physical rehabilitation (physical therapy) has been
established. The system of professional training of bachelors and masters in physical therapy
at the Thim university was exposed in details. It is found that the curriculum of training of
bachelors of Physical Therapy at Dutch universities is expected for 4 years and consists of
240 credits under the European Credit System (ECTS). The plan is divided into three phases –
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education (60 credits ECTS), basic (60 credits ECTS) and transitional (120 credits ECTS). The
internship of future bachelors consists of two periods of twenty weeks, which can be taken
abroad. Master Training lasts 18 months (90 credits) with assigning graduate qualification
«The Master of Science in Physical Rehabilitation (Physical Therapy)» (MScPT). The Master
program in the terms of quality standards of the European Union (EQF) has 7 levels of
education. During the research professional competences of physical therapist that are put in
this country by The Royal Society of Physiotherapy (KNGF) have been found.
Most Dutch university teachers are actively using interactive learning environment
where the students discuss scientific problems demonstrating practical skills, conduct
interactive sessions and exercise control. The teachers Magistrate conduct master classes,
publish books (including virtual), organize a discussion on the site, conducting seminars,
webinars (including practical demonstration), Web conferences, and presentations, and
organize study tours. Besides the representatives of universities actively communicate on
pages of Facebook, Twitter and LinkedIn. Six days a week the teachers are willing to pay
attention to the students. The control of the organization, the introduction of quality results
and future masters of knowledge is made by the Examination Board.
Thus, the students deepen their knowledge and skills through contact training,
blended learning, learning in the workplace. The students also perform a research project
under the guidance of an experienced supervisor.
Key words: professional training, professional competences, physical rehabilitation,
physical therapy, the Dutch universities, international experience, the curriculum.

УДК: 378.126
Г. І. М’ясоїд
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ:
ОГЛЯД ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Стаття спрямована на дослідження передового педагогічного досвіду
розвинених країн із підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для
вищої школи. Здійснено аналіз досліджень вимог до викладача вищої школи та
сформульовано висновки щодо запозичення такого досвіду з метою корекції змісту й
форм підготовки та перепідготовки викладачів, яких вимагає реформування
системи освіти в Україні. Виявлено, що викладач вищої школи повинен володіти
значно більшим колом навичок і мати готовність виконувати соціальні ролі, які не
були враховані в систему підготовки педагогічних кадрів попередніх режимів.
Зазначено, що тільки за зміни сукупності зовнішніх та внутрішніх факторів
можливо підготувати викладача, який відповідає сучасним вимогам.
Ключові слова: адміністрування навчального закладу, види діяльності
викладача ВНЗ, вимоги до викладача, навички, педагогічний досвід, професійна
компетенція, соціальні ролі викладача вищої школи, характеристики.

Постановка проблеми. Україна знаходиться у процесі реформ.
Реформи в галузі освіти – це той місток, без якого неможливі жодні
реформи, що спрямовані в майбутнє. Освітянський і науковий світ
стурбований ідеями, що несуть запропоновані зміни [2], адже нові вимоги
до викладача ВНЗ: збільшення питомої ваги наукової діяльності, зміни у
структурі та змістовому наповненні курсів, навантажені й методика
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навчання, яких потребує сьогодні студент, – це не програма до виконання,
що нав’язана Міністерством, а інструмент досягнення стратегічної мети –
реформування системи освіти в державі. Українські дослідники
неодноразово вивчали сутність вимог до викладача вищої школи стосовно
завдань і обов’язків, переліку обов’язкових знань і кваліфікаційних вимог
до осіб, що обіймають різні посади у структурі вищого закладу освіти [3],
досліджували його професійні компетенції [1].
Останнє дослідження, зокрема, наголошує на тому, що через розрив
між системою підготовки викладачів та вимогами, які до них ставляться, є
основною перешкодою до подолання стереотипного мислення та
стереотипної поведінки викладачів. Утім, попри перелік зовнішніх і
внутрішніх механізмів, які повинні стимулювати викладача до виконання
інноваційної професійної діяльності, залишається нез’ясованим, які з
функцій викладача ВНЗ є новими, яких спеціальних умінь і навичок він
потребує для виконання цих функцій, і якими є пріоритетні напрями
модернізації системи професійної підготовки, пере- і самопідготовки
викладача на сучасному етапі щоб задовольнити новим вимогам.
Запропонована стаття має на меті дослідити, яким бачать викладача
вищої школи студенти та викладачі у країнах з високим рівнем освіти, та
виявити шляхи запозичення досвіду підготовки педагогічних кадрів з
урахуванням реалій, що змінюються. Матеріалом для аналізу та синтезу
педагогічного досвіду з проблеми ми відібрали дослідження, які дозволяють
отримати різнобічне уявлення про викладача вищої школи, його особистість,
рівень знань і вмінь, типи необхідних навичок і функціональних зобов’язань,
ураховуючи уявлення студентів і викладацького штату.
Виклад основного змісту. У сучасній педагогічній світовій практиці
вищої освіти питання вимог до викладача переглядається за різних причин.
Утім, об’єднує ці наукові розвідки прагнення вдосконалити процес
підготовки майбутніх педагогічних кадрів та внести корективи у практику
підвищення кваліфікації.
Дослідження, проведені в Академії Вищої Освіти (Велика Британія)
докторами Feng Su та Margaret Wood (2012) засвідчують, що студенти
очікують від викладача вищого навчального закладу знання предмету,
який він викладає, бажання допомогти студентові його опанувати,
використання таких методів навчання, які б надихали на глибоке вивчення
предмету, та негайного надання порад щойно студент звертається по
допомогу або роз’яснення. Поряд із цим, студенти прагнуть бачити у
викладачеві університету особу з почуттям гумору [6].
Цікавим є дослідження соціальних ролей, виконання яких потребує
діяльність викладача, виконане в США вченими Michael Theall (Youngstown
State University) та Raoul A. Arreola (University of Tennessee Health Science
Center). Вони зазначають, що, крім базових функцій викладача вищої
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школи – 1) експертного знання і 2) практичних навичок із галузі та
3) володіння методами дослідження, тобто виконання трьох відповідних
ролей – експерта, практика та дослідника, від нього вимагаються вміння
виконувати й інші функції, що не вміщуються у звичні рамки та належать до
площини «мета-професійних» навичок [8]. До них належать, зокрема, такі,
як 4) розробка програм із навчальних дисципліни або курсу, 5) викладання
предмета/курсу, 6) оцінювання викладання, 7) управління курсом,
8) володіння методами та прийомами наукового дослідження з
навчальною метою/цілями. Крім того, викладачеві вищого навчального
закладу необхідні знання й навички з широкого кола галузей, як-от:
9) психометрія та статистика, 10) епістемологія, 11) теорія навчання й
учіння,
12) розвиток
особистості,
13) інформаційні
технології,
14) написання програм, 15) графічний дизайн, 16) риторика та ведення
презентацій перед широким загалом, 17) стилі спілкування й комунікації,
18) управління конфліктами, 19) розвиток груп, 20) управління ресурсами,
21) управління персоналом, 22) консультування, а також уміння
23) розраховувати фінанси й бюджет і 24) аналізувати та спрямовувати
політику закладу [8]. Як бачимо, разом дослідники визначили двадцять
чотири узагальнені вміння з різних сфер діяльності, питома вага яких –
двадцять одне вміння – не належить до виконання звичних ролей
викладача ВНЗ – експерта, практика й дослідника, а необхідні для
виконання інших ролей: викладача, організатора дослідницької та
креативної діяльності, співробітника й адміністратора. Ми вважаємо, що
подані в аналізованому дослідженні дані щодо того, наскільки часто в
кожній із цих «мета-професійних» ролей потрібні перелічені навички та
вміння, оскільки цей досвід може бути врахований, насамперед, під час
уточнення освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціальностей у галузі
педагогіки та, відповідно, під час корекції змісту навчання в педагогічних
навчальних закладах. Так, наприклад, програми підготовки бакалавра ,
який буде займатися викладацькою діяльністю, визначальними вміннями є
уміння 1, 2, 4–7, 11, 13, 17 та 18 з наведеного вище списку, тобто такі, які
забезпечують ефективну організацію навчального процесу та одержання
навчальних результатів. З іншого боку, викладач, як зазначили студенти,
повинен володіти такими прийомами й методами навчання, які спроможні
захопити студента навчальною та дослідницькою діяльністю, а це вже не
тільки володіння методикою навчання, а роль, яку Theall та Arreola
визначають як організація дослідницької та креативної діяльності, у якій,
відповідно до шкали частотності, необхідні такі навички, як 1–3, 8, 9, 13, 14,
16, 17. Шляхом зіставлення навичок, необхідних для викладання та
організації креативної дослідницької діяльності знаходимо деякі
розбіжності, що потребують уваги під час підготовки спеціалістів, а саме –
включати в курс бакалаврської підготовки для викладачів предмети, які б
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забезпечили формування знань і вмінь із психометрії та статистики,
складання програм та методики проведення навчальних досліджень [8].
Практичну цінність даного дослідження ми вбачаємо й у результатах,
отриманих шляхом спостережень та аналізу практики адміністраторів
вищої школи США, оскільки діяльність адміністратора вищого навчального
закладу передбачає, відповідно до Theall та Arreola (2012), володіння
зовсім іншими за своєю сутністю навичками: управління ресурсами,
персоналом, консультування, управління фінансами й бюджетом, які
потрібні постійно, і володіння різними стилями спілкування, управління
конфліктами й розвитком груп, а також аналізу та спрямування політики
навчальних закладів.
Крім зазначеного вище, James R. Davis з University of Denver, США,
наголошує, що викладач вищої школи повинен володіти прийомами
співпраці, бути готовим виконувати незвичні ролі в аудиторії [4]. Щоб
укладена й запропонована студентам дисципліна мала серед них успіх,
викладач повинен уміти добре планувати й конструювати навчальний курс, а
також обрати доцільні навчальні стратегії та методи оцінювання. Оскільки, на
думку дослідника, курс може бути цікавим, якщо задіяно більше однієї
дисципліни, тобто студентам запропоновано міждисциплінарний курс, то
співпраця з колегами з інших департаментів або ВНЗ, до якої обов’язково
буде задіяний викладач, має декілька рівнів на різних етапах проекту: від
планування до оцінювання результатів екзамену. Таке спілкування та
поступове отримання бажаного результату – якісно нова роль викладача
вищої школи в Україні, але з огляду на вимоги до побудови щонайменше
25 % змісту професійної підготовки за принципом створення навчальних
курсів, цікавих студенові й запропонованих як дисципліни за власним
вибором, така діяльність стає цілком реальною близькою перспективою та
потребує відповідної підготовки – психологічної, моральної та професійної в
галузі спілкування та створення навчальних програм нового зразка.
Іншим аспектом діяльності викладача, зокрема у вищому
навчальному закладі, є «team teaching», тобто сумісне викладання, яке
широко практикується в розвинених країнах на різних рівнях навчання,
причому на заняттях не тільки з міждисциплінарних курсів [4; 5; 7].
У звичному для вітчизняної практики варіанті така робота проводиться
лектором і викладачем, який веде семінарські та практичні заняття, але
спільне викладання предмета в одній просторово-часовій площині є новою
діяльністю, якою слід оволодіти викладачеві. Крім того, організація та
здійснення такого виду викладання потребує нових адміністративних
навичок від управлінської ланки навчального закладу, запровадження
нових методів навчання й учіння, контролю знань, умінь і навичок та
роботи в команді, виконання окремих ролей [7]. Внесення таких змін
потребує перегляду як освітньо-кваліфікаційних характеристик викладача й
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адміністратора вищої школи, що вимагатиме докорінної зміни цілих
навчальних дисциплін та окремих навчальних модулів і їх переорієнтацію
на отримання відповідних компетенцій.
Висновки. Огляд педагогічної літератури дозволяє конкретизувати
вимоги до викладача вищої школи, до яких належать знання предмету,
уміння виступати експертом із галузі знань, яку він викладає, дослідником,
порадником, організатором і виконавцем навчального процесу,
представником ВНЗ перед громадою та установами, а також фасілітатором
навчальної та дослідницької діяльності студентів, членом команди з
розробки принципово нових курсів і дисциплін, які пропонуються для вибору
студентам вищого навчального закладу, адміністратором, розробником
навчальних проектів, менеджером і навіть фінансовим керівником проекту.
Для успішного виконання такого широкого спектру соціальних ролей
викладач потребує володіння відповідними навичками та компетенціями, які
поки що не прописані в Наказах Міністерства освіти і науки України, але
наявності яких вимагає сучасна дійсність та користувачі освітніх послуг. Отже,
саме зараз, коли всі вищі навчальні заклади України спрямовані на перегляд
навчальних програм, слід ефективно використати педагогічний досвід,
поставити нові цілі підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, внести
зміни до змісту навчання й добирати відповідні форми та методи навчання.
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РЕЗЮМЕ
Мясоед Г. И. Современные требования к преподавателю высшей школы: обзор
тенденций мировой педагогической практики.
В статье исследуется передовой педагогический опыт развитых стран
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для высшей школы.
Проведен анализ исследований относительно требований к преподавателю,
сделаны выводы о необходимости использования такого опыта с целью внесения
корректив в содержание и формы подготовки и переподготовки преподавателей
согласно требованиям реформ системы образования Украины. Выявлено, что
преподаватель вуза должен владеть значительно более широким набором навыков
и обладать готовностью выполнять социальные роли, которые ранее не были
учтены в системе подготовки педагогических кадров. Отмечается, что подготовка
преподавателя в соответствии с современными требованиями возможна только
при условии создания ряда внешних и внутренних факторов.
Ключевые
слова:
администрирование
учебного
заведения,
виды
деятельности преподавателя высшего учебного заведения, требования к
преподавателю, навыки, педагогический опыт, профессиональная компетенция,
социальные роли преподавателя высшей школы, характеристики.

SUMMARY
Miasoid G. Modern requirements for high school teachers: overview of the
tendencies of the world pedagogical practice.
The paper addresses the problem of raising efficacy of a university lecturer and professor
of the day. It investigates the advanced pedagogical experience of the developed countries in
professional training of the faculty for higher education and updating their professional skills. It
aims at both an educational policy-maker, a university administrator and a lecturer who develops
the policy of the higher educational establishment concerning the reforms in the curriculum,
introduction of new effective teaching methods and research techniques able to motivate the
students to reach the objectives of higher education in Ukraine.
The previous studies of Ukrainian researchers in the sphere have shown a gap
between the requirements set to the university faculty and the out-of-date system of
professional training in Ukraine. It results that the students who can afford studying in
foreign universities choose to cross the borders to get a degree, which will guarantee their
employability. It is also found that while the educational reforms urgency completion is
stressed their success implies changing both external and internal factors influencing the
process at different levels, from a lecturer internal motivation to the state political, economic
and cultural reforms. However, there is no recent research on the objectives that should be
targeted at when constructing an up-to-date training program for university lecturers and
those who have to carry out the reforms.
The current study has sought to present qualitative analysis of the research data
collected by our foreign counterparts in the countries with evidently higher educational
standards and advanced pedagogical practices to realize the contemporary requirements to
lecturers, their professional expertise, skills and abilities so that to review the content and
forms of training process in Ukraine and set new objectives.
The findings have revealed that a university lecturer and professor should possess a
much broader set of skills and an ability to perform social roles that have not been considered
in professional training under the previous régimes. The practical applications of the research
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are new goals that have to be set in progressive curricula to train a highly skilled educator to
keep pace with the developed world and compete in the world market of higher education.
Key words: school administration, university faculty activity, requirements to a
lecturer, skills, pedagogical experience, professional competence, a university faculty social
role, characteristic.

УДК 351.851+329.055(450)
Є. В. Нелін
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ РОБОТИ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ ІТАЛІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
Стаття присвячена аналізві проблем педагогічної підготовки майбутніх
учителів. Розглядаються теоретико-правові аспекти становлення вищої
педагогічної освіти Італії у другій половині ХХ століття. Звертається увага на
залежність системи освіти від політичної ідеології. Зокрема, відмічається вплив
Християнсько-демократичної партії (ХДП) на становлення системи освіти Італії у
світовому просторі. Аналізуються переваги та недоліки від прийняття закону про
лібералізацію вступу до університетів. Висвітлюються причини виникнення
студентського руху та його наслідки для національної системи освіти.
Ключові слова. Християнсько-демократична партія (ХДП), «Італійське
економічне диво», 1968, студентський рух, національна система освіти, реформа,
лібералізація, «Пентапартіто».

Постановка проблеми. Після завершення Другої світової війни та
падіння фашистської диктатури в Італії розпочався процес глибокої
трансформації сучасного капіталізму. Більшість у парламенті сформувала
Християнсько-демократична партія (ХДП), яка була провідною політичною
силою у країні в період 1946–1992 рр. Однак, антифашистський фронт в
Італії не був єдиним через різне бачення подальших процесів
державотворення, що і стало визначальним фактором у постійних злетах і
падіннях економіки країни.
Під час аналізу наукових джерел ми в котре переконалися, що освіта
не є позанаціональною. Як і в інших країнах, система освіти Італії є
відображенням національного культурного досвіду, який накопичувався
від часів «Ораторської освіти» М. Ф. Квінтіліана в стародавньому Римі до
«Кіберкультури» сьогодення. Проблема «Меццоджорно», неофашистські
рухи та інші зміни в соціально-політичному житті країні протягом другої
половини ХХ століття призвели до кардинальних перетворень у галузі
освіти, що в подальшому вплинуло й на розвиток культури Італії.
Аналіз актуальних досліджень. Питання історії розвитку системи
вищої педагогічної освіти вивчає значна кількість вітчизняних і зарубіжних
науковців:
Н. Авшенюк,
В. Андрущенко,
В. Байденко,
В. Бех,
А. Борисенкова, М. Згуровський, К. Корсак, М. Левківський, В. Луговий,
О. Огієнко, Л. Пуховська, А. Сбруєва та ін. У свою чергу, найбільше уваги
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проблемі розвитку вищої освіти Італії приділили Н. Барб’єрі, Дж. Капано,
Х. Кричковська, П. Кряжев, Дж. Парлато, О. Поддубей, Н. Постригач та ін.
Метою статті є виявлення та вивчення особливостей функціонування
вищої педагогічної освіти Італії напередодні підписання Великої хартії
університетів. Для її реалізації поставлено такі завдання: а) здійснити
теоретичний аналіз філософської, психолого-педагогічної, правової,
навчальної та методичної літератури з проблеми дослідження;
б) охарактеризувати соціально-економічні, політичні та культурні чинники
формування системи освіти Італії.
Виклад основного матеріалу. Споконвіків освітні системи та
педагогічні вчення намагалися відповідати на суспільні виклики та вимоги
ринку. Переорієнтація цінностей італійського суспільства від віри в ідеї
фашизму до політичної толерантності та християнської моралі сприяли
певній стабілізації освітнього процесу на Апеннінському півострові.
Післявоєнний період в Італії запам’ятався повною відмовою від усього, що
було пов’язано з фашизмом, який увібрав у себе все зло історичного
розвитку Італії, починаючи від корупції, мафії, колоніалізму й закінчуючи
економічною відсталістю, однак нові правила гри намагалися диктувати
радикальні антифашистські партії [6, 120].
З приходом до влади ХДП, країна протягом 1950–70-х рр. пережила
«Італійське економічне диво», стала третьою за динамікою розвитку країною
світу після Японії та Німеччини, та не дивлячись на спаплюжену фашизмом
репутацію увійшла до НАТО (1947), а в 1957 році стала однією із
співзасновниць ЄЕС та Євратому. За рівнем заробітної плати, системи
соціального забезпечення та розміром пенсій, у Європі Італія поступалася
лише скандинавським країнам [14, 138–142]. Період швидкого економічного
росту залишив щоправда по собі й великі регіональні диспропорції та глибокі
соціальні протиріччя між індустріальною Північчю та аграрним Півднем.
Коливання в соціально-політичному житті країни поволі викликали
зміни в національній системі освіти Італії. Так якщо в 1920-х рр., Б. Кроче
концентрував акцент на естетичній освіті, де історія та філософія були
провідними науками, які мають виховувати культурно-гуманітарні цінності в
кожній особистості, то антипозитивістська педагогіка фашизму Дж. Джентіле
ставила за мету процес «самовтілення» особистості через принципи свободи
та спонтанності, де першочерговим завданням моральної освіти було
виховання волі та «народного духу» задля сильної державності.
З поваленням диктатури та прийняттям Конституції Першої
Італійської Республіки (1948) пануючими демократичними силами було
взято новий курс на націоналізацію, модернізацію та демократизацію
освіти, який ішов повністю всупереч з ідеєю фашизації. Одним із перших
було прийнято рішення про регулювання професійної освіти та
проходження безкоштовної перекваліфікації особами віком до 45 років
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(закон №264/1949). Саме Міністерство праці та соціального захисту
проводило заходи з підтримки безробітних та їх подальшого
працевлаштування після проходження навчання.
У 1958 році прем’єр-міністр Італії, демократ Амінторе Фанфані
представив десятирічний план розвитку школи, перегляд якого було
скорочено до «заходів по розвитку школи протягом трьох років» (1962–65).
Законом № 1859 від 31.12.1962 р. «про створення та організацію
державної середньої школи» у країні було визначено систему роботи
середньої школи, яка працювала за оновленими, після Другої світової
війни, національними навчальними планами (1963). Згідно із законом
№ 1859 у країні закріплювалося безкоштовне навчання дітей віком від 6 до
14 років, визначились обов’язкові для вивчення предмети та
встановлювався 26-годинний навчальний тиждень [16]. Однак на
1966–67 н.р. понад 40 % учнів не отримували повну 8-річну освіту та
близько 3 % від загального населення країни залишалося неписемним.
Реформі середньої школи передували окремі постанови з питань
розвитку вищої освіти. Згідно із законом № 685/61 факультети економіки та
комерційної діяльності відкрили доступ до університетської освіти
випускникам технікумів, а законом № 1073/62 була заснована комісія на чолі
з екс-міністром освіти та ректором університету для іноземців у м. Перуджа
Джузеппе Ерміні. Завданням комісії було проведення детального
розслідування стану надання освітніх послуг середніми та вищими школами,
а результатом стало посилення заходів із технічної та професійної освіти.
Підготовка вчителів, як і раніше, здійснювалася за напрямом
«Шкільний нагляд» переважно в педагогічних технікумах. Майбутні вчителі
за три роки опановували мистецтво роботи з дітьми, після чого йшли
працювати в класи, де кількість учнів, зазвичай, перевищувала 40 осіб.
Незважаючи на постійні урядові кризи та хвилювання в суспільстві,
поступово у країні почала відроджуватися вища освіта. Першою
Італійською Республікою протягом 15 років керували ліві на чолі з Луїджі
Гуі [18], який очолював міністерства освіти (1962–1968), оборони (1968–
1970), охорони здоров’я (1973–1974) та внутрішніх справ Італії (1974–1976).
У 1960-70-х рр., Італією пройшла чергова хвиля відкриття
університетів. У період «Італійського економічного дива» були відкриті
вищі навчальні заклади в Калабрії, Удіне, Брешії, Бергамо, Вероні та
багатьох інших містах. Кількість студентів в університетах зросла на кінець
ХХ століття більше, ніж у 5 разів порівняно з показником 1960–61 н.р.
(22, рис. 1). Загалом, у післявоєнний період і до підписання Болонської
декларації в Італії було відкрито 33 державних університети, 10 приватних
та 11 міжнародних мультимедійних (телематичних) університети
дистанційного навчання Середземноморського регіону [5, 58; 1].
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Визначною подією на міжнародній арені стала реалізація подальшого
плану дій Римських договорів (1957) та надання незалежності Мадагаскару та
ще 18 країнам Африки. Яундеська конвенція (1963) мала сприяти економічному й соціальному розвиткові асоційованих країн, а в рамках політики
міжнародного співробітництва держав Африки з урядом ХДП сприяти
навчанню мігрантів з країн Середземноморського басейну в Італії [23, 232].
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Рис.1. Загальна кількість студентів в університетах Італії
Створення великої кількості нових університетів у країні продукувало
перехід університету «еліти» в університет «маси», метою якого було
надання вищої освіти всім без виключення. У 1962 р. комісією Дж. Ерміні
було запропоновано одну з найбільш радикальних освітніх реформ, наслідки
якої відчуваються в Італії й сьогодні. Реформа передбачала повну
лібералізацію навчальних програм, доступу в університет для тих, хто ще не
отримав диплом про неповну вищу освіту та зміцнення університетської
автономії шляхом створення кафедр і національної ради університетів (CUN).
Однак, пропозиція не знайшла необхідної підтримки від урядової більшості
та сенату й була віддана на доопрацювання міністру освіти Л. Гуі [20].
Через три роки в сенат було представлено законопроект
університетської реформи № 2314/65, більш відомий як «реформа
Гуі» [21]. Законопроект став більшою мірою калькою на проект
університетської реформи Ерміні, чим викликав багато критики від усіх
політичних сил, у тому числі й від однопартійців із ХДП. Постанова
стосувалася змін у системі вищої університетської освіти шляхом
централізації та ущільнення навчальних підрозділів і створення трирівневої
шкали отриманих знань: диплому після двох років навчання (il diploma
dopo il primo biennio), ступені (la laurea), а також диплому доктора (il
dottorato di ricerca), звання якого отримувалося студентом по завершенню
двох років навчання на базі ступені [11, 249–250].
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Законопроект № 2314 був представлений у межах процесу
відродження та модернізації Італійського суспільства, яке й без того
переживало проблему «Меццоджорно». В університетах, за часів
правління лівоцентристського уряду ХДП, зіткнулися покоління професорів
та ректорів, які зробили собі кар’єру за часів фашизму, а з іншого боку
стояли молоді професори, які обережно висловлювали свої політичні
уподобання, оскільки на місцях залишався відчутним рух неофашистів.
Революційна порівняно з іншими, реформа зустріла значний опір у
парламенті та хвилю невдоволення серед студентів. Власне через
дублювання прийнятих положень реформи Л. Гуі з постановами комісії
Дж. Ерміні студенти почали сплачувати додаткові кошти за навчання, що в
результаті призвело до урядової кризи, студентських протестів, захоплень
університетських кампусів і виникнення студентського руху, який став
символом подій всесвітньої «Культурної революції» 1968 року.
Студентський рух в Італії було розпочато наприкінці 1967 р. Вибух протестів сколихнув Мілан, де близько 1200 студентів захопили Католицький університет, на факультеті соціології в Тренто, студенти проводили мирні семінари й наради в пошуках нової педагогічної моделі, а в Туріні академічний
сенат розмістив нове студмістечко у відчуженій зоні. Спалах протестів стався
2 лютого 1968 р., коли відбулося захоплення столичного університету «Ла
Сапієнца» радикально налаштованою молоддю. Однак, після зачистки
університету в останній день місяця, більшість факультетів повернулися під
контроль поліції. Пам’ятною в історії Італії стала «Битва Валлє Джуліа»
1 березня 1968 року, у якій взяли участь близько 4000 незгодних із реформою
Л. Гуі. За її результатами 478 студентів та 148 поліцейських отримали
поранення, було заарештовано 272 особи та спалено 8 поліцейських
автомобілів, а факультети філології та юрисдикції опинилися під контролем
студентських рухів ліворадикалів і неофашистів відповідно [15, 86–87].
Студентський рух офіційно прийняв характер лівої позапарламентської
студентської організації, яка сповідувала принципи марксизму, ленінізму й
анархізму. Закріпившись в університеті Мілану в березні 1968 р., студентський рух провів дебати, на яких було вирішено вийти за університетські рамки,
щоб відкритись суспільству й у першу чергу робітничому класу [17, 13], який
сповідував ідеали «свободи, рівності та братерства».
Кульмінацією студентського руху стало вбивство під час сутичок
26 квітня 1968 р. студента архітектурного факультету, представника
студентського корпусу та молодіжного ліворадикального крила соціалістів
Паоло Россі. Наступного дня студентські організації провели численну
кількість маршів, результатом яких стало захоплення факультетів «Ла
Сапієнца», з вимогою визнати неофашистів винними у смерті П. Россі,
натомість кількість нападів на студентів університету лише зросла, а вбивцю
так і не знайшли. Напад наци-маоїстів «Прімула Голярдіка» намагався
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виправдати ректор університету, екс-фашист та голова Національної академії
деї Лінчеї Джузеппе Уго Папі, який подавши у відставку на початку травня
1968 року з посади ректора заявив: «Моєю єдиною помилкою була постійна
боротьба з лівоналаштованими професорами» [9].
Революційні настрої в Італії мали більше політичний характер,
порівняно з подіями «Празької Весни», «Червоного Травня» та «Культурної
революції» в Китаї, які були навіяні змінами ідеологічного характеру.
Маоїстська культурна революція в італійському суспільстві, у світлі
контркультури хіпі та еволюції марксизму, мала сприяти розвиткові нової
системи освіти та педагогіки, заснованій на ідеях гуманізації, євангелізації,
творчості та вільного мислення. Директивна педагогіка Дж. Джентіле, яка
функціонувала протягом сорока років (1928–68) мала була бути знищена,
оскільки являла собою спадщину буржуа та фашистів і не відповідала на
нові виклики класової боротьби й індустріалізації.
Провал університетської реформи Л. Гуі залишив італійські
університети у стані структурної відсталості, порівняно з університетами
інших високорозвинених країн Західної Європи. У результаті, хвиля
студентських протестів призвела до прийняття закону Т. Кодіньола
№ 910/1969 про лібералізацію доступу до навчання. Згідно прийнятої
постанови, у якій були відібрані ключові положення попередніх реформ,
студенти мали можливість вступу на будь-яку університетську
спеціальність, від геології до правознавства, і кожному гарантувалася
свобода вибору навчальних дисциплін, незалежно від національної
стратегії розвитку освіти. Щоправда, на окремих факультетах (медичний,
інженерний та ін.) існувала група обов’язкових для вивчення предметів, на
противагу повністю вільному філософському факультету, де читалася
велика кількість альтернативних курсів. Впровадження вступу до
університету всіх володарів шкільних атестатів без екзаменів спричинило
переповнення аудиторій і ускладнило роботу викладачів [1, 41], а вимога
ринку до збільшення сектору вчителів призвело до надання можливості
викладати в школах усім випускникам вищих навчальних закладів.
У 1971 році сенат проголосував за текст університетської реформи, у
якій було ухвалено однорічну післядипломну освіту, яка включала також
навчальну практику. Рішення передбачало отримання другої вищої освіти,
але було незрозуміло, отримував випускник диплом першого рівня або
повну вищу освіту. Урядова криза й дострокові вибори до
парламенту (1972) заблокували впровадження даної постанови, тому як
альтернативу наново були відкриті так звані «кваліфікаційні курси», які
проіснували до 1974 року [13]. У межах курсу на децентралізацію
управління освітою, у 1972 році чимало державних владних повноважень
були передані від Міністерства громадської (народної) освіти (MPI) на
місцевий рівень – регіонам, провінціям і комунам [3, 244].
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З 1974 року в Італії почали створювати «Регіональні інститути
досліджень, експериментів та модернізації освіти», які займалися
виключно науково-дослідною роботою в галузі педагогіки та
підпорядковувалися Міністерству у справах вищої освіти та науки (MURST).
Найбільш якісними інститутами вважалися національні дидактичні центри
початкової та неповної середньої освіти в Римі, національний дидактичний
центр досліджень і документації у Флоренції та педагогічні інститути при
Римському та Міланському університетах [2, 400]. І якщо на 1973–74 н.р.
лише в університетах Барі, Болоньї, Мілану (університет Католика) та
Трієсту існували програми з підготовки вчителів початкових класів, то
внаслідок прийняття низки законопроектів (382/1980 та 162/1982) у всі
італійські університети повернулася ступінь магістра з педагогіки [12].
Питання підготовки педагогічних кадрів в останній чверті тисячоліття
відбувалось у двох напрямах: навчання вчителів початкових класів та
викладачів-предметників середньої школи. Стара схема передбачала
підготовку спеціалістів за схемою 2+2, де перші два роки присвячувались
основам навчання й виховання, а друга половина була профільною з огляду
на вікові особливості учнів. Так, у підготовці вчителів початкової школи увага
приділялася психолого-педагогічному супроводові дитини, а в середню
школу готували фахівців визначених спеціальностей [10, 13–14]. Згідного
нового напряму підготовки фахівців освітньої сфери, необхідною умовою
роботи в навчальному закладі стало проходження дворічного дидактичного
курсу, на якому студенти опановували методику викладання свого предмета.
За словами Н. Постригач, у 80-х рр. ХХ ст. підвищення кваліфікації
вчителів Італії концентрувалося переважно в галузі філології, розвитку
інклюзивної та інноваційної освіти [7, 69]. Разом із тим, в освітньому
секторі було розроблено п’ятирічні навчальні плани, а в академічному
середовищі було впроваджено ступінь доктора наук (382/1980), що стало
викликом усім вільним університетським викладачам (доцентам), які для
подальшої роботи в університеті мали займатися науковою діяльністю.
Освітня діяльність викладачів почала обмежуватись рамками офіційної
науково-дослідної роботи університетів, які намагалися відповідати на
економічні й суспільні виклики.
Втрата довіри до уряду ХДП та політична криза 1980-х рр. призвела до
виникнення унікального явища «Пентапартіто» – антикомуністичної
п’ятипартійної коаліції (1980–1992), розпад якої ознаменував завершення
післявоєнного етапу розвитку країни та падіння Першої Італійської Республіки
(1948–1994). У секторі вищої освіти Італії, у цей період спостерігалося
зниження кількості теоретичних і практичних курсів, що призвело до певного
нівелювання ідеї проф.-тех. освіти. Елітність вищої університетської школи
Італії перейшла в маси, де першочерговим завданням було зростання
загальної освіченості на противагу вузькопрофільній і якісній освіті [19, 1].
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Разом із тим, у країні спостерігалася тенденція до розвитку інклюзивної освіти
та дистанційного навчання осіб з обмеженими можливостями.
Підписання Великої хартії університетів (1988) відкрило новий період у
розвитку Європейської освіти загалом та Італії зокрема. Як зазначає
О. Матвієнко: «Складна природа освітньої системи сучасної Італійської
Республіки зумовлена далеко не простими процесами її соціального,
економічного й культурного розвитку. Аналіз цих суспільно вагомих реалій
переконливо свідчить про поступове зменшення розбіжностей між станом і
завданнями економічного поступу й освітньою сферою як особливої форми
соціальної діяльності» [3, 251].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, можемо
констатувати, що за часів правління у країні лівоцентристів, освіта не лише
перейшла в державний сектор, але фактично стала запорукою економічних,
соціальних і культурних перетворень, що відобразилось у виникненні
феномену «Італійського економічного дива», інтернаціоналізації та залученні
іноземних студентів до навчання в університетах і посиленні впливу
студентських рухів на процес формування системи освіти. Результатом
провалу освітніх реформ 1960-х рр. стала втрата іміджу вищої освіти Італії на
світовій арені через «масовість» університету, який ставши на шлях потужної
системи соціального захисту невдоволених студентів, створив усі умови для
якомога простішого способу отримання вищої освіти, поступової
декваліфікації спеціалістів і поверховості досліджень у науковій сфері.
У певному сенсі переламними для вищої освіти Італії стали
1980-ті рр., коли на національному рівні було прийнято п’ятирічний план
розвитку освіти, в університети повернулася ступінь із педагогіки, а в
академічному середовищі було впроваджено ступінь доктора наук.
Реалізація останньої ідеї багато в чому сприяла підняттю рейтингу вищої
освіти Італії та підписанню Великої хартії університетів та Болонської
декларації, оскільки в найбільш розвинених країнах Західної Європи
допоки не йшлося про підготовку випускників у доктораті.
Італія повною мірою відчула і всесвітню хвилю протестів 1968 р., які
призвели до періоду «Свинцевих Сімдесятих», або громадянської війни низької інтенсивності, яка тривала до середини 1980-х років. З огляду на сформованість в Українському політичному середовищі Проєвропейського «Пентапартіно», у подальшому планується дослідити вплив на освіту італійських
провладних сил у 1990-ті рр., наслідки для Італії від підписання Болонської
декларації та пристосування системи вищої педагогічної освіти країни до єдиного європейського стандарту. Разом із тим, активізація студентського руху в
Українському суспільстві вимагає досконалого аналізу причин і наслідків
молодіжного політичного руху в Італії часів «культурної революції» 1968 року.
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РЕЗЮМЕ
Нелин Е. В. Особенности системы роботы высшего педагогического образования
Италии во второй половине ХХ века.
Статья посвящена анализу проблем педагогической подготовки будущих
учителей. Рассматриваются теоретико-правовые аспекты становления высшего
педагогического образования Италии во второй половине ХХ века. Обращается
внимание на зависимость системы образования от политической идеологии.
В частности, отмечается влияние Христианско-демократической партии (ХДП) на
становление системы образования Италии в мировом пространстве.
Анализируются преимущества и недостатки от принятия закона про
либерализацию вступления в университеты. Освещаются причины возникновения и
последствия для национальной системы образования студенческого движения.
Ключевые слова. Христианско-демократическая партия (ХДП), «Итальянское
экономическое чудо», 1968, студенческое движение, национальная система
образования, реформа, либерализация, «Пентапартито».

SUMMARY
Nelin Ie. The Pecularities of the System of the Higher Pedagogical Education in Italy in
the Second Half of the XX-th Century.
The article analyzes the problems of pedagogical training of future teachers. The
theoretical and legal aspects of formation the higher pedagogical education in Italy in the
second half of the XX-th century is revealed. Special attention is drawn to the dependence of
the system of the education on political ideology. In particular, there is marked the impact of
the Christian Democratic Party on the formation of the education system in the world space.
The advantages and disadvantages of the enactment of the liberalization of admission to
universities are analyzed. The causes of the student movement and its impact on the national
educational system are highlighted.
The object of the article is the study of the pedagogical education in Italy prior to the
signing of the Magna Charta Universitatum. The methodological basis of the study makes N.
Barbieri, R. Greci, G. Luzzatto. By means of comparative historical analysis, analysis of archival
materials and documents, we have come to the conclusion that in the second half of the XX-th
century, higher education in Italy did not develop uniformly. In the postwar period, more
attention was paid to technical and vocational education. In the second half of the 1960-s,
educational policy in Italy was designated by facilitate admission to the university system and the
transition from elite to mass education. This transformation was accompanied by an economic
crisis and the movement of the radical students.
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After the adoption of the law on the liberalization of entry into universities in the country
there has been taken a decision on the degree of PhD (Dottorato di ricerca, 382/80), embarked
on the development of inclusive and innovative education.
At the beginning of the 1990-s due to the instability in the economy and political circles,
higher education has lagged behind Italy’s most dynamic educational system: the UK, the USA,
Germany, France and others. The country wallowed in corruption and political scandals that led
to the collapse of the First Italian Republic (1948-1994), but the rich history of higher education
and prestige of Italy on the international stage contributed to the development of international
education programs and the signing of the Bologna Declaration in 1999.
Key words: Christian Democracy (Italy), the Italian economic miracle, 1968, the student
movement, a national educational system, liberalization, the reform, the Pentapartito.

УДК (371+378)(73)
Є. А. Панченко
Уманський державний педагогічний
університет ім. Павла Тичини

ФОРМУВАННЯ ЯКОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО ЛІДЕРА В США
В СИСТЕМІ «СТАРША ШКОЛА – УНІВЕРСИТЕТ»
Статтю присвячено висвітленню форм діяльності американських неурядових
організацій, спрямованих на формування в старшокласників якостей інноваційного
лідера. Автором систематизовано цілі, зорієнтовані на старшокласників і
студентів університетів, які ставлять перед собою ці організації. Зроблено висновок
про виконання ними таких завдань, як: виховування нового покоління демократичних
лідерів для демократичної держави; формування групи професійних лідерів для різних
фахових галузей; цільова підготовка старшокласників до вступу у вищі навчальні
заклади; професійна соціалізація молоді на межі профільної шкільної освіти та
вищого рівня фахової підготовки.
Ключові слова: неурядові організації в США, формування якостей інноваційного
лідера, демократичний лідер, професійний лідер, професійна соціалізація, профільної
шкільна освіта

Постановка проблеми. Для впровадження інноваційних змін в
Україні конче необхідною є наявність інноваційних лідерів. Як зазначає
американський теоретик теорії інноваційних змін E. Роджерс, у будь-якій
інновації її учасники підпадають під одну з таких п’яти категорій:
 той, хто народжує інноваційні ідеї;
 той, хто відразу ж підхоплює інноваційні ідеї;
 той, хто належить до більшості, що швидко сприймає інноваційні ідеї;
 той, хто належить до більшості, що повільно сприймає інноваційні
ідеї;
 той, хто відстає від процесу впровадження інновацій [6, 281].
Саме ті, хто входить до перших двох категорій, можуть вважатися
інноваційними лідерами. Їх, на думку Е. Роджерса, є лише 10–15 % у
кожній професійній сфері, і саме вони рухають галузь уперед, що, у свою
чергу, сприяє розвиткові держави та її авторитету на міжнародній арені.
У книзі «Лідерство для інновацій: як організувати креативність команди і
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народжувати їдеї» [1] Дж. Адейр характеризує інноваційного лідера з
позицій його здатності підтримувати та впроваджувати інноваційні зміни.
Аналіз актуальних досліджень. Дослідженню особистісних
характеристик інноваційного лідера присвячені праці П. Слоуна (Paul
Sloane), Г. Шефера (Gabriel Sheffer), Д. Стойфера (Dennis Stauffer) та ін.
Наголос на їхньому ставленні до впровадження інновацій у різних сферах
зроблено у працях «Інноваційний лідер: як надихнути команду і породити
креативність» (The Innovative Leader: How to Inspire Your Team and Drive
Creativity), «Інноваційні лідери в міжнародній політиці» (Innovative Leaders
in International Politics), «Думаючи за годинниковою стрілкою: поради
інноваційним лідерам у різних сферах» (Thinking Clockwise: A Field Guide for
the Innovative Leader). У той же час, ані в американських, ані в українських
наукових джерелах не знаходимо комплексних досліджень щодо
педагогічного аспекту формування якостей інноваційного лідера.
Незважаючи на це, у США існують значні практичні напрацювання щодо
розвитку інноваційного лідерства засобами неформальної освіти, а саме
через функціонування неурядових молодіжних організацій.
США є країною, де існує перевірена часом традиція формування
лідерських якостей молоді як країни, сильною забезпеченням наступності
між середньою та вищою освітою в цьому процесі. Аналіз останніх публікацій
доводить, що, фактично, немає праць про те, як забезпечено наступність у
формуванні якостей інноваційного лідера в середній і вищій освіті.
Зважаючи на це, метою статті є дослідження зв’язків американської
старшої школи й університету у процесі формування лідерських якостей
молоді.
Методи дослідження. Аналіз наукових підходів до тлумачення
поняття «інноваційне лідерство»; синтез – для досягнення цілісного
розуміння інноваційного лідерства, класифікація – для поділу форм роботи
зі старшокласниками та студентами на групи для їх розмежування за
спільними ознаками; абстрагування – для виокремлення із сукупності
ознак і характеристик тих, які безпосередньо стосуються мети статті.
Виклад основного матеріалу Як зазначено вище, у дослідженні
акцентуємо увагу на неформальній освіті молоді, а саме діяльності
неурядових організацій, які поєднують у своїх лавах учнів старшої школи
(high school) і студентів університету, тим самим забезпечуючи наступність.
Зважаючи на те, що в США діяльність таких організацій дуже поширена та
їхня кількість на локальному, штатовому та інших рівнях налічується
тисячами, ми зосередимо увагу лише на тих міжнародних і
загальноамериканських (національних) об’єднаннях, які є акредитованими
Державним департаментом освіти країни [9] і діяльність яких поширюється
на учнів старших класів (high school) і студентів університету. З 10 асоціацій,
які спрямовують свою діяльність на розвиток лідерських якостей молоді в
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контексті розвитку кар’єри та технічної освіти, 6 працюють на забезпечення
наступності, маючи осередки, які поєднують обидві категорії.
Серед найвпливовіших громадських організацій, спрямованих на
формування лідерських якостей і старшокласників, і студентів у США,
виділено такі:
 «Дистрибутивні освітні клуби Америки» (Distributive Education Clubs of
America (DECA)) [3];
 «Майбутні Бізнес-літери Америки» (FBLA-PBL (The Future Business
Leaders of America-Phi Beta Lambda)) [8];
 «Майбутні професіонали у сфері охорони здоров’я» (Health
Occupations Students of America (HOSA), змінила назву на Future Health
Professionals) [4];
 «Навички США» (SkillsUSA) [7];
 «Освітня національна асоціація юних фермерів» (National Young
Farmer Educational Association) [5];
 «Професіонали у бізнес-сфері Америки» (Business Professionals of
America) [2].
Одним із дієвих засобів забезпечення наступності в системі «старша
школа – університет» є названі громадські організації, діяльність яких ми
розглядаємо в цій статті. Формування лідерських якостей відбувається
через профорієнтаційну роботу, надання інформації про можливості
навчання після закінчення середньої школи. Організації надають послуги з
тестування вмінь, навичок та зацікавлень і дають змогу взяти участь у
різних змаганнях на рівні міста, штату чи країни. Проаналізовані нами
об’єднання мають осередки в усіх американських штатах і є потужним
чинником у наданні знань і навичок, пов’язаних із лідерством у різних
сферах діяльності впродовж життя сьогоднішніх американських
старшокласників і студентів.
Кожна з цих асоціацій має як свою специфіку, визначену сферою
діяльності, так і окрему мету, на досягнення якої орієнтовано роботу з
обома віковими групами (див. табл. 1).
Таблиця 1
Цілі роботи громадських організацій зі старшокласниками і студентами
Назва організації

Мета роботи зі
старшокласниками
«Дистрибутивні освітні Підготувати нових лідерів і
клуби Америки»
підприємців до вступу в
університет
«Майбутні
Бізнес- Підготувати нових лідерів до
літери Америки»
вступу в університет за
економічним профілем
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Мета роботи зі студентами
Підготувати до ролі лідера у
професійній діяльності
Поєднати бізнес і університет
засобами
інноваційного
лідерства
й
належної
підготовки до професійної
діяльності
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Продовження Таблиці 1
«Майбутні
Розвинути
усвідомлення
професіонали у сфері важливості
здорового
охорони здоров’я»
способу життя й важливості
людей, які обрали кар’єру у
сфері охорони здоров’я
«Навички США»
Забезпечити
учнів
інструментами
вибору
майбутньої
кар’єри,
яка
відповідає їхнім інтересам
«Освітня національна Сформувати лідерські якості
асоціація
юних молоді для роботи в галузі
фермерів»
сільського господарства
«Професіонали
у Допомогти учням виробити
бізнес-сфері Америки» якості лідера для роботи у
сфері бізнесу на благо нації

Забезпечити готовність до
виявлення
лідерських
якостей
у
професійній
діяльності в галузі охорони
здоров’я
Підготувати студентів до
виявлення
лідерських
якостей під час професійного
розвитку впродовж життя
Підготувати перспективних
лідерів для сільськогосподарської галузі
Озброїти
лідерськими
навичками для розвитку
економіки
країни
через
підприємницьку діяльність

Означеними цілями визначаються й форми роботи, які різняться
лише незначною мірою залежно від вікової групи учасників неформальних
організацій. До них належать такі форми, спрямовані на розвиток
лідерських якостей старшокласників і студентів, як:
 конференції – наукові заходи, що полягають у обговоренні певної
проблематики, яка визначена заздалегідь; як правило, доповнюються
семінарами, екскурсіями до визначних місць, публічними виступами як
відомих людей, так і молоді, круглими столами тощо;
 проекти та програми, які є короткотривалими заходами, що мають
певну мету, яку досягають у результаті групової діяльності;
 змагання, конкурси, олімпіади, на яких визначаються найуспішніші
старшокласники у різних сферах; такі заходи мотивують усіх школярів до
активної навчальної діяльності;
 виставки, на яких учасники мають змогу ознайомитись із
досягненнями однолітків або людей-професіоналів у обраній учнями сфері;
 тренінги, які мають на меті розвинути як загальні, так і конкретні
лідерські якості, потрібні для обраної учнем сфери, креативність,
ораторські вміння, комунікабельність тощо;
 зустрічі з відомими людьми, ораторами, мотивуючі промови, які
надихають учасників на подальшу активну навчальну та трудову діяльність;
 інститути, школи, академії, які полягають у навчанні школярів, яке
виходить за рамки шкільної програми, як правило, на базі відомих вищих
навчальних закладів;
 вибори керівних органів організації або громадського активу, який
буде забезпечувати інтереси організації на локальному, штатовому чи
національному рівні.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Унаслідок
діяльності громадських організацій, у лавах яких поєднані учні старшої школи
та студенти університету вирішується кілька суспільно-політичних, соціальноекономічних і культурно-освітніх завдань, а саме: виховується нове покоління
демократичних лідерів для демократичної держави; формується група
професійних лідерів для різних фахових галузей, які здатні рухати економіку
держави вперед; здійснюється цільова підготовка старшокласників до вступу
у вищі навчальні заклади; на межі профільної шкільної освіти та вищого рівня
фахової підготовки відбувається перша фаза професійної соціалізації молоді.
Зважаючи на важливість належної організації діяльності молодіжних
неурядових організацій подальших досліджень вимагають форми, засоби й
методи формування лідерських якостей у їхніх лавах.
ЛІТЕРАТУРА
1. Adair J. Leadership for Innovation: How to Organise Team Creativity and Harvest
Ideas / John Eric Adair. – Philadelphia : Kogan Page Publishers, 2007. – 134 p.
2. Business Professionals of America [Electronic resource]. – URL :
http://www.bpa.org/
3. DECA [Electronic resource]. – URL :
http://www.deca.org/
4. Future Health Professionals [Electronic resource]. – URL :
http://www.hosa.org/
5. National Young Farmer Educational Association [Electronic resource]. – URL :
http://www.nyfea.org/
6. Rogers E. Diffusion of Innovations, 5th Edition / Everett M. Rogers. – NY : Simon
and Schuster, 2003. – 576 p.
7. SkillsUSA [Electronic resource]. – URL :
http://www.skillsusa.org/
8. The Future Business Leaders of America-Phi Beta Lambda [Electronic resource]. –
URL :
http://www.fbla.org/
9. US Department of Education. OVAE. Career and Technical Student Organisation
[Electronic resource]. – URL :
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ovae/pi/cte/vso.html.

РЕЗЮМЕ
Панченко Е. А. Формирование качеств инновационного лидера в США в системе
«старшая школа - университет».
Статья
посвящена
освещению
деятельности
американских
неправительственных
организаций,
направленных
на
формирование
у
старшеклассников качеств инновационного лидера. Автором систематизированы
цели, ориентированные на старшеклассников и студентов университетов,
которые ставят перед собой эти организации. Сделан вывод о выполнении ими
таких задач, как: воспитание нового поколения демократических лидеров для
демократического государства; формирование группы профессиональных лидеров
для различных профессиональных областей; целевая подготовка старшеклассников
к поступлению в высшие учебные заведения; профессиональная социализация
молодежи на грани профільного школьного образования и высшего уровня
профессиональной подготовки.
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профессиональная социализация, профильное школьное образование.

SUMMARY
Panchenko I. The Formation of Skills of the Innovative Leader in the USA in the
System «High School – University».
The article is devoted to activity of American nongovernmental organizations, aimed at
forming innovative leadership skills among the high school and University students. The author
has analyzed the activity of the NGOs accredited by the US Department of Education in the
terms of innovative leadership development.
The author has systematized the aims of the following organizations, targeted at high
school and university students: Business Professionals of America, Distributive Education Clubs
of America, Future Health Professionals, National Young Farmer Educational Association,
SkillsUSA, The Future Business Leaders of America-Phi Beta Lambda. They mostly deal with the
development of leadership through initial professional socialization achieved through group
activity and competitive events organized by above mentioned organizations.
One of the most effective means of ensuring continuity in the «high school – university»
is named NGOs whose activities we consider in this article. Formation of leadership skills is
through vocational work, providing information on training opportunities after high school. The
organization provides services on testing abilities, skills and interests and allows taking part in
various competitions in a city, state or country. We have analyzed the associations which have
branches in all USA states and are a powerful factor in providing the knowledge and skills
associated with leadership in different areas of life today for American seniors and students.
Each of these associations has its specific defined area of activity and specific purpose,
which is focused on achieving work with both age groups.
The most frequently used leadership driven activity have been systematized in the table
which shows the tendencies in organizations as well as gives material for the conclusions
concerning the most efficient ones both with the high school and with University students.
The author has come to the conclusion that with the persistent application of the
strategies described in the article the following tasks might be achieved: growing up a new
generation of democratic leaders for a democratic country, forming a group of professional
leaders in different spheres; training of high school students to entering higher educational
establishments; professional socialization of the youth on edge of sphere school education and
higher level of professional training.
Key words: non-governmental organizations in the USA, formation of an innovative
leader, a democratic leader, a professional leader, professional socialization, specialized
schooling.
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В БЕЛЬГІЇ
Мета статті – аналіз основних понять професійної підготовки вчителів
англійської мови в Бельгії. Під час дослідження було використано науково-пошуковий
метод, вивчено та систематизовано друковані джерела з досліджуваної теми. Вища
педагогічна освіта України має сприяти забезпеченню участі держави у формуванні
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західноєвропейського освітнього простору, розширенню співробітництва з іншими
державами в галузі освіти. Нині особливого значення набуває вивчення сучасного
змісту та головних понять педагогічної освіти на Європейському континенті,
зокрема в Королівстві Бельгія. У статті проаналізовано головні тлумачення
основних понять, пов’язаних із педагогічною підготовкою вчителів англійської мови в
Бельгії, без усвідомлення яких неможливе цілісне бачення професійної підготовки
вчителів на теренах європейської освіти. Ця проблема повністю не досліджена в
Україні, тому ми вбачаємо перспективу в подальшому її вивченні.
Ключові слова: європейська освіта, педагогічна підготовка вчителів
англійської мови, фламандська спільнота, французька спільнота, регіональний
парламент, шкільна освіта, інституційне забезпечення, кваліфікація вчителів,
стандарт освіти, навчальна дисципліна.

Постановка проблеми. Сьогодні європейська освіта перебуває на етапі
перебудови та реформування задля оптимізації системи професійної
підготовки й пошуку шляхів її вдосконалення. Саме в цих рамках вивчення
європейського освітнього досвіду є досить важливим для української системи
освіти, оскільки країна дотримується чіткого курсу на євроінтеграцію.
Об’єкт дослідження – професійна підготовка вчителів англійської мови
Бельгії, адже саме ця країна є піонером із питань модернізації системи
професійної освіти. Виявлено, що навчання іноземної мови залежить від
рівня підготовки вчителя, його компетенції та досвіду, можливості
скористатися досвідом українських і вітчизняних науковців. У цьому аспекті
проаналізовано провідні тенденції та показано досягнення в розвитку змісту,
форм і методів, розкрито понятійно-категорійний апарат дослідження
професійно-педагогічної підготовки вчителів англійської мови у вищих
навчальних закладах Бельгії.
Аналіз актуальних досліджень. Дослідженням проблеми професійної
підготовки займалися багато вчених, тоді як вивчення питання професійної
освіти в Бельгії все ще є відкритим, що й зумовило актуальність нашого
наукового аналізу. Так, Н. В. Кошарна вивчала проблему підготовки вчителів
англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах Швеції.
Л. П. Пуховська у своїх роботах проаналізувала професійну освіту країн
Західної Європи. І. П. Задорожна досліджувала підготовку вчителів англійської мови у Великій Британії. Об’єкт наукових зацікавлень З. А. Муртазової –
формування професійного мислення в майбутніх учителів англійської мови.
Провідними є дослідження Ю. В. Закаулової (професійна освіти Бельгії в
умовах євроінтеграції) та Б. А. Усакова (особливості педагогічної підготовки
викладачів професійної школи Бельгії та Нідерландів).
Мета статті полягає в розкритті основних понять дослідження
професійної підготовки вчителів англійської мови Бельгії.
Методи дослідження: конкретно-пошуковий (теоретичний аналіз,
синтез), систематизація та класифікація друкованих джерел із
досліджуваної проблеми.
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Виклад основного матеріалу. Унаслідок систематизації матеріалів, що
стосуються основних понять професійної підготовки вчителів англійської
мови в Бельгії, нами було виявлено групи понять, сукупність яких становить
понятійно-категоріальний апарат дослідження вказаної проблеми:
 адміністративно-територіальний устрій країни;
 система освіти;
 інституційне забезпечення професійної підготовки вчителів англійської
мови;
 нормативно-правове забезпечення;
 змістове забезпечення.
Важливим для розуміння понять професійної підготовки вчителів
англійської мови в Бельгії є усвідомлення особливостей адміністративнотериторіального устрою країни, який впливає на організацію освітньої
сфери. Адміністративно-територіальний устрій – устрій, що відображає
територіальну організацію держави, відповідно до якої утворюються та
функціонують органи влади й управління [1].
За формою правління та державно-територіального ладу Бельгія –
конституційна парламентська монархія з федеративним устроєм.
Конституційно-парламентська монархія – монархія, коли влада монарха
обмежена так, що в деяких або в усіх сферах державної влади він не має
верховних повноважень. Уряд утворюється більшістю в парламенті.
Законодавча та виконавча влада в Королівстві Бельгія належить монарху та
парламенту. З липня 2013 р. трон посів король Філіп І, який має право
призначати прем’єр-міністра, міністрів федерального уряду та окремих
державних секретарів. Склад уряду затверджує парламент.
Особливим є поділ країни за географічними й економічними
ознаками:
1. Валлонський регіон.
2. Фламандський регіон.
3. Столиця Брюссель.
Регіони мають широкі повноваження в економіці, соціальній
політиці, охороні довкілля та зовнішній торгівлі.
За культурно-мовними ознаками Бельгія поділяється на три спільноти:
1. Фламандська спільнота (населення Фландрії та нідерландомовний
регіон столиці Брюссель).
2. Французька спільнота (населення Валлонії та франкомовний регіон
столиці).
3. Німецька спільнота (німецькомовне населення Валлонії, кордон з
Німеччиною.
Спільноти наділені компетенцією в питаннях культури, науки, освіти,
інформації, охорони здоров’я, молоді та спорту. Мовна спільнота –
об’єднання людей, згуртованих спільною мовою.
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Регіони та спільноти утворюють свої законодавчі органи (регіональні
парламенти) та уряди. Вони є суб’єктами міжнародних відносин і можуть
укладати міжнародні договори та угоди. Спільним рішенням Фламандської
спільноти й регіону, прийнятим відразу після їх утворення в серпні 1980 р.,
усі повноваження регіону було передано Фламандській спільноті. Таким
чином, спільнота й регіон об’єднали свої органи влади, утворивши єдині
Фламандський парламент і Фламандський уряд. Окрім неї, на території
Бельгії діють інші регіональні уряди (децентралізовані органи влади, яким
надано автономію у сферах охорони здоров’я, освіти й соціальних послуг
та які отримують широке коло конституційних повноважень):
Брюссельська регіональна рада, Валлонська регіональна рада, рада
франкомовної громади та рада німецькомовної громади [5].
Звернемо увагу на систему освіти Бельгії, оскільки вона допоможе
зрозуміти структуру освіти, яка не лише готує майбутніх учителів
англійської мови, а й для яких галузей освіти відбувається підготовка.
Освіта для дітей розпочинається у віці 2,5 р. з навчання в дошкільних
навчальних закладах або дошкільних групах, основна мета яких – це
розвиток когнітивних, комунікативних та творчих здібностей дитини.
Незважаючи на те, що дошкільна підготовка не є обов’язковою в Бельгії,
близько 90 % дітей проходять її. Особливість бельгійських дитячих
дошкільних закладів освіти полягає в тому, що вони часто є інтегрованими
в школи, тому їх іноді називають школами для малюків. У таких закладах з
дітьми проводять тематичні заняття, різні заходи, значну частину часу
присвячено іграм. На останньому році перебування в дошкільному закладі
дітей починають готувати до школи, заняття поступово нагадують уроки в
молодших класах школи, тим самим досягається поступовий перехід від
дошкільного закладу до школи [8]. Отже, дошкільна освіта – освіта в
дошкільних навчальних закладах для дітей віком від 2,5 до 6 років.
Шкільна /базова/ середня освіта є обов’язковою у віці від 6 до 16(18)
років. Шкільну освіту в Бельгії учні здобувають у початковій, середній та
старшій середній школі. Початкова освіта – освіта в початковій школі для
дітей віком від 6 до 12 років, яка охоплює 1–6 класи. Середня освіта – освіта в
середній та вищій середній школі для дітей віком від 12 до 18 років. Навчання
в середній школі триває від 7 до 11 класу. Останні два роки навчання (старша
середня школа) не є обов’язковими, становлять собою профільне навчання,
яке визначає майбутній вибір напряму вищої освіти. Повну середню освіту та
диплом про шкільну освіту, що дозволяє вступати до вищого навчального
закладу (університету), випускник отримує у віці 18 років [8].
Середні школи Бельгії поділяють на кілька типів (див. табл. 1):
1) середня загальноосвітня школа – тип навчально-виховного
закладу, що надає загальну освіту. У такій школі багато часу відведено
вивченню гуманітарних та природничих дисциплін, опануванню мовами;
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2) середня технічна школа – тип середнього навчального закладу в
Бельгії, де значна увага надається технічній підготовці;
3) середня художня школа – тип середнього навчального закладу в
Бельгії, де здобуття шкільної освіти поєднано із заняттями певним видом
мистецтва.
Таблиця 1
Середні школи Бельгії
Назва школи

Спеціалізація

Загальноосвітня середня підготовка до вищої освіти
школа
Технічна середня школа
1) на технічних аспектах
навчання (TTK)
2) на практичних аспектах
навчання
Професійно-технічний
надання
спеціальностей
навчальний заклад
столяра,
автомеханіка,
ювеліра, каменяра

Підготовка до вступу у ВНЗ
+
+
_
_

+
(за умов навчання у 7
підготовчому класі)
Заклад
середньої підготовка до вступу в
художньої освіти
заклади вищої освіти у +
сфері мистецтва (акторська
майстерність, хореографія,
музика,
образотворче
мистецтво)

На території Королівства співіснують дві незалежні системи освіти:
система освіти французької (Міністерство освіти франкомовної спільноти)
та
фламандської
спільнот
(Міністерство
освіти
фламандської
спільноти) [11]. Тому, на нашу думку, доцільно звернути увагу на структуру
освіти цих громад і особливостей організації середньої та старшої
середньої школи (останні два роки навчання, діти віком 16–18 років).
Останні два роки шкільної освіти французької спільноти проходять за
двома напрямами. Перший, перехідний, напрям має на меті підготовку до
вищої освіти й поділяється на два профілі: загальноосвітній і технічний.
Навчання відбувається в ліцеях (типах середнього загальноосвітнього
навчального закладу у країнах Західної Європи) та атенеумах (державних
середніх навчальних закладах на зразок класичної гімназії, з викладанням
класичних мов). Випускники отримують свідоцтво «Про вищу середню
освіту». Мета другого, кваліфікаційного, напряму – підготовка до трудової
діяльності зі збереженням продовження освіти у ВНЗ. Навчання
відбувається в технічних інститутах, які є аналогом середньої професійної
школи в Бельгії, навчальним закладом системи професійно-технічної
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освіти, навчання в якому завершується отриманням професійного
свідоцтва без права вступу до ВНЗ. У деяких технічних інститутах
організовують додаткові сьомі класи, якщо в навчальних планах 40 %
відведено на вивчення загальноосвітніх дисциплін. Закінчивши цей
додатковий рік, випускник отримує свідоцтво «Про вищу середню освіту».
У середніх школах фламандської спільноти навчання відбувається за
трьома напрямами: загальноосвітнім, художнім та технічним, що тривають
6 років + 1 рік професійної підготовки. Випускники отримують
диплом/свідоцтво «Про середню освіту» (із вказаним профілем
підготовки) [11].
Відповідно до закону від 7 липня 1970 року всі виші Бельгії
поділяються на навчальні заклади університетського (університети) та
неуніверситетського типу (вищі школи, університетські інститути, коледжі,
навчальні центри).
Надзвичайно важливим для розуміння професійної підготовки
вчителів англійської мови в Бельгії є розкриття змісту поняття «інституційне
забезпечення» та опис напрямів підготовки.
Інституційне забезпечення професійної підготовки вчителів – сукупність
навчальних закладів, правомірних у забезпеченні професійної педагогічної
підготовки особи до реалізації своєї кваліфікації. Кваліфікація – рівень
спеціальних знань і практичних навичок, який дозволяє працівникові
виконувати роботу певного ступеня складності [1].
Кваліфікацію вчителя англійської мови в Бельгії можна отримати:
1)
у
педагогічних
(університетських)
коледжах
(ВНЗ
неуніверситетського типу) – Інституті вищої педагогіки (франкомовна
спільнота), Педагогічній вищій школі (фламандська громада) або в
Незалежній вищій школа (німецька громада);
2) в університетах на факультетах підготовки вчителів (вишах
університетського типу): Брюссельський вільний університет, Гентський
університет, Льєжський університет та Католицький університет у
м. Левені, відділення психології та педагогіки;
3) навчаючись заочно («соціально-орієнтована система» – англ.
«social promotion system») [12, 49].
Напрям підготовки – основні предметні або освітні галузі
кваліфікацій, що пропонують у тому чи тому освітньому закладі.
Педагогічна підготовка вчителів англійської мови в Бельгії
здійснюється за такими напрямами:
 учитель у дошкільних закладах, зокрема вчитель англійської мови;
 учитель англійської мови в початковій школі;
 учитель англійської мови в середній школі;
 учитель англійської мови у вищій середній школі [12].
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Для тлумачення поняття «професійна підготовка вчителів англійської
мови в Бельгії» важливим є розкриття також нормативного-правового
забезпечення професійної підготовки вчителів англійської мови в Бельгії,
яке становить сукупність правових відносин у галузі педагогічної освіти. До
нього входять освітні стандарти, стандарти підготовки вчителів англійської
мови на Європейському просторі та в Бельгії зокрема.
Розпочнемо з визначення головних понять. Освітні стандарти –
рівень вимог і умов, що охоплюють різні стадії освітнього процесу та
взаємозв’язки між цими стадіями, які передбачають відповідні ресурси,
процеси, результати. Існують різні типи освітніх стандартів залежно від
навчальних ресурсів, програм і результатів загалом, а також від діяльності
студента (стандарти змісту, стандарти ефективності, кваліфікаційні
стандарти і стандарти вивчення можливостей) [2]. Компетентність –
відповідність поставленого робочого завдання спроможності педагога
виконати його в умовах робочої ситуації [4].
Зміст освіти – система наукових знань про природу, суспільство,
людське мислення, практичних умінь і навичок та способів діяльності, досвіду
творчої діяльності, світоглядних, моральних, естетичних ідей і відповідної
поведінки, якими повинен оволодіти учень у процесі навчання. Він має бути
спрямований на досягнення основної мети виховання – формування
гармонійно розвиненої особистості та будуватися на науковій основі [3].
У європейських країнах зміст освіти розуміють як основний засіб
трансформації національної педагогічної системи освіти на компетентнісні
засади. Тобто, зміст освіти розглядають не як конкретизацію кількості
навчальних предметів, а як визначення результатів, які планують отримати
на державному рівні. Їх сукупність регламентується в національних
стандартах країн-членів ЄС. Водночас уряд Бельгії не надає
безпосереднього їхнього комплексу, який є спільним для навчальних
програм і курсів педагогічної освіти. Таким чином, саме навчальні заклади
педагогічної освіти отримують право на встановлення та впровадження
певних компетенцій [10].
У межах тлумачення поняття «професійної підготовки вчителів
англійської мови в Бельгії» виокремимо Європейську рамка кваліфікацій
(ЄРК) / European Qualification Framework (EQF) – загальний принцип
представлення структури кваліфікацій, яка визначає всі національно визнані
кваліфікації у сфері вищої освіти в термінах навантаження, рівня, якості,
результатів навчання та профілів кваліфікацій. Мета рамки – сприяти
вдосконаленню навчальних планів і розробці навчальних програм,
мобільності студентів та випускників, визнанню періодів навчання й
посвідчень. ЄРК слугує засобом перекладу, який робить національні
кваліфікації більш зрозумілими в інших країнах Європи, сприяє мобільності
робітників і студентів між країнами та їхньому навчанню впродовж життя.
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Метою ЄРК є співвіднесення національних систем кваліфікацій різних країн
до однієї спільної європейської еталонної рамки. Громадяни та роботодавці
зможуть використовувати ЄРК для того, щоб краще розуміти та порівнювати
рівні кваліфікацій різних країн і різних систем освіти й навчання між собою.
Узгоджену європейськими установами у 2008 році ЄРК сьогодні вводять у
дію в усій Європі. Це заохочує країни зіставляти свої національні системи
кваліфікацій до ЄРК таким чином, щоб усі нові кваліфікації, введені з 2012
року, покликалися на відповідний рівень ЄРК [7].
Бельгія, долучаючись до цього процесу, засновує свою національну
рамку кваліфікацій – інструмент для класифікації кваліфікацій відповідно до
сукупності критеріїв для конкретних етапів успішно виконаного навчання на
національному рівні, який спрямований на інтеграцію та координацію
національних підсистем кваліфікацій і покращення прозорості, право доступу,
розвиток і якість кваліфікацій для ринку праці та громадянського суспільства [2]. Це єдиний опис на національному рівні або рівні системи освіти,
який є міжнародним для розуміння. Рамка описує всі кваліфікації, присуджувані в цій системі, і співвідносить їх одну з одною на узгодженій основі.
Розкриваючи сутність поняття змістового забезпечення професійної
підготовки вчителів англійської мови в Бельгії, акцентуємо на навчальних
планах для викладання іноземної мови в середніх школах країни, оскільки
вони є невід’ємною складовою підготовки та безпосередньої роботи
майбутніх учителів-мовників, та навчальних програмах (курсах) підготовки
майбутніх учителів англійської мови.
Отже, навчальний план – документ, що визначає структуру
навчального року, перелік і розподіл предметів для вивчення в
конкретному навчальному закладі, тижневу й річну кількість годин,
відведених на кожний начальний предмет.
Беручи до уваги головну особливість країни – наявність трьох мовних
регіонів, розглянемо вивчення (кількість годин на тиждень) англійської
мови для учнів початкової та середньої школи (див. табл. 2).
Дані в таблиці підтверджують той факт, що Бельгія (зокрема
німецькомовна громада) визнана сьогодні як одна з країн, у яких діти
розпочинають навчання іноземної мови раніше за інших.
Важливим є виокремлення різниці між такими поняттями, як навчальна дисципліна та навчальна / освітня / програма / курс, адже в європейській
вищій освіті загалом та в Бельгії зокрема остання визначає місце та значення
навчальної дисципліни, її загальний зміст і вимоги до оволодіння
професійними компетенціями. У системі української освіти навчальну
дисципліну розуміють як галузь наукового знання, навчальний предмет [1].
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Таблиця 2
Навчальний план вивчення англійської мови для шкільної освіти Бельгії
(1998 – 2008 рр.)
Навчальний план (кількість годин на тиждень вивчення англійської мови)
спільноти
Початкова школа
Середня/базова школа
1, 2 класи 3, 4 класи
5, 6 класи
французька

2 год. /тиж. 4–5 год. /т. (як іноземна
(як
друга мова)
мова)
Як складовий компонент
обов’язкових предметів,
який становить 27 год. /т.

фламандська

німецька

2 год. /т.

3 год. /т.

5 год. /т.

Іноземна
мова
як
складова
частина
обов’язкових предметів Б.
Шкільний компонент = 7–
8 год. /т. [6, 271–275]

У європейському освітньому просторі в цьому ж аспекті
використовують ще одне поняття: курикулум (лат. «curriculum») – курс
навчання в закладі освіти.
Зауважимо, що латинське слово «curriculum» спочатку активізувалося в
англійській мові, звідки поширилося й у інші мови Європи. Так, Бельгія (фламандська спільнота) широко використовує це поняття у сфері освіти [6, 173].
Підготовка майбутніх учителів англійської мови Бельгії охоплює шість
блоків предметів:
1) дисципліни психолого-педагогічного спрямування включають
курси загальної, спеціальної та психологічної підготовки;
2) дисципліни суспільного блоку, які становлять ідейну та світоглядну
основу професійного становлення майбутнього вчителя;
3) блок методичних і методологічних дисциплін – коло предметів,
спрямованих на засвоєння загальнометодичних знань, навичок розробляти
та працювати з навчальними планами та програмами;
4) дисципліни спеціально-предметного циклу визначають профіль
фахівця, тобто основу майбутньої професії. Педагогічні коледжі Бельгії
пропонують також професійно-орієнтовані курси – курси, які надають
майбутнім учителям спеціальність для роботи у школах одразу після
закінчення навчання;
5) курси за вибором – пропонується список предметів, з-поміж яких
студенти можуть вибрати два–три основних;
6) педагогічна практика в середній школі як спосіб вивчення
навчально-виховного процесу на основі безпосередньої участі в ньому
практикантів [3; 9].
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Висновки. Проаналізувавши всі складові поняття «професійна
підготовка вчителів англійської мови в Бельгії», ми дійшли висновку, що це
складний, цілеспрямований, багатокомпонентний процес оволодіння
професійними компетенціями для раціонального використання їх у
навчанні іноземної мови. Без усвідомлення особливостей системи
обов’язкової та професійної освіти країни, її організаційної та змістової
складової не можливе цілісне уявлення про професійну підготовку
вчителів англійської мови в Бельгії.
Нами акцентовано на детальному вивченні педагогічного досвіду
країн Західної Європи загалом та Бельгії як головної невід’ємної частини
європейського освітнього простору в час, коли вітчизняна професійна
освіта зорієнтована на інтеграцію до єдиної європейської системи
підготовки кваліфікованих кадрів.
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РЕЗЮМЕ
Процько Е. С. Главные понятия исследования проблемы профессиональной
подготовки учителей английского языка в Бельгии.
Цель статьи – анализ основных понятий профессиональной подготовки
учителей английского языка в Бельгии. Во время исследования мы использовали
научно-поисковый метод, изучили и систематизировали печатные источники темы,
которая изложена в статье. Высшее педагогическое образование должно
способствовать
обеспечению
участия
государства
в
формировании
западноевропейского пространства образования, расширению сотрудничества с
другими странами в сфере образования. В этом аспекте особенного значения
приобретает изучение современного смысла и главных понятий педагогического
образования на Европейском континенте, в том числе в Королевстве Бельгия. В
статье проанализированы главные толкования основных характеристик
педагогической подготовки учителей английского языка в Бельгии, без понимания
которых невозможно полноценное видение профессиональной подготовки учителей
на просторах европейского образования. Эта проблема полностью не исследована в
Украине, поэтому мы усматриваем перспективу в дальнейшем её изучении.
Ключевые слова: европейское образование, педагогическая подготовка
учителей английского языка, фламандская община, французская община,
региональный парламент, школьное образование, институционное обеспечение,
квалификация учителей, стандарт образования, учебная дисциплина.

SUMMARY
Protsko Y. The Main Notions of the English Teacher Training Problem in Belgium.
The aim of the article is the analysis of the main notions of the English teacher
training problem in Belgium. While investigating we used the method of scientific research,
studied and systematized the printed sources of the given problem. The higher teacher
training education in Ukraine is to promote the Ukrainian participation in the educational
sphere of Western Europe. The action requires the training of the qualified specialists who
learns English. It determines the topicality of the research.
Today the native teacher training process is directing the integration to the European
educational sphere. Thus, the studying of the modern content and the main terms of the
pedagogical education in Europe and in Belgium has a particular meaning. In the research we
have discovered the following notions of the English teacher training in Belgium:
administrative and territorial organization of the country, the system of education, the
establishments of the higher education, the normative legal instruments and the content of
the English teacher training.
In the country there are two different systems of education: the system of education of
the French community and of the Flemish community that pay the author’s attention to the
peculiar structures of secondary and higher secondary education. It has been investigated that
the teacher training in Belgium is being realized according to the qualifications: the teacher in the
kindergarten, primary, secondary and higher secondary school, specializing in English.
The author describes the differences in understanding and interpretation of the notion
«the content of education». We discovered that the European Qualification Framework and
the National Qualification Framework as the main legal documents of both Belgium and
Ukraine have slight difference. While describing the notion of «educational program» it has
been found that the term has completely different meaning in European system of education.
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They usually use «curriculum» instead. It has been noted the essential groups of courses for
obtaining the qualification of the English teacher in Belgium: curriculum of psychological,
pedagogical, educational, methodological and linguistic directions, the courses on choice
and practice in school. The article confirms that one can’t fully understand the teacher
training in Western Europe without studying them. The problem isn’t completely researched
in Ukraine that shows the perspective of its further investigation.
Key words: European education, English teacher training, the Flemish community, the
French community, the regional parliament, school education, the establishments of the
higher education for English teachers, the teacher qualification, the standards of education,
an educational course.
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ТЕХНОЛОГІЇ ГРАНТОВОГО СУПРОВОДУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ПРОЕКТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США
У статті доведено необхідність вивчення світового досвіду диверсифікації
фінансування університетських досліджень і розробок. Висвітлено проблеми української
науки в складних військових і економічних умовах, коли недолік бюджетного
фінансування та небажання приватного бізнесу інвестувати в наукові дослідження
призвели до згортання довгострокових перспективних досліджень. Особливу увагу
приділено системі грантового фінансування наукових проектів США. Показано, що
грантова підтримка науки, як особливий фінансовий механізм, отримала значне
поширення у світі та найбільшою мірою в Сполучених Штатах Америки.
Ключові слова: грант, грантове фінансування, технології, пошук грантів,
грантрайтинг, університет, NSF, експертиза заявок, експертна панель, США.

Постановка проблеми. Успішність будь-якої сучасної держави цілком
пов’язана з результативністю її наукового та науково-технічного ресурсу, яка
значною мірою залежить від обсягів фінансування. Усі без винятку розвинені
країни проводять заохочувальну політику щодо національної науки,
включаючи значну систематичну підтримку наукових досліджень і
технологічних розробок із державних бюджетів. На жаль, усе це не стосується
сучасної України. У скрутних воєнних та економічних умовах українським
науковцям розраховувати на бюджетні кошти недоречно. В умовах низького
рівня фінансування наукових організацій відбувається скорочення витрат на
обладнання, матеріали, згортання досліджень на перспективу, перехід до
виконання короткострокових проектів на основі вже існуючих напрацювань.
Матеріально-технічна база нашої науки фізично й морально застаріла. З
іншого боку, низька платоспроможність більшості господарюючих суб’єктів
зумовила зниження фінансово підтриманого попиту на науково-технічну
продукцію. Український бізнес взагалі не бажає фінансувати науку, знаходячи
в умовах нестабільності інші пріоритети для витрачання коштів. Склалася
стійка тенденція до скорочення перспективних наукових розробок, які могли
б забезпечити розвиток високотехнологічних і наукомістких виробництв.
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Наука і, зокрема, університетська наука, дуже слабко включена у процес
соціально-економічних перетворень і, насамперед, у становлення
інноваційної економіки в країні [4, 11–12].
За даними Інституту статистики UNESCO (Institute of Statistics
database), на сьогодні за рівнем валових витрат на дослідження й
розробки (Gross domestic expenditure on R&D (GERD) на душу населення
Україна вже втричі поступається Китаю, тоді як у 1999р. випереджала його.
А відставання за цим показником від країн-лідерів (США, Фінляндія,
Швеція, Сінгапур) досягло катастрофічного масштабу ‒ понад 25 разів.
Рівень витрат на одного дослідника (в еквіваленті повної зайнятості за
паритетом купівельної спроможності в тис. $ США у постійних цінах 2005
року) в секторі наукових досліджень за вказаний період суттєво знизився
та є приблизно вдесятеро меншим за рівень країн-лідерів. Майже в три
рази на 2012 рік ми відставали від Польщі та тренди розвитку фінансування
наукових досліджень не на нашу користь [16]. За таких умов жоден
науковець не зможе втілити в життя навіть найбільш інноваційні та
перспективні наукові й технологічні ідеї.
У більшості розвинених у науковому відношенні країн грантове
фінансування становить значний відсоток загального фінансування
наукових досліджень. Тому вкрай важливим, на нашу думку, є вивчення
провідного світового досвіду диверсифікації джерел фінансування
університетської науки, і, в першу чергу, грант- і фандрайзингу
(Grantrising/Fundraising), аналіз сучасних технологій пошуку (не тільки
самих грантів, але й досвідчених консультантів-грантрайтерів), націленого
на науковий результат використання й управління грантами. До речі, грант
в Оксфордському словнику визначається як грошова сума, що надається
урядом або іншою установою для певної мети: наприклад – дослідницький
грант [12]. У рамках правового підходу грант наділяється виключно
фінансово-розподільчою функцією. Однак він ігнорує механізм розподілу
грантів, що, в даному випадку, є принциповим: гранти присуджуються тим
дослідницьким проектам і дослідникам, які отримали найвищі оцінки за
результатами експертизи. Саме наявність експертного відбору відрізняє
систему грантів від пожертвувань, що, як правило, надаються без
проведення експертної оцінки за бажанням жертводавця й у більшості
випадків не вимагають підготовки та подачі спеціальної конкурсної
документації. Саме принцип конкурсності є важливою ознакою грантового
фінансування. У найбільших наукових фондах світу частка підтриманих
проектів, у загальному числі заявлених, рідко перевищує 30 % [3, 170], що
дозволяє розглядати грантові конкурси як простір високої конкуренції між
науковцями та науковими колективами.
Найбільш цінну базу для вивчення цієї проблеми надають нам
Сполучені Штати Америки, які мають розвинену систему грант- і
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фандрайзингу, тобто діяльності, що спрямована на пошук і отримання
коштів для здійснення проекту або програми. На сьогодні Сполучені Штати
фінансують близько 70 % всіх видаваних у світі грантів [1, 7].
Аналіз актуальних досліджень. Система дослідницьких грантів, її місце
та роль у професійній діяльності сучасного науковця й університету в цілому
відносно нещодавно стали предметом вивчення наукознавців, економістів,
соціологів і представників низки інших наукових дисциплін. У зарубіжних
наукових розвідках, присвячених грантовій підтримці науки, гранти не
виступають первинним, основним об’єктом аналізу – вони розглядаються
виключно в рамках аналізу структури діяльності наукових співтовариств.
Окремі аспекти державної політики у сфері грантового фінансування
розглядають американські дослідники Дж. І. Макклайн (James E. McClellan) і
Г. Дорн (Harold Dorn) у праці «Science and Technology in World History» (1985);
французький науковознавець М. Кросланд (Maurice Crosland) у науковій
розвідці «Science under control: The French Academy Sciences, 1795–1914»
(1992); дослідниця з університету Техас-Арлінгтон С. Л. Даза (Stephanie Lynn
Daza) в роботі «Complicity as Infiltration: the (Im)possibilities of Research with/in
NSF Engineering Grants in the Age of Neoliberal Scientism» (2012). Дж. Росс
(Jeffrey Ian Ross) з університету Балтімору докладно аналізує політику та
практики Національного інституту юстиції у складі Міністерства юстиції США
щодо рецензування заявок на гранти, виділення грантів та їх подальшого
моніторингу. Канадська дослідниця К. Полстер (Claire Polster) у статті «The
Nature and Implications of the Growing Importance of Research Grants to
Canadian Universities and Academics» підкреслює, що проблема грантової
підтримки університетів практично не досліджена, незважаючи на важливість
дослідницьких грантів для розвитку науки. Вона також звертає увагу на
зворотну сторону грантової активності науковців, пов’язану із
трансформацією їх соціальної ролі: зі справжніх науковців вони
перетворюються на пошукачів фінансів. Згоден з нею і Дж. Файнберг (Joseph
Grim Feinberg) у розвідці «Academic grants foster waste and antagonism, not
scholarship», – він акцентує увагу на великих затратах часу для пошуку й
одержання грантів – часу, втраченого саме для досліджень. На теренах СНД
доцільно відмітити роботи російської дослідниці К. О. Стрельцової, які
присвячені еволюції системи дослідницьких грантів і сучасним практикам
використання дослідницьких грантів за кордоном.
Мета статті – проаналізувати світовий досвід диверсифікації
фінансування університетських досліджень і розробок, у першу чергу досвід
США, де грантова підтримка науки використовується найбільш широко й
ефективно. Висвітлити організацію грантової системи Національного
наукового фонду (National Science Foundation – NSF) та його політику; керівні
принципи та технології роботи експертної панелі NSF, а також технології
грантового супроводу, прийняті в США; діяльність і завдання крос-агентства
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Grants.gov і його взаємодію з іншими федеральними агентствами; технології
роботи американської експертної організації Research Associates, яка
допомагає дослідникам в управлінні грантами, беручи на себе значну частину
бюрократичних і формальних процедур. Вивчити кращі практики й технології
грантового супроводу США з метою творчого використання в українському
сегменті наукових досліджень як на державному рівні, так і регіональному та
інституційному, а також персональному рівні окремих дослідників.
Виклад основного матеріалу. За довгі часи свого існування грантова
підтримка науки пройшла важливу й радикальну трансформацію. Під
впливом розширення доступу до освіти, професіоналізації науки й
поглиблення її спеціалізації, активізації громадської підтримки науки, що
виразилося у сплеску меценатства, та завдяки спільній дії зазначених
факторів було здійснено принциповий перехід від системи заохочення
вчених (присудження нагород і призів) заснованої на вже досягнутих
наукових результатах до надання грошових винагород (award) для
майбутніх досліджень, яка стала основою формування сучасної грантової
системи. На сьогодні система дослідницьких грантів у США перетворилася
не тільки на один із найважливіших інструментів розподілу коштів на
наукові дослідження за допомогою різноманітних грантів (найбільш
поширені з них наведені в Таблиці 1), а й виступає своєрідним «гарантом»
відповідності досліджень високим вимогам науковості, актуальності та
новизни. Дослідницький грант, таким чином, перетворився на механізм
розподілу не тільки економічних ресурсів, а й наукового капіталу [2].
Таблиця 1
Типи дослідницьких грантів, що є найбільш поширеними в США
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Тип гранту
Гранти на індивідуальні дослідження
Гранти університетам на дослідження
Гранти для відряджень у наукових цілях
Стипендія для молодих науковців
Нагороди різного роду
Стипендії для аспірантів (postgraduate)
Доступ до бібліотек
Стипендії для студентів докторантури
Нагороди молодим ученим
Гранти для участі в конференціях
Персональний розвиток науковця
Гранти для встановлення зарубіжних контактів
Постдокторські стипендії
Стипендії для головних наукових дослідників (Principal Investigator)
Гранти на проведення конференцій
Фінансування написання дисертацій
Розвиток зв'язків між університетами і приватним бізнесом

Таблиця складена за даними [1, 4].
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Слід мати на увазі, що у Сполучених Штатах постійне місце роботи
(tenure) має тільки професор, який отримує гарантоване університетом
фінансування за свою викладацьку діяльність, тобто, читання лекцій,
проведення семінарів тощо. Весь тимчасовий науковий персонал, що
працює в науковій лабораторії такого професора, отримує заробітну
платню з грантів, залучених самим професором. Немає грантів – немає і
співробітників у лабораторії, тобто немає можливості проводити
дослідницьку діяльність. Велика частина лабораторного устаткування
також закуповується на кошти грантів, університет же створює умови для
проведення дослідження: надає приміщення, меблі тощо. До речі,
університет через сплату накладних витрат лабораторії, що отримала
грант, може отримувати до 70 % його вартості. Тому деякі фонди своєю
політикою можуть заздалегідь обмежувати відсоток коштів, на який може
претендувати університет. Зазвичай цей відсоток становить 10–15 %.
Науково-дослідні проекти університетських лабораторій у США
отримують фінансову підтримку від федерального уряду здебільшого у
формі дослідницьких грантів (research grant). Ступінь раціонального
використання результатів інтелектуальної діяльності співробітників
університетів США найвищий у світі.
Посилення впливу дослідницьких грантів на життя й роботу науковців
проявляється не тільки в динаміці економічних і статистичних показників, але
й у виникненні нових феноменів і процесів, що характеризують сучасну науку.
Так, інтегральним компонентом академічної освіти повсюдно стають курси,
спрямовані на формування в молодих дослідників компетентностей, необхідних для участі й перемоги у грантових конкурсах. Ринок наукової літератури
все більше наповнюється керівництвами, що описують, як отримати дослідницький грант: участь у конкурсах наукових фондів та інших організаційгрантодавців поступово інтегрується у структуру професійної діяльності сучасного науковця, привносить зміни в уявлення про зміст його соціальної ролі.
Технології грантрайтингу – написання заявок на гранти (Application, Proposal),
організація взаємодії грантопошукачів (Grantseeker) з грантодавцями
(Grantmaker,Grantor, Donor) описані досить докладно. Головним чинником
успіху в цій діяльності більшість фахівців вважає активну та компетентну
позицію грантопошукача, яку коротко можна сформулювати таким чином:
1) чітке уявлення про мету, завдання, рівень складності, терміни виконання
та очікувані результати дослідницького проекту; обсяг необхідних
ресурсів: фінансових, матеріальних, інтелектуальних, часових тощо;
2) продуманий алгоритм пошуку потенційних джерел фінансування з
обов’язковим урахуванням географічного положення заявника;
3) розуміння політики, намірів і цілей відібраних у результаті пошуку
фінансових фондів;
4) розуміння логіки експертів, які здійснюють відбір заявок;
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5) плідна взаємодія з досвідченим грантрайтером-консультантом;
6) якість викладу заявки: переконливість у формулюванні актуальності,
наукової значущості, фахова й мовна грамотність, відповідність
вимогам обсягу та стилю викладу;
7) переконливість у доведенні користі проекту саме для вашої країни,
оскільки метою більшості міжнародних фондів є допомога конкретній
країні;
8) реальність виконання та економічна виваженість проекту.
За інших рівних умов зазвичай виграє та заявка, яка задовольняє не
тільки явним вимогам до написання, але й прихованим очікуванням тих,
кому належить вирішувати її долю.
Гранти мають і велику символічну цінність: статус грантоотримувача
позитивно впливає на репутацію науковця. У США кількість отриманих
грантів є важливим критерієм працевлаштування дослідника в університет,
його подальшого кар’єрного росту, а також використовується в
розрахунках навчального навантаження [2].
Важливо, що заявку на грант подають безпосередньо ті науковці, які
потім будуть своїми руками «робити науку». Основною структурною
одиницею, що фінансується замість інституту/факультету (department) стає
лабораторія або навіть тимчасова наукова група. Такий підхід підтримує
наукову активність, забезпечує різноманітність і якість досліджень.
Підрозділи університету, керовані Research Administration – адміністрацією
наукових досліджень, перетворюються на адміністративно-господарську
оболонку для декількох співпрацюючих груп. Якщо при цільовому
проектному фінансуванні амбітні вчені прагнуть стати директорами інститутів,
щоб отримати карт-бланш на розвиток своїх наукових ідей, то при грантовому варіанті керівники лабораторій нерідко уникають обрання на цю посаду, яка віддаляє їх від безпосередньої наукової роботи. В Америці системи
цільового та грантового фінансування науки в 1940-і роки створювалися
паралельно. Цим і до сьогодні забезпечується певний баланс між ними.
Існує не менш важливий пласт питань, який має безпосередній вплив
на успішність реалізації мети та завдань наукового проекту. По-перше, це
технології організації роботи самих грантових фондів, політики їх взаємодії
з дослідниками й університетами – пошукачами фінансової підтримки
науково-дослідних проектів. По-друге, – технологія організації роботи
експертної панелі, що здійснює відбір переможців із пулу конкурсних
заявок. По-третє – технології управління грантом до та після його
отримання
дослідником-принципалом
(керівником
проекту)
та
університетськими офісами управління грантами.
Одним із перших великих державних грантових фондів став
заснований у 1950 році в США Національний науковий фонд (National
Science Foundation – NSF). Національний науковий фонд (NSF) – незалежне
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федеральне агентство, створене конгресом США в 1950 році «з метою
просувати прогрес науки; просувати національне здоров’я, процвітання й
добробут; забезпечувати національний захист ... ». NSF підтримує
національні дослідницькі центри, спільні дослідження університетів і
приватних компаній, американську участь у міжнародних наукових і
технічних програмах та освіті – на будь-якому академічному рівні.
Стратегію Фонду визначають 24 члена Національної наукової ради
(National Science Board – NSB), видатні науковці, визнані авторитети на
національному та світовому рівні. Безпосередньо роботою Фонду керують
правління та директор, яких призначає Президент США і затверджує на
посаді Сенат. За допомогою так званого Офісу головного інспектора роботу
Фонду контролює також Конгрес США [8].
Свою місію NSF здійснює, надаючи головним чином тимчасові
гранти. Щорічно виділяється приблизно 10 тисяч нових грантів (середня
тривалість гранту три роки), призначених для фінансування досліджень, які
система рецензування NSF оцінила як найбільш перспективні. Більшість
цих грантів надається індивідуальним дослідникам або невеликим групам
дослідників. Решта грантів забезпечує фінансування дослідницьких
центрів, у тому числі підтримку роботи унікального й високовартісного
наукового обладнання та засобів обслуговування в центрах колективного
користування, які необхідні науковцям та інженерам, але є занадто
дорогими для невеликих дослідницьких груп або окремих дослідників.
Сьогодні через NSF фінансується близько 24 % університетських
фундаментальних досліджень у США [10], його бюджет у 2014 році
фактично становив 7,171 млрд. доларів (порівняно з 2012 р. збільшився на
9,2 %). У 2014 році 1895 університетів і коледжів отримали фінансову
підтримку своїх науково-дослідних робіт у NSF на суму 5,5 млрд. доларів.
До речі, Агентство по роботі й управлінню грантами NSF (Agency Operations
and Award Management) отримало на забезпечення своєї діяльності
305,95 млн. доларів США. У 2015 році відповідна сума зросла до 325, а в
2016 заплановано витратати 355 млн. доларів [5].
Безпосередньо на науково-дослідні проекти було спрямовано
6,2 млрд. доларів США, з них саме на гранти 4,88 млрд. доларів, приблизно
349000 дослідників – професорів, докторів наук, викладачів, стажистів,
аспірантів та студентів отримали підтримку NSF у 2014 році.
Національний науковий фонд фінансує дослідження та освіту в галузі
науки й техніки за рахунок грантів і угод про співпрацю. У різних галузях науки
частка коштів, що надається NSF, така: біологічні науки (частка Фонду – 66 %),
математика (59 %), інформатика (87 %), суспільні науки (55 %). Основна
частина бюджету NSF витрачається на підтримку досліджень (76 %), на
другому місці − видатки на освіту та відновлення людських ресурсів
науки (17 %), на третьому − дороге обладнання (3 % бюджету Фонду) [10].
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Як правило, NSF не підтримує дослідження, що вимагають грифу
секретності; програми технічної допомоги; дослідні роботи на
підприємствах; розробку продуктів для комерційного маркетингу, а також
дослідження ринку для конкретних проектів або винаходів. Веб-сайт NSF є
найбільш повним джерелом інформації (в тому числі контактної) про
програми та можливості фінансування. В оперативній роботі NSF задіяні
технології підтримки й розвитку урядових E-ініціатив, таких як Федеральне
крос-агентство Grants.gov, що спрямовані на покращення доступу до
державних інвестицій (послуг) через Інтернет. Інформаційна система на
базі Grants.gov дозволяє університетам і науково-дослідним установам
проводити електронний пошук для застосування всього спектру
конкурсних грантів від 26 федеральних відомств (дивись Таблицю 2), що
надають гранти, у тому числі NSF [6]. Відомства, з якими співпрацює
Grants.gov, наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Перелік відомств-партнерів Grants.gov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Корпорація державної та муніципальної Corporation for National and Community
служби
Service
Міністерство торгівлі
Department of Commerce
Міністерство оборони
Department of Defense
Міністерство освіти
Department of Education
Міністерство енергетики
Department of Energy
Міністерство охорони здоров’я та Department of Health and Human
соціальних служб
Services
Департамент внутрішньої безпеки
Department of Homeland Security
Міністерство житл. будівництва і Department of Housing and Urban
міського розвитку
Development
Міністерство внутрішніх справ
Department o f t he Interior
Міністерство юстиції
Department of Justice
Міністерство праці
Department of Labor
Державний департамент
Department of State
Міністерство транспорту
Department of Transportation
Міністерство фінансів
Department of Treasury
Департамент у справах ветеранів
Department of Veteran Affairs
Агентство з охорони навколишнього
Environmental Protection Agency
середовища
Інститут музейних і бібліотечних послуг Institute of Museum and Library Services
Національне управління з аеронавтики National
Aeronautics
and
Space
та космосу
Administration
Національне управління архівів
документації
Національний фонд мистецтв
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Archives
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Records
Administration
National Endowment for the Arts
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21.

Національний гуманітарний фонд

22.
23.
24.
25.

Національний науковий фонд
National Science Foundation
Адміністрації малого бізнесу
Small Business Administration
Управління соціального забезпечення
Social Security Administration
Агентство США з міжнародного розвитку US Agency for International Development
Міністерство сільського господарства
US Department of Agriculture
США

26.

National Endowment for the Humanities

Приблизно таку ж частку, як NSF, на фундаментальну науку
виділяють Міністерство енергетики США (Department of Energy) і NASA
(National Aeronautics and Space Administration) – Національне Управління з
аеронавтики та космосу, а найбільшим розпорядником бюджетних коштів
на фундаментальну науку в Америці є Міністерство охорони здоров’я та
соціального забезпечення, що має власну мережу Національних інститутів
здоров’я (National Institutes of Health – NIH).
Крім того, існує офіційний сайт американського уряду Govbenefits.gov
(www.benefits.gov/benefits), який додатково надає дуже широкі
можливості пошуку грантів.
Як механізм фінансування наукових досліджень грант відрізняє низка
ознак: передусім, безоплатність (він надається безкоштовно) та
безповоротність (мається на увазі відсутність зобов’язання повертати
отримані кошти (крім випадків порушення правил надання звітності),
цільовий характер, адресність підтримки, суспільна корисність,
конкурсність – надання гранту строго на конкурсній, змагальній,
конкурентній основі. Використання процедури рецензування (peer-review)
як ключового елементу оцінки дослідницьких проектів, заявлених на
конкурс, визначає символічну цінність грантів. Як рецензенти виступають
науковці, які є визнаними експертами в певній галузі науки, тобто соціальні
агенти, що займають домінуюче положення в структурі поля та володіють
легітимною владою виступати від імені всього наукового співтовариства.
Високо оцінюючи грантові заявки, своїм авторитетним рішенням вони
«гарантують» відповідність дослідження високим вимогам науковості,
актуальності, новизни. Дослідницький грант, таким чином, є механізмом
розподілу не тільки економічних ресурсів, а й наукового капіталу [2].
Сучасна система дослідницьких грантів не тільки слугує чинником
підтримки якості наукових результатів за рахунок конкурсності наукових
проектів, але і являє собою один із механізмів трансляції наукового
капіталу в поле науки, тому що за допомогою присудження грантів
відбувається розподіл не лише економічних, а й не менш важливих для
науковців символічних ресурсів (визнання науковим співтовариством
відповідних досягнень науковця). Поряд із публікаціями в наукових
журналах із високим імпакт-фактором, науковими нагородами тощо
отримання дослідницького гранту веде до підвищення рейтингу науковця
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в загальній структурі наукового поля [9]. До речі, за історію свого існування
Національний Науковий Фонд США надав гранти 214-ом дослідникам (дані
2014 року), які в подальшому стали лауреатами Нобелівської премії, що
опосередковано відображає якість і світовий престиж його експертизи.
Низка важливих функцій для поля сучасної науки й акторів, що
«грають на ньому», виконують технології підготовки та супроводу
дослідницьких грантів. Серед них необхідно вказати такі: формування
наукової програми «знизу», відповідно до інтересів і пріоритетів самого
наукового співтовариства; стимулювання ініціативи та розвиток у науковців
практичних навичок керівництва науковим колективом у рамках
виконання дослідницького проекту; підвищення результативності наукової
діяльності, збереження та підтримка розвитку наукових шкіл. У цілому
Національний науковий фонд прагне вкладати кошти в надійний і
різноманітний «портфель проектів», що створює нові знання та сприяє
прориву в усіх галузях досліджень: науці, техніці та освіті. NSF робить усе
можливе, щоб провести справедливий, конкурентний і прозорий процес
розгляду та відбору проектів [13].
Структурно-логічний аналіз політики та процедур NSF щодо
проведення експертизи заявок [8] дав нам можливість представити їх у
вигляді схеми, що наведена на рис.1.

Рис. 1. Організація експертизи заявок в NSF
Відбір заявок відбувається в NSF за ретельно проробленою
процедурою, у якій висновки щодо проекту базуються на поєднанні
внутрішніх оцінок (наприклад, університетських науковців) з оцінками так
званої експертної панелі, на підставі яких директори департаментів NSF з
відповідних галузей наук за поданням менеджерів програм приймають
рішення щодо фінансування проектів.
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Приблизно 90 днів займає підготовка заявки (від початку процесу до
прийняття її на розгляд у NSF); орієнтовний термін розгляду заявки
експертами NSF (з моменту прийняття заявки на розгляд до видачі
рекомендацій директору відповідного департаменту NSF ) – 6 місяців;
упродовж ще 30 днів заявник отримує відповідне рішення щодо
фінансування заявленого проекту. У деяких випадках заявка може бути
знята з конкурсу без розгляду (returned without review / withdrawn).
Політика NSF щодо рецензування проектів базується на трьох керівних
принципах: 1) усі проекти повинні бути високої якості та якщо не радикально
змінювати межі пізнання, то мати значний потенціал для їх розширення;
2) проекти, в сукупності, повинні сприяти досягненню соціально значимих
цілей; 3) змістовний аналіз та оцінка проектів повинні ґрунтуватися на системі
відповідних стандартів з урахуванням можливої кореляції між масштабністю
очікуваного соціального ефекту та ресурсів, що потребує проект.
Зазвичай, під «експертною панеллю» (panel expert) розуміється група
експертів, з якими за попередньою домовленістю проводяться систематичні
тривалі бесіди з певної теми й відповідно до затвердженого переліку питань
(гайд − guide) з докладними записами у спеціально і заздалегідь розроблених
формах (опитувальних листах, щоденниках, таблицях тощо) для подальшого
аналізу. До групи експертів, як правило, входять незалежні фахівці, кожен із
яких знається хоча б в одному з аспектів, за якими проводиться оцінка.
Експертна панель спеціально призначається для оцінки відповідно до
стандартних процедур. Експерти-члени панелі проводять зустрічі та надають
свої висновки й рекомендації відповідно до існуючої процедури. На основі
консенсусу експерти доходять висновків і надають рекомендації.
Керівники експертизи NSF мають доступ до списків визнаних
експертів у відповідних галузях і у процесі вибору звужують їх для
забезпечення неупередженості та незалежності експерта стосовно
програми, за якою проводиться оцінка. Передумовою для вибору експерта
в NSF є його/її професійний досвід. Він/вона повинен спеціалізуватися в
галузі, що підлягає оцінці, та мати визнання й повагу серед колегнауковців. Принципи відбору рецензентів розроблені відповідно до
рекомендацій, що затверджені NSB – Національною Науковою Радою. Під
час проведення експертизи неприпустимим є виникнення «конфлікту
інтересів», тобто не повинно бути жодної зацікавленості зі сторони
експертів заявок. Експерти повинні бути абсолютно незалежними від
програм, які вони оцінюють. При цьому їм категорично забороняється
брати до уваги той факт, що відмова у гранті може вплинути на наукову
кар’єру заявника. Головне – це якість заявки. Ще один важливий критерій –
уміння працювати у групі, прислухатися до інших експертів і бути
відкритим. В іншому випадку робочі умови можуть швидко виявитися
неконтрольованими, що перешкоджатиме роботі панелі [13].
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Далі щодо технологій управління грантами. Як приклад розглянемо
діяльність відомої у США експертної організації, що спеціалізується на
грантрайтингу та супроводі грантів (Research Associates ‒ RA). RA надає широкий спектр послуг: допомагає дослідникам ефективно управляти грантовими
програмами, забезпечує найвищі стандарти звітності, бере на себе
бюрократичні й формальні деталі управління грантами, зберігає час і зусилля
науковців для творчої результативної роботи. Її пріоритетами є: збереження
високої якості стандартів роботи; побудова з клієнтами довгострокових
відносин, заснованих на взаємній довірі та повазі; забезпечення високої
ступені надійності послуг, дотримання високих етичних стандартів.
Звісно, наука настільки різноманітна, що для неї не може бути єдиного
універсального підходу до фінансування, але досвід США доводить, що саме
великі державні грантові фонди виявились оптимальним регулятором
розвитку наукового прогресу. Урядові потрібно лише прийняти рішення про
обсяг виділених на гранти коштів, а фонди забезпечують їх найбільш
ефективне використання завдяки принципам змагальності. Навіть якщо
найбільші фонди недооцінили якийсь перспективний науковий напрям, існує
багато спеціалізованих грантових наукових фондів, у тому числі приватних,
які успішно долають ці недоліки. Однак, у всіх випадках необхідними є оцінка
конкурентоспроможності досліджень і незалежна експертна оцінка.
Крім вищезгаданих Grants.gov і Govbenefits.gov для українських
науковців можуть бути корисними й такі інтелектуальні веб-рішення з
розподілу фондів, як SciVal Funding, Research Professional і Reviewer finder –
компанії-постачальники баз даних грантодавців. SciVal Funding здійснює
пошук можливостей фінансування за низкою ключових полів (галузь знань,
тип фінансування, тип спонсора, розмір гранту, дедлайн заявки, країна
грантодавця). Як додатковий сервіс SciVal пропонує: вивчення публікацій,
пов’язаних із конкретними програмами фінансування; ознайомлення з
історією фінансування та дослідниками й дослідними проектами, які
отримали фінансування в минулому. Уся ця інформація допомагає визначати,
хто з дослідників є найбільш значущим у тій чи іншій галузі досліджень. Цей
інструмент дає доступ до інформації про виділення зарубіжних грантів із
більш ніж 5000 джерел фінансування. Використання SciVal надає базу з більш
ніж 8000 міжнародних спонсорів, які забезпечують фінансування понад 19
тисяч дослідних грантів з усього світу [15]. Reviewer finder ‒ інтелектуальне
веб-рішення, що організовує пошук експертів на основі ключових слів заявки,
які виявляються за допомогою семантичного аналізу [14]. До речі, річна
підписка на ці сервіси коштує від 10 до 20 тис. доларів США.
Висновки. Сьогодні грантова активність виходить зі сфери виключно
індивідуального інтересу самих науковців і все більше становить значний
інтерес для керівництва організацій, співробітниками яких вони є. По-перше,
деяка частка грантів, яка варіюється залежно від внутрішніх правил та статутів
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організацій, надходить до бюджету університетів і дослідницьких інститутів з
метою підтримки й розвитку інфраструктури, забезпечення інших потреб. Подруге, у низці країн успішність наукових організацій у залученні конкурсного
фінансування є одним з основних критеріїв оцінки їх результативності, який
використовується під час розподілу бюджетних коштів, що виділяються на
науку. По-третє, кількість отриманих грантів є важливим компонентом
престижу університету, його наукової репутації. Усі ці фактори спонукають
керівництво університетів посилювати тиск на дослідників і стимулювати їх
участь у грантових конкурсах.
Таким чином, цей подвійний тиск – внутрішній у вигляді прагнення
науковця-дослідника досягти професійного визнання, і зовнішній, у формі
вимог з боку адміністрації та керівництва – стає причиною того, що
сьогодні все менше науковців можуть собі дозволити лишатися поза
системою дослідницьких грантів. Це дозволяє говорити про те, що сучасна
наука переживає руйнування старої парадигми «публікуй або зникни!»
(publish or perish!), яка спрямовувала та структурувала діяльність науковців
протягом багатьох десятиліть, і становлення нової парадигми – «отримуй
гранти або зникни!» (grant or perish!), ядром якої є грантова активність
університетського дослідника [7, 234–251].
Моделі організації та функціонування сучасних грантових систем у
США, а також технології супроводу дослідницьких грантів мають низку
важливих рис: виняткова прозорість процесу прийняття рішень про розподіл
грантів, участь наукового співтовариства країни в управлінні науковими
фондами, орієнтація на ініціативні наукові дослідження (на противагу
пріоритетним програмам) та ін. Зазначені принципи можуть бути використані
як орієнтири під час реформування грантової системи України з метою
підвищення її ефективності та більшої відповідності інтересам і потребам
науки, усунення протиріч між традиційними організаційними формами
науки, структурою та обсягом дослідних робіт, з одного боку, і мізерними
можливостями їх ресурсного забезпечення, з іншого.
Сьогодні, коли Україна приєдналася до рамкової програми ЄС із
наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», залучення кращих
практик і технологій грантового супроводу США в українському сегменті
наукових досліджень як на державному рівні, так і регіональному,
інституційному, а також персональному рівні окремих дослідників допоможе
процесу диверсифікації фінансування університетської науки. Тільки так
можна подолати стагнацію в науковій сфері, яка, на жаль, спостерігається в
наших університетах.
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РЕЗЮМЕ
Сбруев Н. Г. Технологии грантового сопровождения научно-исследовательских
проектов в университетах США.
В статье отражена необходимость изучения мирового опыта
диверсификации финансирования университетских исследований и разработок.
Рассмотрены проблемы украинской науки в сложных военных и экономических
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условиях, когда недостаток бюджетного финансирования и нежелание частного
бизнеса инвестировать в научные исследования привели к свертыванию
долгосрочных перспективных исследований. Особое внимание уделено системе
грантового финансирования научных проектов США. Показано, что грантовая
поддержка науки, как особый финансовый механизм, получила широкое
распространение в мире и в наибольшей степени в США.
Ключевые слова: грант, грантовое финансирование, технологии, поиск грантов,
грантрайтинг, университет, NSF, экспертиза заявок, экспертная панель, США.

SUMMARY
Sbruiev N. Technologies of research projects grant support in the US universities.
The paper reveals the problems of the Ukrainian science in the complex of military
and economic conditions, as the lack of budget funds and unwillingness of private business to
invest in scientific researches. It has resulted in drastic reduction of costs on the equipment
and materials and cutting down of the long-term prospective researches. The necessity of
studying international experience as far as diversification of university researches and
elaborations funding is concerned, is emphasized.
Particular attention is paid to the grant financing system of scientific projects in the USA.
It is proved that science grant support, as a special financial mechanism, has obtained a
widespread prevalence all over the world and to a greatest extent in the United States. The
factors of grant applications successful writing are systematized. Interdependence of the gained
by a scholar quantity of grants and its own reputation in the scientific community is defined.
The Arrangement of the National Science Foundation (National Science Foundation –
NSF) grant system is analyzed. The policy, guiding principles and working technology of the
expert panel NSF, as well as customary for the United States technologies of grant support;
activity and tasks of the cross-agency Grants.gov and its collaboration with other federal
agencies, are summarized in the table; the working technologies of the widely known in the USA
expert organization Research Associates that assists the researchers in grant management by
undertaking a major part of the bureaucratic and formal procedures are highlighted.
The paper reflects the activity of such intelligent web solutions as SciVal Funding,
Research Professional and Reviewer finder that accomplish the search of possible funding for
a number of key spheres: country, branch of knowledge, a type of funding, a type of a
sponsor, deadline applications.
The essential principles of the USA grant system such as exceptional transparency in
grants allocation, participation of the leading scientists of the country in research funds
management, focus on enterprising scientific researches (contrary to the priority programs)
are determined.
Key words: grant, grant funding, technologies, grants searching activity, grant
writing, university, NSF, applications expertise, expert panel, the USA.

УДК 378.03(71+477.46)
О. В. Свиридюк
Уманський держаний педагогічний
університет імені Павла Тичини

ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ДОСВІД КАНАДИ)
У статті розглядається полікультурність як стратегія інноваційного
розвитку вищої педагогічної освіти в Україні. Метою статті є аналіз та порівняння
полікультурного компоненту навчальних планів із підготовки вчителів в Україні та
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Канаді. Методологія дослідження передбачала використання теоретичних і
практичних
дослідницьких
методів.
Розглянуто
сутність
поняття
полікультурності. Здійснено компаративний аналіз полікультурного компоненту в
навчальних програмах підготовки вчителів у вищих навчальних закладах України та
Канади. Зроблено висновок про необхідність активного використання накопиченого
світовою педагогічною практикою потенціалу для вирішення проблем українського
полікультурного суспільства. Серед перспектив подальших наукових розвідок
визначено питання загальної характеристики полікультурного виховання в сучасній
шкільній освіті України.
Ключові слова: полікультурність, інноваційний розвиток, культурний
плюралізм, різноманіття, етнокультурність, ідентичність, міжкультурність,
інтеграція.

Постановка проблеми Становлення української державності,
побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та
європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її
духовну культуру й визначають основні напрями модернізації навчальновиховного процесу. Проблеми толерантності, протидії тероризму,
виховання в дусі миру та взаєморозуміння між народами, охорони
оточуючого середовища, здорового способу життя, продуктивного
дозвілля, захисту прав людини, розвитку студентського самоуправління
посідають особливе місце в суспільстві.
Саме студентство становить мозаїчну картину національного
багатства різних культур, різних етнокультурних традицій і устремлінь, що
передбачає високу культуру міжетнічних відносин, прагнення до співпраці,
співробітництва.
Молодь
різних
національностей
об’єднують
загальнолюдські цінності, прагнення до розвитку своїх здібностей і
задоволення духовних потреб, реалізації життєвих планів відповідно до
уяви про сенс життєвих цінностей [10].
Підготовка молодого покоління до ефективної діяльності в умовах
поліетнічного та полікультурного суспільства проголошена пріоритетним
завданням у документах ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, представницькими
міжнародними форумами, присвяченими актуальним проблемам освіти. У
процесі формування особистості, готової до життя в полікультурному соціумі,
вирішальна роль належить системі освіти, і насамперед вищій школі.
Отож, полікультурна освіта є новою освітньою стратегією, що
визначає структурно-змістову організацію навчально-виховного процесу,
характер викладання університетських дисциплін і методику виховної
роботи на засадах принципів гуманізму, демократизму, культурного
діалогу, врахування культурно-психологічних факторів особистості [5, 23].
Саме тому стратегічним завданням вищої школи України має бути
підготовка вчителів до роботи в полікультурному соціумі.
Аналіз
актуальних
досліджень
Дослідженню
питань
полікультурності присвячена велика кількість праць, як вітчизняних учених,
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так і зарубіжних, зокрема І. Балицька, В. Болгаріна, І. Лощенова,
С. Лукянчук, В. Погребняк, О. Слоньовської, М. Фуллан, С. Нієто, Н. Глейзер,
Д. Голлнік, Ф. Чінн.
Мета статті проаналізувати та порівняти вміст полікультурного
компоненту в навчальних планах із підготовки вчителів в Україні та Канаді.
Методи дослідження Для розв’язання визначених завдань
використано такі теоретичні методи дослідження: аналіз наукових підходів
до тлумачення понять, що стосується полікультурності; синтез для
досягнення цілісного розуміння полікультурності, як педагогічного явища;
контент аналіз.
Виклад основного матеріалу Однією з визначальних рис світового
культурного розвитку протягом останніх років ХХ століття стало
утвердження
поняття
полікультуралізму.
В
основі
концепції
полікультуралізму лежить відхід від чітко окресленої, основаної на єдиній
мові, спільній естетичній та ідейній традиції національної культури на
користь рівноправного співіснування численних культур, стилів життя та
творчих практик, притаманних різним етнічним, соціальним, релігійним чи
навіть віковим групам з їхніми специфічного особливостями. Саме таке
поняття полікультуралізму закладене в численні документи, ухвалені
останнім часом поважними міжнародними організаціями. Зокрема, проект
Декларації з міжкультурного діалогу та запобігання конфліктам, що
обговорюється нині в Раді Європи, передбачає, що принцип «культурного
різноманіття» «не може бути застосований у термінах «більшості» або
«меншості», бо такий підхід відокремлює культури та спільноти одна від
одної, рубрикує таким чином, що соціальна поведінка й культурні
стереотипи формуються на основі відповідного статусу тієї чи іншої групи.
Хоча принцип полікультуралізму посів почесне місце в документах,
що визначають культурну політику Ради Європи та Європейського Союзу, із
практичним застосуванням цього принципу виникають складнощі, саме в
цьому й полягає актуальність дослідження теми цієї статті.
Полікультуралізм, уперше вжито на початку 1960 років, визначено як
«положення або стан полікультурного буття; політику підтримки
різноманітності етнічних культур в громаді», «стан або положення
полікультурного буття; збереження різних культур або культурних відмінних
рис єдиного суспільства, як держави або нації», «думку, що різні культури в
суспільстві заслуговують рівної поваги й наукового інтересу» [11], «філософію,
яка цінує етнічне розмаїття в суспільстві та спонукає людей дізнатися про
внески людей із різноманітним етнічним походженням» [8].
Американський соціолог Натан Глейзер підкреслює складність
визначення поняття полікультуралізм з огляду на те, що воно відображено
через призму різних концепцій і теорій: «Поняття «полікультуралізм»
з’явилось і поширюється так швидко, застосовується до такої безлічі понять
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і контекстів, використовується для критики та захисту такої безлічі явищ,
що нелегко сказати, що ж мається на увазі під «мультикультуралізмом» [9].
Визначення, дане американською вченою Сонею Нієто, відображає
ідеї соціальної справедливості й антирасизму, оскільки в основі її підходу
лежить критична педагогіка [12]. Критичний мультикультуралізм С. Нієто
знаходить широке відображення в освітній практиці, де вся шкільна
діяльність бачиться як основа для соціальних змін у суспільстві.
Д. Голлнік
і
Ф. Чінн
представили
наступне
визначення:
«Полікультурна освіта – це освітня стратегія, при якій культурний
менталітет учнів розглядається як позитивний і головний в організації
процесу навчання» [10]. Ідеї полікультуралізму знаходять відображення в
навчальному плані, методах і формах навчання й виховання, нормах
спілкування між викладачами, студентами, рідними та в тому загальному
навчальному середовищі, яке створює школа.
Якщо оцінити стан полікультурної освіта в Україні, то слід визнати, що
вона не входить до складу пріоритетних напрямів розвитку педагогічної
науки та практики. І науковці, і шкільні вчителі часто замовчують такі
«незручні питання», як міжетнічні конфлікти й націоналізм. Між тим
полікультурність людини закладається не на генетичному рівні, вона
соціально детермінована та має бути вихована.
Проблеми полікультурності в Україні обговорюються на
конференціях, конгресах, семінарах тощо. Виходить низка праць
С. Ф. Лук’янчук, В. А. Погребняк, О. Б. Слоньовської, у яких обґрунтовується
доцільність запровадження ідей полікультурності в навчально-виховний
процес освітніх закладів України.
Українські дослідники вказують на те, що полікультурна освіта й
виховання не повинні заперечувати національній, а мають розглядатися
разом як складові єдиного процесу. На їх думку, таке поєднання сприятиме
глибокому засвоєнню та розумінню як національних, так і
загальнолюдських моральних цінностей.
В. Болгаріна та І. Лощенова подають свій погляд на полікультурну
освіту: «...така освіта, для якої ключовими поняттями є культура як
вселюдське явище; це засіб допомогти особистості в подоланні шляху від
засвоєння етнічної, національної культури до усвідомлення спільності
інтересів народів у їхньому прагненні до миру, злагоди, прогресу через
культурний розвиток» [2, 5].
Наявність гуманітарного компоненту в освіті та в суспільстві в цілому,
що історично присутній у вітчизняній системі освіти відкриває можливості
реалізації особистості в соціумі. Тому організація навчально-виховного
процесу в університетах України відбувається з урахуванням її культурноісторичних традицій. Гуманітарна освіта в країні є невід’ємною складовою
навчально-виховного процесу. У переважній більшості українських
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університетів гуманітарний блок освітніх програм є домінуючим за обсягом;
чільне місце в ньому посідають рідна й іноземні мови та література [7, 41].
Відповідно до галузевої концепції розвитку педагогічної неперервної
освіти зміст соціально-гуманітарної підготовки вчителів передбачає
поглиблення та професіоналізацію мовної, філософської, політологічної,
культурологічної, соціологічної, правознавчої, економічної, фізкультурнооздоровчої освіти та її професійно-педагогічне спрямування.
Перелік навчальних дисциплін та обсяг навчального часу на їх
вивчення визначається стандартами вищої освіти з педагогічних
спеціальностей з урахуванням їх специфіки. Передбачається збільшення
обсягу навчального часу на вивчення мовних і культурологічних
навчальних дисциплін та запровадження нових відповідних інтегрованих
дисциплін. Соціально-гуманітарні навчальні дисципліни, що є фаховими з
відповідної педагогічної спеціальності, вилучаються з цього переліку та
вносяться до переліку навчальних дисциплін інших складових змісту
підготовки педагогічних кадрів.
Щодо навчальних програм, що забезпечують полікультурну підготовку
майбутніх учителів в українських університетах, тут пропонується вивчення
таких гуманітарних дисциплін, як: українська мова, іноземні мови, латинь,
література, географія, етика, релігія, образотворче мистецтво та ін.
Так, вивчення психології допомагає індивіду зрозуміти себе та з’ясувати
психологічні механізми власної поведінки, правознавство – визначити місце
та роль людини в суспільстві; історія вчить майбутніх педагогів аналізувати
сучасні явища, знаходити зв’язки між історичними подіями, формувати
образне мислення й цілісне уявлення картини світу. Політологія та знання з
історії впливають на загальнокультурний розвиток особистості; всесвітня
історія – на збагачення світовим і вітчизняним соціальним досвідом,
розуміння закономірностей історичного розвитку світового товариства та
власної країни; екологія вчить оберігати й підтримувати навколишнє
середовище як умову спільного існування та розвитку тощо [6].
Деякі університети виділили додаткові години з варіативної частини
на вивчення предметів, які містять полікультурний компонент. Так,
дисципліна «Міжкультурне спілкування в багатокультурному суспільстві»
викладається факультативно в межах ступеня бакалавра в Національному
університеті «Львівська політехніка» та спрямована на формування таких
компетенцій, як: багатокультурність і вміння цінувати розмаїття; здатність
працювати в багатокультурних контекстах; уміння та бажання працювати в
колективі; усне та письмове спілкування; здатність застосовувати знання на
практиці; розуміння культур і звичаїв інших країн; здатність розуміти
структури культурних систем [3, 172].
За словами міністра освіти Сергія Квіта «в західних університетах, де
академічна культура формувалася протягом століть, усвідомлюють, що
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знання мов, навички ділової комунікації, розуміння ключових
філософських ідей чи певних історичних процесів допомагають розвитку
професійних компетентностей, сприяють професійному, світоглядному та
особистісному зростанню студента» [4].
Один із вирішальних критеріїв успіху модернізації освіти – вирішення
проблеми національної ідентифікації в контексті тих соціальних і культурних
процесів, котрі пов’язані з переходом до громадянського суспільства.
Українська педагогічна наука, як на наш погляд, має вірні орієнтири для
створення оптимальної моделі освіти в поліетнічному середовищі.
В умовах загальносвітових інтеграційних процесів неупереджений
порівняльний аналіз вирішення виховних проблем у різних національних
освітніх системах є продуктивним. Зокрема, теоретичне осмислення
багатого канадського досвіду полікультурного навчання доцільно
використовувати у практиці реформування вітчизняної освіти.
Про виняткову увагу в Канаді суспільства й державних структур до
виховання та навчання свідчить пильна увага до педагогічної освіти, яка
вважається досить престижною. Міністерство освіти Канади надає
особливе значення підготовці викладачів. Як зазначає в цьому зв’язку
канадський дослідник Майкл Фуллан: «Наше суспільство неможливо без
викладачів, які самі постійно навчаються» [1].
Програми підготовки вчителів надають студентам унікальну
можливість розвивати полікультурне мислення. Важливим завданням
вважається формування в майбутнього вчителя позитивної установки по
відношенню до всіх учнів, незалежно від расової, етнічної, лінгвістичної,
релігійної приналежності. Ряд досліджень показав, що стереотипізація
учнів має великий вплив на їх розвиток і ставлення до навчання. Базовим
елементом становлення полікультурного мислення вважається розвиток
ясного розуміння власної етнокультурної ідентичності, усвідомлення
важливості вивчення власних культурних основ.
Полікультурна підготовка вчителя включає в себе вивчення природи
стереотипів, їх ролі у формуванні упереджень, расизму, дискримінації та конфліктів. Погляд на інше «Я» особливо важливий у міжкультурному освітньому
процесі, де є школярі з тих культурних груп, які історично були відокремлені й
потоптані. Майбутнім учителям дається установка створювати довірчі
відносини з учнями й таку навчальну обстановку, яка дозволить школярам
залишатися тими, хто вони є, зберігати свою культурну своєрідність.
У навчальному плані підготовки вчителів чітко виділяється полікультурний аспект підготовки, який представлений навчальними дисциплінами.
Зміст підготовки вчителів полягає у двох компонентах – спеціальному (з навчального предмета) та професійно-педагогічному. Найнижчий рівень учительської програми зазвичай включає такі дисципліни: початкову й середню
освіту, професійну освіту, спеціальну освіту, освіта корінних і північних
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народів, освіта для дорослих, спеціальні програми з мистецтва та музики,
друга іноземна мова, релігія, основи догляду за дитиною та фізична культура.
Наприклад, учительська програма в Британській Колумбії включає
кілька основних курсів: основні принципи навчання, побудова навчального
плану та уроку, організація взаємодії на уроці. Також існують курси
складові: спеціальне навчання, освіта корінних і північних народів,
полікультуралізм (як модулі в інших курсах). Питання взаємовідносин із
групами людей, які є не представленими в суспільстві, вивчаються на
заняттях міжкультурних, соціальних досліджень і заняттях по спеціальному
навчанню. Поєднання загальних професійних знань і знань за
спеціалізацією необхідно для отримання кваліфікації вчителя.
Особлива увага в підготовці вчителів для загальноосвітніх шкіл
звертається останнім часом на питання шкільної адаптації, інтеграції та
навчання дітей різних етнічних груп, іммігрантів. Відповідні розділи
включені у професійні навчальні дисципліни та курси. Ці курси готують
учителів до роботи з дітьми, які погано володіють англійською мовою та
відчувають у зв’язку з цим психологічний дискомфорт.
У навчальний план також включається дослідницька робота в
культурно-різноманітному шкільному середовищі. Подібна дослідницька
робота включена в навчальні плани педагогічних коледжів та
університетів. Вважають, що прийти до розуміння іншої культури вчитель,
може, проводячи дослідницьку роботу в середовищі цієї культури.
Одним із завдань підготовки вчителів є їх знайомство із сучасними
підходами до викладання. Однак, як відзначають багато дослідників,
незважаючи на те, що молоді вчителі знайомі із сучасними тенденціями у
викладанні, вони підсвідомо можуть слідувати тим методам навчання,
згідно з якими навчали їх самих. Для того, щоб зламати ці стереотипи,
необхідно дати глибоке теоретичне обґрунтування нових підходів, дати
приклади їх практичного застосування.
Особлива роль у полікультурному навчанні відводиться викладачу.
Тип взаємодії викладача зі студентом є визначальним фактором у навчанні
й успішності студента. Підкреслюється важливість усвідомлення
викладачем власних цінностей, поглядів, сприйняття життя, власних
забобонів. Зміст курсу, стиль спілкування зі студентами, динаміка заняття,
атмосфера в групі залежать від раси, етнічності, статі викладача.
У полікультурному середовищі особливо цінується партнерство між
викладачами й адміністрацією. Якщо полікультурна політика проводиться
та підтримується адміністрацією навчального закладу, вона має більше
шансів на успіх: полікультурні курси будуть сприйматися більш серйозно, у
тому числі й представниками домінуючої групи суспільства.
Позааудиторна діяльність відіграє величезну роль у становленні
полікультурного фахівця, оскільки вона є важливою складовою навчального
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процесу. Створення сприятливого клімату, середовища навчального закладу
відіграє величезну роль у реалізації полікультурної освіти. Крім того, в
університетах створюються системи підтримки й організації різних видів
діяльності студентів – представників різних етнічних груп. Наявність
представників різних етнічних груп у студентському та викладацькому
середовищі є однією з умов полікультурної практики [10].
Полікультурна освіта закликає до партнерства, співпраці, альянсу всіх
боків освітнього процесу. Учені підтримують холістичний підхід
полікультурної трансформації – зміна змісту навчання, методів навчання й
освітнього середовища, коли всі учасники освітнього процесу залучені до
вирішення єдиного завдання.
Висновки Порівняння українського та канадського досвіду розв’язання
проблем полікультурності у ВНЗ дають змогу зробити висновки. А саме,
йдеться про справжнє перетворення навчального процесу, для якого
необхідні фундаментальні та системні зміни в самій його організації. Ці зміни
можуть бути пов’язані з такими чинниками, як расове, етнічне різноманіття
студентів і викладачів; наявність у студентському та викладацькому
колективах різних мовних, релігійних груп; необхідність відображення
культурного різноманіття в навчальних планах, під час контролю навчальних
планів, у діях професорсько-викладацького складу, процедури оцінки знань;
важливість створення в навчальних закладах клімату взаєморозуміння,
підтримки всіх етнічних груп.
Педагогічний досвід Канади вирішення питань підготовки вчителів
до роботи в полікультурному середовищі є джерелом удосконалення
сучасної вітчизняної педагогічної практики. На наш погляд, необхідно
активніше використовувати накопичений світовою педагогічною
практикою потенціал вирішення проблеми полікультурної освіти,
враховуючи сьогоднішні соціально-політичні та культурні реалії в Україні.
Подальшого
дослідження
потребують
питання
загальної
характеристики полікультурного виховання в сучасній шкільній освіті України.
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РЕЗЮМЕ
Свиридюк О. В. Поликультурность как стратегия инновационного развития в
Украине высшего педагогического образования.
В статье рассматривается поликультурность как стратегия инновационного
развития в Украине высшего педагогического образования. Целью статьи является
анализ и сравнение содержание поликультурного компонента в учебных планах по
подготовке учителей в Украине и Канаде. Методология исследования предусматривала
использование теоретических и практических исследовательских методов.
Рассмотрены сущность понятия поликультурности. Осуществлен компаративный
анализ поликультурного компонента в учебных программах подготовки учителей в
высших учебных заведениях Украины и Канады. Сделаны выводы необходимо активнее
использовать накопленный мировой педагогической практикой потенциал решения
проблемы поликультурного образования. Среди перспектив дальнейших научных
исследований определены вопросы общей характеристики поликультурного
воспитания в современном школьном образовании Украины.
Ключевые слова: поликультурность, инновационное развитие, культурный
плюрализм, разнообразие, етнокультурный, идентичность, межкультурный,
интеграция.

SUMMARY
Svyrydiuk O. Multiculturalism as a Strategy of Higher Education Innovative
Development in Ukraine.
In the article multiculturalism as a strategy of innovative development in higher
pedagogical education in Ukraine has been viewed. The article aims to analyze and compare
the contents of multicultural component in the curriculum of teacher training in Ukraine and
Canada. The research methodology has included the use of theoretical and practical research
methods. The essence of the concept of multiculturalism has been stated. The comparative
analysis of multicultural component in the curriculum of teacher training in higher
educational institutions of Ukraine and Canada has been done. The state of multicultural
education in Ukraine has been outlined. The content of the subjects included in the teacher
training curriculum for readiness to work in a multicultural environment has been considered.
For example, National University «Lviv Polytechnic» has shown that in addition to mandatory
subjects divergent courses entered in order to develop such competencies as:
multiculturalism and the ability to appreciate diversity; an ability to work in a multicultural
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context; an ability and desire to work in a team; oral and written communication; an ability
to apply knowledge in practice; understanding the cultures and customs of other countries;
an ability to understand the structure of cultural systems.
Multicultural teachers training in Canada includes the study of the nature
stereotypes, their role in the formation of prejudice, racism, discrimination and conflict has
been set. The content of teacher training has got two components: special (of subjects) and
vocational has been pointed. The special role of a teacher in multicultural education in
Canada has been emphasized. The importance of a teacher awareness of their own values,
attitudes, perception of life and their own prejudices has been outlined.
It is mentioned that extracurricular activity also plays an important role in the
development of multicultural professional, as it is an important part of the educational process.
In conclusion the author stresses that the accumulated global pedagogical practice
potential solution to the multicultural education problem should actively be used. The issue
of the general characteristics of multicultural education in modern school education in
Ukraine has been defined among the prospects of further scientific studies.
Key words: multiculturalism, innovative development, cultural pluralism, diversity,
ethnoculturism, identity, interculturalism, integration.
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ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВ’Я» І «РУХ» У БІОЛОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ
У статті визначено підходи до таких понять, як «здоров’я» і «рух», у
біологічній концепції фізичного виховання у європейській середній освіті. Розглянуто
цілі навчання й виховання в галузі фізичної культури, а також підкреслено
важливість індивідуального підходу до формулювання цих цілей для окремої
особистості. Розкрито вплив браку рухової діяльності на людське здоров’я, тому
наголошено, що для сучасної людини, яка веде переважно сидячий спосіб життя, і
внаслідок цього страждає від надмірної ваги і надмірного емоційного збудження, рух
є беззаперечною біологічною потребою, як профілактичною, так і терапевтичною.
Окреслено особливості практичної реалізації біологічної концепції фізичного
виховання в європейській середній освіті.
Ключові слова: біологічна концепція фізичного виховання, здоров’я, рух, цілі
фізичного виховання, рухова активність.

Постановка проблеми. Фізичне виховання при розгляді із
семантичної перспективи означає комплексний процес, який має на меті
покращення фізичного стану вихованців. Після довготривалого періоду
застосування біотехнічного підходу до проблем фізичного виховання, його
теорія почала зміщуватися вбік гуманістичної концепції.
Аналіз актуальних досліджень Теоретичним і практичним
узагальненням щодо врахування європейського історичного досвіду
фізкультурної освіти присвячені напрацювання західноєвропейських
дослідників Б. Крама, Е. Бальца, Р. Наула (концепції фізкультурної освіти в
162

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

Європі), Дж. Пфістера (культурні конфронтації в німецькій фізкультурі,
шведській гімнастиці й англійському спорті), американських педагогів
П. Шемпа (наукове підґрунтя спортивної педагогіки), Дж. ФернандесаБальбоа (критичний постмодернізм у гуманістичному русі у фізкультурній
освіті та спорті), російських учених В. Столярова (стан і методологічні
основи розробки нової теорії фізичного виховання), О. Зданевича, В. Ляха,
С. Фірсіна (основні підходи до сучасного фізичного виховання). Серед
українських праць, у яких висвітлено теорію та практику організації вищої
педагогічної освіти в галузі фізичної культури в різних європейських
країнах, є публікації дослідників переважно польської фізкультурної освіти
(Н. Долгова, В. Пасічник). У Польщі також досліджують три головні
концепції фізичного виховання (М. Демель), окремі аспекти розвитку
фізкультурної освіти (Л. Денисюк, К. Фіделюс, М. Кравчик), загальні
положення теорії фізичного виховання (З. Гілевич, Г. Грабовський,
А. Каліновський, З. Жуковська та ін.)
Чимало дослідників історії фізкультурної освіти розвивають думку
Б. Крама, який виокремлює такі концепції фізкультурної освіти: біологічна
концепція фізичної підготовки; педагогічна концепція освіти через рух;
персоналістична концепція рухової освіти; конформістська концепція
спортивної соціалізації; критично-конструктивістська концепція рухової
соціалізації [2, 89; 1, 522].
Метою цієї статті є розгляд біологічної концепції фізкультурної освіти
через її головні поняття – «здоров’я» та «рух».
Методи дослідження. Аналіз наукових підходів до розуміння
поняття «біологічна концепція фізкультурної освіти», аналіз навчальних
програм із подальшою класифікацією з метою поділу на групи за
подібністю цілей, синтез – для досягнення цілісного розуміння практичного
застосування ідей, запропонованих біологічною концепцією.
Виклад основного матеріалу Сама біологічна концепція фізичного
виховання меншою мірою акцентує на вихованні, базуючись переважно на
фізичній ознаці. Свою думку щодо такого підходу висловлюють польські
дослідники М. Демель і А. Склад: «Б’ємося на двох фронтах: з абіологізмом
в педагогіці і з біологізмом у фізичному вихованні. Робимо це в ім’я
гуманізму, тобто концепції всебічного розвитку людини» [3, 9].
Біологічна концепція пов’язана з розвитком шведської гімнастики та, як
наслідок, її цілі сформульовано через тренування анатомічних і фізіологічних
компонентів, які піддаються змінам [2, 89]. Біологічну концепцію у фізичному
вихованні слід трактувати як складову цілісного процесу. Науковцем, який
сформулював її головні твердження та надав їй цілісного бачення на теренах
Польщі, є Єнджей Снядецький. Можна стверджувати, що власне
Є. Снядецький одним із перших почав упроваджувати у практику теоретичні
узагальнення про метаболізм і перший окреслив життя через форму
163

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

існування білка. Згідно з його концепцією, людина є творінням природи,
здатним до розвитку суспільної думки.
У цьому формулюванні яскраво проглядається вплив педагогіки
Ж.-Ж. Руссо. Мистецтво виховання повинно було наслідувати природу,
відповідати їй, не намагаючись виходити за її межі. У підході Є. Снядецького
до питань фізичного виховання спостерігається їх відокремленість від
позафізичної освіти, яку він трактував як побічні явища. Сьогодні напрями
освітніх розвідок у цій проблематиці є полярними, проте навіть ця полярність
має тенденцію до синтезу. Дослідження в галузі фізкультурної освіти входять
у методологічне поле досліджень культури, моральності, знань і вмінь. Сама
біологічна концепція є тим елементом, через який можуть проводити як
біологічні, так і педагогічні дослідження фізичної культури.
Здоров’я як засадниче поняття біологічної концепції фізичного
виховання
Фізичне виховання – це сфера діяльності, яка повинна бути
спрямована на здоров’я, що, у свою чергу, є багатоаспектним. На думку
Бохарда (Bouchard) і Шепарда (Shepard) [5], такий підхід розглядається на
кількох рівнях:
- морфологічному (будова тіла, жирова тканина та її розміщення,
міцність кісток, гнучкість тощо);
- м’язовому (сила напруження м’язів, яка розвивається через
витривалість);
- серцево-дихальному (толерантність до фізичного навантаження,
максимальна
аеробна
потужність,
механізми
метаболічної
ефективності);
- моторному (м’язова сила, спритність, координація та швидкість рухів);
- метаболічному (толерантність до глюкози, механізми дії ліпідів і
ліпопротеїдів).
Фізичне виховання повинно приносити вихованцю певні біологічні
результати. Для прикладу, загальна програма виховання в галузі фізичної
культури в Польщі формулює такі цілі: «Метою навчання й виховання в
галузі фізичної культури є створення оптимальних умов, які забезпечують
дітям і молоді:
- гармонійний фізичний розвиток (через відповідний вибір стимулів, які
впливають на риси соматичних систем: серцево-судинної, дихальної та
нервової, що стосується згідно з правилами гігієни праці й відпочинку
вироблення навиків вмілого використання таких чинників як: вода,
повітря, світло, температура, рельєф тощо. У цьому випадку часто
йдеться про пристосування організму до життя в урбанізованому
промисловому середовищі);
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- розвиток психомоторики (через вибір відповідних засобів, які розвивають моторні риси; навчання і вдосконалення різних форм рухової активності, виказ індивідуальних рухових вподобань, інтересів і вмінь учнів);
- розвиток психіки (розвитком через увагу у процесі фізичного
виховання індивідуальних рис особистості: властиве співвідношення
між фізичним, розумовим і емоційним);
- надання учням необхідних знань у галузі фізичного виховання;
- формування характеру й бажаного життєвого укладу як в
індивідуальних, так і групових видах діяльності; соціальна інтеграція;
співпраця та спільна діяльність з учителями, батьками та громадою;
- навчання естетики руху (через ритміку й художню експресію, турбота
про елегантність постави, красу, гармонію та свободу) [12].
Перший, другий і шостий пункти прямо стосуються принципів,
закладених в основу біологічної концепції фізкультурної освіти. На перший
погляд інші позиції не мають такого очевидного зв’язку з вищезгаданою
концепцією. Тим не менш, у третьому пункті виразно проглядається зв’язок
із взаємовпливами думки й тіла, важливості стимулювання розвитку в обох
сферах, що повинно служити гомеостазу, необхідному для належного
функціонування біологічному організму, який провадить свою суспільну й
культурну активність. У свою чергу, четвертий пункт вказує на необхідність
надання людині знань, які дадуть змогу обґрунтувати необхідність фізичної
активності. У кінцевому рахунку заходи, розроблені в межах цього
завдання знову-таки спрямовані на пояснення значення біологічної
концепції фізичного виховання.
Сучасні суспільні реформи, які проходять у країнах Європейського
Союзу приділяють значну увагу фізичній активності як важливому елементу
національних програм підтримки здоров’я. Це наслідок донесення
інформації про значення рухової активності для профілактики здоров’я.
Коротко кажучи, йдеться про утвердження єдиної для всіх країн думки:
жодні ліки не замінять руху, який, за умови правильної організації,
позбавить від необхідності приймати ліки.
У цьому контексті у 80-х роках минулого століття з’явилася Концепція
фітнесу, пов’язаного зі здоров’ям (Health Related Fitness (H-RF)). У її
реалізації взяли участь багато світових організацій, відбувалися міжнародні
наукові конгреси, проводилася низка досліджень і експериментів [9, 351].
Результати досліджень вказують на те, що рівень здоров’я
особистості й популяції загалом більше визначається рівнем систематичної
участі в різних формах фізичної активності, ніж актуальним рівнем
тренувальних досягнень. Фізична активність є насправді найпростішим і
найрезультативнішим засобом удосконалення всіх компонентів здоров’я.
Загальновідомим є також зв’язок між незначною руховою активністю та
ожирінням, хворобами хребта, серцево-судинної системи й обміну
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речовин [7]. У зв’язку з цим в останні роки постала пропозиція заміни
терміну H-RF терміном «Health Related Physical Activity», що українською
мовою можна передати як «фізична активність як мірило здоров’я, або
«здоров’язбережувальна фізична активність».
Слід підкреслити, що концепція здоров’я наближена до визнаного
антропомоторикою поняття «моторні здібності», під якими розуміють
структурні й функціональні властивості організму, які визначають рухові
можливості людини [5].
Прийняття головних засад концепції H-RF має істотні наслідки для
їхньої діагностики. До цього часу в дослідженнях фізичної форми часто
застосовували різні рухові тести на діагностику показників здоров’я та
повних біологічних можливостей (англ. Positive Health Wellness).
У біологічній концепції підкреслюється, що слід відмовитися від
застосування в оцінюванні фізичної форми шкали, яка базується виключно
на нормі статистичній, визначеній на основі досліджень населення.
Натомість слід вказати кожній особистості її актуальні потреби й визначити
бажану поведінку [4, 54]. Індивідуальний підхід є особливо доцільним,
якщо до уваги взято дійсні цілі фізичного виховання.
Вплив браку рухової діяльності на людське здоров’я
Розвиток техніки, засобів масової інформації та частішого ізолювання
людської особистості від природного оточення має значний негативний
вплив на її фізичну активність і здоров’я. Найбільш небезпечним здається
явище значного обмеження фізичної активності людини. «Рух є біологічною
потребою тварин і людей, є елементарною основою психічного та фізичного
здоров’я – писала Г. Шварц [13, 223], – в організмах, позбавлених руху
розвивається патологічні процеси, ці організми хворіють і швидше старіють.
Це пояснюється функцією, яку виконують м’язи в обміні речовин у всьому
організмові. Робота м’язів і рух – це не тільки чинники, необхідні для
утримання фізичної форми та психо-фізичної продуктивності дорослих осіб, а
й надзвичайно важливий чинник розвитку організму, що росте.
Зростання й розвиток не є механічними процесами, які
використовують живлення й асиміляцію. Для правильного зростання, для
відповідного процесу синтезу живої матерії необхідним є чергування
асиміляції та дисиміляції, зміни фаз збудження й гальмування, праці й
відпочинку. Ці процеси не можуть правильно відбуватися за умов
відсутності руху або обмеженої рухової активності.
Таку високу оцінку руху дають у своїх працях також і науковці
В. Романовський і А. Ебергард [11], які стверджують, що рух веде до
вдосконалення морфолого-функціональних тканин і органів. Відсутність руху
веде до втрати активності тканинами, м’язами, нервами, внутрішніми
органами, зменшує кількість кисню в організмі, а також сповільнює обмін
речовин. «У період зростання відсутність руху призводить до його
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сповільнення, негармонійного розвитку тіла (вади осанки), каліцтва з іншими
психофізичними ускладненнями, негативно впливає на розвиток скелету.
Відсутність руху призводить до незворотних змін у вигляді надмірного
зростання сполучної тканини, відкладення колагену й інших відкладень, які
викликають дегенерацію опорно-рухового апарату та внутрішніх органів.
Брак руху й фізичної праці пришвидшує інволюцію, зменшуючи активність
обміну речовин, підвищенням виведення вапна, фосфору, калію, азоту,
натрію. З’являються симптоми атрофії тканин і органів, наприклад,
зменшення об’єму серця, явне зниження фізичної витривалості, зниження
життєвої активності й максимальної вентиляції легень. Зростає частотність
скорочень серця після тренування і навіть у стані спокою, спричинена
зменшенням серцевого викиду, збільшенням часу, потрібного на повернення
до стану розслаблення. Зменшується об’єм рідин в організмі: крові й
позаклітинної рідини [8].
Згідно з Г. Кунським [6], брак руху ускладнює раціональне використання спожитих харчів, сприяє ожирінню та ускладнює його лікування,
погіршує периферичний кровообіг, послаблює сухожилля та м’язи, збільшує
ризик ушкодження суглобів, знижує імунітет до хвороб у щоденному житті.
В. Романовський [10], порівнюючи показники розміру серця
(порівняння маси серця до маси всього тіла), доводить, що серце людей, які
провадять пасивне життя, менші, ніж серце людей, які інтенсивно працюють і
провадять активний спосіб життя. Подібна ситуація існує і з серцями тварин,
які проживають на свободі й у неволі. Для активних людей менше
характерною є схильність до захворювань ішемічної хвороби серця, отже і
більша ймовірність уникнути інсульту, інфаркту, більший опір раковим
хворобам. Помірні фізичні вправи збільшують кількість імунних білків у крові,
рух запобігає виникненню таких цивілізаційних проблем, як ожиріння й
цукровий діабет. «Моторне звільнення», тобто добровільні заняття фізичною
працею та руховою діяльністю у прийнятній для себе формі, звільняють
людину від надмірного психічного напруження, апатії та депресії. Для
людини, яка піддається сучасним тенденціям, тобто веде переважно сидячий
спосіб життя, що веде до надмірної ваги та надмірного емоційного
збудження, рух є беззаперечною біологічною потребою, як профілактичною,
так і терапевтичною.
Щоб усвідомити значення руху, слід водночас усвідомлювати всі
характеристики процесу виховання. Усвідомлення необхідності фізичної
активності приходить лише тоді, коли ми розвиваємося до тієї міри, що
починаємо розуміти, що фізична активність упродовж життя є необхідною
біологічною потребою людини.
Рух – не лише біологічний вимір
Як пише М. Демель [3] у практиці фізичного виховання, у якій
домінує чинник руху де факто звели до фізичних вправ, а теорія починає
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зосереджуватися навколо моторних здібностей людини. Піднято значний
інформаційний пласт, якому вже не притаманна описова й топографічна
анатомія. Натомість, він базувався на функціональній анатомії, а згодом і
на біомеханіці з опорою на біофізику й кібернетику. У ньому морфологія
пов’язана з фізіологією в такий же спосіб, як структура та функції. До
досліджень моторного розвитку людини долучилися й інші спеціалісти,
серед яких особливе місце посів лікар-психолог Стефан Шуман, який
описав її найбільш ранні фази: до- і протомоторну.
У розмаїтті емпіричних досліджень з’явилась і антропомоторика,
міждисциплінарна наука про рухову сферу людини. Нею виокремлено
головні види рухової поведінки: локомотивна, продуктивна, бойова та
спортивна моторність (до якої відносять усі рухи тіла у процесі гри, розваг
чи танців), а також міміку, пантоміму, жестикуляцію та артикуляцію.
До ключових понять цієї теорії належать такі: «фізична
підготовленість», «фізична форма» й «мобільність». Виокремлено засади
дослідження окремих моторних рис: ті, які можна виміряти й позначити
кількістю (сила, міцність, гнучкість, спритність) і ті, які не можна виміряти,
якісні (плинність і трансмісія руху, очікування, ритмічність тощо).
З’явилося все більше глибоких психомоторних досліджень, а саме
таких вимірювань часу реакції на подразнення, рухової пам’яті, точності й
координації рухів, рухової симетрії та асиметрії, зміни видів діяльності під час
тренування тощо. Також було проведено роботу над систематизацією рухів
людини. Оригінальна таксономія З. Гілевича, наприклад, охоплює такі
категорії: елементарні рухи (на зразок літер у абетці), їхні комбінації (моторні
склади), а також рухові акти (подібні до виразів, які уже мають певне
значення), рухові дії (моторні фрази), і, нарешті, саму рухову активність.
З метою розпізнання рівня фізичного розвитку вихованця, а особливо
його рухових здібностей, розроблено різноманітні методики й тести
(наприклад, серія тестів Л. Денисюка). З метою забезпечення інформації
про фізичний розвиток і підготовленість населення проводять масові
дослідження та порівняння з нормою (вимірювання ступеня фізичної
підготовленості Дж. Медлярського, визнане на світовому рівні, а потім
його актуалізація у працях Р. Тжесньовського). Крім того, проводять
систематичні дослідження, які демонструють розвиток за кількома
вимірами: біологічним, психічним, суспільним, що дає змогу простежити
співвідношення між різними показниками.
Висновки. Відправною точкою біологічної концепції фізкультурної
освіти були природні, біологічні особливості, ними ж визначалися
процедури й цілі фізкультурної освіти. Було б несправедливо
стверджувати, що такі підходи до фізичного виховання не мали впливу на
шкільну освіту. Ідеться про те, що фізичне виховання, на думку
прихильників біологічної концепції, є відділеним від самого процесу
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виховання, суто біологічно спрямованим процесом. Такий підхід визнано
помилковим, зважаючи на прирівнювання фізичного виховання лише до
руху та вправ. Це було визнано практиками, які підкреслювали виховні
аспекти фізичного виховання й завдяки зусиллям яких з’явилася нова
наукова дисципліна – педагогіка фізичного виховання.
Недоліком у практичній реалізації біологічної концепції є
неврахування зв’язку між мисленнєвим процесом і дією, несвідоме
відпрацювання рухів, автоматизм. Увесь педагогічний досвід засвідчує, що
те, що у вихованні є притаманним талановитим учителям, базується не на
автоматизмі, а на інтуїції й таланті, які підкріплюються знаннями з
гуманістичної педагогіки.
Проте слід зазначити, що, незважаючи на названі недоліки, доробок
описаної вище наукової школи, хоча дещо однобічний, є надзвичайно цінним
і багатим. Більше того, він необхідний для практичної організації фізичного
виховання, оскільки інші концепції його не заперечують, а пропонують інші
підходи до таких його ключових понять, як «здоров’я» і «рух».
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РЕЗЮМЕ
Скальски Д. Понятия «здоровье» и «движение» в биологической концепции
физического воспитания в европейском среднем образовании.
В статье определены подходы к таким понятиям, как «здоровье» и
«движение», в биологической концепции физического воспитания в европейском
среднем образовании. Рассмотрены цели обучения и воспитания в отрасли
физической культуры, а также подчеркнута важность индивидуального подхода к
формулированию этих целей для каждой отдельной личности. Раскрыто влияние
нехватки двигательной деятельности на человеческое здоровье, поэтому
подчеркнуто, что для современного человека, который ведет в основном сидячий
образ жизни, и в результате этого страдает от чрезмерного веса и чрезмерного
эмоционального возбуждения, движение – это биологическая потребность, как
профилактическая, так и терапевтическая. Подчеркнуты особенности
практической реализации биологической концепции физического воспитания в
европейском среднем образовании.
Ключевые слова: биологическая концепция физического воспитания, здоровье,
движение, цели физического воспитания, двигательная активность.

SUMMARY
Skalski D. The Notions «Health» and «Motion» in the Biological Concept of Physical
Training in European Secondary Education.
In the article different approaches to such notions as «health» and «motion» in the
biological concept of physical training in European Secondary Education have been defined.
The objectives of education in the sphere of physical culture have been considered and also
emphasized an importance of individual approach to formulation of these objectives for each
person separately. The impact of the lack of motor activity on a person’s health has been
revealed and it has been emphasized that for a modern person, who led a sedentary lifestyle
in most cases and as a result of it suffered from overweight and excessive emotional arousal,
motion is indisputable biological need, both preventive and therapeutic.
The peculiarities of practical realization of physical education biological concept in
European secondary education have been outlined. Curricula for physical education have been
analyzed. It has been established that the majority of objectives are connected with biological
dimension. The methods of establishment of physical form level have been systemized.
L. Denysiuk, J. Medliarski and R. Tzesniovski are considered to have made a great
contribution in this sphere. In order to recognize the level of physical development of the pupils,
and especially motor skills various methods and tests (for example, a series of tests by
L. Denisyuk) have been developed. To provide information on physical development and fitness of
the population massive research and comparison with the norm (measure the physical fitness of
J. Medliarski recognized at a global level and its update in the works of R. Tzesniovski) are made.
In addition, the conduct systematic studies that demonstrate progress in several dimensions:
biological, psychological, social, allowing to trace the relationship between different indicators.
The opinions of the critics about this matter have been analyzed. It has been found that
the main disadvantage attributed to this theoretical approach was its ignoring of educational
and socialization potential of physical exercises and physical activity in general. It has been
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pointed out that the main notions of biological concept such as «motion» and «health» were also
crucial in other theoretical approaches to physical education organization in Europe, though their
understanding and approaches to practical realization in physical culture were different.
Key words: «a biological concept of physical education», «health», «motion», «the
objectives of physical education», «physical training in European secondary education»,
«practical realization of a biological concept».
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СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ США
Метою статті є з'ясування структурно-змістових особливостей професійної
підготовки педагогічного персоналу для системи освіти дорослих США. Для досягнення
мети використано комплекс взаємопов’язаних методів дослідження: класифікація та
систематизація даних, методи структурно-функціонального, компаративнопедагогічного й інтерпретаційно-аналітичного аналізу. З’ясовано, що професійну
підготовку педагогічного персоналу для системи освіти дорослих США здійснює біля
п’ятдесяти університетів, найбільший попит мають програми магістра педагогічних
наук та доктора філософії, що пропонуються дистанційно. Перспективним вважаємо
вивчення шляхів використання альтернативного оцінювання.
Ключові слова: програми професійної підготовки, педагогічний персонал для
системи освіти дорослих, навчальні програми, дистанційне навчання.

Постановка проблеми. Аналіз наукової літератури засвідчив, що
останнім часом проблеми системи освіти дорослих розглядаються як
чинники стратегії суспільного розвитку, від розв’язання яких залежить
соціально-економічне становище будь-якої країни. Старіння населення,
конкуренція на ринку праці, бурхливий розвиток інтерактивних технологій
актуалізують безперервне навчання дорослих. Від професійної підготовки
висококваліфікованих фахівців залежить якість та ефективність програм
освіти дорослих, що дають можливість не тільки займатися професійним
розвитком, але й забезпечують самовдосконалення людини. США є безперечним освітнім лідером із цінним теоретичним і практичним досвідом професійної підготовки педагогічного персоналу для освіти дорослих, вивчення
якого надзвичайно важливе для проведення освітніх реформ в Україні.
Аналіз актуальних досліджень. У працях багатьох дослідників
обґрунтовуються концептуальні засади освіти дорослих (Н. М. Бідюк,
М. Т. Громкова, В. Г. Кремень, Л. Б. Лук’янова, Н. Г. Ничкало, О. І. Огієнко,
Н. С. Побірченко, В. І. Подобед, Л. Є. Сігаєва та ін.); аналізується система
підготовки професійних педагогічних кадрів та післядипломна педагогічна
освіта (С. Ю. Алферов, Г. А. Андреєва, І. А. Зязюн, В. І. Луговий, В. Г. Онушкин,
Л. П. Пуховська та ін.); досліджуються особливості розвитку освіти дорослих у
зарубіжних
країнах
(І. О. Беюл,
В. Д. Давидова,
Т. С. Кошманова,
А. М. Митина, О. І. Огієнко, О. Г. Савіних, О. С. Соколова та ін.). Значний
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інтерес становлять праці з проблем освіти дорослих таких зарубіжних
науковців, як К. Гоул (C. Houle), С. Брукфілд (S. Brookfield), Ш. Мерріем
(S. Merriam), Б. Крейтлоу (B. Kreitlow), Дж. Хеншке (J. Henschke) та ін.
Проте аналіз вітчизняних досліджень із порівняльної педагогіки
засвідчив, що проблема підготовки педагогічних кадрів освіти дорослих
США не була предметом системного вивчення. У той самий час розкриття
цінного теоретичного та практичного досвіду США допоможе
пришвидшити процес розбудови системи освіти дорослих в Україні.
Мета статті – зʼясувати структурно-змістові особливості професійної
підготовки педагогічного персоналу для системи освіти дорослих США.
Методи дослідження. Для досягнення мети використано комплекс
взаємопов’язаних методів дослідження таких, як: абстрагування й
конкретизація, класифікація та систематизація даних, узагальнення,
методи структурно-функціонального, компаративно-педагогічного та
інтерпретаційно-аналітичного аналізу.
Виклад основного матеріалу. Професійну підготовку педагогічного
персоналу для системи освіти дорослих США здійснює біля п’ятдесяти вищих
навчальних закладів, що розташовані в 33 штатах. Незважаючи на відсутність
єдиної федеральної системи контролю післядипломної освіти, програми
освіти дорослих США побудовано відповідно до стандартів, розроблених
Комісією професорів з Освіти Дорослих [8, 3]. Після проходження навчання за
умови виконання вимог навчальних програм післядипломної освіти можна
отримати освітньо-кваліфікаційні рівні магістра мистецтв, магістра наук,
магістра педагогічних наук, спеціаліста, а також науковий ступінь доктора
філософії або доктора педагогічних наук в галузі освіти дорослих. Більшість
університетів пропонує одну або дві програми підготовки педагогічного персоналу для системи освіти дорослих, причому це можуть бути тільки магістерські програми, тільки докторські програми, або програми обох рівнів. Найбільший попит мають програми магістра педагогічних наук та доктора філософії, і тільки деякі окремі університети пропонують програми спеціаліста.
Професійна підготовка педагогічного персоналу для освіти дорослих
відбувається в адміністративних підрозділах університетів, що називаються
коледжами або школами. Питаннями магістерських та докторських
програм займається відділ післядипломної освіти, але не завжди програми
освіти дорослих відносяться до певної кафедри або факультету.
Серед широкого спектру програм підготовки педагогічного
персоналу для системи освіти дорослих найбільш поширеною є «Програма
освіти дорослих», що представлена майже у половині університетів США.
«Програма освіти дорослих та вищої освіти» представлена в п’яти
університетах, «Програма освіти дорослих і безперервної освіти» та
«Програма освіти дорослих і розвитку людських ресурсів» – у трьох різних
університетах, «Програма лідерства в освіті дорослих та громадянській
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освіті» – у двох університетах. Державноий університет Клівленда та
університет Акрон пропонують спільну «Програму освіти та розвитку
дорослих». Аналізуючи весь спектр програм підготовки педагогічного
персоналу для системи освіти дорослих, можна розділити їх на три групи:
програми освіти дорослих, програми лідерства в освіті дорослих і
програми, що мають міждисциплінарний характер.
Аплікаційний процес відбувається згідно з концепцією «цілісної
особистості» (whole person), тобто з урахуванням життєвого досвіду,
результатів попереднього навчання, а також мотивації до навчання.
Необхідно пройти співбесіду з консультантом програми освіти дорослих,
представити рекомендаційні листи. Вимогою є також достатній досвід
роботи дорослими, який студенти використовують під час навчання.
Необхідно зауважити, що термін навчання залежить від багатьох
факторів, зокрема від форми навчання. Так, магістерська програма
звичайно триває 2–3 роки. Для стаціонарного навчання існують вимоги
до навчального навантаження якнайменше 9–12 кредитних годин за
семестр. Кредит або кредитна година (credit, credit hour) є
уніфікованою одиницею виміру часу, що витрачається студентом на
вивчення певної дисципліни. Один кредит відповідає відповідає одн ій
годині (50 хвилин) занять на тиждень протягом семестру [1, 72–73].
Навчання в докторантурі триває від 3–4 років до 7–8. На відміну від
очного, дистанційний курс у магістратурі може тривати 1,5–2 роки, у
докторантурі – 3 роки. Якщо навчання відбувається повністю он-лайн,
студенти звичайно поділяються на когорти. Термін когорта (cohort) в
дистанційній освіті США означає групу студентів, що навчаються за
однією програмою. Разом із викладачами університету члени когорти
створюють свою віртуальну навчальну спільноту.
З’ясовано, що переважна кількість програм професійної підготовки
педагогічного персоналу для системи освіти дорослих пропонується дистанційно. У випадку змішаного або гібридного навчання визначається кількість
годин традиційного навчання (face-to-face) та он-лайн навчання. Пропонуються різні схеми розкладу занять, що враховують напружений графік працюючих студентів. Деякі університети використовують електронні програми,
що дозволяють вибирати найбільш оптимальну схему навчання в кожному
конкретному випадку відповідно до можливостей або потреб студента.
Дослідники виокремлюють три інституційні організаційні моделі
дистанційного навчання: перша модель, коли окремий заклад вищої освіти
реалізує дистанційні програми паралельно з традиційними; друга модель,
коли освітній заклад пропонує навчання тільки за дистанційною формою,
тобто це віртуальний університет; та третя модель, за якою система
дистанційного навчання функціонує на базі двох або більшої кількості
навчальних закладів [2, 39]. Виявлено, що в США існує дві інституційні
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моделі дистанційного навчання професійної підготовки педагогічного
персоналу для системи освіти дорослих: перша, коли дистанційне
навчання здійснюється окремим закладом вищої освіти, та друга, коли
освітній заклад є віртуальним університетом і спеціалізується тільки на
програмах дистанційного навчання. Найбільш поширеною є модель, за
якою програми освіти дорослих здійснюються окремими університетами.
Щодо другої моделі, то вона представлена університетом Капелла штату
Міннесота. Цей віртуальний університет є єдиним вищим навчальним
закладом США, що практикує тільки дистанційну форму навчання за
програмами освіти дорослих.
Вважаємо за доцільне схарактеризувати окремі програми
професійної підготовки педагогічного персоналу для системи освіти
дорослих. Основним нормативним документом організації навчального
процесу в американських університетах є навчальний план. У ньому
визначається перелік і, як правило, послідовність вивчення дисциплін,
кількість кредитів, форми контролю, термін навчання, додаткові вимоги до
вибору деяких дисциплін, тощо. Кожен студент повинен узгодити свій
навчальний план з керівником і підписати контракт.
Докторська програма університету Капелла складається з чотирьох
взаємопов’язаних компонентів: проходження навчальних курсів он-лайн,
участь у колоквіумах, що вимагають безпосередньої участі докторантів і
тривають протягом 2–3 днів на території університету, складання
комплексних екзаменів та написання дисертаційної роботи. Докторська
програма університету передбачає отримання ступеню доктора філософії або
доктора педагогічних наук, що дає можливість випускникам працювати
викладачами, директорами програм написання грантів, віце-президентами з
наукових питань, керівниками програм базової освіти дорослих,
проректорами чи президентами у громадських коледжах, професійнотехнічних училищах, військових навчальних закладах, університетах тощо.
Програма «Доктор філософії в галузі освіти: середня спеціальна освіта
та освіта дорослих» передбачає отримання щонайменше 120 кредитів, за
курс однієї дисципліни можна отримати 4 кредити. Обов’язкова частина
складається з двох блоків – основного та спеціалізованого, варіативна налічує
чотирнадцять різних курсів навчальних дисциплін, наприклад «Планування та
оцінювання навчання, заснованого на компетенціях», «Стратегії подолання
прогалин у знаннях», «Освіта та законодавство» тощо. Програма «Доктор
педагогічних наук в галузі освіти дорослих» передбачає отримання
щонайменше 72 кредитів, за курс однієї дисципліни можна отримати 6
кредитів. Порівняно з програмою доктора філософії, курсів набагато менше й
вони мають переважно практичну спрямованість: «Критичний підхід до
експериментального
дослідження»,
«Як
стати
дослідникомекспериментатором», «Лідерство як результат персонального та
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професійного розвитку» тощо. Серед вимог програми є також виконання
проекту Кепстоун (Capstone). Існує також можливість пройти навчання за
докторською програмою та отримати науковий ступінь пізніше [5].
Магістерська програма освіти дорослих університету Оберн
отримала почесну нагороду за інновації в освіті дорослих, що є
безперечним доказом якості навчальних програм і впровадження
інноваційних технологій у практику підготовки педагогів для освіти
дорослих. Програма складається з блоку обов’язкових дисциплін: «Основи
освіти дорослих», «Методи навчання дорослих», «Розробка навчальних
планів» та вибіркових дисциплін. Важливо, що програма магістра
педагогічних наук передбачає отримання щонайменше 30 кредитів, у той
час як програма магістра наук вимагає отримання 36 кредитів, проведення
дослідження та написання магістерської роботи. Випускники магістерських
програм працюють бізнес-тренерами, педагогами професійного навчання,
викладачами коледжів або університетів, базової освіти для дорослих у
вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, вечірніх школах,
громадських некомерційних організаціях тощо [3].
Університет Болла штату Індіана, що називають найкращим
навчальним закладом середнього заходу США, будує свою освітню політику
на трьох принципах. Перший принцип реалізується шляхом надання
студентам права вибору з широкого спектру програм і можливостей
запровадити свої ідеї в реальне життя. Принцип отримання досвіду
повʼязаний з участю студентів у роботі програм, клубів, організацій та
проектів університету як на місцевому рівні, так і міжнародному. Третій
принцип пов’язаний, передусім, з використанням сучасного обладнання та
технологій у навчанні. Таким чином, магістерська програма університету
Болла спрямована на розвиток компетентностей у плануванні, проведенні та
оцінюванні ефективності освітніх програм для дорослих у різних сферах [4].
Особливістю програм освіти дорослих у Колумбійському університеті
є широкий спектр дисциплін, що налічує 60–70 залежно від рівня
підготовки. Програма складається з 12–13 категорій дисциплін, таких як
«Розвиток дорослих», «Планування та оцінювання», «Групова динаміка»,
«Вирішення конфліктів» тощо. Можливий вибір будь-якої дисципліни з
різних категорій, причому дисципліни поділяються на обов’язкові,
вибіркові та факультативні. Головною відмінність між програмами магістра
мистецтв та магістра педагогічних наук є кількість дисциплін і кількість
кредитів. Так, навчальним планом програми магістра педагогічних наук у
галузі освіти дорослих та лідерства передбачено 60 кредитів, відповідно
більша кількість дисциплін, а магістра мистецтв – 45, що пов’язано і з
терміном навчання. Крім того, необхідною умовою при вступі на навчання
за програмою магістра педагогічних наук є досвід роботи. Таким чином,
вимоги програми магістра педагогічних наук є більш високими [9].
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Програма освіти дорослих університету Індіани, що була розроблена
ще в 1946 році, належить до однієї з найстаріших у США. Вона була
переведена в он-лайн формат у 1998 році, характеризується гнучкістю,
поєднує активне цілеспрямоване навчання та професійний розвиток.
Програма складається з блоку дисциплін основного курсу та блоку
вибіркових дисциплін, що є завершальним етапом курсу. Крім традиційних
теоретичних дисциплін, основний курс включає в себе тренінг в
університеті та семінар «Кепстоун», що призначений допомогти краще
підготуватися до проведення самостійного дослідження. Обов’язковими
складовими є щотижневі спостереження, рефлективні есе та проектна
робота. Випускники програми працюють у громадських, державних,
корпоративних установах та організаціях педагогами для дорослих,
менеджерами управління людськими ресурсами, інструкторамиметодистами, фахівцями з розробки програм для дорослих тощо [6].
Програма «Магістр педагогічних наук у галузі освіти дорослих»
університету Співдружності Вірджинії готує педагогів для дорослих, що
працюють у корпораціях, закладах вищої освіти, системі охорони здоровʼя,
державних і федеральних агентствах, некомерційних або громадських
організаціях та агентствах соціальних служб. Унікальною особливістю
програми освіти дорослих університету є електронне портфоліо студента у
форматі інтернет-журналу (блогу). У поєднанні із семінаром Кепстоун та
дієвим навчанням портфоліо студента виступає альтернативною формою
оцінювання, що повністю замінює комплексний екзамен. Магістерська
програма «Магістр наук у галузі освіти дорослих» державного університету
Північної Кароліни в Грінсборо також пропонує альтернативні варіанти
успішного завершення програми: захист дисертації або складання
комплексного екзамену. Разом із тим для всіх варіантів розроблено жорсткі
умови проходження оцінювання з вимогою обов’язкової звітності та
публічного захисту роботи [7].
В основі програми доктора педагогічних наук у галузі освіти дорослих
університету Джорджії лежать принципи престижного Проекту Докторських
Програм фонду Карнегі. Програма спрямована на підготовку лідерів і вченихпрактиків, які сприяють новаторському поєднанню теорії, наукових
досліджень та практики і прагнуть до стійких позитивних змін в освіті
дорослих. Проходження стажування є важливою складовою програми освіти
дорослих, що забезпечує набуття студентами якісно нового досвіду в умовах
певного освітнього середовища в контексті теоретичної підготовки, а також
розвитку вмінь здійснювати самостійне дослідження.
Як уже було сказано, програми спеціалістів пропонуються тільки в
деяких університетах. Програма «Спеціаліст у галузі освіти» педагогічного
коледжу університету Джорджії призначена для магістрів, які хочуть
поглибити свої знання та вдосконалити вміння в галузі лідерства,
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викладанні у вищих закладах освіти, плануванні навчального процесу,
консультуванні та працюють або планують працювати у програмах базової
освіти для дорослих, технічних і професійних програмах та інших сферах
освіти для дорослих [10].
Програма «Сертифікат у галузі навчання дорослих» університету
Коннектикут призначена для тих, хто хоче отримати додаткову
спеціалізацію в галузі освіти дорослих або в подальшому навчатися на
ступінь магістра. Випускники програми отримають знання та розвивають
навички використання ефективних методів під час планування, мотивації
дорослих до навчання, а також проведення оцінювання програм і рівня
освітніх послуг на робочому місці.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Дослідження
показало, що професійну підготовку педагогічного персоналу для системи
освіти дорослих США здійснює біля п’ятдесяти вищих навчальних закладів,
що розташовані в 33 штатах. Виявлено, що більшість університетів пропонує
одну або дві програми підготовки педагогічного персоналу для системи
освіти дорослих, найбільший попит мають програми магістра педагогічних
наук і доктора філософії.
Відзначено, що зарахування на навчання відбувається згідно з
концепцією «цілісної особистості», тобто з урахуванням життєвого досвіду,
результатів попереднього навчання, а також мотивації до навчання. Термін
навчання залежить від форми навчання. З’ясовано, що переважна кількість
програм професійної підготовки педагогічного персоналу для системи
освіти дорослих пропонується дистанційно. Найбільш поширеною є
модель дистанційного навчання, за якою програми освіти дорослих
здійснюються окремими університетами.
Відзначено, що програми професійної підготовки педагогічного
персоналу для освіти дорослих характеризуються різноманітністю.
Програми з отриманням сертифікату призначені для тих, хто хоче отримати
додаткову спеціалізацію в галузі освіти дорослих або в подальшому
навчатися на ступінь магістра. Можливі варіанти успішного завершення
магістерської програми: захист дисертації, складання комплексного
екзамену або виконання проектної роботи. Докторські програми
складаються з проходження курсу основних та вибіркових дисциплін,
проведення дисертаційного дослідження, складання іспитів і захисту
дисертації. Важливою складовою навчальної програми є проходження
стажування. Зіставний аналіз дає підстави стверджувати, що програми
доктора педагогічних наук характеризуються практичною спрямованістю.
Виявлено, що характерними рисами програм для освіти дорослих є
надання студентам права вибору з широкого спектру програм і дисциплін,
отримання досвіду шляхом участі в різноманітних проектах, використання
сучасного обладнання та технологій у навчанні, поєднання активного
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цілеспрямованого навчання та професійного розвитку, проектного та
проблемного навчання.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів процесу професійної
підготовки педагогічного персоналу для освіти дорослих США. Особливо
перспективним може бути вивчення використання альтернативного
оцінювання, особливостей використання гнучких програм дистанційного
навчання й забезпечення поєднання проектного та проблемного навчання
під час підготовки педагогічного персоналу для освіти дорослих.
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РЕЗЮМЕ
Чугай
О.
Ю.
Структурно-содержательные
особенности
подготовки
педагогического персонала для системы образования взрослых США.
Целью
статьи
является
выяснение
структурно-содержательных
особенностей профессиональной подготовки педагогического персонала для
системы образования взрослых США. Для достижения цели использован комплекс
взаимосвязанных методов исследования: методы структурно-функционального,
компаративно-педагогического и интерпретационно-аналитического анализа.
Выяснено, что профессиональную подготовку педагогического осуществляет около
пятидесяти университетов, наибольшим спросом пользуются программы
магистра педагогических наук и доктора философии, предлагаемых дистанционно.
Перспективным считаем изучение использования альтернативного оценивания.
Ключевые слова: программы профессиональной подготовки, педагогический
персонал для системы образования взрослых, учебные программы, дистанционное
обучение.
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SUMMARY
Chugai O. The structural and conceptual peculiarities of training teaching staff for the
US adult education system.
The article aims to clarify the structural and conceptual peculiarities of training
teaching staff for the US adult education system. A set of interrelated research methods such
as classification and systematization of data, structural and functional, comparative and
educational, interpretive and analytical analysis is used.
It is found that training teaching staff for adult education system is implemented in
fifty USA universities. It is revealed that the USA universities mostly offer one or two training
programs, Master of Science and Doctor of Philosophy being the most numerous ones.
It is noted that enrollment in adult education programs is conducted in accordance
with the concept of «whole person» that is based on life experience, prior learning
recognition and motivation to learn. It is found that the greater part of training programs for
teaching staff of adult education is offered remotely. The most common is distance learning
which is carried out by individual universities.
The main features of training programs are allocated: the right to choose from a wide
range of programs and disciplines, an opportunity to gain experience by participating in various
projects, to use the latest equipment and technology, to combine active targeted training and
professional development, project and problem-based learning that lead to sustainable
improvements in adult education. The possible options for successful completion of programs,
such as thesis, exam or project are revealed in some universities. The structure of doctoral
programs which consist of a course of basic and optional subjects, dissertation research, exams
and defending a thesis is analyzed. It is stated that the Doctor of Pedagogy program is more
practically oriented. Certificate programs are designed to obtain certification for those looking for
more specialization in adult education or further study for a master’s degree.
The study does not cover all aspects of training teaching staff for adult education in
the United States of America. It is offered to conduct further investigations of alternative
assessment, development of distance learning programs and project-based learning in
training teaching staff for adult education system.
Key words: training programs, teaching staff for adult education system, educational
programs, distance learning.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ БЕЛАРУСИ XIV – XVII ВВ.
Стаття присвячена дослідженню поняття «зміст громадянськопатріотичного виховання» в педагогічній думці Білорусі XIV–XVII століть.
Спираючись на теоретико-методологічні підходи до змісту виховання в сучасній
педагогічній науці, виділені сутнісні, структурні та функціональні складові змісту
громадянсько-патріотичного виховання в досліджуваний період, встановлені
історичні умови та особливості його розвитку. Основними методами дослідження
стали порівняльний, логіко-історичний та системно-структурний аналіз. Отримані
висновки можуть стати основою для розробки сучасних технологій і методик щодо
вдосконалення громадянсько-патріотичного виховання молоді.
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Ключові слова: зміст громадянсько-патріотичного виховання, громадянськопатріотичні риси та якості особистості, громадянсько-патріотичні відносини,
структура змісту громадянсько-патріотичного виховання, основні функції змісту
громадянсько-патріотичного виховання, патріотизм, громадянськість.

Постановка проблемы. Содержание воспитания – одно из
центральных понятий современной педагогической науки и практики,
которое определяет не только структуру, но и направления организации
воспитательного процесса. Содержание гражданско-патриотического
воспитания, как составная часть содержания воспитания вообще, формируется согласно с общими закономерностями развития воспитательной
системы. Отсюда целесообразно для рассмотрения сущностно-структурных
компонентов
содержания
гражданско-патриотического
воспитания
обратиться к определению понятия «содержание воспитания».
Изучение данного вопроса дает основания утверждать, что
историко-педагогическая интерпретация и сущностное наполнение
содержания воспитания на протяжении развития педагогической мысли
подверглись определенным изменениям.
Анализ актуальных исследований. В основе определения данной
категории – целостность компонентов воспитательного процесса и
ориентация на личность воспитанника с системой заданных черт и качеств.
Согласно отмеченных критериев можно выделить две основные группы
подходов к определению содержания воспитания.
Представители первого подхода под содержанием воспитания
понимают «совокупность запланированных свойств и качеств личности»,
которые должны воплощать результат воспитательного процесса, как
достижение цели (Н. И. Болдырев, И. П. Подласый, Л. Н. Седова,
Н. П Толстолуцких) [1; 5; 6].
Ко второму подходу относятся сторонники мнения о том, что
содержание воспитания – это «разнообразные виды педагогической
деятельности», благодаря которым происходит реализация общей цели
воспитания через формирование соответствующих черт и качеств личности
(Л. И. Маленкова, И. С. Марьенко, Н. Е. Щуркова) [3; 4; 12].
Как справедливо отмечает Е. В. Чекина, главное расхождение среди
исследователей связано с тем, что при признании содержания воспитания
«материализованные воплощением общих целей и задач», первый подход
акцентирует внимание на качественных достижениях воспитания («что
воспитывать?»), второй – на организации его процессуальной
составляющей («как воспитывать?») [10, 177].
Разработке обоих подходов посвящены многочисленные работы как
отечественных, так и зарубежных исследователей.
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Целью статьи является выявление сущностных, структурных и
функциональных основ понятия «содержание гражданско-патриотического
воспитания» в педагогической мысли Беларуси XIV – XVII веков.
В определении содержания гражданско-патриотического воспитания
мы будем опираться на первый подход во всем его многообразии, что
позволит объединить тенденции личностного саморазвития (качества,
черты, отношения) с ориентацией на необходимость общественной
самореализации человека как необходимого условия гражданскопатриотического воспитания. Понимание содержания воспитания как
системы запланированных черт и качеств личности наиболее
целесообразно для историко-педагогического исследования в связи с тем,
что при отсутствии организованного воспитательного процесса в
XIV–XVII вв. стремление к воплощению целей гражданско-патриотического
воспитания происходит через следование к конкретному воспитательному
идеалу с системой соответствующих ему черт и качеств.
Соответственно,
содержание
гражданско-патриотического
воспитания – это система гражданско-патриотических взглядов и убеждений,
способов деятельности, отношений, черт и качеств личности, составляющих
основу формирования гражданина и патриота своей страны.
Изложение основного материала. Для детального рассмотрения
понятия
«содержание
гражданско-патриотического
воспитания»
обратимся к его сущностному наполнению, структурным компонентам и
выполняемым функциям.
В определении сущности содержания воспитания гражданина и
патриота целесообразно отталкиваться от ключевых понятий
«гражданственность» и «патриотизм». В таком случае содержание
гражданско-патриотического воспитания будут отображать составные
компоненты исходных понятий. Однако сами эти понятия носят
многозначный характер и могут быть представлены и как важные качества
или чувства личности, и как общественные ценности, и как социальные
или моральные принципы развития общества.
Мы будем опираться на мнение о том, что гражданственность и
патриотизм – это личностные качества, которые выступают «сложными,
интегративными психологическими образованиями» (В. М. Коротков,
И. С. Марьенко, И. Ф. Харламов) [8, 323]. Соответственно содержание их
воспитания состоит из «простых элементов поведения», благодаря
которым в процессе интеграции происходит развитие и укрепление
воспитываемых качеств [8, 324].
Одним из таких простейших элементов сущностного наполнения
содержания гражданско-патриотического воспитания выступает система
отношений, которая влияет на развитие и поведение личности. Через
освоение этой системы отношений ко всему, что окружает человека на
181

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

протяжении его жизни, происходит развитие эмоционально-чувственного
восприятия, осознанных связей и поведенческих реакций гражданина и
патриота как предшественников устойчивых личностных черт и качеств.
Ключевые сферы существования личности детерминируют
взаимосогласованную
иерархию
отношений
через
единство
патриотического и гражданского, что находит проявление в национальном
сознании как высшей форме воплощения лучших качеств человекапатриота и человека-гражданина. В этой связи целесообразно выделить
основные группы отношений, выступавших отражением развития
сущностных основ содержания гражданско-патриотического воспитания в
педагогической мысли Беларуси XIV–XVII вв.
1. Отношения собственно-патриотического характера, которые
являются условно сформированными условиями и формами
жизнедеятельности белорусов. Традиционно заботливое отношение к
родному дому, семье и предкам; к земле, природе и окружающей среде, а
также к месту рождения и краю – составило фундамент единения
белорусского этноса на основе «трансцендентальных ценностей» [11, 234].
По мнению Т. И. Шамякиной они представляют собой «коллективное
бессознательное, систему архетипов, цементирующей нацию и делающих
ее, собственно, культурной особенностью» [11, 235]. Отсюда ведущими в
системе мировосприятия белорусов были идеи необходимости
гармоничного сосуществования человека и природы, а также
преемственности и единства как формы устойчивого развития народаэтноса. Эти обстоятельства обусловили преимущество в мировосприятии
наших предков экосоциальных ценностей – земли, окрестностей, общины,
направленных на гармонизацию интересов человека, природы, общества.
2. Отношения религиозно-бытового характера, которые, во многом,
стали отражением национально-конфессионального плюрализма, который
имел распространение на белорусских землях на протяжении веков. Эта
группа регламентировала отношение человека к вере и верованиям,
традициям, обычаям, а также к быту и укладу жизни. Представленная
группа отношений характеризовалось символически-аллегорическим
характером
и
синтезом
мифологически-языческих
элементов,
христианства, разнообразных влияний западных религиозных течений в
миропонимании белорусов. Необходимость мирного сосуществования в
таких условиях предопределила доминирование на белорусских землях
идей общего блага и толерантности. Как справедливо отмечает
Я. С. Яскевич белорусы «впитали в себя русскую соборность и
протестантское трудолюбие, героику католицизма и униатскую склонность
к компромиссам» [13, 48]. Отсюда среди основных ценностей группы
отношений религиозно-бытового характера следует отметить терпимость,
исполнительность, стремление к благотворительности.
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3.
Отношения
общественно-профессионального
характера
характеризуют отношение к другим людям и общине, основным занятиям,
промыслам, ремеслам, к хозяйствованию и собственности. Развитие
товарно-денежной системы и социально-экономические изменения,
которые происходили на протяжении XIV–XVII вв., внесли определенные
коррективы в общую направленность системы отношений данной группы.
Наряду с приверженностью к «грамаде» как основы жизнедеятельности и
важного условия самореализации человека на белорусских землях
приобретает распространение осмысление личной ответственности,
стремление к улучшению жизни, которое осознавалось задачей каждого
члена общества. Сословная консолидация держалась не только за счет
феодальной иерархии, но и под влиянием необходимости быть полезным
на своем месте. Консолидирующими ценностями, присущими данной
группе отношений, являлись сплоченность, взаимоподдержка и помощь,
возможность самореализации каждого в пределах общего блага.
4. Гражданско-правовые отношения получают активное развитие под
воздействием формирования государственно-правовых институтов ВКЛ. Они
включают отношение к власти и государю, государству, праву. Исторически
присущее уважение и признание высшей власти (воеводы, князя, государя и
др.) обусловили эволюцию гражданско-правовых настроений от доверия к
законопослушности. Причем развитие выделенной группы отношений на
белорусских землях в большинстве своем не носило насильственного
характера, а воспринималось важным условием общественного согласия,
возможностью сохранения мира, собственных традиций. Подчеркивая
общественную значимость права, правоведы исследуемого периода
отмечали «... правду имеем, за что Богу благодарны, а права сами себе
создаем, как наиболее можем вольность свою во всем сберегаем» [2, 274].
Согласованность писанного права с принципами христианской
морали составило основу мировосприятия наших предков, особенность
гражданско-правовых отношений исследуемого периода. Отсюда
приверженность праву будет возведена в ранг важнейших ценностей,
которую «стоит каждому приличному человеку знать» и, соответственно,
сохранять [2, 274]. Среди других ценностей данной группы отношений
следует отметить стремление к социальной справедливости, законности,
общественной стабильности.
5. Этнокультурные отношения отражают связь с собственной
историей и территорией, культурой, родным языком. Их развитие во
многом явилось результатом активизации этнических процессов на
белорусских землях в XIV–XVII вв. Трансформация естественных чувств
принадлежности
и
общности
приобретает
новые
формы
самоидентификации личности с определенной территорией, историей,
народом. Отсюда получают развитие и востребованность ряда
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гражданско-правовых ценностей – преемственности, сохранения
исторической наследственности и самостоятельности как важных условий
этнического развития народа-этноса. Вместе с тем, возникает понимание
необходимости сохранения этнокультурных основ воспитания. Идеологи
белорусского Возрождения и Реформации (Ф. Скорина, С. Будный,
Н. Гусовский, В. Тяпинский) акцентировали внимание на вопросах
просвещения и образования на родном языке, сохранения своих
традиций, развития собственной истории и культуры «Богу ко чти», «всем
добрым людям к научению» [7, 39].
6. Национально-осознанные отношения определяет наивысший
уровень развития гражданско-патриотических качеств в содержании
воспитания гражданина и патриота. Выделенную группу составляют
отношения к себе как к члену государства, к обществу как к
этнокультурной общности и к стране как к Отечеству. Комплексный
характер воплощения и действенные формы реализации отличают
систему отношений этой группы, являются показателем развития
национального белорусского самосознания. В его основе единство
патриотического – добродетели, самоотверженности, заботливости, и
гражданского – ответственности, долга, достоинства. В связи с этим
искреннее служение своей Родине понималось в исследуемый период
настоящим призванием благородного человека. Так канцлер ВКЛ Л. Сапега
в качестве своего жизненного девиза объявил: «Не только я, но и моя
жизнь принадлежит Отечеству!» [9, 348].
Предлагаемая система гражданско-патриотических отношений в
комплексе характеризует направленность личности на:
1. Родину-землю как определенную территориально-бытовую
общность, объединяющую группы отношений собственно-патриотического
и религиозно-бытового характера;
2. Родину-страну, воплощающую государственно-ценностные формы
жизнедеятельности
через
группы
отношений
общественнопрофессионального и гражданско-правового характера;
3. Родину-народ – историко-культурное единство на основании
групп отношений этнокультурного и национально-осознанного характера.
Выделенные
направления
в
совокупности
объединяют
многогранность гражданско-патриотических связей человека и выделяют
содержание воспитания патриотизма и гражданственности среди сложной
системы личностных отношений.
Вместе с тем, в основе любых отношений находится «эмоциональночувственное переживание личности, которое затрагивает сферу ее потребностей, знаний, убеждений, поступков и волевых проявлений» [8, 322].
Именно они характеризуют отношение человека через развитие системы
личностных черт и качеств. Гражданско-патриотические качества не являются
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исключением и содержание их воспитания также основывается на формировании соответствующих чувств, потребностей, убеждений, действий и пр.
Исторические
обстоятельства
жизнедеятельности
белорусов
обусловили личную и общественную востребованность в формировании
гражданско-патриотических чувств как важного консолидирующего условия
развития народа-этноса. Становление государственно-правовых и культурных институтов на белорусских землях в XIV–XVII вв. обеспечивало распространение гражданско-патриотических правил и норм поведения, детерминировало развитие убежденности в необходимости их выполнения, ценностные основы содержания формирования патриотизма и гражданственности.
На основании этого получают развитие практические формы воплощения
патриотизма и гражданственности, примерами реализации которых являются гражданско-патриотическое служение, преданность, ответственность.
Поэтапное развитие гражданско-патриотических чувств, убеждений,
деятельностного поведения с опорой на вышеописанную систему
гражданско-патриотических отношений-установок составляет основу
содержания воспитания гражданина и патриота своей Родины в XIV–XVII вв.
Взаимосвязь на уровне Родины-земли, выступая базовой категорией
содержания
гражданско-патриотического
воспитания,
отражала
эмоционально-положительное отношение к основным признакам своей
Родины – земле, дому, месту рождения т.д.; выступала вектором единения
на основании социокультурной общности, уважения к своим корням как
основы существования и развития народа. Эмоционально-чувственные
характеристики таких связей позволяют выделить ведущее качество содержания гражданско-патриотического воспитания любовь-эмоцию. Представленное качество у белорусов характеризовалась лиризмом, умилением,
жертвенностью, имело символично-аллегорические формы воплощения как
особенности
содержания
гражданско-патриотического
воспитания
белорусов.
Взаимосвязь
с
Родиной-страной
обусловило
осмысление
необходимости ценностного отношения к собственной территории,
государю, государству. Государственно-правовые изменения в XIV–XVII вв.
способствовали развитию правовой составляющей содержания воспитания гражданина и патриота, активизировали этнические процессы,
утвердив понимание важной для народа роли развития собственной
языка, культуры, истории. Для выделенной системы взаимосвязей
присущи преданность Отечеству, стремление к социальной справедливости и сохранение интересов Родины. Отмеченные компоненты
составили основу любви-осознания как ведущего качества содержания
гражданско-патриотического воспитания исследуемого периода. Его
особенностью являлась гуманистически-просветительская направленность
при ориентации на сильную государственно-правовую систему.
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Воплощением взаимосвязи с Родиной-народом, как высшего уровня
развития гражданско-патриотических отношений, являлась действенная
направленность личностных усилий ради Родины. Развиваясь от
соподчинения личных интересов общественным к гражданской активности
и ответственности за свой народ и страну, отмеченная связь выступала
основой национальной идентификации. Это предопределило признание
общественной важности любви-действия, которая основывалась на
необходимости каждого преданно выполнять свои права и обязанности
ради общего блага. Опираясь на национально-осознанные убеждения,
выделенное качество имело толерантные формы воплощения, что нашло
отражение в содержании воспитания гражданина и патриота в XIV–XVII вв.
Структурно содержание гражданско-патриотического воспитания
представляет собой взаимообусловленную систему его составных
компонентов.
Общечеловеческий компонент, который опирается на систему
«вечных» ценностей» – добро и зло, обман и истину и др., занимает
ключевое место в структуре содержания воспитания патриота и гражданина.
На основе добра и истины происходит и становление личности, и
формирование ее лучших моральных черт и качеств, как основы развития
устойчивых гражданско-патриотических чувств. Источником развития
общечеловеческого компонента на белорусских землях являются традиции
человеколюбия и благотворительности, заложенные христианством.
Осознанное стремление к справедливости и добру, обусловленное
христианской самоотверженностью и непротивлением злу, значительно
повлияло на формирование гуманистической направленности воспитания
гражданско-патриотических черт и качеств белорусов в структуре
содержания
гражданско-патриотического
воспитания
исследуемого
периода, обусловило их морально-этический характер.
Данный компонент находится во взаимообусловленном равновесии
с национальным компонентом. Его важная роль заключается в
обеспечении «конкретности» и «предметности» содержания гражданскопатриотического воспитания «живыми» примерами, оценивание которых
происходит через призму утвержденной системы национальных
ценностей – традиций, истории, культуры.
Консолидирующие процессы образования ВКЛ в XIV–XVII вв.
стимулировали развитие этнических представлений белорусов на основе
общности, обусловили осмысление собственной принадлежности через
идентификацию личности с определенной Родиной и ее ценностями. Отмеченные обстоятельства активизировали развитие компонентов национального сознания формирующейся белорусского народности на основании
традиционности, преемственности, преданности собственным истокам, как
важных характеристик содержания воспитания гражданина и патриота.
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Государственный компонент стимулирует и поддерживает
развитие гражданско-патриотических черт и качеств в форме прав и
обязанностей на общегосударственном уровне, обеспечивает их
деятельностное осуществление в общественно-правовой сфере,
способствует личностной реализации через выполнение ряда социальных
ролей
гражданско-патриотического
характера,
предусматривает
ценностное отношение к ключевым государственным атрибутам –
государю, территории, государственным символом, суверенитету.
Оформление
государственно-правовой
структуры
ВКЛ
на
протяжении XIV – XVII вв. ориентировало на социально-политическое
единение, утверждение прочной структуры общественно-правовых
отношений как важных компонентов устойчивого развития страны. В таких
условиях приверженность интересам своего народа и страны, приоритет
гражданского долга и патриотического служения становятся воплощением
активной гражданско-патриотической позиции личности в содержании
гражданско-патриотического воспитания.
Региональный
компонент
направлен
на
дополнение
государственного. Он является своего рода первой ступенью развития
настоящих гражданско-патриотических чувств, которые начинаются с
малого – семьи, дома, края и др. Коллективные условия жизнедеятельности
белорусов предусматривали тесную взаимосвязь личности с окружающей
средой, заботливые отношения к ней, стремление защитить. Отсюда чувство
Родины, как основы развития прочных гражданско-патриотических
отношений, формировалась естественным путем через постепенное
присоединение к ценностям малой Родины. Осмысление родства со своей
семьей и предками, приверженность и уважительное отношение к родному
краю, бережливость к земле и природе – гражданско-патриотические черты
и качества, которые выступают основой регионального патриотизма и
гражданственности, занимающих важное место в содержании гражданскопатриотического воспитания.
Все указанные компоненты структуры содержания гражданскопатриотического воспитания находятся в тесном единстве, предусматривают
преемственную связь и взаимообусловленность в формирование прочных
гражданско-патриотических черт и качеств личности.
Кроме того, содержанию гражданско-патриотического воспитания
свойственно выполнение разнообразных функций как проявление
возможностей его успешной реализации в конкретных историкокультурных условиях. Соответственно функционально содержание
гражданско-патриотического воспитания должно:
 обеспечивать преемственность в воспитании граждан и патриотов
своей Родины, опираться на историко-культурные основы развития
народа в пространстве и времени;
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 отличаться актуальностью и использовать востребованные формы,
методы и средства в решении насущных задач гражданскопатриотического воспитания, соответствовать уровню развития
современной науки и практики;
 определяться перспективность, быть направленным в будущее с
целью обеспечения устойчивого развития народа и общества с
помощью воспитания граждан и патриотов своей Родины.
Наряду с этим в зависимости от направленности осуществления
содержания воспитания граждан и патриотов характерен ряд важных
функций.
- С позиций личностной значимости:
•
функция
развития
реализуется
через
организацию
целенаправленного воздействия на личность в соответствии с задачами
воспитания патриотизма и гражданственности,
• функция формирования направлена на становление гражданскопатриотических черт и качеств личности, обеспечивающих устойчивые
формы гражданско-патриотического поведения,
• функция индивидуализации обеспечивает развитие целостной
личности через выявление и развитие ее индивидуальности как основы
активной жизненной позиции и самоопределения,
• функция адаптации предполагает приспособление личности к
конкретным условиям, правилам, традициям с целью успешного
включения воспитанника в разнообразные сферы гражданскопатриотических отношений,
• функция коммуникации личности способствует установлению
взаимоотношений и взаимопонимания между различными лицами,
группами, сообществами, культурами как важного условия формирования
прочных гражданско-патриотических чувств,
• функция социализации обусловливает усвоение системы
социального опыта с целью вхождения личности в утвержденную
социальную систему, выполнения гражданско-правовых прав и
обязанностей;
- С позиций общественной значимости:
 гуманистическая функция, которая способствует развитию
ценностного отношения к человеку, являющегося неотъемлемой
чертой содержания воспитания гражданственности и патриотизма,
 мировоззренческая функция, которая обеспечивает формирование
целостной картины мира личности через включения гражданскопатриотического направления в общее содержание воспитания
личности,
 толерантная функция, которая ориентирована на формирование
уважительных и доброжелательных отношений к другим людям,
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направленность личности на диалог и сотрудничество между
культурами и народами, как значимой характеристики содержания
гражданско-патриотического воспитания,
• ценностная функция, которая детерминирует развитие осмысленнобережного отношения к своему народу и стране как фундамента
развития содержания гражданско-патриотического воспитания,
• функция преемственности, которая основана на последовательном
соблюдении и передаче этнокультурных традиций как важного
компонента
содержания
воспитания
патриотизма
и
гражданственности,
• национальноориентирующая функция, которая обусловливает
формирование преданности историко-культурной общности как
основания развития прочных национальных чувств в содержании
гражданско-патриотического воспитания.
Выводы и перспективы дальнейших научных изысканий. Таким
образом, наполнение «понятия» содержание гражданско-патриотического
воспитания в педагогической мысли Беларуси XIV – XVII вв. во многом
явилось отражением особенностей исторического развития исследуемого
периода. В его основе сущностно – система гражданско-патриотических
отношений, нашедшая выражение в таких востребованных качествах как
любовь-эмоция, любовь-осознание, любовь-действие; структурно – синтез
общечеловеческих, национальных, государственных и региональных
составляющих; функционально – значимость как с точки зрения
личностного, так и общественного характера. Результаты исследования
могут быть использованы в процессе научной разработки проблем
гражданско-патриотического воспитания, для проектирования и
подготовки современных воспитательных технологий и методик по
воспитанию гражданственности и патриотизма.
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РЕЗЮМЕ
Щербин М. М. Определение содержания гражданско-патриотического воспитания
в педагогической мысли Беларуси XIV–XVII веков.
Статья посвящена исследованию понятия «содержание гражданскопатриотического воспитания» в педагогической мысли Беларуси XIV – XVII веков.
Опираясь на теоретико-методологические подходы к содержанию воспитания в
современной педагогической науке, выделены сущностностные, структурные и
функциональные
составляющие
содержания
гражданско-патриотического
воспитания в исследуемый период, установлены исторические условия и
особенности его развития. Основными методами исследования явились
сравнительно-сопоставительный, логико-исторический и системно-структурный
анализ. Полученные выводы могут стать основой для разработки современных
технологий и методик по совершенствованию гражданско-патриотического
воспитания молодежи.
Ключевые слова: содержание гражданско-патриотического воспитания,
гражданско-патриотические черты и качества личности, гражданскопатриотические отношения, структура содержания гражданско-патриотического
воспитания, основные функции содержания гражданско-патриотического
воспитания, патриотизм, гражданственность.

SUMMARY
Sherbin M. The Definition of the Content of Civil and Patriotic Education of
Pedagogical Thought in Belarus in the XIV-th – XVII-th centuries.
The purpose of this article is to identify the essential structural and functional basis of
the concept of «the content of civil and patriotic education» in the educational thought in
Belarus in the XIV-th – XVII-th centuries. The content of education is one of the central
concepts of modern pedagogical theory and practice, which determines not only the
structure but also the direction of the organization of educational process.
The content of civil and patriotic education, as a part of the content of education in
general, is formed in accordance with the general laws of development of the educational
system.
Using the comparative method and analysis of various interpretative approaches to the
definition of the content of civil and patriotic education the key components of the considered
concept, its structural components and functions are found. On the basis of the logical-
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historical and systemic structural analysis the historical context and the development of the
content of civil and patriotic education of pedagogical thought in Belarus in the XIV-th – XVII-th
centuries are determined. A dedicated system of relations, orientation and hierarchy traits and
qualities of the individual citizen and patriot who made the content of civil and patriotic
education in the studied period is described. The study carried out in the unity of the system,
axiological and cultural approaches.
The results of the study. the essential structural components of the content of civil
and patriotic education are identified, its main functions from the standpoint of personal and
social orientation are established.
The practical significance of the research lies in the possibility of using the studied
historical and pedagogical experience in the enrichment of the substantive aspects of the
organization of civil and patriotic education of today’s youth, the revitalization of its various
forms, techniques and methods on the basis of the system of traditional values. A solution to the
above problems relevant to priority areas of modern educational policy in the Republic of
Belarus.
The findings can be the basis for the development and implementation of modern
technologies and methods for improving civil and patriotic education of the youth.
Key words: the content of civil and patriotic education, the civic and patriotic traits of
a personality, civil and patriotic attitude, the content of civil and patriotic education, the
basic functions of the content of civil and patriotic education, patriotism and citizenship.
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РОЗДІЛ IIІ. ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ОСВІТИ
ТА ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
УДК 37.014.543/09
П. Г. Біліченко
Глухівський національний педагогічний
університет імені Олександра Довженка

ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ЙОГО
ПОЄДНАННЯ ІЗ ВИРОБНИЧОЮ ПРАЦЕЮ У ТВОРЧОСТІ А. С. МАКАРЕНКА
У статті на основі аналізу, узагальнення й систематизації матеріалів
дослідження творчості А. С. Макаренка зроблено спробу визначити перспективи
застосування його досвіду для ефективного поєднання високорезультативного
навчання із трудовою діяльністю старшокласників. У дослідженні показано, що
навіть в умовах високої зайнятості вихованців комуни ім. Ф. Е. Дзержинського на
виробництві, А. С. Макаренко принципово важливою справою вважав успішне
навчання в школі. Забезпечення комплексного поєднання окремих важливих факторів
цього досвіду надасть можливість прогресивно розгорнути процеси поєднання
зайнятості старшокласників у різних видах виробничої діяльності з результативним
навчанням у сучасних умовах.
Ключові
слова:
А. С. Макаренко,
виробництво,
навчання,
комуна
ім. Дзержинського, реформа школи, робітфак, продуктивна праця, комунар.

Постановка проблеми. Сучасні соціально-економічні й політичні
перетворення в Україні створюють умови для реформування системи
національної освіти та виховання з урахуванням передових світових
тенденцій розвитку. Одними із важливих завдань, на сучасному етапі, є
забезпечення високоефективного навчання у поєднанні з необхідністю
формування в дитини почуття господаря: господарської відповідальності,
ініціативності, підприємливості. Більшість державних документів
скеровують педагогічну громадськість на усвідомлення важливості
економічного виховання дітей і підлітків у процесі поєднання з успішною
навчальною діяльністю.
Одним із цінних джерел в організації такої роботи є звернення до
національного освітньо-виховного історичного досвіду, його вивчення,
переосмислення й об’єктивна оцінка. Безумовно, цінний досвід з цього
питання міститься в педагогічній спадщині А. C. Макаренка, а саме – в
діяльності колонії ім. М. Горького та комуни ім. Ф. Е. Дзержинського.
Аналіз актуальних досліджень. Сучасні науковці, досліджуючи
проблеми економічного виховання, високо оцінюють роль А. С. Макаренка
та його колег у формуванні педагогічних засад економічного виховання.
Зокрема, О. М. Собчук висловила думку, що педагог надавав великого
значення соціально-економічному спрямуванню виховного процесу.
І. Ф. Прокопенко зауважував, що в житті колективів А. С. Макаренка,
важливе місце займали питання ощадного ставлення до речей, що є
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важливим компонентом у процесі формування у вихованців економного
ставлення до матеріальних цінностей. І. О. Смoлюк зазначила, що
А. С. Макаренко визначив мету та завдання трудового виховання.
Мета статті. Аналіз джерел, які присвячені педагогічній діяльності
А. С. Макаренка, показав, що поза увагою дослідників залишилися питання
присвячені розгляду можливостей застосування досвіду педагога щодо
ефективного поєднання навчального процесу у школі з виробничою
діяльністю старшокласників в умовах ринкових відносин.
Методи дослідження. В основі методики нашого дослідження
лежить використання методів аналізу, узагальнення та систематизації
матеріалів творчості А. С. Макаренка і дослідників, які піднімали у своїх
пошуках проблему поєднання навчального процесу з виробничою працею
в діяльності педагога.
Виклад основного матеріалу. Очевидно, у зв’язку з видатними
успіхами комунарів у продуктивній праці, у зв’язку з тим, що
суспільнокорисній праці й вихованню в праці в установах А. С. Макаренка
приділялася велика увага, — сформувався певний стереотип про те, що
навчання в комуні ім. Дзержинського було другорядною справою. А це, у
свою чергу, наштовхує на неправильні висновки щодо можливостей
використання
сьогодні
педагогічної
спадщини
А. С. Макаренка.
Висловлюються міркування, що у процесі реформування школи слід дуже
обережно застосовувати його досвід, тому що в нас сьогодні, поруч із
масштабним залученням молоді до різноманітних видів праці,
першочергова увага приділяється оволодінню знаннями, а в
А. С. Макаренка школа мала другорядне значення. Оскільки така думка
існує в деякої частини педагогів-практиків, ми вважаємо за потрібне,
користуючись, передусім, даними, з’ясованими зі спогадів деяких
вихованців і співробітників А. С. Макаренка, — показати, що у справі
організації процесу навчання, поєднаного з виробничою працею,
застосування найбільш ефективних методів навчання, добору кадрів,
зв’язку школи з життям – вивчення досвіду школи комуни
ім. Ф. Е. Дзержинського має сьогодні важливе значення.
Насамперед, необхідно вказати на те, що випускники школи комуни
зазвичай успішно витримували іспити на міські робітфаки, а коли робітфак
був організований у комуні, успішно вступали після його закінчення до
технікумів, інститутів, військових училищ й добре там навчалися. Уже це
свідчить про достатньо високий рівень навчання у школі й на робітфаці
комуни, чого не могло статися за відсутності належної уваги до цього
питання з боку адміністрації закладу. До цього треба додати, що таких
успіхів викладачі школи досягли за порівняно невеликих витратах часу
комунарів на виконання домашніх завдань, що на сьогодні, у зв’язку із
пошуком шляхів оновлення навчального процесу, із необхідністю
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враховувати, у тому числі й можливу зайнятість дітей у різних видах
продуктивної праці, має велике значення. Більшість із колишніх
дзержинців:
Ю. В. Камишанський,
І. Д. Токарєв,
В. І. Коломійцев,
В. М. Орлова, Ф. В. Шатаєв, І. Т. Яхно та ін. – згадували про те, що навіть у
старших класах школи домашні завдання віднімали в них небагато часу
порівняно з тим, що їм доводилося спостерігати в житті школярів уже
повоєнних поколінь. Вважаємо, що інакше й бути не могло. Якби
комунари, подібно до сьогоднішніх старшокласників, витрачали на
виконання домашніх завдань більше трьох годин на день, – за всієї високої
організації їхнього робочого дня якийсь бік їхнього життя обов’язково
постраждав би: можливо – відпочинок, а можливо – виробництво.
Як з’ясовано в ході нашого дослідження, висока ефективність уроку,
глибоке й міцне засвоєння знань звільняло комунарів від великого
додаткового навантаження. Такого результату змогли досягти лише ті
вчителі, які були справжніми майстрами своєї справи. Саме такими
професіоналами прагнув укомплектовувати школу А. С. Макаренко, з
великою вимогливістю добираючи кадри. До числа таких педагогів, на
нашу думку, належали, зокрема, вчитель української мови й літератури
Є. С. Магура та вчитель російський мови й літератури С. П. Пушніков,
пізніше − викладачі вищих навчальних закладів.
З великою вдячністю та теплотою згадували про своїх учителів їхні
колишні вихованці, незмінно згадуючи їх «макаренківський» підхід до
учнів: справедливість і високу вимогливість. Багато згадували колишні
комунари про вміння викладачів зацікавити слухачів, логічно підвести до
самостійних висновків, про цікаві методи індивідуальної роботи з
відстаючими, про їхню спритність, дотепність, про вміння осадити
бешкетника та підбадьорити сором’язливого, невпевненого у власних
силах. «Учителі в нас були підібрані Антоном Семеновичем один одного
краще, − згадував І. Д. Токарєв, — зарозумілих розумників не пригадую.
Предмети викладалися дуже дохідливо. Клас заспокоювати не
доводилося. Ніколи не чутно було роздратованого голосу вчителя, а на їдкі
іноді питання окремих учнів давалися такі «вбивчі» відповіді, що нікому не
хотілося спробувати ще раз» [1, 56].
Колишній учитель фізики в школі комуни Й. В. Рубан, пізніше
викладач Харківського технологічного технікуму, згадував, що вчителі
часто узгоджували між собою матеріал суміжних предметів: фізики,
математики, хімії – і наводив чимало прикладів цього. Дуже ретельно,
згадував він, обговорювали викладачі кількість годин, що виділялися на
вивчення кожної теми, плануючи щотижневе навантаження учнів [1, 56].
У літературі, присвяченій даному питанню, вказується, що
А. С. Макаренко часто відвідував уроки вчителів, особливо – початківців.
Після проведення заняття проводилося його обговорення. Особливу увагу
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він приділяв питанням реалізації принципів наочності навчання, його
зв’язків із життям, вихованню на уроках найважливіших рис моралі. У ході
дослідження ми вкотре переконалися, що сам А. С. Макаренко був
висококваліфікованим викладачем. У комуні до 1933–1934 навчального
року він викладав економічну географію, креслення та заміняв викладачів
з інших предметів на час хвороби. «Ми дуже любили його уроки та слухали
завжди затамувавши подих», – згадував колишній комунар, пізніше −
народний суддя І. Ф. Шапошніков [1, 57]. У статті Ю. Л. Львової «Учнівський
зошит» [2] аналізується зошит комунарки Олени Пихоцької, у якому були
виправлення, зроблені А. С. Макаренком. Зміст виконаних у ньому робіт,
цікавий, незвичний метод виправлення помилок, аналіз оцінок за кожний
диктант і твір – усе це свідчить про те, що сам А. С. Макаренко тісно
пов’язував навчання з життям, учив комунарів мислити, аналізувати,
виховуючи у процесі навчання патріотичні переконання й почуття.
З метою поліпшення результатів навчального процесу класи в школі
комуни були малочисельними – 25−30 осіб. Навчання було обов’язковим
для кожного комунара. Встановлено, що А. С. Макаренко завжди виступав
категорично проти прохання окремих вихованців відпустити їх з комуни
для вступу до професійного навчального закладу, літньої школи тощо, де
наявність середньої освіти була необов’язковою. Невиконання своїх
обов’язків у школі, лінь, ухиляння від підготовки домашніх завдань ніколи
не минали безкарно. Невстигаючих критикували в газеті, «розбирали» на
зборах, позбавляли квитків до театру, тобто застосовували різні види
громадського впливу. «Особистість зазнавала не «накачки» педагога, а
впливу маси», – згадував І. Д. Тукарєв [1, 58].
Навіть дуже ефективна робота на виробництві не вибачала в очах
комунарів відставання в навчанні. Навпаки, до таких невстигаючих
ставилися особливо категорично. Відмінна робота вимагала, таким чином,
обов’язкових успіхів у навчанні, які також не проходили повз увагу
колективу, вони відзначалися в наказах по комуні, у рапортах, у стіннівці.
Вважаємо, що в умовах сьогодення, ураховуючи можливу занятість
старших школярів у виробничих видах праці, педагогічні працівники
школи, керівники підприємств, начальники виробничих ділянок – вважали
за свій обов’язок вимагати від працюючих учнів не лише високих
виробничих показників, але й високої успішності в школі. Здобуття всіма
молодими працівниками якісної середньої освіти повинно бути на
постійному контролі школи, громадських організацій, а також адміністрації
підприємств. Там, де школа й виробництво будуть узгоджено
співпрацювати, де успіхи та невдачі в навчанні не проходять повз увагу
менеджерів, там, як правило, і навчання буде більш вмотивованим, і
продуктивність праці буде вищою. Тобто очевидною стає пряма фінансова
зацікавленість підприємців. Подібна турбота вже доволі давно стала
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характерною рисою організації співпраці школи й реальних секторів
економіки для більшості промислово розвинених країн світу.
Зі спогадів вихованців А. С. Макаренка відомо, що він добре знав усіх
невстигаючих учнів. Ф. В. Шатаєв згадував, що педагог при першому ж
проханні будь-кого з відстаючих у навчанні звільняв його від роботи на
виробництві, надаючи можливість швидко ліквідувати таке відставання.
Проте не існувало жодних підстав, у тому числі й особливих іноді потреб
виробництва, які б могли змусити А. С. Макаренка бодай на один урок
звільнити вихованця від занять у школі, незважаючи на палкі, часом,
прохання комунарів про це. У «Прапорах на баштах» Захаров (Макаренко),
виступаючи на загальних зборах, говорить: «Попереджаю, щоб я не чув
таких розмов: «Навіщо мені школа, я й так учений». Хто не прагне вчитися
добровільно, того, так і знайте, буду виводити на середину. Якщо ж хто
мріє про курси шоферів або кіномеханіків, однаково, із двійками ні на які
курси не пущу, забудьте про це й думати... А взагалі майте на увазі: хто не
прагне вчитися, той, виходить, поганий радянський громадянин, з такими
нам не по дорозі» [3, 171].
Не залишав А.С. Макаренко без уваги й вихованців, які виявили
схильності та здібності до мистецтва. Ю. В. Камишанський, колишній
вихованець А. С. Макаренка, пізніше художник Харківської центральної
студії телебачення, згадував, що він, будучи комунаром, вчився у
Харківському художньому училищі, і А. С. Макаренко повністю звільнив
його від роботи на виробництві, доручивши йому брати участь в
оформленні клубної роботи, стіннівки, театральних вистав.
Вважаємо за необхідне сьогодні повноцінно відновити систему
профорієнтаційної роботи з випускниками для того, щоб фахівці могли
складати обґрунтовані характеристики на кожного учня. Адміністратори
підприємств могли б ураховувати їх під час залучення до виробництва, а
навчальні заклади – правильно зорієнтувати на вибір відповідної
спеціальності. Від цього продуктивність їхньої праці та успіхи в навчанні,
безсумнівно, зростуть.
Поєднання навчання із продуктивною працею вимагає не лише нових,
більш ефективних методів навчання, але й пошуків таких форм позакласної та
позашкільної роботи, які б відповідали вимогам реформування шкільництва.
Неправильно вважати, що через скорочення часу, який старшокласники
зможуть витрачати на виконання домашніх завдань, уся позакласна робота
повинна бути спрямована на те, щоб, нехай і в захоплюючих формах, але,
насамперед, – закріплювати й поглиблювати знання, отримані на уроках.
Хибною, вважаємо, й іншу думку, прихильники якої вважають, що в сучасних
підлітків зовсім не залишається часу на позакласну роботу, і в старших класах
її варто ліквідувати.
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Цінною, у цьому плані, вважаємо можливість простежити на одному
з прикладів, як це реалізовувалось у школі комуни. Колишній викладач
російської мови та літератури в школі комуни С. П. Пушніков наводив
окремі моменти цікавого, унікального у своєму роді вивчення «Євгенія
Онєгіна»: «1. Повідомлення (не доповідь, не лекція.) – В. Г. Бєлінський і
Д. І. Пісарєв про «Онєгіна». Завдання – у тому, щоб зуміти наблизити текст
обох критиків до сприйняття учнями. Звичайно, коротко повідомлялося й
про історичний антураж, і про О. С. Пушкіна в цей період тощо. 2. Читання
тексту (у купюрах) роману артистами Харківського театру російської драми.
3. Виконання оперних мелодій з «Онєгіна» артистами Харківської опери.
4. Перевірка засвоєного матеріалу комунарами. Такий розбір
застосовувався не до кожного із програмних творів. Це неможливо й не
було б виправданим. Література невичерпна, і ми викладачі, увесь час
розвантажували програму. Увесь цей дослід проводився в гарному,
світлому, затишному будинку, у так званому «Тихому клубі» [1, 60]. Таких
прикладів, коли позакласна робота в комуні будувалася на базі
навчального матеріалу, допомагала розвантажувати програму та
проводилась у нетрадиційних формах, наводять чимало з історії комуни.
Вважаємо, що й сьогодні у школі цій меті відповідало б, наприклад,
відвідування й обговорення (або навіть диспут) спектаклю однієї з п’єс, що
входять до навчальної програми з літератури. Не «характеристика
образів», не «з’ясування ідеї», а вільний за формою та за сутністю обмін
думок і про спектакль, і про саму п’єсу, і про її автора.
Відвідування й обговорення вистав за творами, що вивчаються у
школі, мало місце й раніше, але майже завжди це робилося на доповнення
до того, що вивчалося на уроці. Причому виходило зазвичай так: сам твір
(його дійові особи, художні особливості, ідейний зміст) – вивчалися на
уроці, а на обговоренні спектаклю йшлося лише про гру акторів, про
роботу режисера, художнє оформлення спектаклю тощо. Таким чином,
вивчення п’єси як літературного твору проходило у відриві від обговорення
її сценічного втілення. Це, зазвичай, знижувало інтерес учнів до твору й
освітнє та естетичне значення для всієї такої роботи.
Ми вважаємо за доцільне не на доповнення до вивченого на уроці, а
замість цього проводити ознайомлення учнів з окремими темами навчальної
програми у плані цікавого позакласного заходу, зробивши потім на уроці
лише узагальнюючі висновки. Крім підвищення інтересу школярів до твору
це вивільнить частину навчального часу й надасть можливість учителеві
використати його, наприклад, для закріплення, матеріалу або для роботи над
складними розділами програми, що, у свою чергу, полегшить учням
виконання домашніх завдань, зменшить витрати часу.
Усе вищевикладене показує, яке велике місце в комуні займала
школа, скільки уваги приділяв їй А. С. Макаренко і яких значних успіхів в
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організації навчання він домігся. Про органічну єдність школи й
виробництва в комуні добре сказано в листі С. П. Пушнікова: «Що було
основним, головним? Виробництво? Школа? Центральним було виховання
радянської, нової людини. Перевага не надавалася ані праці ані школі.
Антон Семенович був – за спеціальність і за справжню освіту, без яких
немає радянської людини» [1, 61].
Говорячи про актуальність використання досвіду А. С. Макаренка під
час проведення реформи школи, не можна залишити без уваги факти
невдалого копіювання в минулому деяких сторін організації навчального й
виробничого процесу в установах А. С. Макаренка. Як приклад можна
навести висловлювання деяких представників виробничої сфери та
науково-педагогічних працівників про необхідність щоденної зайнятості
учнів на виробництві. Ці висловлювання іноді підкріплювалися посиланням
на те, що так було в А. С. Макаренка. Ми згодні, що щоденна участь у
виробничому процесі всіх його учасників, безумовно, в інтересах
підприємства. Не можна заперечувати й те, що щоденне чергування праці
й навчання мало б позитивне значення для здоров’я дітей і для підняття їх
життєвого тонусу. Але ті хто наполягають на такому підході, не враховують,
що в нас досі не створені умови для масової організації цієї справи. Не
можна забувати, що школа в комуні ім. Ф. Е. Дзержинського була при
виробництві й «при домівці» комунарів. Крім того, скрізь це був один і той
самий колектив – одні традиції, один стиль життя, одне керівництво, що
мало велике значення для такої продуманої, чіткої організації робочого
дня, яка давала можливість і щодня працювати по 4 години, і навчатися, і
цікаво й весело відпочивати.
Найбільш ефективно цей досвід може бути реалізований у тих
місцях, де, по-перше, школа, підприємство й місце проживання близько
розташовані одне від одного та де, по-друге, є повна домовленість і
узгодженість між керівниками підприємств, працівниками школи й
батькам з усіх питань організації поєднання навчання з виробничою
працею. Чи скрізь такі умови можуть бути створені сьогодні? Звичайно, ні.
А якщо вимагати для всіх обов’язкової щоденної роботи, то там, де
підприємство, школа й місце проживання дітей перебувають на відстані
30−40 хвилин проїзду, – виникне неминуче перевантаження учнів.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У
представлених матеріалах нашого дослідження ми прагнули відзначити,
що А. С. Макаренко завжди перспективно організовував свою роботу. Його
стратегічне мислення дозволило передбачити й у теорії та на практиці
багато чого в реформуванні сучасної школи. І тому ігнорування в наш час
його всесвітньо відомих педагогічних досягнень означає штучне
гальмування розвитку педагогічної науки та практики. У подальшій нашій
роботі ми плануємо сконцентруватися на вивченні конкретних змісту та
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форм організації продуктивної виробничої зайнятості молоді в сучасних
умовах відповідно до основних педагогічних підходів А. С. Макакренка
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РЕЗЮМЕ
Биличенко П. Г. Проблема обеспечения успешного обучения в условиях его
совмещения с производственным трудом в творчестве А. С. Макаренка.
В статье, на основании анализа, обобщения и систематизации материалов
касающихся
творчества
А. С. Макаренко,
сделано
попытку
определить
перспективность использования его опыта для эффективного соединения
высокорезультативного обучения с трудовой деятельностью старшеклассников.
В исследовании показано, что даже в условиях высокой занятости воспитанников
коммуны им. Ф. Е. Дзержинского на производстве, А. С. Макаренко принципиально
важным делом считал успешное обучение в школе. Обеспечение комплексного
соединения отдельных важных факторов этого опыта даст возможность
прогрессивно развернуть процессы соединения занятости старшеклассников в
различных видах производственной деятельности с результативным обучением в
современных условиях.
Ключевые слова: А. С. Макаренко, производство, обучение, коммуна
им. Ф. Е. Дзержинского, реформа школы, рабфак, продуктивный труд, коммунар.

SUMMARY
Bilichenko P. The problem of ensuring the successful schooling in the conditions of its
connection with the industrial labor in the works of A. S. Makarenko.
In the article there has been made an attempt based on the analysis, compilation and
systematization of the materials related to the creativity of A. S. Makarenko to determine the
prospects of using his expertise for effective connection of high-resulted schooling with
industrial work of seniors in modern conditions.
The study has showed that A. S. Makarenko considered successful learing at school as
a principally important issue even in the conditions of high employment of the pupils of
Dzerzhinsky commune. The result was the high levels of schooling.
The highlights, on which the head of the commune focused most of all in this matter
were: the school staff of the commune presented by highly skilled, creative, initiative
teachers; increased attention to the prevention of school absenteeism, regardless of the
degree of employment in manufacturing; mandatory provision of opportunities to
compensate for failure at school due to the exemption from work responsibilities; subtle
account of the individual characteristics, talents and inclinations of each child in determining
his employment sector in the labor collective commune system.
There has been formulated the idea that the provision of a complex connection of
certain important factors of such experience will give an ability to progressively expand the
connection process of employment of seniors in various types of industrial activity with
effective learning in modern conditions.
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The main factors have been named: the maximum cooperation in this matter of the
leaders of industrial facilities with school and family; optimizing the time mode of
employment at school, in extracurricular activity, homework and industry – preventing
overstrain students; the maximum possible preservation of the staff both in the educational
process and in the terms of extracurricular work.
Key words: A. S. Makarenko, production, schooling, Dzerzhinsky commune, the
reform of the school, technical school, productive work, communard.
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ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКИХ НАУКОВЦІВ-МЕДИКІВ ТА
ПРИРОДОДОСЛІДНИКІВ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті визначено та проаналізовано особливості просвітницької діяльності
харківських науковців-медиків та природодослідників другої половини ХІХ – початку ХХ
ст. Серед методів дослідження використано: конкретно-пошукові; історикопорівняльний; історико-ретроспективний, хронологічний; системний. Автором
визначено мету, головні ознаки, основні напрями та засоби просвітницької діяльності
представників харківської вищої медико-фармацевтичної школи імперської доби. Досвід
просвітницької діяльності харківських науковців може бути зразком для наслідування в
освітньому просторі України. Перспектива дослідження полягатиме у вивченні
громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків (фармацевтів) у ХІХ–ХХ ст.
Ключові слова: просвітницька діяльність, просвітництво, науковець,
природодослідник, університет, публічні лекції, наукове товариство, періодичні
з’їзди, народна освіта, медико-фармацевтична освіта.

Постановка проблеми. Законом України «Про вищу освіту» [6] одним з
основних завдань вищого навчального закладу визначено поширення знань
серед населення, підвищення освітнього й культурного рівня громадян, що
актуалізує необхідність вивчення регіонального історико-педагогічного
досвіду щодо просвітницької діяльності вітчизняних освітян.
Аналіз актуальних досліджень. Слід відзначити, що висвітлення просвітницької діяльності освітян імперської доби, зокрема представників вищої
професійної школи, здійснювалось у період сучасності за такими аспектами:
‒ розробка концептуальних основ просвітницької діяльності освітян
(О. Сухомлинська, Б. Тебієв, Н. Фрадкіна та інші);
‒ визначення
педагогічних
засад
просвітницької
діяльності
(С. Дмитренко, О. Горчакова та інші);
‒ конкретизація змісту просвітницької діяльності харківських освітян
(С. Лупаренко, С. Наумов, С. Посохов та інші).
Вивчення літератури з теми дослідження свідчить, що просвітницька
діяльність харківських науковців-медиків та природодослідників
імперської доби залишається малодослідженою.
Мета статті – визначити та проаналізувати особливості
просвітницької
діяльності
харківських
науковців-медиків
та
природодослідників другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
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Методи дослідження – конкретно-пошукові; історико-порівняльний;
історико-ретроспективний, хронологічний (з’ясовування проблеми в
динаміці, у часовій послідовності); системний.
Виклад основного матеріалу. Сучасні науковці ознаками
просвітництва визнають прогрес науковий та соціальний, універсалізм,
раціоналізм і сцієнтизм, гуманізм та гуманістичне виховання [20].
Вітчизняні дослідники довели, що просвітницькі традиції на
Слобожанщині були започатковані ще Г. С. Сковородою у XVIII ст. Базовою
для них була сковородинівська доктрина про Софію – Премудрість Божу,
яка «констатуюючи благу розмаїтість буття, наділяє ознаками вищої
вартості людську індивідуальність» [19, 53].
Ідеал «освіченого громадянина» – свідомого учасника управління
державним життям – ствердився серед інтелігенції у другій половині
ХІХ століття, коли на теренах України, що входила до складу Російської
імперії, розпочався розвиток капіталістичних відносин та збільшилась
кількість людей, які потребували освіти, медичної допомоги, соціальної
підтримки. За влучним висловлюванням С. Дмитренко: «Освічена
громадськість України усвідомлювала всю глибину прірви й відчуження
між собою і неграмотним українським людом. Уже у другій половині
XIX століття під впливом історичної традиції та ідеї народності розпочалося
національно-культурне відродження українців, яке набрало етнографічних,
культурно-освітніх і мовно-літературних форм» [5].
У другій половині ХІХ ст. популярними стали ідеї К. Д. Ушинського
щодо значення жіночої освіти як фундаменту вітчизняної освіти та в цілому
організації гуманістичного виховання. Найповніше концепція побудови
народної освіти розкрита ним у статті «Про народність у громадському
вихованні» (1857 р.) [14].
У період 1861–1881 рр. відбулося визнання положень гуманістичної
педагогічної концепції відомого хірурга та педагога М. І. Пирогова серед
прогресивної інтелігенції. Популярними стали окреслені Миколою
Івановичем гуманістичні принципи педагогіки (самоцінність освіти, її
загальнолюдська спрямованість), які були висвітлені у статті «Питання
життя» (1856 р.) [1].
Деякі напрями роботи з організації народної освіти були запозичені
вітчизняними
діячами
культури
з
педагогічної
спадщини
західноєвропейських
просвітників
(Ж. А. Кондорсе
М. Ґрюндтвіга,
Д. Стюарта та ін.) [18, 12].
Положення гуманістичних педагогічних концепцій і досвід
західноєвропейських освітян щодо організації народної освіти стали
підґрунтям
просвітницької
діяльності
вітчизняної
інтелігенції
досліджуваного періоду.
201

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

Історико-педагогічні джерела свідчать, що суто академічне життя
викладачів медичного та фізико-математичного факультетів Імператорського
Харківського університету (саме на цих факультетах вітчизняні науковцімедики та природодослідники готували майбутніх лікарів і фармацевтів)
поєднувалося з активністю щодо прилучення населення до надбань світової
та вітчизняної культури, ознайомлення пересічних громадян із новітніми
науковими досягненнями, подолання забобонів і невігластва.
Творчо розвинувши ідеї вітчизняних освітян, науковці-медики та
природодослідники Імператорського Харківського університету виявляли
інтелектуальну активність щодо пошуків шляхів організації народної освіти
на основах гуманізму. Так, професор медичного факультету
В. Я. Данилевський розглядав боротьбу медиків з соціальними
негараздами у контексті підвищення моралі та загальної культури
населення. Він зауважував: «….без підйому просвітництва та економічного
становища одна медицина не здатна боротися з народними бідуваннями»
(переклад автора) [15, 275].
Відомий природодослідник, магістр ботаніки, професор фізикоматематичного факультету А. М. Краснов вважав, що «сила держави, – в
освіті та розвитку народних мас» [10].
Професор кафедри гігієни Імператорського Харківського університету
І. П. Скворцов підготував до видання книгу «Гигиена воспитания и
образования» (1906 р.). Він писав про важливість участі інтелігенції в
організації просвітницької діяльності: «сучасне життя нам показує, що
добробут та благоденство різних держав знаходяться на тій висоті, яка
відповідає рівню народної освіти» (переклад автора) [17, 1]. Ірінарх
Поліхронієвич дав визначення поняттю «просвітництво» та окреслив
правила організації народної освіти. На його думку, зміст просвітництва
полягає в намаганні надати людині таку освіту, завдяки якій вона буде
знати «що робити» та вміти «діяти» за певних умов життя. Для досягнення
означеної мети вчений пропонував ознайомлювати громадян із природою
та з природою людини, а також привчати представників широких верств
населення застосовувати отримані знання на практиці [17, 8–9].
Харківські науковці-медики та природодослідники усвідомлювали
значущість надання інформаційної підтримки всім тим, хто займається
самоосвітою, та організації культурного дозвілля для представників
нижчих прошарків населення. Вони брали активну участь у роботі
Харківської громадської бібліотеки (нині – Харківська Державна наукова
бібліотека ім. В. Г. Короленка), що діяла в період з 1866 по 1920 роки.
Відомо, що з 1906 р. головою правління бібліотеки був професор фізикоматематичного факультету О. П. Грузинцев [13, 59].
Зусиллями групи викладачів Імператорського Харківського
університету на чолі з професором М. М. Бекетовим у 1869 р. для
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поширення освіти серед народу («піднесення морального та розумового
рівня простого народу») було засноване Харківське товариство поширення
у народі грамотності (далі: Харківське товариство грамотності, ХТГ) [3;7].
За ініціативою фізіолога В. Я. Данилевського при товаристві в 1891 р.
було відкрито першу в Харкові безплатну народну читальню. Її справами
керував комітет, який разом з В. Я. Данилевським, очолювали професори
фізико-математичного факультету, хіміки І. П. Осипов та Г. І. Лагермарк.
В. Я. Данилевський у 1894 р. очолив комітет ХТГ зі створення
сільських бібліотек та народних читалень [13, 59].
Харківські науковці-медики та природодослідники були причетними
й до просвітницької діяльності створеного на базі ХТГ у 90 –і роки ХІХ ст.
пересувного педагогічного музею наочних посібників, що займався не
лише експозиційною, але й лекційною роботою.
Під час головування В. Я. Данилевського у ХТГ (1902–1905 рр.) було
відкрито значний просвітницький центр у м. Харкові – Народний Будинок
Харківського Товариства грамотності (1903 р.). Науковці фізико-математичного та медичного факультетів Харківського університету брали участь у
його діяльності. Метою Народного Будинку була організація морального та
фізичного відпочинку громадян. З метою зведення приміщення Народного
Будинку Харківського товариства грамотності професор В. Данилевський
присвятив цій установі доповідь. Ця доповідь була надрукована, а гроші, що
надійшли від продажу видання, були направлені на будівництво [2].
Архівні документи містять інформацію про поширення за
дорученням В. Я. Данилевського збірки питань («Вопросника») щодо
організації Народного Будинку серед компетентних осіб у справі
просвітницької діяльності з метою узагальнення їх особистого досвіду.
Питання були згруповані у розділи: 1) безкоштовна читальня з бібліотекою;
2) народні читання з «чарівним ліхтарем»; 3) чайна та дешеві столові;
4) народний театр; 5) літературні розваги; 6) музичні розваги; 7) продаж
книг та картин; 8) загальноосвітні художні та професійні музеї та виставки,
постійні та пересувні; 11) улаштування Народного Будинку [4, 11–18].
Укладачі збірки пропонували звернути особливу увагу на
повідомлення про позитивний вплив просвітницьких заходів на
представників простого народу (наприклад, зменшення пияцтва) та на
відгуки щодо них самого народу. Більшість розділів збірки містила питання
про можливість «приписування» певній формі просвітницької діяльності
громадсько-виховного значення.
У фондах ДАХО містяться документи, що засвідчують організацію на
початку ХХ ст. правлінням ХТГ на чолі з В. Я. Данилевським розважальних
культурно-освітніх заходів у приміщенні Харківської публічної бібліотеки на
користь безкоштовних народних читалень Товариства грамотності [3].
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На сторінках періодичної преси досліджуваного періоду друкувалась
інформація про діяльність санітарного комітету ХТГ. Повідомлялося, що
комітет має наглядати за санітарним станом усіх просвітницьких закладів
ХТГ, сприяти популяризації гігієни серед тих, хто навчається. Зазначалося,
що членом ревізійної комісії комітету у травні 1899 р. був обраний
професор Харківського університету, офтальмолог Є. П. Браунштейн [24].
З ювілейного видання про діяльність медичного факультету
Харківського університету дізнаємося, що перед представниками
санітарного комітету ХТГ із доповідями про досвід влаштування народних
шкіл у Німеччині виступав приват-доцент кафедри гігієни Харківського
університету В. В. Фавр [12, 281].
Протягом 7–12 червня 1915 р. Народним Будинком Харківського
товариства грамотності був проведений з’їзд з питань організації розумних
розваг для народу. На сторінках газети «Южный край» повідомлялося, що
природознавець В. І. Талієв виступив на з’їзді з доповіддю «Товариство
шанувальників природи у справі розумного дозвілля» [24].
З архівних документів дізнаємося, що в Харківському університеті з
1837 р. міністерство фінансів започаткувало «публічні читання з технічних
предметів», зокрема з хімії [4, л. 16]. Серед відвідувачів лекцій були особи,
які бажали скласти іспит на отримання звання провізора та аптекарського
помічника.
Вивчення архівних джерел [3], періодичної преси досліджуваного
періоду [22; 24], видань ХТГ [7, 227] дозволяє констатувати, що харківські
вчені (В. Я. Данилевський, В. К. Високович, Е. Ф. Беллін, Л. Л. Гіршман,
А. М. Краснов, М. І. Свєтухін, В. Ф. Тимофєєв, В. В. Фавр, І. П. Скворцов,
П. П. Прокопенко та ін.) читали публічні лекції з метою поширення в народі
корисних знань. У таблиці наведено назви деяких публічних лекцій, проведених науковцями-медиками та природознавцями, зокрема й на користь
сільських бібліотек, народних шкіл і читалень ХТГ (див. табл.) [4; 7; 12; 22; 24].
Науково-популярні лекції проводились у приміщеннях міської
громадської бібліотеки, клубів, театрів, училищ, шкіл, підготовчих курсів,
у богадільнях, читальнях, будинках працьовитості, робітничих будинках,
Народних Будинках, притулках, майстернях і заводах, у залі міської Думи,
актовій залі університету, лікарнях. В основному лекції проводилися по
неділях і тривали зазвичай 2 години [11, 208]. Під час лекцій лектори
намагалися пристосуватися до особливостей аудиторії слухачів, аби
донести до них необхідну інформацію якомога простіше.
Серед засобів навчання й виховання, що використовувалися під час
публічних лекцій найпопулярнішими були такі: чарівний ліхтар (апарат для
проекції зображень); діапозитиви; малюнки й картини, які доповнювали
розповіді лекторів і мали різну спрямованість, устаткування для
демонстрації дослідів.
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За законодавством Російської імперії, для проведення публічних
лекцій необхідно було заручитися дозволом губернатора, надавши на
розгляд текст лекції та афішу з інформаційним повідомленням про неї.
Таблиця 1
Публічні лекції харківських науковців-медиків та природознавців
ПІБ
науковця
1
Лазаревич І.

Назва лекції

Рік

Оршанський І.

3
Про
фізичне 1869
виховання дітей
Гіпнотизм
та 1892
злочинство
Про гомеопатію
1892

Осипов І.

Хімія та націоналізм

1893

Високович В.

Про новий спосіб
лікування дифтериту
та інших заразних
хвороб
Про чай
Чай
та
його
прийдешнє в Росії
Про фізичні якості
нервової системи та її
значення для життя
Значення
для
здоров’я вільного та
жилого повітря
Природа та сільське
життя в Південній
Японії
Про хвороби ока
Що
таке
швидка
медична допомога
Лекція про холеру
Лекція
про
туберкульоз

1894

Беллін Е.

Краснов А.

Данилевський В.

Скворцов І.

Краснов А.

Прокопенко П.
Чорноусов Є.
Фавр В.
Недригайлов В.

Алексєєв М.

Данилевський В.

2

4
народних шкіл м. Харкова
ХТГ
Харківського
товариства
дослідників гомеопатії
Харківської
громадської
бібліотеки
комітету по влаштуванню
сільських
бібліотек
та
народних читалень ХТГ

1894

першої
безкоштовної
народної читальні

1896

комітету по влаштуванню
сільських
бібліотек
та
народних читалень ХТГ
ХТГ

1899

1901

зміївської
бібліотеки

1904
1910

ХТГ
робітничих курсів

1910
1910

Товариства тверезості
недостатніх курсисток вищих
жіночих курсів Товариства
працюючих жінок
відділу по боротьбі з дитячою
смертністю «Крапля молока»

Статеве питання та 1910
статеві хвороби у
дітей
Серце
та
його 1912
значення в розвитку
організму
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Просвітницьким центром для трудящих м. Харкова протягом певного
періоду були курси для робітників, які діяли з 1896 р. по 1911 р. Упродовж
десяти років А. М. Краснов обирався директором та головою педагогічної
ради курсів. У 1906 р., завдяки його енергійним діям (назва проведених ним
публічних лекцій на користь курсів наведено у табл.), для робітничих курсів
було збудовано окремий будинок, до читання лекцій було залучено 52
викладача (більшість із них працювали на курсах безкоштовно), а навчальний
процес було забезпечено лабораторною базою, навчальною літературою [9].
Викладачі робітничих курсів виявляли громадянську зрілість і не
створювали опозиційних моментів у навчально-виховному процесі – не
діяли всупереч офіційній владі, а керувалися ідеєю соціальної користі
освіти для народу. Значною мірою цьому сприяла програма навчання, яка
в цілому відображала урядові вимоги до змісту середньої освіти.
Слухачі курсів проходили програму середньої школи за чотири роки.
Для тих, хто бажав навчатися далі, було відкрито п’ятий клас, де
надавалися знання з окремих наук. Плата за навчання складала 35 коп. на
місяць. Серед слухачів курсів були представники будь-яких станів, статі,
національності та віросповідання, старші 16 років [9].
У процесі дослідження виявлено, що за імперської доби значну роль в
організації на Слобожанщині просвітницької діяльності відігравали наукові
товариства Імператорського Харківського університету природознавчого та
медичного спрямування (товариство дослідників природи, наукової
медицини та гігієни, фізико-хімічних наук та ін.), а також наукові товариства,
що не підпорядковувались університетській адміністрації (харківські медичне
товариство (ХМТ), фармацевтичне товариство, товариство дослідників
гомеопатії та ін.). Наукові товариства, виконуючи просвітницьку функцію,
формували науковий світогляд молоді, популяризували наукові знання серед
працівників медико-фармацевтичної галузі, громадськості.
Обраний головою ХМТ у 1905 р. приват-доцент кафедри лікарської
діагностики та пропедевтичної клініки М. І. Свєтухін, у своїй доповіді називає
просвітницьку діяльність одним із провідних завдань товариства [23].
Науково-популяризаційна робота названих товариств отримала свій
розвиток у різних формах: організації публічних лекцій, видавничій
діяльності, здійсненні експедицій, участі у виставковій діяльності, сприянні
розвитку жіночої освіти, організації бібліотек.
Заохочуючи прагнення жінок до отримання професійної освіти,
науковці-медики та природознавці Харківського університету читали для
них лекції з фізіології, хімії, гігієни на публічних курсах, що були
організовані Товариством сприяння жіночій сільськогосподарській освіті,
Товариством взаємної допомоги учительок та виховательок [16]. Вони
також були серед ініціаторів створення Жіночого медичного
інституту (1910–1911 рр.) [20].
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Сучасні науковці довели, що трибуною для популяризації наукових
знань серед вітчизняних фахівців медико-фармацевтичної галузі в
досліджуваний період служили з’їзди лікарів, фармацевтів і природничонаукові з’їзди [8]. З’їзди перейняли на себе функції курсів з підвищення
кваліфікації для науковців і практиків медико-фармацевтичного
спрямування, для викладачів-природничників, які в умовах нових запитів
часу часто-густо опинялися в інформаційному вакуумі. Харківські науковцімедики та природодослідники були активними учасниками наукових
з’їздів. Апогеєм їх участі в наукових форумах Російської імперії був 1911 р.
У цей рік харківські вчені виступали з доповідями на ХІ Хірургічному та
Терапевтичному з’їздах у Москві, ІV Всеросійському з’їзді акушерів і
гінекологів та ХV Менделеєвському з’їзді в Петербурзі. У роботі останнього
взяли участь хіміки Харківського університету. Нарешті, харківські науковці
були на І з’їзді спілки російських психіатрів і невропатологів у Москві. Така
наукова активність продовжувалася в 1912 і 1913 рр., про що
повідомлялося у виданні «Записки Харьковского университета» [21].
Плідна робота харківських учених на періодичних з’їздах сприяла
поширенню серед молодих науковців навичок проведення наукових
дискусій, постановки та проведення експериментів; дозволяла
ознайомитися з природничо-історичними колекціями, фаховими
посібниками та приладдям; допомагала позбутися однобічності й
обмеженості у викладанні, отримати консультації.
З повідомлень у періодичній пресі дізнаємося, що представники
професорсько-викладацького складу медичного та фізико-математичного
факультетів Харківського університету також організовували та проводили
екскурсії для учасників ХІІ Археологічного з’їзду (серпень 1902 р.) та
Педагогічного з’їзду (червень 1916 р.) до Ботанічного саду, закладів
Сабурової дачі (психіатричної лікарні) та ХМТ. Екскурсії сприяли
поширенню медичних і природничих знань серед освітян [24].
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, науковці-медики та природознавці Харківського університету в
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., успадкувавши просвітницькі
традиції та ідеї передових педагогів (Ж. А. Кондорсе, Г. С. Сковороди,
М. І. Пирогова, К. Д. Ушинського та ін.), творчо їх розвинули.
Просвітницька діяльність науковців-медиків і природознавців
Харківського університету полягала у громадській активності щодо
організації народної освіти та науково-популяризаторській роботі серед
студентської молоді й інтелігенції. Метою цієї діяльності була перебудова
суспільства на більш розумних началах, прогрес науковий і соціальний,
організація народної освіти та гуманістичне виховання молоді; головними
ознаками – раціоналізм і гуманізм.
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Для більш ефективної роботи в напрямі народної освіти та з метою
втілення в життя своїх проектів науковці організовували мережу
просвітницьких закладів для народу та приймали участь у їх діяльності.
Серед цих закладів слід назвати такі: міська бібліотека, спеціалізовані
товариства (ХТГ), вечірні курси для робітників та позашкільні професійні
курси для жінок, народні бібліотеки та читальні, Народні Будинки, Жіночий
медичний інститут. Учені проводили публічні лекції та публічні читання, що
знайомили населення з корисною інформацією (зокрема зі сфери
природознавства та охорони здоров’я). Для формування раціонального
світогляду студентської молоді й інтелігенції харківські науковці-медики та
природодослідники ініціювали функціонування закладів науковопросвітницького напряму (наукові товариства).
Участь харківських учених медико-фармацевтичного спрямування в
періодичних з’їздах і популяризація діяльності цих з’їздів значно посприяла
підвищенню культурного рівня освічених верств населення, створила
громадський попит на медичні та природничі знання.
Можна відзначити, що сьогодні, коли в Україні високий
професіоналізм, реалістичний світогляд і моральні якості людини
справедливо розглядаються як фундаментальні складові прогресу,
організація науковою інтелігенцією просвітницької діяльності виходить на
передові позиції. Досвід харківських науковців імперської доби щодо
просвітницької діяльності може бути імпульсом до формування ціннісних
орієнтацій фахівців і зразком для наслідування вітчизняними освітянами.
Перспективу дослідження ми вбачаємо в подальшому вивченні
громадсько-просвітницької діяльності чільних представників медикофармацевтичної освіти ХІХ–ХХ ст. з метою обґрунтування напрямів і форм
просвітницької діяльності сучасних науковців.
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РЕЗЮМЕ
Лутаева Т. В. Просветительская деятельность харьковских ученых-медиков и
естествоиспытателей: историко-педагогический аспект.
В статье определены и проанализированы особенности просветительской
деятельности харьковских ученых-медиков и естествоиспытателей 2-й пол. XIX –
начала ХХ вв. Cреди методов исследования были названы: конкретно-поисковые,
историко-сравнительный, историко-ретроспективный, хронологический, системный.
Автором определены цели, признаки, направления просветительской деятельности
харьковских ученых имперской эпохи. Указано, что опыт просветительской деятельности харьковских учених может быть образцом для подражания в образовательном
пространстве Украины. Перспектива исследования заключается в изучении общественно-просветительской деятельности ученых-медиков (фармацевтов) в ХІХ –ХХ вв.
Ключевые слова: просветительская деятельность, просвещение, ученый-медик,
Харьковский университет, естествоиспытатель, публичные лекции, научное
общество, периодические съезды, народное образование, медико-фармацевтическое
образование.

SUMMARY
Lutaieva T. Enlightenment activity of the Kharkiv medical and natural scientists:
historical and pedagogical aspect.
In the article the enlightenment activity of the Kharkiv medical and natural scientists
in the second half of the 19-th – early 20-th centuries has been analyzed. The research
methods have been mentioned: specifically retrieval, historical and comparative, historical
and retrospective, chronological, systemic.
The author of the article has proved that the public activity for the organization of
extracurricular education among different segments of the population and scientific and
promotional work among the students and intellectuals was the content of the
enlightenment activity of medical scientists and naturalists of Kharkiv University in the
second half of the 19-th – early 20-th centuries.
The article outlines the purpose of the enlightenment activity: reorganization of the
society, organization of public education and humanistic education of the youth. It has been
noted that the rationalism and humanism were the basic features of the enlightenment activity.
The article highlights the basic directions of the enlightenment activity of the representatives of
higher medical and pharmaceutical school: organization and participation in the network of
extracurricular educational institutions for people and in scientific societies, holding public
lectures (from the sphere of science and health care); popularization of scientific knowledge due
to the participating in the congresses of doctors and naturalists. The means of public training and
education have been outlined: the magic lantern (device for projecting images); transparencies;
drawings and paintings, equipment for demonstration of experiments.
It has been accented that the participation of Kharkiv medical scientists and
naturalists in the scientific congresses significantly contributed to raising of the cultural level
of educated population, created a public demand for medical and natural knowledge.
The experience of the Kharkiv scientists’ enlightenment activity during the imperial
period can be considered as a model for modern intelligentsia and regarded as the impulse to
formation of the specialists’ value orientations.
For the research perspective, we see further wide study of the social and
enlightenment activity of the leading representatives of medical and pharmaceutical
education during the 19-th and 20-th centuries.
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УДК 37.013.43Онацький(477.52)(09)
А. М. Никифоров
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

СВОЄРІДНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НИКАНОРА ОНАЦЬКОГО
У статті розглядається своєрідність педагогічно-просвітницької діяльності
Никанора Онацького в змісті краєзнавчої педагогіки. Основна увага приділена
автором умовам формування світоглядної позиції педагога-художника; розглянуті
основні віхи його життєвого шляху для визначення соціально-політичних умов,
особливостей родинного виховання, навчання у визначних художників, спілкування з
видатними особистостями, що дали змогу реалізуватися як діячеві освіти і
культури Слобожанщини і крізь призму сформованої цілісної системи поглядів, нести
культуру та національні освітні ідеї до народу через такі види діяльності, як:
педагогічну; художньо-творчу; громадську; публіцистичну; краєзнавчу.
Ключові слова: Никанор Онацький, педагогічно-просвітницька діяльність,
художник-педагог, громадський діяч, краєзнавець.

Постановка проблеми. Історія України кінця ХІХ-го – першої половини
ХХ сторіччя зповнена бурхливими суспільно-політичними подіями та змінами
в усіх сферах суспільного життя. Це революція, громадянська війна, ліквідація
неграмотності, переслідування прогресивної української інтелігенції. Саме в
таких непростих умовах відбувалося становлення світоглядної позиції
видатного українського педагога-художника, просвітителя, одного з найяскравіших представників української інтелігенції того часу на Слобідській
Україні. Його ім’я довгий час замовчувалось, лише після реабілітації у 1956
році стало можливим дослідження життєвого шляху митця. Саме тому
актуальності набуває аналіз творчого та життєвого шляху педагога, краєзнавця, художника, громадського діяча, поета, просвітителя Никанора Онацького,
який зробив вагомий внесок у розвиток освіти та культури Слобожанщини,
але в минулі десятиліття його здобутки несправедливо замовчувалися.
Аналіз актуальних досліджень. У періодичній, публіцистичній та
історико-педагогічній літературі внесок Н. Онацького в розвиток
національної культури та мистецтва був високо оцінений науковцями та
громадськими діячами. Серед них Г. Петров, В. Граб, Б. Ткаченко – перші
дослідники життя та творчості Н. Онацького; пізніше до них приєдналися –
В. Звагельський, Г. Ареф’єва, Н. Юрченко, М. Манько, В. Скакун. В останні
десятиліття інтерес до особистості Онацького помітно зростає, з’явилася
ціла низка статей у періодичних виданнях – Н. Ісипчук, Ю. Лесіної,
П. Мудрик, А. Грінки, М. Петренко, Г. Хвостенко, В. Суркова тощо.
«Сьогодні все більше даних маємо про життя та діяльність відомого
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художника, літератора, педагога, організатора й першого директора
Сумського
історико-художнього
музею Никанора Харитоновича
Онацького», – пише науковець В. Звагельський у статті «Нове про
Никанора Онацького» [2, 9]. Так, у дослідженні життєвого шляху та творчої
спадщини Онацького-художника простежуються значні зрушення, але
творча спадщина Онацького-просвітника в контексті краєзнавчої
педагогіки, ще не вивчена й не систематизована. Таким чином, цілісного та
всебічного аналізу педагогічної та культурно-просвітницької діяльності
Н. Онацького, його вкладу в розвиток української освіти та культури до
цього часу не здійснено.
Метою нашого дослідження виступає аналіз умов формування
світогляду Никанора Онацького як просвітителя, носія та пропагандиста
освітніх національних ідей українського народу.
Методи дослідження. У дослідженні використовувалися такі
методи: теоретичний та історико-логічний аналіз архівних матеріалів та
друкованих джерел з досліджуваної проблеми; персоналістичнобіографічний, що застосовувався для аналізу життєвого та творчого шляху
Н. Онацького; хронологічно-системний, у часовій послідовності;
феноменологічний підхід, що допоміг розглянути постать Н. Онацького
незаангажовано, без упередженості.
Виклад основного матеріалу. Майже все життя Н. Онацького пов’язане
із Сумщиною, лише трагічний кінець спіткав його на Полтавській землі.
Народився Никанор Харитонович Онацький 8 грудня 1874 року на
хуторі Хоменки Гадяцького повіту (нині Липоводолинський район Сумської
області) в селянській багатодітній сім'ї [4, 4]. У нього було два брати та дві
сестри. Дитячі роки пролетіли серед безмежних степів і полів, серед
народних пісень та вишивок, мати Тетяна Іванівна гарно співала й
вишивала. Родинне виховання, обстановка в сім’ї вплинули на формування
національної самосвідомості та на національне спрямування педагогічнопросвітницької діяльності.
Рано помер батько. Втрата батька болісно відбилася на долі
шістнадцятирічного Никанора, довелося мандрувати в пошуках заробітку.
Лише захоплення малюванням полегшувало його горе. «Де тільки не
носила доля: і в одеських портах вантажником, і на сухогрузах, і по
таврійських економія»... [7, 291]. Саме тоді розпочався досвід спілкування з
різними людьми, людьми різних соціальних верств, що зустрічалися на
життєвому шляху. З огляду на його непросте становище, не важко
здогадатися, що юнак відчував любов і співчуття до простих людей, він
добре розумів їх турботи, переймався їх проблемами і, ще тоді бачив
необхідність подолання неграмотності, щоб дати можливість простим
людям здобувати освіту, на що в подальшому житті Никанор Харитонович
не шкодував ні сил, ні здоров’я. Роки поневіряння загартували
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Н. Онацького й укріпили в ньому дух патріотизму та нестримне бажання
вчитись, малювати. «А як на грошенята було розживеться – накупить фарб і
малює: все хлібні копи та вітряки в соняшниках малював. Хмарки рожеві,
сонечко сходить, а соняхи йому кланяються», – згадує вдова Никанора
Харитоновича Надія Василівна [7, 291].
Ті соняхи привели Н. Онацького в Москву, де в 1999 році спробував
навчатись у Московському Строганівському училищі технічного
малювання, але, не закінчивши його, повернувся в Україну і вступив до
Одеського Художнього училища [4, 4]. Період навчання Н. Онацького в
художніх закладах описали науковці сумського художнього музею на
основі опрацьованих ними архівних матеріалів. З відкриттям архівів КДБ на
початку 1990 років, вивченням «Справи Онацького» в архівах Полтави та
завдяки родинному архіву Онацьких, який передала в музей дочка
Никанора Харитоновича Наталія Никанорівна, наукові працівники музею
змогли ознайомитися з документами та прослідкувати хронологію його
життя й діяльності. Результати дослідження побачили світ на сторінках
брошури, опублікованої до 130-річчя від дня народження митця у
2005 році, виданої спільними зусиллями Управління культури Сумської
облдержадміністрації та Сумського обласного художнього музею, під
назвою «Никанор Харитонович Онацький (1875–1937 рр.)» та, попутно,
цим же виданням відзначили 85-річчя обласного художнього музею
(автори тексту Г. В. Ареф’єва та Н. С. Юрченко) [4, 1–24]. У цій коротенькій
брошурі стисло подані основні віхи життя, творчості та громадськопросвітницької діяльності педагога-художника.
На сторінках цієї коротенької книги автори вперше оприлюднили
кілька важливих, без перебільшення можна сказати «доленосних»
документів, як-то: диплом Никанора Онацького про закінчення Одеського
художнього училища (1905); Свідоцтво Імператорської Академії Художеств
(1905); Свідоцтво про звільнення з громади козаків для подальшого
навчання (1905) та кілька фото [4, 5]. Ця публікація 2005 року є черговим
нагадуваням науковцям про те, що різнопланова діяльність Никанора
Харитоновича потребує ретельного вивчення, дослідження та аналізу.
Після закінчення училища в 1905 році митець вирішує продовжити
навчання, для цього бере своєрідний дозвіл-звільнення з громади козаків
«Увольнительное свидетельство» – для поступления его в Петербургскую
Императорскую Академию художеств» [4, 5]. У Петербурзі його прийняли на
навчання у вище художнє училище при Імператорській Академії Художеств.
Але не судилося здобути академічну освіту. Політичні події, осторонь
яких не зміг залишатися молодий Никанор, затягли його у вир
революційних рухів, що, як з’ясувалося згодом, і стало причиною трагедії
його життя. Захоплення прогресивними ідеями часу привело юнака до лав
радикально налаштованої молоді, у гурток, де вивчалася заборонена
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література, велися небезпечні розмови про народ, про високе покликання
працювати й жити для народу. У Новітній історії Полтавщини сказано: «У
роки революції активно співпрацював із українськими есерами...» [1, 301].
Саме в Петербурзі Н. Онацький став членом нелегального українського
гуртка, головною метою якого, як він сам стверджував, було проведення
культурної роботи й підтримання постійного зв’язку з Україною. Це були
чесні думки й добрі почуття, що спрямовувалися до народу. Ці умови
суттєво вплинули на формування суспільно-політичних поглядів Никанора
Онацького. Таке «членство» незабаром стало причиною переслідування
властей, що поклало край навчанню й, одночасно, привело до початку
плідної роботи на педагогічній ниві.
В архіві Сумського обласного художнього музею зберігається свідотство
Академії Художеств, видане учневі Никанору Онацькому в тому, що він
направляється у відрядження по Росії для художніх робіт з натури; і Академія
звертається з проханням до державних і громадських закладів не чинити
перешкод Онацькому в його художній практиці [4, 5]. Так розпочалася
педагогічна діяльність. І розпочалася вона в Лебедині, де Никанор
Харитонович працював учителем малювання та живопису з 1905 до 1913
року. Цей період описаний Б. Ткаченком у документальному нарисі
«Погром», що опублікований у 2010 році [7]. Тут же автор пише про існування
в Лебедині, так званого, «Шевченківського гуртка», натхненником та
організатором якого був і Никанор Харитонович Онацький [7, 302]. У цей же
період Н. Онацький відвідує могилу Т. Шевченка в Каневі.
У зв’язку з цим, слід наголосити, що все свідоме життя Н. Онацького,
його багатогранна громадсько-освітня й педагогічна діяльність були
пов’язані з образом великого поета України, революціонера-демократа
Т. Шевченка. У ранній юності, пройнявшись почуттям глибокої поваги й
безмежної любові до Т. Шевченка, Н. Онацький проніс його крізь усе
життя, що певним чином, теж позначилися на формуванні свідомості
педагога-художника.
Про великі досягнення Онацького-педагога в методиці викладання
образотворчого мистецтва свідчать Почесний відгук і Посвідчення про його
одержання Никанором Харитоновичем у 1913 році. Серед 38 гімназій із
різних регіонів України та Росії, що брали участь у регіональній виставці в
Харкові, почесний відгук одержала тільки одна – Лебединська чоловіча
гімназія [4, 6].
Після такого успіху Никанора Харитоновича запросили в Суми
викладати мистецькі дисципліни в освітніх закладах міста.
У 1914 році Н. Онацький організовує першу Сумську художню виставку,
на якій експонувалося близько двохсот творів живопису та графіки, із них
більше п’ятдесяти власних робіт. Експонентами виставки були художники з
Москви, Казані, Петербурга, Катеринослава, Катеринбурга, Сум [4, 7].
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Афіша й обкладинка каталогу першої виставки, до речі, розроблена
самим Н. Онацьким і зберігається в архівах Сумського обласного музею.
Після революційних подій 1917 року освітні заклади міста було
реорганізовано. З цього часу Н. Онацький стає викладачем у школі червоних
старшин, у педагогічному технікумі, у залізничній № 1 загальноосвітній
трудовій школах. На сумський період педагогічної роботи Н. Онацького
припадає діяльність його у справі національного відродження, яку взяла в
свої руки «Просвіта». Науковець Б. Ткаченко записав спогади вдови
Никанора Харитоновича Надії Василівни про той час: «Квартира Сумської
«Просвіти» містилася в будинку Бережного (це неподалік від квартири
Онацького) на Покровському майдані («Червона площа»). Активну участь у її
діяльності брали: сестра Олександра Олеся – вчителька Марія Кандиба
(Голубєва), директори шкіл Михайло Акімов та Іван Мілованов, директор
театру Шовкун-Дунайський, Василь Обозний, рахівник Олександр
Козацький. А ще, сама Надія Василівна Онацька та поет Василь Олешко.
Очолював «Просвіту» В. Покровський. У своєму статуті сумські просвітяни
записали: «Наша ціль – просвітницька робота серед темного нашого
найменшого брата, знайомити люд український з його історією,
літературою, музикою...» [7, 322]. Невтомною громадсько-просвітницькою
діяльністю Никанор Онацький пробуджував національні почуття українців,
національну свідомість, гордість і гідність, глибокий патріотизм, громадську
позицію, готовність продовжувати традиції предків.
У березні 1920 року при округовій Наросвіті було організовано
секцію образотворчих мистецтв на чолі з Н. Онацьким. Повітовий
виконком затвердив вироблений ним проект організації музею та
призначив Никанора Харитоновича на посаду директора майбутнього
музею [4, 8]. Відтоді почалося широке й систематичне збирання творів
мистецтв на колишніх панських маєтках, будинках, державних установах,
громадських організаціях тощо. Н. Онацький постійно дбав про збагачення
та збереження фондів музею. Як засновник музею Никанор Харитонович
Онацький назавжди залишиться в історії української культури.
Серед народу відчутно посилився потяг до культури і, незважаючи на
зайнятість викладацькою роботою та музейною справою, у 1928 році він
організовує в Сумах художню студію при Сумському історикокраєзнавчому музеї. Існувала студія на громадських засадах. Загальне
керівництво й викладання вів Никанор Харитонович, допомагав йому
художник Іван Крапівін. З 1929 року Н. Онацький – член «Асоціації
художників Червоної України».
Бурхливі події кінця ХІХ-го – початку ХХ століття бентежать свідогляд
Н. Онацького, соціально-політичні умови, безперечно, мали значний вплив
на формування свідомості митця. Величезне значення у становленні
світоглядної позиції мали події на Слобожанщині 1905 року.
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Науковець-історик
М. Яременко
в
монографії
«Сумщина
пореформена» пише: «Рубіж ХІХ–ХХ ст. – це час радикальних суспільнополітичних зрушень на Сумщині, значною мірою зумовлених
революційними подіями 1905–1907 років...» [8, 316]. Никанор Харитонович
теж проводить дослідження цих подій, і на основі зібраних ним же
свідчень недавньої історії, пише розвідку «Селянський революційний рух
на Сумщині в 1905 р.», яка була надрукована у збірці статей і спогадів до
25-річчя революції [5, 37–45]. Його погляди вивчаються істориками
Н. Подолякою та Д. Кудіновим. Зокрема Д. Кудінов, аналізуючи збірку,
відзначає серед дописувачів Н. Онацького, «...який у своїй статті, на основі
багатого фактичного матеріалу, встановив причини селянського руху,
класифікував і хронологічно систематизував виступи селян Лебединського,
Сумського й Охтирського повітів» [3, 83–84].
Як показує наше дослідження, така особистість, як Никанор
Онацький не міг залишатись осторонь бурхливого життя на Слобожанщині,
але, попри всю зайнятість громадського діяча, він ні на рік не полишав
викладання у школі. Педагогічною діяльністю Никанор Харитонович
займався наполегливо та серйозно, бо вважав цю працю своїм
патріотичним обов’язком. У той час, коли багато вчителів бачило шлях до
щасливого майбутнього лише через зміну зовнішніх обставин, Н. Онацький
вважав, що, передусім, слід самовдосконалитися, пройнятися
національною ідеєю та пронести її крізь життя.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Відтак,
педагогічна та просвітницька діяльність Никанора Харитоновича Онацького
проходила в умовах боротьби за українську просвіту, за національне
відродження, за вдосконалення української культури та освіти на тлі
складних соціально-політичних змін.
Таким чином, умови формування власної системи світогляду
Никанора Онацького дали змогу йому реалізуватися у творчому плані
повною мірою. І, як результат, уже крізь призму сформованої цілісної
системи поглядів, нести культуру та національні освітні ідеї до народу
через такі види діяльності, як: педагогічну; художньо-творчу; громадську;
публіцистичну; краєзнавчу.
Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо в подальшому
вивченні творчої спадщини й педагогічно-просвітницької діяльності
Никанора Харитоновича Онацького, оскільки проведене дослідження не
вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми.
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РЕЗЮМЕ
Никифоров А. М. Своеобразие педагогико-просветительской деятельности
Никанора Онацкого.
В статье рассматривается своеобразие педагогически-просветительской
деятельности Никанора Онацкого в содержании краеведческой педагогики. Основное
внимание уделено автором условиям формирования мировоззренческой позиции
педагога-художника; рассмотрены основные вехи его жизненного пути для
определения социально-политических условий, особенностей семейного воспитания,
общения с выдающимися личностями, которые позволили реализоваться как
деятелю образования и культуры Слобожанщины и сквозь призму сложившейся
целостной системы взглядов, нести культуру и национальные образовательные
идеи народу через такие виды деятельности, как: педагогическую; художественнотворческую; общественную; публицистическую; краеведческую.
Ключевые слова: Никанор Онацкий, педагогически-просветительская
деятельность, художник-педагог, общественный деятель, краевед.

SUMMARY
Nikiforov A. Pecularity of the pedagogical and ehlightenment activity of Nicanor
Onatsky.
The article deals with the originality educational and outreach of Nicanor Onatsky in
the sense of local history pedagogy. The purpose of the study is to determine the conditions
of the formation of a teacher-artist’s outlook asan educator, carrier and propagandist of
educational national ideas of Ukrainian people. The research is conducted by the analysis of
the scientific sources and archival documents. The result of the study is to determine the
basic conditions for the formation of an artist’s ideology: the radical social and political
changes in Sumy region. Practical significance of the study is to explore the life path of the
artist who made a great contribution to the development of Ukrainian pedagogy.
So, pedagogical and educational activity of N. Onatsky took place in the struggle for
Ukrainian lumen, national revival for improving Ukrainian culture and education in the
difficult social and political changes.
As it is shown in our study, such a personality as Nicanor Onatsky could not stand aside
Slobozhanshchyna turbulent life, but in spite of all-time social activist, he did not abandon a year
teaching at the school. Nicanor Onatsky is engaged in teaching persistently and seriously
considered this work to their patriotic duty. At a time when many teachers saw the path to a
happy future only through the changes in external conditions, Nicanor Onatsky believed that,
above all, it should be perfected, filled with national ideas and carry it through life.

217

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)
We’ve come to the conclusion that therefore, pedagogical and educational activity of
Nicanor Kharytonovych Onatsky held in the struggle for Ukrainian lumen, for national revival
for improving Ukrainian culture and education in the difficult social and political change.
Thus, the conditions of the system of own worldview of Nicanor Onatsky allowed
realizing him the ideas in a creative plan. And as a result, an integrated system of beliefs in
order to carry culture and national ideas to people through activity such as educational,
artistic, creative, social, journalistic, local history has been formed.
The prospect of further research we see in the further study of the creative heritage
and educational and outreach of Nicanor Kharytonovych Onatsky’s activity, because our
study does not cover all aspects of the described problems.
Key words: Nicanor Onatsky, pedagogical and enlightenment activity, a teacherartist, a local specialist, a public figure.

УДК 374.7.091.3 (477)«195/198»
Л. І. Тимчук
Чернівецький національний
університет імені Ю. Федьковича

РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ПЕДАГОГІКИ ДОРОСЛИХ
У 50-80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
Розкрито основні напрями педагогіки дорослих, які розвивались у контексті
радянської педагогіки 50–80-х років ХХ століття. Охарактеризовано зміст
соціологічних, педагогічних і психологічних досліджень; аналіз їх результатів
дозволив конкретизувати здобутки та внесок педагогіки дорослих радянського
періоду в розробку загальної теоретичної концепції безперервної освіти дорослих, у
створення теоретичних основ багатьох складових її підсистем (шкільної та
позашкільної освіти, підвищення професійної кваліфікації педагогічних та
управлінських кадрів сфери освіти, психології навчання дорослих, соціології освіти,
дидактики дорослих), що закладало фундамент нової інтегральної гуманітарної
науки – андрагогіки.
Ключові слова: освіта дорослих, андрагогіка, педагогіка дорослих, безперервна
освіта, соціологія навчання дорослих, психологія дорослих, дидактика дорослих,
педагогіка вечірньої школи.

Постановка проблеми. На сучасному етапі впевнених темпів
розвитку набирає андрагогіка – наукова дисципліна у сфері освіти, яка
обґрунтовує специфічні підходи до організації освіти дорослих.
Аналіз актуальних досліджень В Україні останніми роками
активізувалися різнопланові розробки науково-теоретичних і науковометодичних основ навчання дорослих, представлені в чималій кількості
наукових праць українських авторів. Серед таких: філософські й теоретикометодологічні основи освіти дорослих у системі неперервної освіти
(В. Андрущенко, С. Архіпова, І. Бех, С. Болтівець, І. Зязюн, В. Кремень,
В. Луговий, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, С. Сисоєва, Л. Сігаєва, Л. Сущенко);
андрагогічні основи післядипломної професійної освіти (В. Аніщенко,
Н. Бібік, І. Воротникова, Г. Гребенюк, І. Дмитренко, М. Лапенок, Л. Набока,
В. Олійник, Н. Протасова, В. Пуцов); особливості й технології навчання
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дорослої людини (С. Архіпова, О. Вербицький, Т. Григор’єва); порівняльна
андрагогіка й компаративістські дослідження (Д. Антонова, М. Борисова,
В. Давидова, Т. Десятов, Т. Зотова, С. Коваленко, О. Огієнко, А. Сбруєва,
О. Сухомлинська, І. Фольварочний, О. Хахубія), історико-педагогічне
вивчення освіти дорослих (Л. Вовк, І. Воробець, З. Гіптерс, В. Ковальчук,
Р. Кіра, Н. Коляда, О. Мартіросян, Л. Сігаєва, Н. Побірченко, Є. Поточни,
Б. Ступарик, Н. Чепурна, М. Шепель, Л. Шинкаренко).
У царині сучасної педагогічної науки України андрагогіка зберігає за
собою статус порівняно нового напряму в системі наук про освіту.
Традиційно виникнення цієї науки пов’язують з іменами зарубіжних
дослідників М. Ноулза, Е. Торндайка, П. Джарвіса, Р. Сміта та ін., які в
1950–60-х рр. започаткували фундаментальні дослідження питань
навчання людини в дорослому віці. Проте вивчення означеного питання в
історико-педагогічному ракурсі виявляє чималі здобутки в цій галузі
вітчизняної педагогіки другої половини ХХ століття.
Мета статті – виявити й розкрити основні напрями педагогіки дорослих,
які розвивались у контексті радянської педагогіки 50–80-х років ХХ століття.
Виклад основного матеріалу. Аналіз літературних джерел
підтверджує, що в післявоєнний період наукова розробка питань освіти
дорослих здійснювалась у форматі теорії та практики навчання працюючої
молоді й дорослих. Постановка й гострота проблеми «робітничого
всеобучу» зумовлювалася необхідністю відновлення зруйнованого війною
господарства, потребами розвитку науково-технічної революції. Це суттєво
гальмувалося низьким рівнем загальноосвітньої та професійної підготовки
осіб працездатного віку, оскільки в роки війни з різних причин молоді
люди були змушені залишити шкільне навчання.
У зв’язку з цим 1950-ті роки й початок 1960-х років позначилися
постійним зростанням кількості загальноосвітніх шкіл дорослих. Масове
залучення працюючої молоді та дорослих до здобуття загальної середньої
освіти вимагало теоретичного й методичного супроводу. Відповідно
значних темпів розвитку набували наукові дослідження проблем освіти
дорослих, які, з одного боку, характеризувалися масштабністю й широким
спектром тематики, а з іншого, неоформленістю «автономного»
понятійного апарату. У якості ключових використовувалися «теорія
загальної освіти дорослих», «теорія загальноосвітнього навчання
працюючої молоді та дорослих», «педагогіка дорослих» тощо.
Розробка наукових основ загальної освіти працюючої молоді й
дорослих без відриву від виробництва та практична допомога школам
дорослих у розв’язанні організаційних, педагогічних і методичних проблем
стала головним завданням Академії педагогічних наук РСФРР (яка мала статус
всесоюзної, на її базі в 1966 р. створено Академію педагогічних наук СРСР).
Уже в 1947 р. у планах науково-дослідної роботи Академії вперше з’явилася
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тема «Навчання молоді без відриву від виробництва» [2, 3]. З того часу
фактично почала формуватися теорія та методика загальної освіти дорослих.
У 1960 р. в складі Академії був створений Науково-дослідний інститут
вечірніх (змінних) і заочних середніх загальноосвітніх шкіл [7, 44]. У силу
специфіки завдань, поставлених перед інститутом, науковий колектив у
1960–1969-ті роки зосередив свою увагу на вивченні тільки однієї
підсистеми освіти дорослих – базового загальноосвітнього навчання
працюючої молоді та дорослих у вечірній (змінній) школі. Перед
науковцями було поставлено завдання вивчити динаміку й перспективи
розвитку освіти дорослих у країні, розробити раціональні для міста та
сільської місцевості форми й умови вечірньої та заочної освіти, виявити
особливості змісту й методів шкільної освіти дорослих учнів, надати
вечірнім і заочним школам практичну допомогу в розв’язанні
організаційно-педагогічних і методичних проблем. До завдань інституту
входила й розробка програм з усіх предметів шкільної освіти, підручників,
методичних посібників, з урахуванням соціально-психологічних
особливостей контингенту учнів, бюджету та структури їх вільного часу, а
також умов навчання без відриву від виробництва [7, 61].
Передумовою розробки інститутської концепції став історикотеоретичний аналіз проблем освіти дорослих. Як зазначав пізніше у своїх
спогадах А. Даринський, перед тим, як приймати рішення про проблематику
досліджень і структуру інституту, він особисто впродовж трьох місяців вивчав
літературу 1920-х рр. з проблем ліквідації неписьменності, культурнопросвітницької роботи. Одночасно професор вивчав праці зарубіжних авторів
з питань освіти дорослих, в основному писаних німецькою та
скандинавською мовами. «Досить швидко, – писав А. Даринський, – стало
зрозуміло, що проблема вечірньої школи – це лиш частина набагато ширшої
проблеми – освіти дорослих» [1, 5]. У понятійному сенсі обсяг проблеми
вчений окреслив терміном «педагогіка дорослих», чому присвятив статтю
«Педагогіка дорослих, її предмет і завдання», яка в 1969 р. була опублікована
в журналі «Радянська педагогіка» (1969) [5]. Того ж року у видавництві
«Знання» вийшла друком книга й інших авторів – учених Академії педнаук
СРСР О. Пінта й М. Бокарєва, в назві якої присутній цей термін: «Деякі
проблеми освіти й педагогіки дорослих» [8]. Обґрунтовуючи роль
педагогічної науки в підвищенні ефективності освітньої та виховної роботи з
дорослими вчені використовують поняття «педагогіка дорослих»,
визначаючи її предметом виховання й освіту дорослих [8, 35]. Тут варто
відзначити цікавий факт: у праці автори пропонують схематичне зображення
системи педагогічних наук, у якій поряд із поняттям «педагогіка дорослих»
використовують термін «андрагогіка», хоча більше по тексту він не
зустрічається [8, 24–25]. У пізніших працях радянських авторів (кінця 1980-х
років) ще помічаються окремі випадки вживання цього поняття. Ці факти
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оцінюємо як прогресивні, оскільки в попередні періоди термін «андрагогіка»
не набув популярності (попри те, що у вітчизняній педагогіці вжитий ще 1885
р. київським професором М. Олесницьким, у 1930-х рр. використовувався
галицькими педагогами М. Галущинським, І. Ющишиним). На вітчизняних
теренах у дореволюційні часи утвердився термін «позашкільна освіта»
(Є. Мединським запропонований термін «енциклопедія позашкільної
освіти», тлумачення якого співзвучне сучасному розумінню андрагогіки [9]). У
радянські часи, ймовірно, щоб догодити чи не суперечити більшовицькій
владі, автори намагались уникати термінів, які розвивались у протилежному
ідеологічному таборі.
Порівняно з попередніми роками помічається не тільки розширення
діапазону досліджень, але й зміна методологічних засад. Уже на підступах до
проблеми навчання дорослих дослідників цікавив не вузько прикладний її
характер, продиктований «державним замовленням», а міждисциплінарний,
комплексний, націлений на вивчення освіти дорослих як специфічного
соціального інституту в єдності його психологічної, соціологічної, педагогічної
проблематики. Подібний підхід виник не як просте індуктивне узагальнення
досвіду, а як гіпотетична схема, пов’язана зі ставленням до освіти дорослих
як поліфункціонального явища, у якому педагогічні та частково-методичні
розробки зумовлені соціальними факторами різного ступеня спільності та
психологічними особливостями дорослих учнів. По-суті подібний
інтегральний підхід не мав аналогів у світовій педагогічній теорії.
Розробка теоретичних конструктів спиралася на вже сформовані галузі
теоретичного знання, але «занурені в нову сітку зв’язків» [3, 124]. Вона була
не якоюсь абстрактною побудовою, а орієнтувала на вирішення актуальної
суспільної проблеми: не просто «включити» працюючих молодих людей у
систему освіти, тобто «охопити» їх шкільним навчанням без відриву від
виробництва, а зробити освіту засобом розвитку їх самосвідомості та
самореалізації. «Точкою відліку» в розробці концепції дослідження став
аналіз соціальної ситуації освіти й особливостей позиції дорослої людини,
який спонукав до пошуків шляхів особистісного підходу до освіти. Подібна
дослідницька позиція була протиставлена підходу, що виділяє окремі
властивості особистості як об’єкт вивчення та не пояснює характер
діяльності дорослої людини у сфері освіти. Треба сказати, що офіційна
ідеологія фактично не перешкоджала цим пошукам, оскільки освіта
дорослих на той час стояла досить далеко від фронту «ідеологічних битв».
Співробітниками Інституту вечірніх шкіл було організовано унікальне за
своїми масштабами комплексне вивчення питання освіти працюючої молоді
й дорослих, у результаті чого сформувалося декілька актуальних наукових
напрямів і шкіл: соціологічний, психологічний, педагогічний [3, 125]. Проблематика досліджень забезпечувала взаємозв’язок педагогічних і методичних
досліджень із соціально-педагогічними та психологічними, виходила за межі
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властивого радянській педагогіці партійно-ідеологічного «замовлення»,
розглядала питання освіти працюючої молоді в широкому контексті. Подібний підхід повинен був дати не тільки уявлення про стан вечірньої загальної
освіти у країні, але й намітити шляхи підвищення її якості. Передбачалося, що
отримані результати дозволять екстраполювати висновки та рекомендації на
більш широку спільність дорослих, ніж учні вечірніх шкіл. Тим самим
закладались основи майбутніх досліджень у галузі безперервної освіти.
Соціологічний напрям розвивався груповою науковців під
керівництвом С. Вершловського й Л. Лесохіної. У межах науково-дослідної
теми «Стимулювання загальної освіти працюючої молоді й дорослих»
здійснювались опитування робітників і службовців у віці від 16 до 36 років,
які не мали середньої освіти, жили у великих і малих містах; проводились
інтерв’ю; досліджувалися стенограми диспутів, присвячених проблемам
освіти. Дослідження дозволили розкрити соціалізуючу функцію освіти,
побачити в освіті потенціал переломного фактору у формуванні життєвому
досвіді на різних етапах життя. Особливе значення, як показали дані
досліджень, набуває навчальний досвід, що склався в шкільні роки. Його
спрямованість (позитивна чи негативна) багато в чому зумовлює
орієнтацію на освіту, можливу розбіжність між вербальним визнанням
цінності освіти й пошуком мотивів, що раціоналізує відмову від її
продовження. Виявилося, що орієнтації у сфері освіти – важливий
індикатор способу життя людини. На цій основі була розроблена
особистісна типологія працюючої молоді в залежності від ставлення до
освіти, деякі способи його стимулювання та спрогнозована соціальнопедагогічна діяльність із розвитку ціннісного ставлення молодих людей до
освіти. Результати проведених досліджень знайшли відображення у книгах
С. Вершловського «Молодим робітникам і колгоспникам – середню
освіту» (1967), С. Вершловського й Л. Лесохіної «Молодь в дорозі.
Соціально-педагогічні нариси» (1971), Т. Щадріної «Минулий навчальний
досвід і орієнтація дорослих на освіту» (1973), збірнику наукових праць
«Проблеми й методи дослідження питань соціології освіти дорослих» за
ред. С. Вершловського, Л. Лесохіної (1973) та ін.
Соціологічні дослідження, проведені в ті роки, показали, що
стимулювання освіти дорослих ефективне лише тією мірою, якою вона
спирається на їх ціннісні орієнтації. У свою чергу зростання рівня освіти ще
недостатнє, щоб людина була соціально та професійно мобільною.
Збагачення її життєвих перспектив, розширення діапазону соціальних
зв’язків, критична самооцінка можливі лише тією мірою, якою орієнтація
на освіту включена в коло життєвих цінностей людини.
Аналіз освіти як цінності й соціальних факторів, що визначають
формування ціннісного ставлення до освіти, доповнювався серією
психологічних досліджень, у яких чітко виділилися два крила: 1) вивчення
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еволюції психофізіологічних функцій як фундаменту навчання дорослих
(О. Степанова, Л. Борисова, Я. Петров та ін., керівник напряму Б. Ананьєв);
2) вивчення мотиваційно-ціннісних основ виборів і переваг у сфері освіти
учнів вечірніх шкіл (Ю. Кулюткін, Г. Сухобська та ін.). Проблематика
досліджень, здійснювана в межах психологічного напряму, охоплювала
практично всі аспекти психології освіти дорослих і знайшла втілення в серії
фундаментальних видань, серед яких: «Вікова психологія дорослих»
(теоретична і прикладна) за загальною редакцією Б. Ананьєва (1971),
«Розвиток психофізіологічних функцій дорослих людей» за редакцією
Б. Ананьєва та О. Степанової (1972).
Соціологічні та психологічні дослідження визначили методологію й
теорію вивчення організаційно-педагогічних і дидактичних проблем освіти
дорослих, здійснюваних колективом учених під керівництвом А. Бушлі,
Л. Жарової, Є. Тонконогої. В основу концепції дослідження була покладена
ідея адаптації процесу навчання до соціальних факторів. У результаті
комплексних вивчень співробітники інституту дійшли висновку, що
соціальні фактори (вік, соціальний і трудовий статус, сімейний стан,
вільний час тощо) не піддаються педагогічному регулюванню, тому процес
навчання дорослих потрібно гнучко адаптувати до них. Передбачалося, що
суперечності, викликані несприятливими факторами, можна нівелювати за
рахунок створення раціональних організаційно-педагогічних умов і
мобілізації внутрішніх ресурсів самого процесу навчання.
На основі аналізу реального бюджету вільного часу та визначення
оптимального навчального навантаження дорослих учнів були розроблені
й обґрунтовані різні організаційні форми навчання (очна, заочна,
екстернат, прискорене навчання та ін.) у межах одного освітнього закладу
(вечірні школи, класи та школи майстрів, шкільно-клубні класи тощо).
Відбір навчального матеріалу для класної та домашньої роботи,
співвідношення між навчальною діяльністю під керівництвом учителя й
самоосвітою, зумовлені відмінністю організаційних форм освіти, виявилися
одним із найважливіших напрямів у розробці дидактичних особливостей
навчання дорослих, здійснюваної вченими Т. Браже, О. Соколовською,
М. Верзиліним, М. Громовим та ін.
Для розробки дидактики дорослих важливе значення мали
висновки, отримані в результаті дослідження теми «Взаємозв’язок
навчання з життєвим досвідом дорослих учнів». Було виявлено, що
дорослі володіють багатим і багатостороннім життєвим досвідом, який
може відігравати неоднозначну роль в освіті. У книзі «Особливості
формування знань в учнів вечірньої школи» за редакцією А. Бушлі та
Є. Тонконогої (1968) вперше у психолого-педагогічній літературі було
розкрито поняття «життєвий досвід» як фактор, «зсередини» регулюючий
пізнавальну діяльність дорослих. На основі аналізу особливостей
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життєвого досвіду Л. Лесохіна розробила концепцію актуалізації духовних
цінностей у процесі навчання дорослих.
Найбільш важливі результати досліджень у галузі педагогіки дорослих
були відображені у збірниках за ред. А. Бушлі «Шляхи підвищення якості
вечірньої освіти» (1962), «Моральне виховання учнів вечірньої (змінної)
школи в процесі навчання» (1964); «Залікова система у вечірній і заочній
школі» за редакцією А. Даринського (1967); книзі Є. Тонконогої «Дидактичні
вимоги до уроку у вечірній школі» (1969); збірнику за ред. Є. Тонконогої
«Навчання у вечірній школі» (1976) та ін. У 1960-і рр. вченими-методистами
інституту були розроблені навчальні програми, принципи побудови
підручників для дорослих учнів, створені оригінальні підручники й методичні
посібники майже до всіх основних предметів вечірньої школи.
З проблем освіти працюючої молоді та дорослих проводилися
проблемні семінари, науково-практичні конференції; Всесоюзні
«Педагогічні читання» (1961, 1963, 1966, 1968); захищалися кандидатські й
докторські дисертації [7, 71].
Результати науково-теоретичних і прикладних досліджень у галузі
навчання дорослих публікувались у педагогічній пресі. Спеціально для
висвітлення різних питань освіти дорослих Міністерство освіти СРСР
видавало науково-методичний і організаційно-педагогічний журнал
«Вечірня середня школа» (заснований у 1958 р. під назвою
«Загальноосвітня школа дорослих», з 1961 р. – «Вечірня середня школа»).
Отже, впродовж 60-х років ХХ століття здійснювалися масштабні й
усебічні дослідження питань навчання дорослих. Хоча дослідження
здійснювалися на базі конкретного освітнього інституту – вечірньої (заочної)
школи – отримані висновки збагатили загальну теорію освіти дорослих
міждисциплінарним підходом. Такий підхід дав поштовх до виникнення
низки нових наук: психології освіти дорослих, соціології освіти дорослих,
акмеології, дидактики дорослих, предметних методик викладання.
У 1970–1980-х рр. помічається розширення проблематики
дослідження в галузі освіти дорослих, викликане бурхливим розвитком
закладів для дорослих (зростання кількості вечірніх і заочних шкіл,
народних університетів, установ системи підвищення кваліфікації кадрів
тощо) й новими напрямами в діяльності Академії педагогічних наук, яка в
цей період з республіканської перетворилася на союзну. На базі Науководослідного інституту вечірніх (змінних) і заочних середніх шкіл у 1970 р.
створюється Науково-дослідний інститут загальної освіти дорослих АПН
СРСР. У його завдання входило: вивчення історії розвитку освіти дорослих
у країні; розробка соціально-педагогічних і психолого-педагогічних основ
освіти дорослих; дослідження дидактичних та організаційно-педагогічних
проблем навчання дорослих; удосконалення вечірньої та заочної
загальної середньої освіти дорослих; розробка педагогічних основ
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позашкільної освіти дорослих; пошук шляхів удосконалення підготовки та
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів [6, 30].
Тобто, порівняно з попередніми 1960-ми рр., дослідження проблем
освіти дорослих з однією підсистемою (вечірньою та заочною
загальноосвітньою школою) в 1970-х роках поширюється й на інші
підсистеми – позашкільну освіту й підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів. Продовжується подальше вивчення проблем загальної освіти
дорослих у вечірній (змінній) школі та дослідження організаційних проблем
позашкільної освіти дорослих, представленої на той час народними
університетами [7, 53]. Результати досліджень були опубліковані у збірниках
«Організаційні проблеми народних університетів» (1970) і «Навчальнотематичні плани народних університетів» (1971). Автори цих праць – відомі
вчені Ф. Казакова, М. Махлін, А. Юров та ін.
Визначною особливістю цього періоду стає те, що вивчення актуальних
питань освіти дорослих здійснюється в руслі єдиної концепції безперервної
освіти. Першою публікацією про неперервну освіту в радянській педагогічній
літературі стала стаття А. Даринського «Безперервна освіта», що вийшла
1975 р. у першому номері журналу «Радянська педагогіка». Автором
зроблена спроба сформулювати теоретичні проблеми безперервної освіти та
її здійснення в СРСР. Термін наявний і в інших працях А. Даринського – книзі
«Безперервна освіта – народні університети та їх роль у вихованні
підростаючих поколінь» (1975), статті «Вечірня школа в системі безперервної
освіти» (1976). Незабаром цей термін увійшов в підручники педагогіки, а ідея
неперервної освіти стала загальновизнаною.
На засадах загальної концепції безперервної освіти та у зв’язку з
програмою ЮНЕСКО Науково-дослідний інститут загальної освіти дорослих
АПН СРСР приступає до дослідження соціально-економічних проблем
освіти дорослих: функціональна неграмотність дорослих, освіта дорослих в
умовах переходу до ринкової економіки, «довічне» навчання в суспільстві,
що змінюється. Цей період пов’язаний з іменами таких відомих учених, як
Т. Браже, С. Вершловський, Л. Висотіна, В. Кричевський, Ю. Кулюткін,
Л. Лесохіна, А. Марон, В. Онушкін, Г. Сухобська, Є. Тонконога, О. Федорова.
Результати їх досліджень були опубліковані в численних статтях і збірниках
наукових праць: «Проблеми безперервної освіти дорослих» за редакцією
В. Онушкіна та В. Тарасова (1979), «Соціально-економічні проблеми освіти
дорослих» (1980), «Соціально-економічні проблеми безперервної освіти
дорослих в СРСР та за кордоном» за реакцією В. Онушкіна (1985),
«Теоретичні основи безперервної освіти» за редакцією В. Онушкіна (1987).
У руслі концепції безперервної освіти в 1970–80-тих рр.
продовжувалися розпочаті в попереднє десятиліття всебічні та ґрунтовні
дослідження, які розкривали соціально-педагогічні, психологічні,
дидактичні основи освіти дорослих. Результати наукового вивчення
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соціально-педагогічних аспектів освіти дорослих представлені в таких
публікаціях: С. Вершловський, Л. Лесохіна «Робітнича молодь навчається»
(1979); книги С. Вершловського «Виховання активної життєвої позиції
особистості» (1981) та «Спільна робота вечірніх шкіл з підприємствами й
громадськими організаціями» (1984). Окремо варто назвати капітальну
працю С. Вершловського – монографію «Загальна освіта дорослих: стимули
й мотиви» (1987). В усіх цих роботах глибоко й різнобічно, на основі
переконливого експериментального матеріалу вивчено такі соціальнопедагогічні проблеми, як соціальні функції вечірньої школи, соціальний
статус дорослих учнів, їх ціннісні орієнтації у сфері освіти, адаптація
молодих робітників до умов виробництва й поєднання освіти з
виробничою працею, вплив колишнього навчального досвіду на ставлення
до освіти; типологія особистості дорослих учнів стосовно освіти та система
стимулювання освіти дорослих на державному, регіональному,
виробничому й особистісно-індивідуальному рівнях; визначено основні
шляхи успішного стимулювання освіти дорослих.
Реалізовуючи соціально-педагогічний підхід до проблем освіти
дорослих, С. Вершловський звертає увагу на доцільність і перспективність
педагогіки дорослих, використовуючи при цьому термін «андрагогіка».
Зокрема, у праці «Загальна освіта дорослих: стимули і мотиви» (1987) він
зазначає: «Оскільки на кожному етапі життєдіяльності велику роль
відіграють педагогічні фактори, покликані сприяти соціальній адаптації
людини до специфічних умов життя в новому віковому й соціальному
циклі, особливого значення набуває педагогіка дорослих (андрагогіка), а із
завершенням виробничого циклу в житті людей геронтопедагогіка. При
цьому в міру переходу від одного циклу до іншого знижується роль
інституційної педагогічної системи та зростає значення педагогічних
аспектів у діяльності різних соціальних інститутів» [4, 175].
На основі теоретичних і емпіричних матеріалів С. Вершловський
окреслює декілька проблем, пов’язаних із визначенням головних напрямів
у розвитку педагогіки дорослих. Для її самовизначення особливе значення
вчений вбачає в аналізові основних понять і категорій, якими вважає
виховання й освіту дорослих, навчання дорослих, самоосвіту [4, 175].
Також автор виділяє три основних галузі освіти й виховання дорослих:
шкільну, виробничу, позашкільну (дозвіллєву). Відповідно виділяються три
спеціальні галузі педагогіки дорослих: шкільна, виробнича, педагогіка
дозвілля. Вони, за оцінкою С. Вершловського, концептуально зв’язані між
собою спільністю теоретичних і методичних проблем [4, 176].
Організовані в 1970-х рр. лабораторією психологічних проблем освіти
дорослих дослідження розкривали особливості пізнавальної діяльності
дорослих людей і розвитку їх пізнавальних психологічних функцій у різні
вікові періоди; вивчали потреби дорослих людей в освіті й самоосвіті, у
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різних джерелах інформації та галузях знань, пізнавальні інтереси,
індивідуально-типологічні особливості дорослих, які проявляються в
інформаційно-пошукової діяльності. Результати цих досліджень викладені в
численних статтях, збірниках наукових праць, узагальнюючих монографіях, до
числа яких відносяться насамперед книги Ю. Кулюткіна, Г. Сухобської
«Індивідуальні відмінності в розумовій діяльності дорослих учнів» (1971) та
«Дослідження пізнавальної діяльності учнів вечірньої школи» (1977). За
результатами дослідження розвитку пізнавальних функцій дорослих людей
були опубліковані збірники наукових праць «Вікові особливості розумової
діяльності дорослих» під редакцією О. Степанової (1974), «Вікові зміни
пам’яті дорослих» під редакцією Я. Петрова, Ю. Кулюткіна, Г. Сухобської
(1977), «Структура інтелекту дорослих» під редакцією О. Степанової та
Я. Петрова (1977) і «Вікові особливості психічних функцій дорослих у період
зрілості» під редакцією Я. Петрова, Л. Фоменко (1984); фундаментальна
праця Ю. Кулюткіна «Психологія навчання дорослих» (1985).
У тісному взаємозв’язку із соціально-педагогічними та психологічними
дослідженнями в лабораторії дидактичних проблем освіти дорослих
(керівник Є. Тонконога) тривала розробка дидактики дорослих: були виявлені
об’єктивні фактори, що зумовлюють освіту й навчання дорослих, цілі
навчання, зовнішні та внутрішні суперечності процесу навчання, загальні та
специфічні для освіти дорослих дидактичні принципи, дидактичні вимоги до
відбору змісту освіти й навчання у вечірній школі, принципи побудови
навчальної книги для дорослих, особливості організаційних форм і методів
навчання. На основі висновків соціологів, психологів і методистів, а також
спираючись на власні численні й масштабні дослідження, учені-дидакти
створюють цілу низку великих робіт, що представляють новий напрям у
педагогічній науці – дидактику дорослих. Результати дидактичних та
організаційно-педагогічних досліджень представлені у книзі Л. Жарової
«Шляхи вдосконалення навчального процесу: з досвіду роботи вечірніх шкіл»
(1975), а також у книгах А. Попова «Планування навчально-виховної роботи у
вечірній школі» (1976), «Основні шляхи вдосконалення мережі та структури
вечірніх шкіл» під редакцією А. Попова (1975), у колективній монографії
«Навчання у вечірній школі» під редакцією Є. Тонконогої (1976),
перекладеної згодом у НДР, Чехословаччині, Польщі, В’єтнамі.
Продовжуючи цей напрям досліджень у 1980-і рр., співробітники
лабораторії дидактичних проблем створили серію «Бібліотека директора
школи», у якій вийшли такі книги: Є. Тонконога «Дидактичні особливості
уроку у вечірній школі» (1984), «Керівництво вечірньою школою і
контроль» під редакцією Є. Тонконогої (1985), «Шляхи поліпшення якості
знань учнів вечірніх шкіл» під редакцією О. Першаніної (1985), робота
В. Кричевського «Управління шкільним колективом» (1986).
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Були створені узагальнюючі й фундаментальні монографії з
предметних методик викладання у школах дорослих, серед яких: Т. Браже
«Вивчення літератури у вечірній школі» (1977), «Проблеми вивчення
російської літератури в IX класі вечірньої школи» (1986); «Основні питання
навчання російській мові у вечірній школі» під редакцією С. Ільєнко (1977);
І. Тонконогого «Викладання історії і суспільствознавства у вечірній
школі» (1983). На допомогу вчителям підготовлені навчальні та навчальнометодичні посібники: В. Первова «Завдання з російської мови для учнівзаочників» (1986), О. Кошелева «Завдання з економічної географії зарубіжних
країн для учнів-заочників» (1986); А. Марон посібники для самоосвіти з
фізики; М. Гаученова та Г. Черняк – з хімії; Л. Короткова – з біології.
Відповідно до завдання Академії педагогічних наук у Науководослідному інституті загальної освіти дорослих із середини 1970-х рр.
розгорнулися наукові дослідження з проблемам підвищення кваліфікації
вчителів і керівних педагогічних кадрів шкіл. Цей напрям досліджень із
самого початку здійснювався в руслі загальної концепції безперервної освіти.
Слід зазначити, що ця проблематика була абсолютно новою не тільки для
інституту, але й для вітчизняної педагогічної науки, оскільки до цього часу
проблеми підвищення кваліфікації як особливої підсистеми освіти дорослих
ні в соціально-педагогічному, ні в психолого-педагогічному, ні в
дидактичному плані не розроблялися. Новим для співробітників інституту був
і перехід зі сфери загального освіти дорослих у сферу професійної педагогіки.
Результати досліджень відображені в численних статтях, збірниках наукових
праць, монографіях. Щорічно проводилися Всесоюзні й республіканські
міжвузівські науково-практичні конференції з різних проблем освіти
дорослих, а також конференції вчителів і керівників шкіл-експериментаторів.
Результати кожної конференції публікувалися у вигляді збірників наукових
праць і методичних рекомендацій.
У 70–80-ті роки ХХ ст. послідовно посилюються міжнародні зв’язки.
Радянськими вченими в рамках договорів про наукове співробітництво із
зарубіжними інститутами підготовлено низку спільних збірників наукових
праць: «Проблеми освіти дорослих» (Будапешт, 1978), «Взаємозв’язки теорії
і практики в процесі підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів» під редакцією Ю. Кулюткіна, Г. Флаха, С. Вершловського (М., 1990),
«Підвищення кваліфікації вчителів у Польщі та СРСР» (Варшава, 1990). У той
же час фундаментальні праці вітчизняних авторів перекладаються в інших
країнах (наприклад, колективна праця «Вечірня школа» під редакцією
А. Даринського (М., 1978) опублікована в Польщі).
Висновки. Узагальнюючи підсумки різнобічної наукової розробки
проблем освіти дорослих, можна зробити цілком правомірний, на наш
погляд, висновок, що в 1960–80-ті роки в радянській педагогіці було
зроблено величезний науковий внесок у розробку загальної теоретичної
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концепції безперервної освіти дорослих, у створення теоретичних основ
багатьох складових її підсистем (шкільної та позашкільної освіти,
підвищення професійної кваліфікації педагогічних та управлінських кадрів
сфери освіти, психології навчання дорослих, соціології освіти, дидактики
дорослих). У кінцевому рахунку все це закладало фундамент нової
інтегральної гуманітарної науки – андрагогіки.
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РЕЗЮМЕ
Тымчук Л. И. Разработка теоретических основ педагогики взрослых в 50–80-е
годы ХХ века.
Раскрыты основные направления педагогики взрослых, развивающихся в
контексте советской педагогики 50–80-х годов ХХ века. Охарактеризовано содержание
социологических, педагогических и психологических исследований; анализ их
результатов позволил конкретизировать достижения и вклад педагогики взрослых
советского периода в разработку общей теоретической концепции непрерывного
образования взрослых, в создание теоретических основ многих составляющих ее
подсистем (школьного и внешкольного образования, повышения профессиональной
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квалификации педагогических и управленческих кадров сферы образования, психологии
обучения взрослых, социологии образования, дидактики взрослых), что закладывало
фундамент новой интегральной гуманитарной науки - андрагогики.
Ключевые слова: образование взрослых, андрагогика, педагогика взрослых,
непрерывное образование, социология обучения взрослых, психология взрослых,
дидактика взрослых, педагогика вечерней школы.

SUMMARY
Tymchuk L. The development of theoretical foundations of pedagogy of the adults in
the 50-s – 80-s of the twentieth century.
In the article the basic directions of pedagogy of adults that were developed in the
context of Soviet pedagogy in the 50-s – 80-s years of the twentieth century have been
described. The essence of the concepts «adult education», «continuous education» has been
specified. The author has paid attention to the term «andragogics».
It has been found that in the 1960-70-s unique in scale comprehensive study on
education for working youth and adults by domestic scientists was done and as a result some
actual research directions were formed. The sociological, psychological and pedagogical
directions of adult education have been characterized. Special attention is paid to their
integrated, interdisciplinary character. Sociological research has revealed the socialization
function of education and educational and social value and potential of turning point in
shaping the life experiences at the different stages of life. Psychological research provided
the study of the evolution of the physiological functions as a foundation of adult education
and learning the motivational and values basis of elections and benefits in the adult
education sphere. The range of organizational, pedagogical and didactic problems of adult
education has covered the adaptation process of adult learning to the social factors; the
development and study of different organizational forms and methods of adult education;
the relationship between training activities under the guidance of a teacher and self
education. Much attention is paid to study of the effect life experience of adult on
educational needs, capabilities and performance training.
The analysis of the research has allowed to specify the achievements and contribution to
pedagogy of adults of the Soviet period to the development of a general theoretical concept of
lifelong adult education, to the creation of theoretical bases of its constituent subsystems (school
and adult education, professional development of the teachers and administrative staff
education sphere, psychology of adult study, sociology of education, didactics adults) that have
laid the foundation of a new integrated humanities science – andragogics.
Key words: adult education, andragogics, adult pedagogy, continuing education,
sociology of adult education, psychology adults, didactics of adult, evening schools
pedagogy.
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РОЗДІЛ IV. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
УДК 371.315.6
С. Е. Генкал
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ З БІОЛОГІЇ
У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ
У статті розглянуто та проаналізовано основні положення проблеми
інтеграції змісту біологічної освіти учнів профільних класів, функції та рівні
інтеграції в педагогічному процесі. Окреслено основні методологічні підходи до
застосування інтеграції змісту в навчальному процесі, визначено результат
інтеграції – цілісність знань учнів. Наголошується, що інтеграція знань забезпечує
профільну компетентність учнів.
Ключові слова: інтеграція змісту навчальної діяльності, методологічні
підходи, профільні класи, цілісність знань.

Постановка проблеми. У нових соцiально-полiтичних та економічних
умовах першочергового значення набуває проблема вдосконалення
національної системи освіти, спрямованої на розвиток талантів, розумових
i фізичних здібностей старшокласників. Постійне збільшення наукової
інформації роблять надзвичайно актуальною проблему оновлення змісту
освіти. Головними напрямами такого оновлення є гуманізація,
гуманітаризація та інтеграція.
Проблема дидактичної інтеграції в загальноосвітній школі потребує
теоретико-методологічного обґрунтування в контексті вивчення та засвоєння
учнями основних біологічних категорій і понять, що є основою для
трансформації біологічних закономірностей у практичне застосування знань.
Інтеграція навчальних дисциплін тісно пов’язана з проблемою
міжпредметних зв’язків. Сьогодні досить повно розроблені основи теорії
міжпредметних зв’язків у загальноосвітній школі, розглянуто теоретикометодологічні аспекти інтеграції знань учнів, однак, вони є лише своєрідними
складовими теоретичного обґрунтування дидактичної інтеграції.
Існує суперечність між обмеженістю навчального часу та зростаючим
обсягом матеріалу. Отже, дидактична інтеграція у школі потребує
впровадження у практику нових підходів, які забезпечили б підвищення
ефективності навчального процесу на основі міцних і дієвих знань учнів.
Аналіз актуальних досліджень. Дослідженням цієї проблеми
займалися такі відомі педагоги, як В. В. Давидов, І. Я. Лернер,
В. О. Онищук, В. Ф. Паламарчук, М. М. Скаткін, В. О. Сухомлинський та ін.
Розробці проблеми інтеграції змісту шкільної освіти присвячено
роботи
українських
педагогів
В. П. Андрущенко,
Н. М. Бібік,
С. У. Гончаренко, В. Р. Ільченко, С. Ф. Клепко, О. М. Мащенко, В. Ф. Моргун,
Е. Л. Носенко, І. Ф. Радіонова, В. А. Рижко, А. Й. Сиротенко, Т. С. Яценко та
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інших. Окремі питання цієї проблеми розглядалися також у працях
В. М. Мадзігона, М. Б. Євтуха, В. І. Бондара, І. Д. Беха, І. А. Зязюна,
Н. Г. Ничкало, О. В. Сухомлинської, М. Д. Ярмаченка та ін.
С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, Ю. І. Мальований, Н. Г. Ничкало досліджували методологічні проблеми інтеграції; В. Ф. Моргун – взаємозв’язки
інтеграції та диференціації; Б. Є. Будний, В. Р. Ільченко, А. В. Степанюк –
інтеграцію знань та цілісність змісту природничо-наукової освіти;
Л. Б. Лук’янова, В. К. Сидоренко, Я. М. Собко, Н. О. Талалуєва – проблеми
розробки інтегрованих курсів; О. І. Джулай, Р. М. Собко – методи та засоби
інтегрованого навчання.
Мета статті полягає в обґрунтуванні шляхів інтеграції знань на уроках
біології.
Виклад основного матеріалу. Інтеграція навчальної діяльності продовжує залишатись однією з пріоритетних проблем дидактики. Інформаційний
вибух і сучасний приріст наукової інформації, яку необхідно встигнути
передати учням під час навчання, спонукає вчителів до пошуку шляхів
реалізації змісту за рахунок винайдення й застосування інноваційних форм,
методів, прийомів, засобів організації та здійснення навчальної діяльності.
Саме тому інтеграцію змісту навчальної діяльності можна розглядати в якості
методу та прийому, з одного боку, та дидактичного засобу, з іншого.
У словниках поняття «інтеграція» визначається як об’єднання в одне
ціле раніше ізольованих частин, елементів, компонентів, що
супроводжується ускладненням та зміцненням зв’язків і відносин між
ними [6]. Інтеграція як об’єднання в ціле певних частин чи елементів
вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого
створюється цілісна картина світу в навчально-виховному процесі.
Інтеграційний підхід надає можливість інтеграції знань на
методологічному й методичному рівнях, сприяє формуванню понятійних і
смислоутворювальних структур, виявляє спільність у підходах і методах, які
використовуються різними науками [5 ].
На етапі реалізації змісту необхідно здійснити такі процедури, як
формування фундаментального, загальнонаукового понятійного апарату;
вивчення міждисциплінарних методів дослідження, виявлення механізмів
виникнення нового знання. Базуючись на закономірностях еволюції,
функціонування біологічних систем, необхідно урахувати принципи:
динамічності та гнучкості, структурованості й завершеності, різнорівневості
узагальнення знань, інтегративності змісту.
А. М. Громовим [2] розроблено функції інтеграції в педагогічному
процесі:
– інструментальна функція реалізується на основі координуючої ролі
вчителя, дозволяє опорядкувати об’єкти, явища, елементи біологічних
систем;
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– системоутворювальна функція полягає в тому, що кожний новий
елемент гармонійно включається в систему знань, умінь і навичок.
Завдяки цьому в учнів розвивається аналітичне мислення, формується
цілісність знань. Важливою умовою є досконале володіння вчителем
змістом навчального курсу;
– евристична функція актуалізує раніше засвоєні знання, що набувають
нового пізнавального потенціалу, і на цій основі формуються нові
алгоритми дій та розв’язання проблемних ситуацій;
– контрольна функція дозволяє порівняти отримані знання, вміння,
навички зі стандартом, еталоном;
– корекційна функція полягає у виправленні помилок, удосконаленні й
корекції знань;
– рефлексивна функція передбачає усвідомлення якості виконаної
діяльності;
– прогностична функція визначає спрямування на подальшу діяльність,
урахування тенденцій розвитку педагогічного процесу.
У педагогічній науці розглядають три рівні інтеграції [3; 4]. Першим
рівнем інтеграції є інтеграційні взаємодії на рівні редукції. Такі взаємодії між
дисциплінами здійснюються у формі міжпредметних зв’язків. Міжпредметні
зв’язки розглядаються як умова, що забезпечує послідовне відображення у
змісті предметів об’єктивних взаємодій, які мають місце в природі; як умова
виховуючого та розвивального навчання; як принцип навчання.
Міжпредметні зв’язки реалізуються за допомогою засобів, методів і змісту
навчальних дисциплін. Другий рівень дидактичної інтеграції – це синтез
взаємодіючих наук на основі базової дисципліни, який об’єднує різні теорії в
рамках одного предмета та забезпечує єдність наукових знань. Третій рівень
дидактичної інтеграції пов’язаний зі створенням цілісної інтегрованої
системи, зокрема інтегрованого курсу (природознавство, природничонаукова картина світу, курси за вибором у профільних класах).
Традиційно склалося так, що в сучасній школі закони й закономірності
навколишнього світу диференційовані на окремі предмети пізнання. Так,
фізика розкриває фізичні закони світобудови, хімія – хімічні, біологія –
біологічні тощо. Навчальні дисципліни відповідають наукам, які вивчаються
без урахування внутрішньої цілісності властивих їм понять. Учням досить
складно інтегрувати ці розрізнені знання в систему. На наш погляд, рівень
розвитку пізнавальних процесів учнів профільних класів дозволяє сприймати
інтегровані знання, поняття за допомогою трансформованого вчителем
змісту на методологічному та методичному рівнях.
Методологічний рівень визначає результат інтеграції – цілісність
знань. У процесі інтеграції здійснюються кількісні та якісні перетворення
взаємодіючих елементів, які сприяють становленню цілісності. Цілісна
картина світу вивчається через систему понять, законів, теорій, фактів.
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Акцентування на таких поняттях, як рівневість організації живої природи,
взаємозв’язок структури й функцій біологічних систем, на теоретичних
біологічних узагальненнях (про спадковість і мінливість живої природи,
клітинна теорія, теорія еволюції, концепція біосфери), на принципах
історизму, детермінізму, що складають ядро біологічної картини світу,
дозволяє розглядати цілісність, як визначальну характеристику
інтегрованого підходу. Проте необхідне розуміння учнями вихідних
філософських категорій – матерія, рух, самоорганізація систем, розвиток.
Змістовими елементами такої інтеграції є: конструювання змісту
навчального матеріалу з біології в логічно-історичній послідовності, що
забезпечує розвиток основних філософських категорій; систематизація
навчального матеріалу навколо основних положень теорій і концепцій;
конструювання розділів курсу з урахуванням дедуктивного шляху
формування
теоретичних
понять
«клітина»,
«саморегуляція»,
«саморепродукція», «обмін речовин», «властивості живого», «ген»,
«еволюція», «ієрархічність і системність живого», «взаємодія живої системи
з довкіллям» тощо, у межах структури відповідних теорій і концепцій;
поступове розгортання основних складових наукової теорії із залученням
методологічних підходів (системного, системно-структурного, екологоеволюційного, синергетичного, функціонального), що забезпечують
наступність, інтеграцію біологічних знань та їх цілісність; розгортання
структури теорії разом із короткою історією її становлення й розвитку.
Крім того, предмет пізнання в біології ґрунтується не тільки на
формуванні сучасної картини органічного світу, яку можна вважати
своєрідною теорією, але й на таких наукових підвалинах як:
– загальнобіологічні теорії (клітинна, еволюційна, хромосомна, теорія
гена тощо);
– теорії і концепції біології та інших наук: природничих (виникнення
життя) і суспільних (антропосоціогенез, ноосфера тощо);
– теоретичні моделі, які побудовані на основі фізичних, хімічних,
технологічних концепцій (мембранний транспорт, проведення
нервового імпульсу, механізми фотосинтезу, зорового сприйняття та ін.);
– ідеї і моделі кібернетики та загальної теорії систем, що застосовуються
в біології (рівні організації, регуляції, зворотній зв’язок та ін.);
– закони, закономірності, правила (закони Г. Менделя, М. І. Вавілова,
Харді-Вайнберга та ін.);
– емпіричні узагальнення (усе живе – від живого та ін.).
Ефективності формування біологічних знань сприяє реалізація та
вдосконалення в навчальному процесі всіх компонентів змісту освіти на
профільному рівні, кожен із яких виконує свою функцію у формуванні
особистості школяра: інформаційного (знання про природу та способи
пізнання природи); операційного (загальнонавчальні та спеціальні вміння);
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творчо-пошукового (досвід творчої діяльності); ціннісно-смислового
(досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до інших
людей та самого себе, до біологічних знань, які в майбутньому дозволять
самореалізуватись і самовизначитись у професійній діяльності);
рефлексивного компонента, що передбачає розуміння учнем своїх
індивідуальних особливостей, свого місця у професійному світі),
самопізнання, самовдосконалення особистості, вміння здійснювати
рефлексію предметних знань; результативного (профільна компетентність,
глибокі та міцні знання, дослідницькі вміння й навички, досвід творчої
діяльності, остаточне самовизначення).
Реалізація всіх компонентів змісту освіти можлива за умови
забезпечення повного циклу пізнавальних дій учнів від первинного
сприйняття об’єктів пізнання, логічного осмислення знань про них, закріплення знань і вмінь, застосування їх у подібній ситуації та під час виконання
пошукової роботи в нетиповій ситуації, приведення знань у систему та встановлення зв’язків із раніше засвоєними знаннями. Проте на одному уроці
неможливо забезпечити повний цикл пізнавальних дій учнів, засвоїти навчальний матеріал на потрібному рівні, сформувати вміння, що передбачені
навчальною програмою, адже знання та вміння розвиваються поступово,
кінцевий результат навчання досягається внаслідок реалізації системи уроків,
побудованої з урахуванням динаміки розвитку понять до бажаного рівня.
На методичному рівні інтеграція знань втілюється за допомогою
організаційних форм, методів, засобів навчання. Досвід творчої діяльності
формується через евристичний, розвивальний, проблемний характер
вивчення матеріалу, розв’язання творчих завдань, які потребують
самостійного вирішення. Серед видів навчальної діяльності пріоритетними
повинні бути: засвоєння учнями способів пізнання природи, уміння
здобувати, переробляти навчальну інформацію, отриману з різних джерел,
застосовувати її для індивідуального розвитку й самовдосконалення, набуття
особистого досвіду творчої діяльності та використання його в навчальних і
життєвих ситуаціях, посилення світоглядного компоненту, головне місце у
якому займає усвідомлення власного місця у професійному світі. Засвоєння
знань не може бути ефективним, якщо вони не викликають пізнавальних
інтересів та не стосуються життєвого досвіду, не зачіпають емоцій, не
викликають інтересу, а отже, активності й вольових зусиль. Активність учня в
навчальному процесі залежить і від позитивного емоційного настрою, який
учитель створює на початку уроку. Доцільно повідомляти цікаві факти з історії
біологічної науки, легенди, життєво важливі для учнів факти, використовувати
народну мудрість, висловлювання відомих учених тощо.
Інтеграція знань забезпечує профільну компетентність, яка є
важливою характеристикою якості підготовки випускників середньої
загальноосвітньої школи, та полягає у здатності свідомо застосовувати
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комплекс знань, умінь і способів діяльності для розв’язання певного кола
питань у профільній освітній галузі, сформованості соціально та професійно
значущих якостей.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Втілення
інтегрованого змісту з біології відбувається через сформований
фундаментальний понятійний апарат; міждисциплінарні засоби пізнавальної
діяльності; інформаційне насичення дисциплін. Інтеграція змісту навчальних
дисциплін сприяє підвищенню наукового рівня навчання, забезпечує
природні зв’язки між процесами та явищами оточуючого світу, розкриваючи
його матеріальну єдність. Ця єдність розвиває діалекттичне й системне
мислення учнів, сприяє формуванню гнучкості розуму, вмінню переносити та
узагальнювати знання з різних предметів і наук.
Дидактичним орієнтиром конструювання змісту профільного
предмета «Біологія» є формування в учнів міцних і дієвих знань, навичок
навчально-дослідницької діяльності учнів, мотивації учіння, наукового
стилю мислення, творчої активності учнів, прикладних предметних умінь,
забезпечення готовності до вибору майбутнього у професійному світі.
Профільна компетентність як інтегральна характеристика випускника
школи передбачає: розвиток пізнавальних інтересів, ціннісних орієнтацій
учнів, оволодіння знаннями, вміннями й навичками, необхідними в
конкретній ситуації предметної діяльності або спілкуванні, способами
рефлексії; формування й розвиток професійно значущих рис школярів,
важливих для успішного виконання того чи іншого виду діяльності під час
навчання у профільному класі.
Перспектива подальших досліджень полягає в удосконаленні
теоретико-методичних основ інтегрованого підходу до навчання біології у
профільних класах.
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РЕЗЮМЕ
Генкал С. Э. Интегрированный подход к реализации содержания биологии в
профильных классах.
В статье рассмотрены и проанализированы основные положения проблемы
интеграции содержания биологического образования учашихся профильных классов,
функции и уровни интеграции в педагогическом процессе. Очерчены основные
методологические подходы к применению интеграции содержания в учебном
процессе, определен результат интеграции – целостность знаний учащихся.
Акцентируется внимание на том, что интеграция знаний обеспечивает
профильную компетентность учащихся.
Ключевые слова: интеграция содержания учебной деятельности,
методологические подходы, профильные классы, целостность знаний.

SUMMARY
Genkal S. The integrated approach to the realization of the content of biology in
specialized classes.
The article reviews and analyzes the main problems of integration of content of
biological education of the students of specialized classes, the functions and levels of
integration in the educational process. The problem of didactic integration in secondary
school requires theoretical and practical bases in the context of learning and mastering the
students basic biological categories and concepts that are the basis for the transformation of
biological patterns in the practical application of knowledge.
The integrated approach allows integrating knowledge at the methodological and
methodical levels, promoting conceptual and semantic-forming structures, revealing
common approaches and methods used by different sciences.
The level of cognitive processes of the students of specialized classes allows to
integrate knowledge, concepts using the transformed teacher’s content at methodological
and methodical level.
The methodological level determines the outcome of integration - the integrity of
knowledge. In the process of integration quantitative and qualitative transformation of
interacting elements that contribute to the formation of integrity is carried out.
Efficiency promotes the formation of biological knowledge and implementation of
improvements in the educational process of all components of educational content on their
core level, each of which performs its function in the formation of the pupil: informational;
operational; creative search; values and meanings; reflective component; resultant.
At the methodological level integration of knowledge is embodied by means of the
organizational forms, methods and means of education. The implementation of integrated
content of biology is formed through a fundamental conceptual apparatus; interdisciplinary
learning ofcognitive activity; information saturation disciplines. The integration of knowledge
provides a profile competence, which is an important characteristic quality of graduates of
secondary schools and is the ability to consciously apply a set of knowledge, skills and ways
of dealing with a range of issues in specialized educational sphere, formation of socially and
professionally significant qualities.
Key words: content integration training activity, methodological approaches,
specialized classes, the integrity of knowledge.
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ДІАГНОСТИКА НАЯВНИХ РІВНІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
У статті розкриваються хід і результати дослідження стану сформованості
інтегрованої навченості молодших школярів, зміст експериментальної перевірки
наявних рівнів навчальних досягнень з навчання музики молодших школярів у процесі
пошукового та діагностичного етапів констатувального експерименту, аналіз
результатів дослідження. Таким чином, під час проведення констатувального
експерименту визначилися три рівні сформованості інтегрованої навченості музики
молодших школярів, структура котрої складається з трьох компонентів:
мотиваційно-спонукального, змістово-процесуального, творчо-результативного.
Ключові слова: музичне навчання, молодші школярі, рівні сформованості
компонентів, діагностика рівня навчальних досягнень, види мистецтва, мистецька
діяльність, мотивація, зміст мистецької навчальної діяльності.

Постановка проблеми. Стан сучасного суспільства як ніколи вимагає
ефективності педагогічного процесу щодо підготовки молоді, здатної
врятувати країну від нестабільності, зневіри, економічної скрути. Результатом
роботи сучасної загальноосвітньої школи має бути сформована особистість
самостійної, креативної, відповідальної людини, здатної творчо розв’язувати
проблемні ситуації, творити, бути носієм культури, високої моральності та
національної свідомості. Але результати чисельних досліджень свідчать про
наявність прогалин у мистецькій освіті молодших школярів, за межею
інтересів багатьох учнів залишені види мистецтва, які мають значний
виховний вплив на особистість( театральне, хореографічне, декоративноприкладне), тобто ті види мистецької діяльності, які не входять до навчальних
програм загальноосвітньої школи. Така обмеженість значно впливає на
ефективність індивідуального, самобутнього розвитку особистості школярів
шляхом власної траєкторії, вияву їх неповторного потенціалу.
Сучасна людина має бути щасливою, оскільки лише така зможе
зробити щасливими й інших. А становлення такої особистості є можливим
лише за умови розвитку школярів відповідно до їх індивідуального
творчого потенціалу, закладеного природою. Мистецька, творча діяльність
дітей молодшого шкільного віку і є саме тим фундаментальним
підґрунтям, на якому закладаються важливі якості особистості
(самобутність, незалежність, креативність, самостійність, гідність). Активна
мистецька діяльність, цілісність знань дозволять сформувати особистість
нового покоління, на яку очікує наше суспільство.
Аналіз актуальних досліджень. Теоретична та практична робота на
уроках музики в початковій школі має спрямовуватися на інтеграцію
мистецьких знань і художньо-образних уявлень школярів як потужного
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засобу інформаційного забезпечення та якісного засвоєння музичного
матеріалу на основі використання широкої міжпредметної інтеграції.
Загальні питання впровадження інтеграційних підходів у галузі музичнопедагогічної освіти розглядаються в працях Л. Арчажникової, О. Єременко,
А. Козир, Г. Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької. Розгляд теорії та
практики культурологічної освіти й феномену художньо-культурної
інтеграції як руху знань до єдності висвітлюється у працях М. Сови,
О. Шовгенюк. Практичне здійснення проблеми формування цілісних
мистецьких знань учнів, створення в їх уяві цілісної картини світу засобами
мистецтва, актуалізувало детальне вивчення особливостей інтегрованої
навченості, яка надасть можливість цілісно (не фрагментарно) мислити.
Проблему формуванням цілісної картини світу, цілісних знань учнів
розглядають: В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, Л. М. Масол, О. Рудницька, О. Хижна,
Л. Хлебнікова, О. Щолокова. Та не зважаючи на потреби сучасної шкільної
музичної практики, питання здійснення інтеграції мистецьких знань у
початковій школі ще й досі лишаються не вивченими, а методичне
забезпечення принципу інтегрованого навчання мистецтву є актуальною та
недостатньо розробленою проблемою.
Мета статті – опис методів, змісту й основних результатів здійснення
пошукового та діагностичного етапів констатувального експерименту, що
полягав у дослідженні стану музичного навчання молодших школярів у
контексті інтегрованого підходу.
Виклад основного матеріалу. Дослідження стану музичного
навчання школярів у контексті інтегрованих підходів проводилися на базі
факультету мистецтв СумДПУ імені А. С. Макаренка, Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Сумського НВК № 9
«Веснянка», Сумської ЗОШ № 15, Котелевецької гімназії № 1. У ньому
брали участь 267 респондентів (з них 102 студенти, 91 учень, 38 батьків,
36 учителів музики й початкових класів). Констатувальний експеримент
проводився протягом 2010–2011 років і складався з двох етапів
(пошукового та діагностичного).
У проведенні констатувального експерименту, що полягав у
кількісному та якісному аналізові ефективності здійснення інтегрованого
музичного навчання молодших школярів, використовувалась комплексна
методика, що містила: педагогічне спостереження, анкетування, інтерв’ю,
тестування, аналіз творчих робіт учнів. Для отримання достовірних даних
було розроблено анкети, тести, проведено спостереження за навчальновиховним процесом, експертні опитування.
У ході констатувального експерименту встановлено рівні
сформованості інтегрованого навчання мистецтва. Відповідно до
визначених критеріїв і показників сформованості обґрунтовано суттєві
ознаки достатнього, середнього та низького рівнів означеного феномену.
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Мета констатувального експерименту полягала у визначенні
особливостей організації існуючого музичного навчання в початковій школі в
контексті інтеграції різних видів мистецтв та діяльностей, що їх забезпечують;
підготовки інформаційно-практичної бази для обґрунтування та перевірки
умов ефективності інтегрованого навчання музики молодших школярів,
існуючих рівнів сформованості їх музично-інтегрованих навичок.
Відповідно до мети, нами були розроблені такі завдання:
1) провести педагогічне спостереження за процесом музичних занять
у початковій школі;
2) здійснити аналіз навчальної документації (навчальних програм,
підручників, посібників) щодо наявності у змісті творчих завдань, завдань
за вибором, пояснення спільного та різного між видами мистецтв;
3) проаналізувати обізнаність учителів початкових класів, учителів
музики та студентів факультетів мистецтв щодо проблеми феномену
інтегрованих знань, цілісної картини світу, педагогічної інтеграції;
4) визначити реальний стан обізнаності батьків щодо необхідності
мистецьких занять як засобу розвитку дітей;
5) здійснити аналіз рівнів сформованості компонентів інтегрованої
навченості музики;
6) дослідити рівень сформованості готовності учнів початкових класів
до здійснення мистецької діяльності на основі розуміння ними специфіки
різних видів мистецтв.
Перший етап констатувального експерименту – пошуковий –
передбачав здійснення діагностичної розвідки для отримання фактів, що
впливають на якість навчання та кінцевого результату – цілісності знань учнів і
музично-інтегрованих навичок учнів початкових класів, сформованості в них
культурологічного досвіду; визначення ставлення учнів до мистецьких занять
і ставлення вчителів до проведення інтегрованих занять з мистецтва.
У процесі вирішення даних завдань була спроектована поетапна
діагностика пошукового експерименту, яка містила цілу низку педагогічних
мікродосліджень, що включали: аналіз навчальної документації, проведення
бесід, інтерв’ю з батьками, анкетування учнів, батьків, учителів. На першому
етапі констатувального експерименту важливого значення набули процеси
виявлення спрямованості пізнавально-мотиваційної сфери учнів, домінуючі
пізнавальні інтереси в мистецькій діяльності. На вихідному, першому етапі
пошукового експерименту був здійснений аналіз навчальної документації. У
результаті аналізу було виявлено, що переважна більшість змісту навчальних
програм і підручників спрямована на засвоєння учнями відповідної системи
знань про музичне мистецтво, формування вмінь і навичок вокальної,
вокально-хорової діяльності, слухання музики, котрі виступають основою у
формуванні інтегрованих знань, що сприяє створенню формування цілісної
картини світу молодших школярів. Виявлення індивідуальних творчих
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здібностей, інтересів, смаків, уподобань підростаючого покоління, що
відповідає цілям особистісно-орієнтованої гуманістичної спрямованості
сучасної педагогіки є пріоритетними завданнями у процесі викладання уроків
із музичного мистецтва. І навпаки, необґрунтована диференціація
мистецького матеріалу, розірваність, мозаїчність, непослідовність у
мистецько-педагогічних діях учителя гальмують художньо-творче
становлення особистості учня.
З метою уточнення результатів аналізу навчальної документації, на
другому етапі були застосовані такі методи: інтерв’ю з учителями та
бесіди з дітьми, батьками, спрямовані на виявлення причин, що
гальмують забезпечення ефективності навчання музики молодших
школярів у напрямі реалізації інтегрованих підходів.
У результаті бесід із батьками учнів, більшість опитуваних (42,4 %)
зазначали, що причинами низької успішності учнів є низький рівень інтересу
дітей, відсутність активності, віддання переваги теле-інтернет засобам
отримання інформації. Інші респонденти (28, 8%) вказали на недостатню
мотивацію до мистецької, творчої діяльності, причиною якої є нерозуміння
значення мистецтва, його специфіки та налаштування навчального процесу
на репродуктивну діяльність. Лише 28,8 % батьків вбачають причини
загальної неуспішності в перевантаженні учнів об’ємом необхідної
навчальної інформації, обмеженою кількістю годин для вивчення. При чому
19,2 % з опитуваних підкреслили неможливість займатися розвитком творчих
здібностей школярів за умови переповнених класів і невмінням дорослих
зацікавити учнів мистецтвом і процесом творчої діяльності.
Під час бесід з учнями, метою яких було з’ясування ставлення дітей
до уроків музики, виявлення найцікавіших для них видів мистецької,
музичної діяльності та наявності складних завдань для виконання, що
впливає на успішність навчальної діяльності. Бесіди проводились у вільній
формі. Була визначена загальна тема обговорення щодо мотивів занять
мистецтвом, видами художньо-творчої діяльності та з’ясування рівня
обізнаності про мистецтво. Результати опитування дали змогу з’ясувати,
що більша частина учнів (62 %) виявляють інтерес до мистецтва, але не
усвідомлюють чітко його специфіку, наявною є невизначеність у виборі
«улюбленого» виду мистецької діяльності. Значна кількість реципієнтів не
змогли назвати улюблений вид мистецької діяльності.
У результаті індивідуального інтерв’ювання вчителів, яке
передбачало свободу діагностичної комунікації, більшість опитуваних
зазначили (42 %), що причинами «розірваності, поверховості» знань учнів є
низька навчальна мотивація. Інші респонденти (30 %) вказали на відсутність
інформації щодо методики використання інтегрованого підходу, здійснення
інтегрованих технологій у початковій школі; відсутність методичних вказівок
щодо
розвитку
творчих
здібностей,
неможливість
здійснення
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індивідуального підходу за браком часу й великим обсягом навчальних тем
при ситуації переповнення класів. Лише 28 % учителів вказали на причину
загальної неуспішності учнів у недостатній розробленості змісту мистецької
освіти та протиріччі, що полягає між потребами сучасного суспільства в
розвиненій, творчій особистості та відсутності належних умов, які б
забезпечили формування такої особистості.
Під час інтерв’ю з батьками ми з’ясували, що більшість із них
бажали б створити належні умови для творчого розвитку дітей, але не
мають належних знань та не володіють інформацією щодо виявлення
індивідуальних здібностей, правильного визначення особистісного шляху
розвитку дитини. Батьки очікують педагогічної допомоги, фахової
підтримки з боку вчителів щодо формування й розвитку особистості дітей.
Слід відмітити, що існує значний відсоток таких батьків, що взагалі не
замислюються над причинами та можливими шляхами поліпшення якості
мистецької освіти та здійснення процесу творчого розвитку школярів, про
що свідчить неусвідомленість або відсутність вказаних причин.
Таким чином, можемо констатувати той факт, що майже (75 %)
учасників запропонованих нами бесід і проведених інтерв’ю пов’язують
успішність мистецького навчання із впливом зовнішніх факторів. У
результаті інтерв’ювання батьків і бесід з учителями початкових класів і
вчителями музики, виявлено, що незначна частина опитуваних (19 %, 26 %)
співвідносить залежність успішності навчальної діяльності учнів із рівнем
сформованості навчальної мотивації, інтересу до мистецької діяльності.
За результатами анкетування вчителів була з’ясована загальна
картина організації та здійснення інтегрованого навчання молодших
школярів. В анкетуванні брали участь учителі початкових класів і вчителі
музики, що викладають у початкових класах НВК № 9 «Веснянка», ЗОШ № 15
м. Суми. Анкета складалася з 5 питань. На питання «Чи проводите ви
інтегровані уроки?» позитивно відповіли всі 100 %. Кожен учитель зазначив
елементи навчальних дисциплін, які входять до інтегрованих уроків («Я і
Україна», «Образотворче мистецтво», «Музика», «Трудове навчання»,
«Навколишній світ», «Читання». А найбільше вчителями проводяться
інтегровані уроки з читання, образотворчого, трудового навчання. На питання
«Які види мистецтв використовуєте на інтегрованих уроках?» учителі
відповіли: музичне (80 %), образотворче (95 %), літературне (62 %),
театральне (65 %), декоративно-прикладне (30 %). Кожен із респондентів
використовує на інтегрованих уроках елементи різних видів мистецтв. Отже
найбільше вчителями на уроках використовуються елементи образотворчого
мистецтва. На другому місці – елементи музичного та театрального
мистецтва, а на третьому місці – літературне мистецтво й дуже рідко –
елементи декоративно-прикладного мистецтва.
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На питання «Чи варто молодшим школярам спочатку пояснювати
існування різних видів мистецтв, а потім уже пропонувати їх вивчати
ізольовано?» більша частина відповіла позитивно. Більшість респондентів
вважають, що спочатку дітям слід пояснити сутність мистецтва, як культурного явища, розглянути особливості різних видів мистецтв, а потім вивчати їх
ізольовано. Інші надали негативну відповідь. На запитання «Чи пропонуєте
Ви учням творчі завдання за вибором?» позитивно відповіли (50 %) учителів,
інколи – 25 % ; ні – 25 %. Учителі розуміють необхідність існування завдань за
вибором, але не завжди їх застосовують, посилаючись на брак часу.
Серед видів поліхудожньої діяльності, які пропонуються на уроках
учням, учителі відзначили такі: малювання музичного образу (50 %),
створення словесного портрету казкових героїв, музичного, художнього
образів (35 %), передача музичного змісту засобами акторської
майстерності (15 %). Більшість респондентів висловили думку про те, що
варто в початковій школі запровадити інтегроване вивчення
мистецтва, у змісті якого цілісно подавалися б різні види мистецтва та
формувалися початкові навички творчої діяльності молодших школярів.
Позитивну відповідь надали 98 % опитуваних, вагалися – 2 % ; негативної
відповіді не було. Учителі, які позитивно відповіли на дане питання
вважають, що це допоможе уявити дітям різноманіття видів мистецтва,
усвідомити його цілісність. Вони вважають також, що це буде сприяти
всебічному розвиткові учнів, їх світогляду, збагатить уяву, мислення. Отже,
більшість опитаних учителів вважає, що такі заняття потрібні, оскільки це
допоможе сформувати в дітей загальне уявлення про мистецтво.
З метою визначення ставлення учнів до мистецьких занять,
спрямованість їх на мистецько-творчу діяльність було проведено
анкетування учнів. В анкетуванні брали участь 91 учень. Мета анкети
№ 1 для учнів полягала у визначенні початкового рівня знань про різні
види мистецької діяльності, виявленні їх «улюблених» видів мистецької
діяльності, наявності стійкого інтересу до мистецьких занять, до музичної
діяльності. За результатами анкети 50 % учнів виявили інтерес до
мистецької діяльності в різних її видах. Виявлена значна кількість дітей із
низьким і середнім рівнем інтересу до мистецьких занять.
Аналіз анкетних даних учнів свідчить про те, що вони виявляють
інтерес до мистецької діяльності, хоча серед видів діяльності називають
різні: спів, малювання, танець, акторську гру. У результаті обробки даних
виявилося, що майже 65 % учнів дійсно захоплюються мистецькими
заняттями. Учні зі стійким інтересом мають потребу в заняттях мистецтвом,
при чому проявляють особливе зацікавлення одним або декількома
видами мистецької діяльності одночасно.
Результати проведеного анкетуванні учнів № 1 показали, що серед
різних видів мистецької діяльності діти обрали: малювання (49,14 %), спів (32,
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76 %), танець (33,67 %), а також діти вказали, що люблять навчатися (41 %) і
грати (23 %). Серед видів діяльності, запропонованих дітям у всіх відповідях
переважають спів і малювання. Ми припускаємо, що малювання є
психологічно необхідним, одним із провідних видів діяльності молодших
школярів, яка їх захоплює. Але хоча малювання є домінантним видом
художньо-творчої діяльності, учні також виявили інтерес і до співу, танцю,
акторської гри. Відповіді охопили всі запропоновані види мистецької
діяльності, що надає можливості стверджувати необхідність урахування
інтересів дітей. На питання «Чим займаєтесь у вільний час разом із
батьками?» учні відповіли, що разом із батьками у вільний час найчастіше
малюють (38,22 %), слухають музику (30,45 %), танцюють (15,47 %),
виготовляють поробки (37 %), співають (20 %). Отже перше місце посідає
такий вид діяльності, як малювання та виготовлення поробок, на другому
місці – слухання музики, читання, на третьому – спів, танець. Найчастіше учні
малюють, а рідше співають та танцюють, хоча ці види діяльності – спів і
танець є важливими традиційними українськими засобами художньо-естетичного, національного виховання й розвитку молодого покоління. Співові й
танцю не надається належної уваги. Найбільше учні малюють. Цей факт
свідчить про природну необхідність молодших школярів у даному виду творчої діяльності. Серед улюблених уроків учні визначили: уроки малювання
(90 %), уроки читання (88%), музики (17 %). Низький відсоток уроків музики
дозволив припустити, що на уроках не враховуються інтереси дітей, їх індивідуальні особливості. На питання «Професію кого з митців ти обрав би?»,
серед представлених варіантів професій митців учні обрали такі: художника –
10 %, співака – 5 %, композитора – 1 %, актора – 2 %, хореографа – 2 %.
Реалізуючи мету й завдання пошукового експерименту, здійснюючи
детальний аналіз навчальної документації, систематизацію та
узагальнення результатів бесід, інтерв’ювання, анкетування, можемо
зробити такі попередні узагальнення й висновки:
1) відсутність усвідомлення вчителями важливості формування
позитивної мотивації мистецької навчальної діяльності молодших школярів
гальмує формування позитивної мотивації, стійкого навчального інтересу, що
пов’язано з низьким рівнем знань педагогів про особливості, мету, зміст
інтегрованого навчання, знань психологічних особливостей мистецької та
творчої діяльності й неспроможність створити відповідні педагогічні умови,
які б сприяли ефективному навчанню та розвиткові молодших школярів;
2) невелика кількість батьків вважають за потрібне їх дітям займатися
мистецтвом, виконувати творчі завдання, хоча є такі, які усвідомлюють
цінність мистецьких знань, значення музики як виду мистецтва, що сприяє
розвитку особистості дитини, її творчого потенціалу.
3) учителі молодших класів і вчителі музики визначили необхідність
розробки методики здійснення інтегрованого навчання й визначення
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відповідних педагогічних умов, які забезпечили б ефективність здійснення
інтегрованого навчання та творчого розвитку школярів.
4) більшість опитуваних учнів виявили інтерес до занять мистецтвом,
хоча не всі віддали перевагу музиці.
Результати пошукового експерименту підтвердили практичну
значущість досліджуваної проблеми для теорії та методики інтегрованого
навчання музики молодших школярів і зумовили розробку діагностичного
етапу констатувального дослідження, мета якого полягала в розробці
діагностичної методики й визначенні рівнів сформованості інтегрованої
навченості відповідно до критеріїв і показників досліджуваного феномену.
Визначення сформованості структурних компонентів інтегрованого
музичного навчання відбувалося на основі встановлених відповідних
критеріїв. Насамперед, потрібно внести визначеність у зміст терміну
«критерій». У загальноприйнятому розумінні критерій – це ознака, на основі
якої здійснюється оцінка чого-небудь, мірило оцінки. Критерій (criterion –
засіб, судження) грецького походження, є ознакою, на підставі якої
здійснюється оцінка визначення або класифікація певних об’єктів. При цьому
під ознакою розуміють зовнішній прояв, за якими її можна впізнати,
визначити або описати. Показник вимірювання показує, що саме фіксується
числом, отриманим унаслідок вимірювання. О. Савченко, Т. Байбара
визначають критерії як реальні, точно обрані ознаки, величини, котрі
виступають вимірниками об’єктів оцінювання [6]. І. Ісаєв визначає критерії як
ознаки, на основі яких здійснюється оцінка, судження Ю. Туранов,
В. Уруський вважають, що критерії – це мірило оцінювання вказаних
параметрів, котрі описуються певним показниками. На основі теоретичного
аналізу й ураховуючи мету дослідження, ми будемо виходити з того,що
критерії – це якості, властивості, ознаки об’єкта, що вивчається, які дають
можливість зробити висновки про стан і рівень його сформованості та
розвитку; показники – це кількісні та якісні характеристики сформованості
кожної якості, властивості, ознаки об’єкту, котрий вивчається, тобто міра
(ступінь) сформованості того чи іншого критерію (В. Загвязинський, І. Ісаєв,
В. Раєвський, В. Лозова та ін.). Отже, критерії – це якості, властивості, ознаки
досліджуваного об’єкта, які дозволяють робити висновки про його стан,
рівень розвитку й функціонування; показники – це кількісні та якісні
характеристики сформованості кожної якості, властивості, ознаки досліджуваного об’єкта, тобто ступінь сформованості того чи іншого критерію.
Діагностичний експеримент проходив у кілька етапів, що було
зумовлено компонентною структурою досліджуваного феномену й
спрямований на діагностику мотваційно-спонукального, змістовопроцесуального, творчо-результативного компонентів. Кожен етап
констатувального експерименту переслідував досягнення певної мети,
виконання низки дослідницьких завдань.
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З метою з’ясування рівнів сформованості мотиваційноспонукального компоненту інтегрованого навчання музики (відповідний
критерій – міра особистої потреби учнів у мистецько-творчій діяльності),
нами було окреслено зміст його показників: 1) наявність інтересу до занять
музичним мистецтвом; 2) прояв спонукальних мотивів до пізнання творів
мистецтва; 3) вияв пізнавальної активності молодших школярів до занять
мистецькою діяльністю. Діагностування означеного критерію здійснювалося
на базі авторських діагностичних завдань, створених шляхом модифікації
відповідних методик. У процесі констатувального експерименту були
модифіковані діагностичні завдання щодо інтересу та мотивації учнів.
У результаті порівняння кількісної характеристики рівнів сформованості
мотиваційно-спонукального компоненту на початковому етапі діагностики
цілісності мистецьких знань учнів, можемо зазначити, що серед молодших
школярів виявлена переважна більшість учнів із низьким (35,6 %) і середнім
(50,3 %) рівнем мотивації до мистецької творчої діяльності.
Мета наступного етапу діагностики в межах констатувального
експерименту передбачала діагностування показників змістовопроцесуального компоненту, спрямованих на виявлення вміння
оперувати набутими знаннями в різних видах діяльності (малювання
музичних образів, створення словесного портрету музичних образів,
передача музичного змісту засобами жестів, рухів); інформованість про
особливості засобів мистецької виразності та вираження художнього
образу засобами різних видів діяльності; якість виконання завдань за
вибором, поліхудожніх індивідуальних уподобань.
Критерієм змістово-процесуального компоненту виступає міра
здатності учнів до усвідомлення та оцінювання спільного в мистецтві, що
віддзеркалюється в таких показниках, як: інформованість про особливості
засобів мистецької виразності та взаємозв’язок різних видів мистецтва;
уміння накопичувати знання й навички відшукування ключових змістових
складових тематичного наповнення навчальної інформації; уміння
оперувати набутими знаннями в різних видах мистецької діяльності
(малювання музичних образів, створення «словесного портрету» музичних
образів, передача музичного змісту засобами жестів, рухів, кольору).
З метою визначення обізнаності учнів стосовно знань про мистецтво
молодших школярів передбачалося виявлення знань назв різних видів
мистецтв, основних понять і термінів, жанрів мистецтва, видів мистецької
діяльності, професій митців. У ході дослідження було зафіксовано низький
та середній рівні сформованості показників змістово-процесуального
компоненту. Так, учні надавали неправильні та частково правильні
відповіді, виявили не усвідомлення сутності поняття «мистецтво»,
існування його різновидів і їх взаємозв’язок. Уявлення дітей про мистецтво
майже не сформовано, а про музику – є фрагментарним.
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Аналіз результатів констатувального експерименту, спостереження за
роботою вчителів і власний педагогічний досвід спонукали нас до
припущення про те, що причинами низького рівня сформованості цілісних
знань учнів початкових класів є недостатність розуміння педагогами стратегії
його розвитку, обмеженість методів і прийомів, які вони використовують,
недостатній інтерес батьків до навчання та розвитку своїх дітей, відсутність у
школярів стійкої позитивної мотивації творчої, мистецької діяльності.
Стан сформованості третього – творчо-результативного
компоненту, в основу котрого покладено критерій, що визначає ступінь
художнього втілення власних творчих здобутків у мистецько-інтегрованій
діяльності й такі показники: 1) наявність індивідуального творчого досвіду
музичної діяльності; 2) уміння й навички художньо-оцінювального ставлення
до навчальної інформації інтегрованого характеру; 3) прояв самостійності
щодо усвідомлення учнями особистої емоційно-рефлексивної значущості.
Здатності учнів до художнього втілення власних творчих знахідок у
навчальній мистецькій діяльності, досліджувався за допомогою анкетування,
аналізу робіт учнів під час виконання ними творчих завдань та під час
проходження педагогічної практики студентами в початковій школі.
З метою виявлення поліхудожніх уподобань ми залучали учнів до
художньо-творчої діяльності, ураховуючи при цьому специфіку сприйняття
кожним учнем того чи іншого виду мистецтва, індивідуальні уподобання,
нахили дітей. Незважаючи на те, що завдання виявилися досить складними,
діти з цікавістю поставилися до їх виконання, але малорозвинена художньообразна уява, обмежений словниковий запас і недорозвинене асоціативне
мислення в 42,3 % дітей засвідчили їх низький рівень другого показника
творчо-результативного компоненту; 37 % були віднесені до середнього
рівня. Наявність художньо-образного мислення та вмінь і навичок художньооцінювального ставлення до навчальної інформації інтегрованого характеру
достатнього рівня продемонстрували 20,4 % дітей і високого рівня – 11,3 %
учнів молодших класів. Не зважаючи на переважну більшість (68,3 %)
показників низького й середнього рівнів, ми мали надію на суттєве
покращення даного показника, ураховуючи зацікавленість дітей цим видом
діяльності й за умови запровадження експериментальної методики та
створення спеціальних педагогічних умов. Наприкінці здійснення
констатувального експерименту нами були узагальнені середні показники
всіх компонентів, що допомогло виявити наявні рівні навчальних досягнень
учнів початкових класів із музичного мистецтва.
Висновки. Таким чином, під час проведення констатувального
експерименту визначилися три рівні сформованості інтегрованої
навченості музики молодших школярів, структура котрої складається з
трьох компонентів: мотиваційно-спонукального, змістово-процесуального,
творчо-результативного.
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Достатнім рівнем сформованості інтегрованої навченості володіє
незначна частина учнів (17 %). Вони характеризуються позитивним
ставленням, стійким інтересом до мистецтва, проінформованістю про
особливості засобів мистецької виразності та взаємодію різних видів
мистецтва, уміннями накопичувати знання й навички відшукування
ключових змістових складових тематичного наповнення навчальної
інформації та засобів музичної виразності певного образу, настрою та
вміннями їх художньо поєднувати; інтегративністю знань, умінь та навичок
і самостійністю їх практичного використання. Учні творчо вирішують
навчальні завдання, виявляючи при цьому ініціативу в пошуках найбільш
оптимальних форм, систематично використовують інтегровані зв’язки,
беруть активну участь у позанавчальній музичній діяльності.
Середньому рівню відповідає 63,3 % учнів. Молодші школярі, які
досягли даного рівня, виявляють позитивне ставлення до окремих видів
мистецтва, мають достатні знання, але не завжди вміють використовувати їх
комплексно, відчувають труднощі у визначенні засобів мистецької
виразності, що гальмує повноцінне опанування. Вони вирізняються
продуктивним характером вирішення навчальних завдань, частковим
самостійним умінням їх з’ясування. Використання індивідуального досвіду
музичної діяльності в навчально-дієвих формах є частковим, а використання
інтегративних звуків здійснюється методом сприйняття помилок, адже не
вистачає навичок музичної діяльності. Учні цього рівня характеризуються
нестабільним творчим спрямуванням. Вони частіше із захопленням
виконують завдання, які їм подобаються. Заняття мистецтвом приваблюють
дітей, але вони не мають стійких художніх переваг. За умови стимуляції з боку
вчителя, учні охоче створюють оригінальні продукти, хоча частіше їх роботи
носять репродуктивний характер.
Низький рівень має 19,8 % школярів початкових класів. У таких учнів
відсутнє позитивне ставлення до навчально-виховної діяльності, недостатнє
бажання вивчення явищ музичного мистецтва, інтерес до музики не
сформований, мотиви навчання мають прагматичний характер. У цих
школярів – низький рівень музичних знань, умінь і навичок комплексного
оперування ними у практичній діяльності. Учні цього рівня вирішують
завдання лише за інструкцією вчителя, що свідчить про їх пасивність у
навчально-виховній діяльності.
Діти цього рівня відрізняються невизначеністю щодо улюблених видів
творчої діяльності. Вони демонструють слабкий прояв інтересу до виконання
творчих завдань. До занять мистецтвом ці діти не виявляють ніякої
зацікавленості, у процесі художньої діяльності не проявляють схильності до
творчості. Їх знання про види мистецької, творчої діяльності мінімальні.
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РЕЗЮМЕ
Данько Н. П. Диагностика уровней учебных достижений в изучении
музыкального искусства учащихся начальних классов.
В статье расскрываются этапы и результаты исследования наявности
интегртативной
обучености
младших
школьников
музыке,
содержание
експериментального исследования реальних уровней учебных дострижений младших
школьников в процесе поискового и диагностического этапов констатирующего
эксперимента, анализ результатов исследования. Во время констатирующего
эксперимента были определены три уровня сформированости интегративной
обучености, структура которой складывается с трех компонентов: мотивационностимулирующего, содержательно-процессуального, творческо-результативного.
Ключевые слова: музыкальное обучение, младшие школьники, уровни
сформированных компонентов, диагностика уровня учебных достижений, виды
искусства, творческая деятельность, мотивация, содержание художественной
учебной деятельности.

SUMMARY
Danko N. Diagnosis of the level of educational achievements in the study of musical
art of primary school pupils.
The article reveals the stages and the results of the study broadly, the presence of
integrative training of younger schoolboys music. The content of the experimental study
reveals the levels of training of younger schoolboys’ achievements in the process of the
search, and the diagnostic steps of ascertaining experiment, analysis of the results. While
ascertaining the experiment has identified three levels of formation of integrative learning,
which structure consists of three components: motivational-stimulating, informative
procedure, creative and productive.
The author makes the following conclusions:
1. Not all teachers understand the importance of motivating the junior pupils of study
art.
2. The teachers of the junior pupils are determined to create methodic of integrated
education to ensure the development of creativity.
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3. Three levels of integrated education are defined:
– sufficient level ( 17% of the pupils). Positive attitude, sustainable interests to art,
awareness of peculiarities of art tools, ability to accumulate knowledge;
– middle level ( 63,3% of the pupils). Positive attitude of the junior pupils to the same
kind of art, have enough knowledge but cannot use them in complex, have difficulties in
determination of art methods. The pupils can solve the problems effectively;
– low level ( 19,8% of the pupils). The pupils don’t have positive attitude to studying,
low motivation to study music, have very low interest to music, have programmatic attitude
to the subject. The pupils do not have enough knowledge, which they cannot apply on
practice, can act only while following the teacher’s instruction.
Key words: teaching music, the junior pupils, the levels of the components, diagnosis
of the level of achievement, kinds of art, art activities, motivation of art teaching.

УДК 37:001.895
С. С. Дєнєжніков
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАПИТИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО
ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
У статті розглядаються методологічні засади та проблеми організації
навчально-наукового інноваційного середовища як системоутворюючого фактору
інноваційної діяльності. Автор наводить структуру навчально-наукового
інноваційного середовища сучасного інституту освіти, яка розроблена як у
класичному, так і в інноваційно-генеративному варіанті. Особливий акцент у
статті зроблено на аналіз структурно-функціональної компоненти навчальнонаукового інноваційного середовища, що являє собою форми організації та способи
ведення типової пізнавальної діяльності студента у професійному та
соціокультурному контекстах, у результаті якої створюються нові знання або
здійснюється його технологізація, а відповідна йому частина знаннєвого комплексу
особистості набуває властивості інноваційності.
Ключові слова: інновації, освіта, модернізація, навчально-наукове інноваційне
середовище, творчість, генеративне навчання, метакомпоненти, дослідницьке
навчання.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день інноваційна свідомість
відіграє вирішальну роль для розвитку суспільства, що живе в епоху росту
культурного знання. Така свідомість не може виникнути з нічого й існувати
в оточенні, інструментально та структурно не оснащеному відносно його
прагнення створювати та включати в життя щось нове. Соціальні ефекти
знання викликають трансформацію інституційно-середовищного базису
пізнавального ставлення, який віднині повинен задовольняти умовам
інноваційної епістеми. Інноваційне середовище, становлячись основою
соціальної конституції, має свій вимір в освітній системі суспільства.
Загалом, сутність яка міститься в понятті «інноваційне середовище»
розглядається як середовище, що сприяє змінам. Середовище як система
має своє психічне, фізичне та конструктивне наповнення. Середовище
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здатне стати творчим простором, коли воно націлене на інтелектуальне
виробництво. Сам по собі творчий простір не зобов’язаний бути чимось
однорідним, з приводу його гетерогенності часто говорять, що він включає
в себе різноманітні середовища.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема формування навчальнонаукового
інноваційного
середовища
розглядається
багатьма
вітчизняними й зарубіжними авторами. Методологічні та світоглядні
аспекти сучасної освіти в умовах глобалізації розгядаються такими
вченими, як А. Абліна [2] та З. Абасов [1]. Проблеми постіндустріальної
освіти та методологія розвитку особистості в інформаційному освітньому
просторі й соціокультурні аспекти парадигмальності освіти досліджують
А. Новіков [7], Г. Берулава та М. Берулава [3], П. Денисенко [4]. Окремі
аспекти компетентнісного підходу в умовах розвитку нової освітньої
парадигми та методологічні засади інноваційного суспільства вивчаються
О. Пожарницькою [8], Дж. Ендрю [9] та В. Жабіною [5]. Окремо слід
відзначити наукові розвідки А. Карпова [6], присвячені розвиткові
інновацій в освітньому середовищі.
Мета статті полягає в комплексному аналізі методологічних засад
навчально-наукового освітнього середовища в контексті розвитку сучасної
освіти.
Методи дослідження. Головною методологічною засадою створення
та функціонування навчально-наукового освітнього середовища виступає
ефективність сучасної вищої освіти, заснованої на теоретичних засадах
інноваційної стратегії, нової освітньої парадигми, що адекватно
формується і забезпечує загальність ідей, методів, проектних технологій,
норм, міждисциплінарних зв’язків, побудови єдиного освітнього простору,
розробку моделей і механізмів удосконалення поліфункціональної
освітньої системи, трансформацію методів прогнозування та проектування
на базі принципів соціокультурної конвергенції, інтернаціоналізації та
націоналізації інституту освіти.
Виклад основного матеріалу. Досить часто освітнє середовище
розглядають як адаптивну структуру, насичену пізнавальними сегментами,
з яких формується когнітивно-комфортна оболонка для творчих
можливостей конкретної особистості й навчальних колективів. Однак
невизначеності, покладені у творче середовище, стимулюють уяву;
проблемні ситуації, які воно пропонує, структурують пізнавальну
діяльність; інструменти, якими воно насичене, по суті являють собою
варіанти руху до відкриття; а колективи людей, які складають з ним
нерозривне ціле, функціонують як самостійне творче начало.
У такому варіанті виконання творче середовище далеко відходить
від концепції адаптивності, що має на увазі лише конкретне комфортне для
творчості оточення й можливості, що пропонуються. Творчість дисонансна,
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а наукова творчість, окрім середовищного оснащення, вимагає свого
поширення в межах активно діючого пізнання. Таким чином, середовище,
яке для нього підходить, не лише адаптивне, а й генеративне, тобто
передбачає активно діючі навколо протагоніста пізнавальні структури, які
формують диссонансну модель розкриття себе й відкриття нового. Поряд
із тим, що таке середовище є провідним чинником у дослідницькому
пошуку, в ньому закладені авторитетні істини та жорсткі епістемічні
моделі, які доводиться долати [7, 46].
Для середовища, яке складає опору дослідницького пізнання, його
креативним внутрішнім початком стають працюючі зі знанням колективи
людей та спеціалізовані лабораторії, виробничо-технологічні майданчики,
комунікації, фонди знань тощо, що прийшли в навчальне середовище з
мережі професійних партнерств, що вибудовуються освітнім інститутом.
Звідси відбувається включення в освітній інститут контекстів дослідницького
відкриття знання, які тепер діють поряд з його традиційними контекстами
дискурсивного засвоєння знання, і воно створює ту логіку пізнавального
мислення, яка долає розрив мислення й діяльності. Так, освітній інститут
виходить за межі чисто навчального простору [5, 8].
Генеративне навчальне середовище призводить до появи
принципово нових властивостей навчального процесу, таких як
індетермінованість, відкритість, трансформативність, авторегуляція
пізнання, динамічність пізнавальних контекстів. У його основі лежить
принцип генеративної дидактики, яка розглядає метод, середовище,
знання й пізнання з точки зору процесу навчання й виховання особистості,
здатної до виробництва та технологізації знань. Таке навчання
характеризується пізнавальною плинністю, пізнавальною генеративністю
та соціокультурною взаємодією. Генеративне навчальне середовище діє як
система пізнавальних евристик, тобто визначає ймовірно кращі чи
оптимальні способи пізнавальної діяльності у спеціалізованих проблемних
контекстах, спираючись на комплекс домінуючих епістемічних логік. У той
же час тут є місце для тестування ідей і творчої продукції.
Здатність генеративного навчального середовища виступати агентом
створення дослідницьких нововведень відображено в його назві –
навчально-наукове інноваційне середовище.
У системах дослідницької освіти середовище конструктивно стає
слоїстим. Зовнішньо воно виявляється у вигляді конфігурації навчальних і
професійних організацій, на внутрішньому структурному рівні воно існує як
навчально-наукове інноваційне середовище. Останнє є комплексом
пізнавальних макро- та мікрогруп, кожна з яких володіє своїм
середовищним кліматом. У більш широкому розумінні навчально-наукове
середовище являє собою конструкцію освітнього простору, у якому
знаходиться дослідницьке навчання. Воно включає в себе пізнавальні
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колективи, що інтегрують структури типу «викладач – наставник».
Пізнавальний колектив – це елементарний структурний сегмент, з якого
формуються та конфігуруються навчально-наукові інноваційні середовища.
Інтегруючі структури складають організаційно-пізнавальні композиції з
таких елементарних сегментів, які слугують, наприклад, для вирішення
міждисциплінарних завдань чи виконання технологічних гетерогенних
проектів. Вони виконують управлінські, координуючі та експертні функції.
Роль викладача вищого навчального закладу в дослідницькому навчанні
доповнюється професійним наставником – ученим чи спеціалістом, що
володіє практичним досвідом роботи зі спеціальним знанням. Виникнення
педагогічної пари є результатом глибокої тематизації індивідуальної
пізнавальної діяльності, яка складає генетичну характеристику навчальної
дослідницької епістеми [8, 163].
В умовах навчально-наукового інноваційного середовища в
найбільш радикальному плані здійснюється ідея контекстного навчання.
Дослідники відзначають, що оволодіння теоретичними та практичними
знаннями в соціальній групі та через соціокультурну практику набагато
краще підходить процесові соціалізації особистості.
За посередництва навчально-наукового інноваційного середовища в
навчальній спільноті моделюються соціокультурні та професійні ролі й
ієрархії, у процесі пізнавальної діяльності диференціюються якості
індивідуальності, набувається досвід самостійної активності та подолання
перешкод, досвід усвідомленого й вільного прийняття рішень, досвід
спокуси соціальними стимулами та досвід соціального узгодження. Так
народжується соціальний інтелект особистості.
Навчально-наукове інноваційне середовище
являє собою
соціоморфну систему внутрішньої організації навчальних спільнот, що
спирається на контекстні форми конвертації навчальної діяльності в
пошукове пізнання й технологізацію знань, реалізується в системі
соціальних зв’язків із науково-професійними інституціями суспільства та
конструктивно включають:
 базисні структурно-функціональні компоненти – спеціалізовані
форми та способи роботи зі знанням, наділені проблемним змістом і
необхідним інструментальним оточенням;
 метакомпоненти – інтегруючі структури, які здатні виконувати
навчально-організаційні, методичні, експертні, комунікаційні, економічні
та інші функції з метою забезпечення спеціалізованих форм роботи зі
знанням, життєдіяльності й розвитку всього інституційно-середовищного
базису освітньої системи [6, 29].
Структурно-функціонально
компоненти
навчально-наукового
інноваційного середовища являють собою форми організації та способи
ведення типової пізнавальної діяльності студента у професійному та
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соціокультурному контекстах, у результаті якого створюються нові знання
або здійснюється його технологізація, а відповідна йому частина
знаннєвого комплексу особистості набуває властивості інноваційності.
Останнє в даному випадку виступає відчуттям особистої та соціальної
корисності знань, розуміння його розташування в навколишньому світі та
набуття інструментальних навичок роботи з ним у середовищі його
реального знаходження, у тому числі для створення нових знаннєвих
продуктів. Серед сконструйованих об’єктів, що наповнюють навчальнонаукове інноваційне середовище, структурно-функціональні компоненти
являють собою першооснови, тобто первинні її елементи; без них або у
випадку відсутності в них здатності породжувати інноваційне знання вся
конструкція перетворюється на відомого роду декорацію.
До структурно-функціональних компонентів належать пізнавальні
колективи, що діють у формах дослідницьких груп, лабораторій,
конструкторських бюро, творчих майстерень тощо. У цей ряд сьогодні
включаються інноваційні підприємства, бізнес-інкубатори, центри
трансферу технологій, офіси з поширення знань та інші організації, що
здійснюють процеси технологізації та комерціалізації знання. Дослідники
відзначають, що традиційні форми організації пізнавальної діяльності
можуть набувати інноваційного характеру відносно роботи зі знанням,
наприклад, наукові семінари у вищих навчальних закладах або гуртки чи
секції в установах післядипломної освіти.
Інтегруючі структури – це метасередовищні конструкції, які розширяють
навчально-наукове інноваційне середовище окремого навчального закладу
до обсягу освітньої спільноти, що знаходиться як у межах інтегрованої
освітньої системи, так і виходить за її межі. Як правило, вони пов’язані зі
структурно складними формами організації пізнавальної діяльності й
технологізації знань. Через інтегруючі структури відбувається акумуляція в
середовищі навчального закладу досвіду роботи з інноваційним знанням, що
створюються в колективах, діючих на структурно-функціональному рівні;
здійснюється репрезентація цього досвіду в соціальних структурах
зовнішнього світу; проводяться пізнавальні інвестиції в суспільне життя. У той
же час метасередовищні конструкції вносять досвід і ресурси зовнішнього
світу в середовище пізнавальних колективів.
Наукові спільноти студентів – це, передусім, макромоделі
професійних сегментів суспільства. Вони вносять елементи самоуправління
в навчальний процес. Посередництвом таких організацій відбувається
аутотентична взаємотрансляція реалій зовнішнього світу й навчальновиховного процесу. Комплексні програми та проекти поєднують у собі
різнорідні соціокультурні контексти та інструменти пізнавальної діяльності,
різнопланові професійні інститути й рольові функції. Подібні пізнавальні
акції здійснюються як навчальним закладом, так і зовнішніми
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організаціями. В останньому випадку в інноваційному середовищі
навчальної спільноти індукуються співставлені з цими акціями інтегруючі
структури. Науково-освітні виставки, конференції, семінари, кейс-стаді, у
тому числі й дистанційні, вирішують завдання, пов’язані з науковим
консультуванням і професійною освітою, з апробацією та просуванням до
споживача результатів науково-інноваційної діяльності студентів. Їх також
слід віднести до інтегруючих структур, що створюють метарівень
навчально-наукового інноваційного середовища [9, 14].
Структура навчально-наукового середовища на сьогоднішній день
значною мірою визначається інноваційною стратегією розвитку
суспільства. Університети намагаються отримати максимальну користь від
інновацій та сприяти своєму зросту, а також забезпечити підготовку
студентів на рівні, який перевищує загальний рівень ринку праці. Облік в
економічній ролі освітніх потреб високотехнологічних компаній і бізнесу
призводить до формування загальних контрактних майданчиків для
інноваційно відповідальних агентів суспільства, у межах яких здійснюється
зближення їх корпоративних політик. У числі цілей, які переслідує
організація таких партнерств – створення ефективних схем обміну
знаннями, розширення доступу підприємствами до досліджень і розробок,
інтенсифікація інвестицій у технологічні дослідження, інженерні розробки
та процес комерціалізації знань, формування нових ринків, заснованих на
технологічних досягненнях, розробка нових наукових комплексів, у тому
числі й для корпорацій [4, 93].
Створення тісного партнерства між університетами, високотехнологічними компаніями, дослідницькими інститутами та венчурним
бізнесом відбувається на основі моделі відкритих інновацій. У цьому випадку
компанія розраховує не лише на власні внутрішні розробки, але й активно
приваблює інновації та компетенції із зовнішнього середовища.
Навчально-наукове
інноваційне
середовище
сучасного
дослідницького університету будується як система інституціалізованих
агентів інноваційної діяльності, що володіє структурно-функціональними та
метакомпонентними рівнями організації.
На структурно-функціональному рівні доволі перспективним
виглядає консолідація інноваційної активності студентів та успішних у
науково-технічній діяльності науковців у сучасні організаційні форми,
зокрема, в систему малих інноваційних підприємств, які можуть являти
собою стартап-компанії. В основі економічної діяльності такої компанії
лежать інноваційні розробки чи технології, які просуваються на ринок; при
чому інноваційність бізнес-продукту може бути як локальним, для певного
ринку, так і глобальним. Окремий венчурний проект також можна назвати
стартапом. Для створення та розвитку інноваційного середовища не тільки
важливо формувати «готові» стартапи, але й бути здатним організувати
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систему конкурсного відбору студентів-менеджерів і студентіврозробників, що залучає найбільш здібних для роботи в ній [3, 17].
Однією з форм організації допомоги суб’єктам інноваційного
підприємництва може стати бізнес-інкубатор, який володіє технологічною
інфраструктурою, системою робочих місць, консультаційним сервісом. Для
залучення засобів у реалізацію та просування на ринок розробок студентів і
молодих учених в університетах створюються інвестиційні майданчики.
Такий формуючий інноваційний клімат середовища об’єднує впроваджені
підрозділи навчальних закладів і виробництва, які залучаються в якості
замовників і споживачів як стартап-проектів, так і технологізованих
пропозицій. Формою навчально-просвітницької організації інноваційного
середовища в сучасних університетах виступають офіси з поширення знань.
Для підтримки підприємницької діяльності такий офіс організовує комплекс
навчальних заходів, зорієнтованих на проблеми організації наукового
бізнесу, його фінансові та правові особливості, адміністрування та
кооперацію. Інша функція офісу пов’язана зі створенням системи зв’язків як
регіональних, так і міжнародних, спрямованих на грантову підтримку
підприємництва, включення інтересів своїх клієнтів у проекти науковоекономічного співробітництва. Формою організації, яка забезпечує
комерціалізацію інноваційного продукту виступає центр трансферу
технологій, а формою інфраструктурно-технічної підтримки його
виробництва – інноваційно-технологічний центр [10, 6–7].
Метарівень організації інноваційної складової в навчальнонауковому середовищі виконує завдання системного комплексування
структурно-функціональних компонент для операціоналізації вирішення
стратегічних завдань. До агентів інноваційного метарівня належать:
 технологічні консорціуми, що об’єднують інноваційні підрозділи
навчальних закладів і високотехнологічного бізнесу;
 узагальнені фонди знань, що інтегрують дослідницькі середовища
університетів і наукових організацій;
 наукові парки, які створюють загальний теоретичний простір для
наукоємних фірм і дослідницьких колективів;
 технопарки, що приносять інфраструктурну компоненту для
інноваційної діяльності й забезпечують повний інженерно-технологічний
цикл матеріалізації наукових новацій [6, 33].
Дослідники стверджують, що системна конфігурація таких метаелементів може бути побудована з точки зору подолання трьох головних розривів у
інноваційній діяльності; у науковому середовищі – між фундаментальною та
прикладною наукою, у середовищі контакту наукової спільноти з корпорацією технологів тобто на межі прикладної науки й дослідного виробництва,
та, насамкінець, при переході технології від її розробників до виробників,
інакше кажучи, між дослідним виробництвом та промисловістю [2, 38].
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Найбільш ефективні інструменти для функціонування метарівня
навчально-наукового інноваційного середовища сьогодні дає організація
багатосторонніх партнерств високотехнологічних компаній з університетами.
Консорціум являє собою системно складний об’єкт і може бути
описаний як метаформування, що включає, для прикладу, в операційній
частині комплекс генерації та підтримки стартапів, центр трансферу
технологій, інноваційний майданчик і офіс із поширення знань. Очевидною
перевагою є роль консорціуму в якості структури, яка, з одно боку, з’єднує
інноваційні інтереси групи провідних високотехнологічних підприємств, а з
іншого боку велику кількість університетів і наукових інститутів. Вона здатна
стати організатором мережевих проектів, що стимулює створення горизонтальних і вертикальних зв’язків, які, як відзначають дослідники, сьогодні
мають першочергове значення для розвитку трансферу технологій [1, 36].
Іншою вагомою компонентою метарівня навчально-наукового
інноваційного середовища сьогодні виступають узагальнені фонди знань, що
інтегрують дослідницькі середовища університетів. Створення узагальнених
ресурсів знань є найновішим напрямом у європейській освітній політиці. В
основі концепції створення мереж зверхності лежить ідея об’єднання
наукових середовищ університетів на глобальному рівні в мережеві
структури, що використовують сильні сторони своїх учасників. Сконцентрований таким чином резервний фонд знання, талантів та енергії стає
стратегічним ресурсом суспільства для вирішення мультидисциплінарних і
трансдисциплінарних завдань. Знання отримує свою істинну соціальну ціну,
дає прибуток і надприбуток; а когерентна взаємодія з бізнесом набуває
стратегічного значення з точки зору конверсії знань в конкретний продукт,
процес, технологію та просування культурних і соціальних інновацій.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
створення навчально-наукового інноваційного середовища веде до
з’єднання навчального процесу на різних стадіях підготовки – вузівської та
дослідницької з науковим пошуком і технологізацією знання для
вирішення практичних і теоретичних задач, у тому числі для створення
нової техніки, технологій, виробів і послуг, під час досліджень у галузі
фундаментальних наук, для вивчення навколишнього середовища –
природного, техногенного, соціального. Навчально-наукове інноваційне
середовище є безумовною необхідністю для розвитку сучасної
дослідницької освіти, в основу якої закладені намагання отримання
корисного та практичного результату як у прикладних, так і в теоретичних
галузях діяльності, що дозволить готувати кадрів високої кваліфікації,
здатних створювати наукову продукцію, перетворюючи світ. Разом із тим
саме дослідницька освіта створює таку культуру знання, яка робить
суспільство здатним до сприйняття нових наукових результатів, до
асиміляції нових знань, до зміни навколишньої дійсності.
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Перспективним напрямом досліджень у подальшому вважаємо
вивчення інноваційних стратегій університетів у сучасному освітньому
континуумі.
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РЕЗЮМЕ
Денежников С. С. Методологические основания учебно-научной инновационой
среды современного образования.
В статье рассматриваются методологические основы и проблемы
организации учебно-научной инновационной среды как системообразующего
фактора инновационной деятельности. Автор приводит структуру учебно-научной
инновационной среды современного института образования, которая разработана
как в классическом, так и в инновационно-генеративном варианте. Особый акцент в
статье сделан на анализ структурно-функционального компонента учебно-научной
инновационной среды, что представляет собой формы организации и способы
ведения типовой познавательной деятельности студента в профессиональном и
социокультурном контекстах, в результате которой создаются новые знания или
осуществляется его технологизация, а соответствующая ему часть знаниевого
комплекса личности приобретает свойства инновационности.
Ключевые слова: инновации, образование, модернизация, учебно-научная
инновационная среда, творчество, генеративное обучение, метакомпоненты,
исследовательское обучение.
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SUMMARY
Dieniezhnikov S. Methodological Foundations of Educational and Scientific
Innovation Environment of Modern Education.
The article considers the methodological foundations and problems of the
organization of educational and scientific innovation environment as a system-forming factor
of innovation. The author gives the structure of educational and scientific innovation
environment of the modern institution of education, which is designed as a classic and
innovative generative version. Special attention is paid to the analysis of structural and
functional components of the educational and scientific innovation environment that is a
form of organization and the ways of doing a model of the cognitive activity of the student in
professional and socio-cultural contexts in which they create new knowledge or it is a
technical upgrade, and the corresponding part of the knower of the complex personality
acquires the properties of innovativeness.
The structure of educational and scientific environment today is largely determined by
innovative development strategy of the company. Universities are trying to obtain maximum
benefit from innovation and contribute to its growth, and to provide training for the students at a
level that exceeds the general level of the labour market. Accounting in the economic role of
education needs of high-tech companies and business leads to the formation of common
contractual grounds for innovative responsible agents of society, through the convergence of
their corporate policy. Among the goals pursued by the organization of such partnerships is the
creation of efficient systems of knowledge sharing, access enterprises research and development,
intensification of investment in technology research, engineering and commercialization of
knowledge, the development of new markets based on technological advances, the development
of new research facilities, including for corporations.
The establishment of a close partnership between universities, technology companies,
research institutes and venture business is based on the model of open innovation. In this
case the campaign relies not only on its own internal development, but also actively involves
innovation and competence of the external environment.
Key words: innovation, education, modernization, educational and scientific
innovative environment, creativity, generative learning, metacomponents, research training.

УДК 37.047
Ю. В. Загребнюк
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини

КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО
ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
Статтю присвячено проблемі підготовки школярів до професійного
самовизначення. Проаналізовано комплексні методики підготовки учнівської молоді
до професійного самовизначення, а саме Д. Голланда та С. Фукуями, здійснено їх
порівняльний аналіз. Практичний досвід засвідчив, що ці методи є зручним і
нескладним інструментарієм, що дає змогу окреслити коло професій, до яких
найбільш схильна учнівська молодь. Проаналізовані методики містять елементи
безперервної системи підготовки особистості до професійного самовизначення. На
нашу думку, вони можуть бути в повному обсязі використаними у
профорієнтаційній роботі в середніх загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах України.
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Постановка проблеми. Одне з найважливіших завдань школи –
підготувати учнів до свідомого та адекватного професійного
самовизначення.
Водночас суперечливі тенденції в соціально-економічному розвитку
суспільства створюють додаткові труднощі для проведення ефективної
професійної орієнтації молоді, адже відсутність чітких методик підготовки
учнівської молоді до професійного самовизначення дезорієнтує оптантів. З
точки
зору
можливості
технологізації
процесу
професійного
самовизначення учнів особливу увагу привертають методики підготовки
до вибору професії Джона Голланда (США) та Сигекадзу Фукуями (Японія).
Аналіз актуальних досліджень. Аспекти проблеми, присвячені
питанню комплексних методик підготовки учнівської молоді до
професійного самовизначення, висвітлюються в публікаціях і посібниках
таких учених, як Є. Гінзберг, Д. Голланд, Д. Дьюї, Т. Каплоу, А. Маслоу,
Д. Сьюпер, С. Фукуяма та ін.
Мета статті. У своїй статті ми робимо спробу провести аналіз і
порівняння комплексних методик підготовки учнівської молоді до
професійного самовизначення, а саме Д. Голланда та С. Фукуями.
Методи дослідження. Досягненню мети дослідження сприяло
використання таких методів дослідження: вивчення, аналіз та узагальнення
психолого-педагогічної літератури, синтез, порівняння, систематизація.
Виклад основного матеріалу. Методика, яку розробив С. Фукуяма,
базується на його теоретичних положеннях щодо оцінки здатності людини до
вибору професії. Вона знайшла застосування не лише в Японії, але й за її
межами [1, 87]. Під час розробки своєї методики С. Фукуяма виходив із
концептуального положення про те, що основною метою профорієнтаційної
роботи в школі є розвиток в учнів здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії [1, 90]. На думку автора, така здатність розвивається у школяра у
процесі самоаналізу, аналізу професій та здійснення професійних проб.
Під самоаналізом автор розуміє вивчення школярем особливостей
власного характеру, вмінь, навичок, інтелектуальних здібностей і фізичного
розвитку. Ця діяльність реалізується у процесі взаємодії учня й
педагогічних працівників (учителів, профконсультантів, психологів тощо) із
застосуванням самоспостережень, педагогічних спостережень, тестів.
На наступному етапі, вважаючи, що учень володіє достатньо повною
та розгорнутою інформацією про себе, центр ваги профорієнтаційної
роботи, вважає дослідник, повинен переноситься на ознайомлення
школярів зі світом професій. При цьому, стверджує С. Фукуяма, основна
увага повинна приділятись аналізові умов і соціально-економічних
характеристик праці. Основними шляхами набуття відповідної інформації
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учнем він вважає вивчення відповідних шкільних курсів, самоосвіту,
спостереження, екскурсії, засоби масової інформації тощо.
З точки зору професійного самовизначення як процесу, найбільш
розробленим та деталізованим С. Фукуямою в плані його технологізації є
третій етап – професійні проби. Основна мета їх здійснення полягає в
наданні учневі практичного досвіду роботи за певним фахом і
співставленні характеру певної професії зі здатностями, можливостями,
уміннями тощо школяра. При цьому реалізація проби за певною групою
професій повинна бути забезпечена в індивідуальному порядку для
кожного учня. Слід зауважити, що середня освіта Японії була зорієнтована
на створення для учнів можливості здійснювати проби за 16
різноманітними напрямами професійної діяльності (управління машинами,
виготовлення певної продукції в умовах масового та кустарного
виробництва, підприємницька діяльність, дослідницька діяльність та ін).
Для проведення професійних проб до навчальних планів шкіл, крім занять
з трудового навчання, включено різноманітні факультативні курси.
Оцінка результатів вибору учнем майбутньої професії здійснюється
шляхом послідовного виконання сукупності діагностичних процедур, які
одержали назву «F-тест». Їх послідовне виконання забезпечує визначення
індексів самоаналізу, аналізу професій і професійних проб.
Методика С. Фукуями також передбачає й оцінку результатів професійного вибору, який здійснюється на етапі професійної адаптації шляхом
кількісного аналізу даних, одержаних за допомогою оцінки аналізу професії,
робочого середовища, управління працею на робочому місці та вiдповiдностi
людини професії. Кінцевим результатом реалізації методики є кількісний
показник, тобто індекс здатності до усвідомленого вибору професії.
У Сполучених Штатах Америки також особлива увага приділяється
розробці методик підготовки школярів до усвідомленого вибору професії,
які розробляються в контексті програм, спрямованих на навчання кар’єрі.
Так, у 1994 році Конгрес США прийняв акт під назвою «School-toWork» (у дослівному перекладі «Школа – роботі»), який головним
національним багатством країни визначає не сировину та засоби
виробництва, а висококваліфіковані й конкурентоспроможні кадри. Цей
документ орієнтує фахівців системи освіти [4]:
 на підготовку школярів до майбутньої роботи та кар’єри;
 на формування у школярів навичок ефективної поведінки в умовах
ринку праці;
 на поєднання академічних і професійно-технічних знань;
 на формування у школярів особистих цілей і планів щодо професійної
кар’єри;
 на зв’язок між освітніми установами й підприємствами;
 на забезпечення спадкоємності освіти та зайнятості;
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 на скорочення безробіття, особливо серед молоді;
 на завчасний вибір випускниками шкіл майбутнього робочого місця.
Одним із засобів реалізації згаданого акту є програма розвитку кар’єри
(Career Development), яка передбачає: ознайомлення учнів із використанням
знань з академічних предметів для здійснення кар’єри, зустрічі з представниками різних професій, проведення екскурсій на підприємствах, одержання
досвіду роботи, використання центрів розвитку кар’єри, підтримка
випускників у плані працевлаштування після закінчення навчального закладу
тощо [4]. У зв’язку з реалізацією цієї програми до навчальних планів шкіл
низки штатів було включено навчальні курси, які дозволяють учням
адаптуватися до вимог виробництва та вищої школи. Важливе місце у
програмі навчання кар’єрі відводиться вивченню особливостей особистості
учнів, їх навчальних досягнень, професійних інтересів і планів тощо з метою
виявлення їх навчальної та професійної еволюції [4].
У якості базової в «Career Development» використовується поширена
на Заході методика підготовки школярів до вибору професії
американського психолога Джона Голланда. Д. Голланд запропонував інші
підходи як до самої класифікації професій, так i відповідності людини
певній із них. Згідно з його теорією, успіх у професійний діяльності та
задоволення працею залежать, передусім, від так званого професійного
середовища. При цьому він виходив iз припущення, що професія накладає
певний відбиток на людину, а поведінка людини визначається не лише
особистісними особливостями, але й середовищем, у якому вона працює.
Дослідник виділив шість типів професійного середовища: реалістичне
(R), інтелектуальне (I), артистичне (A), соціальне (S), ділове (E) та конвенціональне (C). Крім того, він вважав, що кожна людина належить до одного з
шести особистісних типів, що мають назви, аналогічні типам професійного
середовища. Для досягнення успіху у трудовій діяльності людині бажано
обрати професію, яка співпадає з її особистісним типом [1, 60].
Слід зазначити, що на початку 90-х рр. у вітчизняній професійній
орієнтації набули певного поширення теоретичні підходи Д. Голланда до
професійного самовизначення особистості [3, 40].
Було розроблено відповідну тестову методику, яка в ряді випадків
носить назву «Опитувальник професійних переваг» [2, 42]. Стимульний
матеріал тесту містить 42 дихотомічних альтернативи, кожна з яких задана
у вигляді певної професії. Учневі необхідно здійснити вибір однієї з них. За
такого підходу, кожному з 6 особистісних типів відповідає 14 різних
професій. Це врівноважує шкали в кількісному відношенні й дозволяє
здійснювати порівняння виразності того або іншого типу «всередині»
кожного респондента (тобто проводити так зване іпсативне оцінювання).
Насправді, такий варіант методики Д. Голланда є досить далеким від
оригіналу й побудований на дещо інших принципах. Проте він активно
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використовується у процесі підготовки молоді до професійного
самовизначення та ним можна скористатися в on-line режимі [5].
Методика оцінки здатності учня правильно обрати майбутню
професію, за С. Фукуямою, має чіткий алгоритм дій опитуваного та
педагогічних працівників (вивчення особливостей особистості учня;
організація та педагогічне управління професійними пробами в школі та
надання консультацій, контроль за профпробами, що здійснюються поза
школою; оцінка самоаналізу, аналізу професій і професійних проб тощо),
вона характеризується системністю, поступовим посиленням пізнавальної
активності тощо, тобто має всі ознаки педагогічної технології. Слід
зазначити, що якщо реалізація методики С. Фукуями передбачає постійну,
жорстко структуровану спільну діяльність учня та педагога, то методика
Д. Голланда базується переважно на самостійній пізнавальній активності
учня та його самоаналізі. Так, наприклад, перший етап роботи за цією
методикою – ознайомлення з типами професійного середовища та
особистісними типами, передбачається переважно як самостійна робота
учня. Основною складовою частиною технології активізації професійного
самовизначення учнів, за Д. Голландом, є методика оцінки так званого
«самоспрямовуючого пошуку» (Self-Directed Search) [3, 38], за якою
кінцевим результатом роботи є визначення школярем свого узагальненого
особистісного коду. Згадана методика базується на використанні низки
тестів, спрямованих на визначення професійних прагнень, видів діяльності,
яким опитуваний надає перевагу, професійних властивостей, притаманних
школяреві, та професіям, які його приваблюють.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що на відміну від
методики Д. Голланда, методика С. Фукуями робить головний акцент не
стільки на змісті, формах і методах підготовки школярів до вибору професії,
скільки на процедурі оцінювання результативності цього процесу. Вона має
багато позитивних моментів, зокрема, дозволяє, в разі її використання у
повному обсязі, виявити відповідність особливостей особистості учня
відповідній професії, а також оцінити результати професійного вибору після
закінчення школи на етапі професійної адаптації. Перевірка результатів професійного вибору виявляє, наскільки добре випускник школи адаптований і
підходить для обраної професії. Процедура перевірки здійснюється за такими
параметрами: 1) розуміння молодою людиною характеру обраної професії
(аналіз професій); 2) аналіз виробничого середовища; 3) умови організації
праці; 4) усвідомлення власних можливостей для певної професії (ступінь
відповідності обраній професії). Тобто проаналізовані методики містять
елементи безперервної системи підготовки особистості до професійного
самовизначення. На нашу думку, вони можуть бути в повному обсязі
використаними у профорієнтаційній роботі в середніх загальноосвітніх і
професійно-технічних навчальних закладах України.
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РЕЗЮМЕ
Загребнюк Ю. В. Комплексные методики подготовки учеников к
профессиональному определению.
Статья посвящена проблеме подготовки школьников к профессиональному
самоопределению. Проанализированы комплексные методики подготовки молодежи
к профессиональному самоопределению, а именно, Д. Голланда и С. Фукуями,
осуществлено их сравнительный анализ. Практический опыт засвидетельствовал,
что данные методы являются удобным и несложным инструментарием, что
позволяет очертить круг профессий, к которым наиболее склонны школьники.
Проанализированные методики содержат элементы непрерывной системы
подготовки личности к профессиональному самоопределению. На наш взгляд, они
могут быть в полном объеме использованы в профориентационной работе средних
общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях Украины.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная
карьера, комплексные методики, тест.

SUMMARY
Zagrebniuk Y. The complex methodology of preparation the students for professional
self-determination.
The article is devoted to the problem of preparation the students in their conscious,
and independent choice of profession. J. Holland and S. Fukuyama’s complex methodologies
of preparation of the students for professional self-determination are analysed. The
comparison of J. Holland and S. Fukuyama’s methodologies has been carried out. Unlikely,
methodology of J. Holland, methodology of S. Fukuyama does a main accent not on
maintenance, forms and methods of preparation of schoolchildren for the choice of their
profession, but on the procedure of evaluation of effectiveness of this process.
It has many positive moments, in particular, it allows, in case of its usage, fully to
reduce accordance of the features of schoolchildren’s personalities to the corresponding
profession, and also to estimate the results of professional choice after finishing the school at
stage of professional adaptation.
The verificated results of professional choice show how well the graduating pupil of a
school is adapted and suits the selected profession. These methodologies contain the
elements of the continuous system of preparation of a personality for professional selfdetermination. To reach the aim of the article the following methods have been used:
studying, analysis and generalization of psychological and pedagogical literature, synthesis,
comparison, systematization.
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Check the results of professional choice reveals how well adapted graduate and suitable
for their chosen profession. The verification procedure is performed on the following parameters:
1) understanding the character of a young man chosen profession (professional analysis);
2) analysis environment; 3) conditions of work organization; 4) awareness of their own
capabilities for an occupation (degree of compliance chosen profession). That methodologies
contain elements analyzing continuous training system for professional self-identity.
Practical experience has showed that these methods are a comfortable and simple
too, that allows to outline the circle of professions that most benefit for schoolchildren. In our
opinion, these methods can be used in Ukrainian schools and other educational
establishments for improving the work in the sphere of professional self-determination.
Key words: professional self-determination, career development, complex
methodologies, a test.
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Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

ФОРМУВАННЯ РОДИННИХ ЦІННОСТЕЙ У СТАРШОКЛАСНИКІВ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
У статті досліджується виховний вплив родинних ідеалів у поетичному
доробку Тараса Шевченка на формування моральних цінностей старшокласників.
Акцентується увага на ідеалі жінки, яка в поезіях Кобзаря постає в образі матері,
дружини та дівчини. Аналізуються поезії з пріоритетом українських родинних
цінностей, які формують загальнолюдські ідеали. Наголошується на завданні, що
стоїть перед словесником, який повинен бути мислячим і висококваліфікованим
учителем, отже, має відійти від стереотипів і подати узагальнюючий образ
української родини, що постає в поезії Т. Шевченка. Запропоновано прийоми аналізу
поетичного тексту, що сприяють усвідомленому засвоєнню учнями цінностей
родинних виховних традицій. Особливий акцент зроблено на психолого-педагогічних
особливостях сприйняття дев’ятикласниками художніх творів Кобзаря про родину.
Ключові слова: родинні цінності, християнські ідеали, родина, поезії, Кобзар,
Тарас Шевченко, образ жінки, українська література, учитель-словесник, урок
літератури.

Постановка проблеми. Мистецтву слова (творам художньої
літератури) належить особлива роль у розв’язанні важливого освітнього
завдання: виховати свідомого громадянина України, сформувати
особистість із високим інтелектуальним і культурним рівнем, широким
світоглядом, творчими здібностями, загальнолюдськими цінностями,
стійкими моральними ідеалами. Цьому сприяють уроки літератури,
покликані виробити в учнів здатність творчо сприймати прочитане,
виховувати у школярів бажання самостійно поповнювати здобуті знання.
Проблема використання виховних потенційних можливостей художнього
слова в навчальному процесі потребує нового потрактування та
переосмислення, оскільки залишається малодослідженою через
недостатню увагу до педагогічних функцій родинних виховних цінностей.
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Українська держава перебуває в умовах становлення національної системи
освіти, зокрема через зростання потреби у відродженні традицій
українського родинного виховання, яке в даній публікації розглядається як
духовно-моральне джерело формування особистості та ефективний засіб
становлення національної свідомості, утвердження норм і цінностей
української ментальності тощо. Варто відзначити, що родинні цінності в
поетичній творчості Тараса Шевченка займають одне з пріоритетних місць.
Тому поетичний доробок можна аналізувати в родинознавчому аспекті, що
допоможе вчителю реалізувати виховні завдання уроку – формувати кращі
моральні чесноти, виробляти почуття відповідальності за власні вчинки
перед родиною, нацією, народом у цілому.
Аналіз актуальних досліджень. Досліджуючи родинні ідеали в поезіях
Т. Шевченка, літературознавці опираються на чинники, що вплинули на
становлення та формування авторського світогляду. Відомий дослідник
життєпису Кобзаря П. Зайцев у праці «Життя Тараса Шевченка» аналізує
життєві позиції митця, його світогляд та з’ясовує пріоритетність родинних
цінностей у творчості поета. Науковець опирається на автобіографічні
елементи життєвого шляху Т. Шевченка та доводить причини звернення
Кобзаря до образу родини. Потрактування родинних цінностей у поезіях
Т. Шевченка знаходимо у праці О. Кислашка «Тарас Шевченко про виховання
в дусі християнських ідеалів». Дослідник робить акцент на тому, що поезії
Кобзаря мають виховний потенціал, наповнені християнськими ідеалами,
тому саме родина в першу чергу має сформувати в дітей почуття любові,
поваги та шани, обов’язку перед народом.
Мета статті – на прикладі творів Тараса Шевченка родинної тематики
запропонувати прийоми аналізу тексту, що сприяють усвідомленому
засвоєнню учнями цінностей родинних виховних традицій. Особливий
акцент буде зроблено на психолого-педагогічних особливостях сприйняття
дев’ятикласниками художніх творів Кобзаря про родину.
Методи дослідження. У процесі аналізу тексту використані елементи
рецептивної естетики та феноменологічної критики.
Виклад основного матеріалу. Формування світоглядних настанов
кожної людини починає закладатися під впливом родинного оточення.
Для Т. Шевченка сім’я була тим осередком, де мав панувати мир та добро,
любов до оточуючих та повага до християнських традицій. Саме родина
для Кобзаря заклала ті підвалини моральних людських чеснот, які поет
проніс через усе своє життя, зображуючи їх у своїх творах. Поетичний
доробок Т. Шевченка становить низку педагогічних настанов батькам та
дітям, сформованих на основі християнських цінностей. Вірші Кобзаря
запрошують своїх читачів поміркувати над глибинним змістом поетичних
рядків, дійти до християнських істин Великого Шевченка й виробити в собі
прагнення ними керуватися в усьому – житті, навчанні, у горі й радості.
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Родина як основа суспiльностi у творчостi Т. Шевченка – один iз
пріоритетів картини свiту, зокрема України, безпосередньо бачення
української людини. Увагу привертає образ матерi, який узагальнюється в
концепт України-матерi, тому українцi як цiлiсна етнiчна спiльнота й
зображується як родина – велика, дружня, працьовита й щаслива. Саме
суспiльство, за оцiнкою письменника В. Шевчука, «уявляється як
макрородина, що мала би складатися iз мiкрородин, котрi й творять
громаду супротилежно державi «панів», антагонiстично налаштованих до
«людей». Державi феодального зразка протиставляється поєднання у
спiльнiй макрородинi на нацiональнiй основi вiльних, не окутих і не
гноблених, а рiвноправних людей…, де в основу покладено закон, рiвний
для всіх» [7, 213]. Шевченко був певен, що моральне здоров’я будь-якого
суспiльства залежить від головного його компонента – мiкрородини, тому
поет значну уваги придiляє тим суспiльним причинам, котрi руйнують
здорову родину, i тодi така сiм’я стає порожньою, бо втрачає християнські
цінності – основу буття на землі.
Словесник повинен бути мислячим і висококваліфікованим учителем,
отже, має відійти від стереотипів і подати узагальнюючий образ української
родини, що постає в поезії Т. Шевченка. Родина у віршах часто називається
«святою», бо витворена Божим промислом. Учитель-словесник обов’язково
донесе до свідомості юних українців Шевченкову ідею: у щасливій родині
зростають щасливі молоді українці, яким будувати Українську державу. Тому
поет часто звертається до такої, здавалося б, побутової теми, як зведення
паном дiвчини з простолюду, вбачаючи в таких поєднаннях прояви
суспiльного зла. На цю тему в поета написано багато творів. Другий фактор
руйнації родини, сім’ї – це держава царiв та панiв через зовнiшнiй тиск
робить родину невiльною, а її членiв – рабами. У суспільстві з соціальною
несправедливістю режим змушує людину забувати Бога, за нього обрати
державу царів, що має по собі великі і серйозні наслідки, про які пише поет.
На таких прикладах учитель літератури порушить загальнолюдську
проблему – проблему дівочої честі, торкнеться питання відповідальності за
власні вчинки та батьківство. Дослідник О. Кислашко слушно зазначає, що
«найзначущішим для виховання особистості була й залишається сама постать
просвітителя, його життєдіяльність, поезія, яка кожним своїм рядком
говорила про любов до України, будила національну свідомість, патріотизм і
волелюбність, закликала до звільнення рідної землі» [5, 49]. Життя і творчість
поета сприяли формуванню в народу віри у власні сили та самобутність;
ставши проповідником рідного слова, поет пробуджував у своїх
співвітчизників любов до материнської мови, почуття національної гідності,
що було відсутнє в українців.
Слово вчителя розглядаємо як один із методів реалізації чіткої
настанови на вивчення поетичного твору. Під час вивчення родинних
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цінностей у поетичній творчості Кобзаря вчителю-словеснику варто
звернути увагу на такі питання: Чому образ родини постав ключовим у
поезіях митця? Чому поет звертається до написання поезій про родинні
ідеали? Які стосунки були у Т. Шевченка зі своєю сім’єю? Чи сформувала
родина в митця світогляд до оточуючого середовища?
На етапі підготовки учнів до сприймання творів в аспекті родинного
виховання на уроці української літератури варто стисло розповісти про сім’ю
Тараса Шевченка, оптимально використавши епізоди «з підтекстовим
зверненням» (Є. Пасічник) до родинних почуттів школярів. Підлітки
цікавляться умовами, у яких формувався майбутній геній України, з ким
товаришував і як проводив своє дозвілля. Подаючи заздалегідь
підготовлений матеріал, учитель наголосить про вплив родинного оточення
на формування майбутніх ідеалів великого українця. Звертаючи увагу на той
факт, що учні вже володіють хай і неповною інформацією про дитинство
поета, словесник може активізувати їхні знання у процесі проведення
фронтальної бесіди. Для бесіди доцільно запропонувати такі запитання: Які
факти з біографії поета вам відомі з молодших класів? Що вам відомо про
сім’ю, у якій народився та виріс майбутній поет? Пригадайте вірші Тараса
Шевченка, які ви вивчали в молодших класах. Про що в них йде мова? Яким
постає в цих віршах поет? Варто також учителю літератури під час вивчення
поезій про родину залучити ті вірші, які яскраво зображують родинні
цінності. Аналізуючи твори, необхідно звернути увагу на виховний потенціал
поезії, оскільки вчитель-словесник має сформувати у старшокласників не
тільки любов до української літератури, а й на основі поезій виробити в
учнів почуття любові та поваги до родини, проаналізувати найсуттєвіші
образи-ідеали, які використовує Кобзар у поетичному доробку, а також
провести паралель із народною творчістю, із народними уявленнями про
сім’ю. Обов’язково під мудрим керівництвом учителя школярі дослідять
питання особливостей потрактування родинних ідеалів у народній
творчості. Розглядаючи поезії родинної тематики, учитель має залучати до
роботи на уроці літературно-критичний матеріал, а саме праці
літературознавців, які глибоко досліджували життя і творчість Кобзаря.
Доречно використати джерела, авторами яких є П. Зайцев, І. Дзюба,
Б. Задавака, Г. Грабович, Г. Клочек. Для глибшого засвоєння учнями
родинних ідеалів у поезіях Кобзаря літературознавчі праці допоможуть
підійти до аналізу творів із наукового боку, а доля митця постане в контексті
літературознавчого дослідження. Досліджуючи родинні ідеали в поезіях
Шевченка, учитель-словесник має зазначити, що літературознавці
опираються на чинники, які вплинули на становлення та формування
авторського світогляду. Доречно на уроці використати працю дослідника
життєпису Кобзаря Петра Зайцева «Життя Тараса Шевченка», у якій автор
здійснює аналіз життєвих позицій митця, його світогляд та з’ясовує, чому
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саме родинні пріоритети стали основою поетичного доробку поета.
Літературознавець опирається на автобіографічні елементи життєвого шляху
Тараса Шевченка та доводить причини звернення Кобзаря до ідеалу
родини. Ця праця допоможе учням не тільки глибше дослідити творчість
митця, а й буде формувати інтерес до вивчення постаті поета. Змальовуючи
у своїх численних творах святі материнські почуття, відданість дітям, силу
материнської любові, Кобзар започатковує в українській літературі культ
матері-жінки, який корінням сягає у фольклор. У творах поета материнське
почуття зображено як людяне, благородне, глибоко шановане, поціноване
українцями впродовж віків.
Аналізуючи родинні ідеали в поезіях Кобзаря, на уроці літератури
вчителю доречно використовувати принципи, що дозволять глибше вивчити
постать письменника в школі. Зокрема, сучасний методист Г. Токмань
пропонує використовувати такі принципи, як історизм, актуальність,
психологізм, естетизм, екзистенціалізм. Так, наприклад, принцип історизму
дасть змогу учням на уроці з’ясувати таке питання: Чому автор часто
використовує в поезіях образ матері? Чи вплинув тогочасний історичний
період на зображення родинних ідеалів у поезіях Кобзаря? Перелічені
питання допоможуть учням краще зрозуміти не тільки долю митця, а й
ознайомлять учнів із літературною епохою, суспільно-історичними умовами,
у яких проходив громадянське становлення Т. Шевченко.
Вивчаючи українську літературу в дев’ятому класі загальноосвітньої
школи, учні матимуть можливість належно сприйняти потужну художню
енергетику Кобзаревої поезії. У процесі роботи над поетичними творами учні
зроблять висновок про те, що більшість героїнь поетових творів походять з
українського села. Жінка в поезіях Кобзаря постає в образі матері, дружини та
дівчини. Значна кількість дослідників ставлять питання: чому Т. Шевченко в
поетичних творах зображував часто образ жінки-матері? Відповідь на нього
знаходимо у праці І. Дзюби «Тарас Шевченко: Життя і творчість», у якій автор
відзначає, що «жіноча доля в Шевченка – це й від традицій народної поезії,
голос якої глибоко озвався в ньому; це й від його особистої долі: пам'ять про
матір і сестер, невтоленна потреба в родинному теплі, сирітство, яке
породжує особливе сприйняття материнства, жіночності» [2, 118]. Вважаємо,
що цей аргумент є підтвердженням того, що Тарас Шевченко неодноразово
звертався до образу матері, оскільки змалку зазнав дитячого болю, який
відбився ледь не в кожній поезії. Варто долучити школярів до
герменевтичного кола: Шевченко – учень – ліричний герой, літературний
критик. Такі кроки допоможуть учням ближче наблизитися до Великого
Шевченка та глибше осягнути ті проблеми, які він порушив своєю поезією.
Розглядаючи автобіографічні вірші поета, бачимо, що Кобзар день у день
бачив «неволю, роботу тяжкую», бачив, як матір «ще молодую у могилу
нужда та праця положила», як сестра працює «на панщині, а я в
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неволі» [8, 313]. Отже, досліджуючи це питання, учні будуть зорієнтовані на
те, звідки ж автор почав черпати цей образ та чому.
На певному етапі варто створити емоційну налаштованість на
тональність Кобзаревого твору, досягти якого можна за допомогою
орієнтовних форм роботи – виразне читання вірша напам’ять,
прослуховування пісень на слова Шевченка, декламування віршів про самого
поета, цікаві хвилюючі розповіді про перебування у кріпацтві, про викуп із
кріпацтва тощо. На особливе схвалення заслуговує вчительська увага до
поетики Шевченкових творів. Учитель повинен методично грамотно
спроектувати пошуково-дослідницьку роботу учнів над з’ясуванням ролі
художніх засобів у змалюванні ліричного героя, стилістичних фігур у передачі
неповторного колориту українського сільського пейзажу, над виокремленням
позасюжетних компонентів та їх ролі в розкритті характеру героя та з’ясуванні
ідейно-художнього портрета тогочасної дійсності. Розглянувши теоретичні
питання про родинні ідеали в поезіях Т. Шевченка, вчителю необхідно
звернутися до аналізу самих поезій і віднайти вже проаналізовані образи
власне вже у віршах. Тараса Шевченка як автора лiричних пейзажiв
насамперед пов’язують iз поезiєю «Садок вишневий коло хати…». У цьому
ліричному шедеврі змальована ідилія родинного життя, чітко виведена роль
матері. Поезія зображує такі християнські ідеали: сумлінна праця селянина на
землі, жіноче очікування на чоловіків із роботи, образ єдиної та міцної сім'ї,
що дружньо вечеряє коло хати, теплі відносини матері та дітей. Кобзар
поетапно зображує вечірнє життя української родини: чарівний опис
української природи, пізня вечеря родини та вияв любові матері до дітей.
Учитель скерує читацьку рецепцію в правильному руслі, наголосить, що
невипадково митець фокусує погляд на однiй сiм’ї, змальовує ідилію
родинного життя, де панує гармонія та любов: «Сім’я вечеря коло хати, /
Вечірня зіронька встає. / Дочка вечерять подає» [8, 220]. В уяві школярів
постає iдилiчна сцена, повна поезії та благодаті. Поява вечiрньої зiроньки
надає їй додаткової краси й чарівності. Літературознавець Т. Пастух зауважує,
що «останнi три рядки поезії утворюють у свiдомостi читача принаймнi три
асоцiативнi значення. Мати навчає: а) перед сном молитов; б) доньку
подавати вечерю; в) доньку поводитися «на вулицi» [8, 3]. Образ матерi у
вірші триєдиний, бо згадується три рази, що говорить про символічне
наповнення концепту матері: «1. А матері вечерять ждуть. 2. А мати хоче
научати. 3. Поклала мати коло хати» [8, 220]. Психологічне навантаження
поезії передається за допомогою сільського пейзажу, який підсилюється
описом нелегкого трудового дня. Інший контраст сім’ї бачимо в поезії «Якби
ви знали, паничі», де зображується справжнє родинне пекло, що залишилося
від панщини. Для ліричного героя батьківська хата стала місцем сліз і болю,
оскільки померли батьки і діти залишились сиротами: «Не називаю її раєм, /
Тії хатиночки у гаї / Над чистим ставом край села...»; «В тім гаю, / У тій хатині,
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у раю, / Я бачив пекло... / Там неволя, / Робота тяжкая, ніколи / І помолитись
не дають» [8, 313]. Поет передає психологічне страждання кожної української
сім’ї, яка працювала на ненависній панщині. Українськими родинними
цінностями наповнена поезія «І досі сниться під горою…». Ліричний герой
згадує своє неповторне дитинство в обіймах щасливої та молодої матері,
мудрого діда, який навчає свого онука молитві «Отче наш»: «Сидить / Неначе
й досі сивий дід / Коло хатиночки і бавить / Хорошеє та кучеряве / Своє
маленькеє внуча. / І досі сниться: вийшла з хати / Весела, сміючись, мати, /
Цілує діда і дитя» [8, 317]. Поезія є ніби відбитком щасливих дитячих років
малого Т. Шевченка, який зростав у любові батьків і діда, тому дід став для
майбутнього поета найдорожчою та наймудрішою людиною. Як уже
зазначалося, значна частина поезій Т. Шевченка присвячена ідеалові матері,
яка кожного дня ходить працювати на панщину заради того, щоб
прогодувати дітей: «А онде під тином / Опухла дитина – голоднеє мре, / А
мати пшеницю на панщині жне» [8, 174]; «Дивлюсь: твоя, мій брате, мати /
Чорніше чорної землі / Іде, з хреста неначе знята... / Молюся! Господи,
молюсь!» [8, 246]; «У те, де мати повивала / Мене малого і вночі / На свічку
Богу заробляла; / Поклони тяжкії б’ючи, / Пречистій ставила, молила, / Щоб
доля добрая любила / Її дитину..» [8, 285]; «Там матір добрую мою, / Ще
молодую – у могилу / Нужда та праця положила. / Там батько, плачучи з
дітьми / (А ми були малі і голі), / Не витерпів лихої долі, / Умер на панщині!»
[8, 313]. Жінка-матір у цих поезіях трактується автором як годувальниця cім’ї,
яка попри тяжку працю не може повноцінно доглядати та виховувати своїх
дітей. Доречно в цьому контексті згадати саму долю митця, бо мати
Т. Шевченка тяжко працювала на панщині, тому деякі елементи
автобіографізму було покладено в основу поетичного доробку, в якому
зображується ідеал жінки-матері. Водночас образ матері для поета є
символом Діви Марії, яка, народивши Ісуса Христа, зазнала горя, тому Діва
Марія – це символ усіх матерів, які по-своєму проходять земні страждання.
Найяскравіше цей концепт простежується в поезії «У нашім раї на землі»: «І
перед нею помолюся, / Мов перед образом святим / Тієї матері святої, / Що в
мир наш Бога принесла...» [8, 295]. Свою поетичну молитву поет проголошує
жінці-матері, відчуваючи нелюдські страждання та приниження, що їх
довелося пережити в несправедливому соціальному суспільстві. Будучи сам
сиротою, гарно знаючи сирітську долю, поет глибоко відчуває горе і щастя
жінки-матері, щиро відтворює її долю в кріпосницькому середовищі. Щоб
урок української літератури став цілісним, правильно організованим та
ефективним, словесник звернеться до не менш важливого християнського
iдеалу в поетичному доробку Т. Шевченка, яким виступає Україна в образi
матерi, зокрема, цей iдеал виведено в поезiї «Розрита могила». Мати-Україна
гине від рук своїх же дітей, хоча молилась i «дiточок непевних / Звичаю
навчала», а колись то й панувала «на широкiм свiтi». Але «нерозумний син» –
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Богдан Хмельницький – загнав матiр у неволю: її сини «на чужiй роботi», її
брат «Днiпро висихає», а дорогi могили «москаль розриває». Пiдростають
перевертнi, якi «поможуть москалевi / Господарювати / Та з матерi полатану /
Сорочку знімати» [8, 194]. Україна сприймається як мати, запродана одним iз
грiшних синiв, отже, вона втратила волю.
Практичне значення дослідження полягає у творчому використанні
вчителем літератури запропонованих методичних рекомендацій до
текстуальної роботи над поезіями Тараса Шевченка родинної тематики з
метою засвоєння учнями родинних цінностей, у процесі чого вчитель має
сформувати загальнолюдські моральні чесноти, адже вірші Кобзаря є
яскравим прикладом любові до батька та матері, Батьківщини, поваги та
шани до старшого покоління.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Проаналізований поетичний доробок Т. Шевченка репрезентує аналіз
родинних цінностей у поєднанні з християнськими ідеалами. У процесі
дослідження з’ясовано головні родинні образи, які використовує автор, та
подається власне їх потрактування в контексті християнських чеснот.
Зроблено висновок про концепт родини, який розглядається як провiдна
тема багатьох поетичних творів автора. Стаття розглядає окремий аспект
поетичного доробку Тараса Шевченка, тому до уваги взято тільки один
образ – родинні цінності, що в подальших розвідках потребує ґрунтовного
дослідження та розширення тематичних груп.
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РЕЗЮМЕ
Захарова В. А. Формирование семейных ценностей у старшеклассников в
процессе изучения поэзии Тараса Шевченко.
В статье рассмотрено воспитательное влияние семейных идеалов в
поэтическом наследии Тараса Шевченко на формирование моральных ценностей
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старшеклассников. Внимание акцентируется на идеале женщины, которая в
стихотворениях Кобзаря представлена в образе матери, жены и девушки. Проведен
анализ поэзий с приоритетом украинских семейных ценностей, которые
формируют общечеловеческие идеалы. Сделан акцент на задании, стоящим перед
словесником, который должен быть думающим и высококвалифицированным
учителем, а значит, должен отойти от стереотипов и дать всеобъемлюющий
образ украинской семьи, которая представлена в стихотворениях Т. Шевченко.
Предложены приемы анализирования поетического текста, способствующие
осмысленному усвоению учащимися ценностей семейных воспитательных
традиций. Особенный акцент сделан на психолого-педагогических особенностях
восприятия девятиклассниками художественных произведений Кобзаря о семье.
Ключевые слова: семейные ценности, христианские идеалы, семья, поэзия,
Кобзарь, Тарас Шевченко, образ женщины, украинская литература, учительсловесник, урок литературы.

SUMMARY
Zakharova V. The Formation of Senior Pupils’ Family Values in the Course of Studying
the Poetry by Taras Shevchenko.
The aim of the paper is to propose text analysis techniques that contribute to the
perceived mastering of the family values educational traditions on the part of the pupils by
the example of Taras Shevchenko works. An emphasis will be placed on psychological and
pedagogical peculiarities of perception by the ninth form pupils of Kobzar’s literary works
devoted to the family issues.
The methods of the research. In the process of the text analysis, the elements of
receptive aesthetics and phenomenological critics are used. The paper deals with the
educational influence of family ideals on senior pupils’ moral values formation in Taras
Shevchenko’s poetic heritage. Attention is given to a woman’s ideal, presented in Kobzar’s
poems in the images of a mother, a wife and that of a girl.
The analysis of the poems with priority on family values that form common to all
mankind ideals has been conducted. An accent is made on the objective, set in front of a
philologist, who should be a highly qualified teacher, hence he should diverge from the
stereotypes and give a comprehensive image of the Ukrainian family, presented in the poetry
by T. Shevchenko. The techniques of the poetic text analysis, contributing to the perceived
mastering by the pupils of the family values of educational traditions are offered. Special
accent is made on psychological and pedagogical peculiarities of the ninth form pupils’
perception of Kobzar’s literary works, devoted to the family issues.
The outcomes of the conducted scientific research allow to state that while analyzing
family ideals in the poems by Kobzar at the Literature lesson, it is relevant for a teacher to
implement the principles that provide studying the figure of a writer at school. In particular,
contemporary methodologist G. Tokman’ offers implementation of such principles as
historicism, aestheticism, existentialism, unity of life and creative development of a writer. In
order to make Ukrainian Literature lesson consistent, well-organized and effective, a
philologist will appeal to not less important Christian ideal in the poetic heritage of
T. Shevchenko, introduced by Ukraine in the image of a mother. Practical value of the
research lies in given methodological recommendations to the teacher of Literature that can
be effectively implemented in the process of working with poetical texts.
Conclusions and prospects for further scientific studies. Analyzed poetic heritage of
T. Shevchenko represents the analysis of the family values in combination with Christian
ideals. In the process of conducting the research, the major family images implemented by
the author are ascertained; their proper interpretation in the scope of Christian virtues is
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given. Assumption of the family concept that is considered to be the leading topic in all poetic
works of the writer has been made. The paper deals with the particular aspect of Taras
Shevchenko’s poetic heritage, consequently with only one image – family values – that in
further investigations requires profound research and enlargement of thematic groups.
Key words: family values, Christian ideals, a family, poetry, Kobzar, Taras Shevchenko,
an image of a woman, Ukrainian Literature, a teacher-philologist, Literature lesson.
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ВИХОВНИЙ ВПЛИВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ФОРМУВАННЯ
ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
У статті зроблений теоретичний аналіз проблеми виховного впливу
музичного мистецтва на формування особистості дитини дошкільного віку.
Автором зазначено, що розвиток дошкільника, становлення його як особистості –
кардинальна для дошкільної освіти проблема. Музичне мистецтво має невичерпний
потенціал впливу на внутрішній світ дитини, воно є своєрідним засобом спілкування,
сприяє самопізнанню і самовираженню особистості, формуванню її світогляду, про
що неодноразово наголошували письменники, композитори, педагоги, психологи,
мистецтвознавці, вчені різних галузей. Музичне мистецтво має величезний виховний
потенціал, використання якого сприяє формуванню особистості дитини
дошкільного віку.
Ключові слова: музичне мистецтво, музичне виховання, музика, діти
дошкільного віку, гуманістичне, моральне, естетичне, національне виховання.

Постановка проблеми. У сучасній системі освіти й виховання дітей
дошкільного віку важливе місце займає мистецтво, яке є невід’ємною
складовою людської діяльності та формування духовної культури. За
допомогою мистецтва пізнається й оцінюється дійсність, поширюються
філософські, політичні, етичні та інші ідеї, розвиваються творчі можливості
людей, розкривається, узагальнюється, систематизується та передається
історично складений досвід ставлення людини до дійсності.
Музичне мистецтво, як один із видів мистецтва, є засобом пізнання
оточуючого світу й формування особистості [11]. За допомогою музики
передаються почуття, емоції, настрій і думки людей, вона є своєрідним
засобом спілкування, сприяє самопізнанню та самовираженню
особистості, формуванню її світогляду.
Аналіз актуальних досліджень. На особливому значенні музики зпоміж інших видів мистецтва наголошував видатний український композитор
М. Лисенко, який писав, що музика розвивається разом із розвитком
найвищих ідеалів людності, іде в супроводі величних подій історичного
життя, у супроводі розвитку релігійних ідеалів [2; 4]. Про вагомий вплив
музики на процес формування особистості відмічав С. Смірнов – музика стає
«... вираженням людської психіки, а також внутрішніх тенденцій розвитку
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людського суспільства – моральних, ідейних, естетичних та інших» [7, 4–5].
Особливе місце у формуванні особистості, становленні її духовного світу
завжди належало музиці. Про це висловлювався відомий французький
письменник Віктор Гюго, який говорив: «три фактори мають вирішальне
значення в успішному розвитку кожного народу: література, цифра і нота.
Якщо література існує для нас як засіб спілкування, цифра – для мислення, то
нота – для серця» [2, 5]. Проблема впливу музики на формування духовної
культури особистості розглядалась у психологічних дослідженнях
Л. Виготського, А. Готедінера, Б. Тєплова.
В. Бехтєрєв підкреслював важливість музичного виховання з
раннього дитинства, з метою формування й розвитку всебічно розвиненої
особистості. У сучасних нормативних документах, а саме в Законі України
«Про дошкільну освіту», Базовому компоненту дошкільної освіти,
Державній базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку, Концепції
розвитку дошкільної освіти на 2010–2016 роки визначено, що загальною
метою виховання дітей дошкільного віку є всебічний розвиток дитини,
формування базису її особистісної культури, за сприяння авторитетних
дорослих гармонійно й різнобічно розвиватися як індивід, суб’єкт,
особистість та індивідуальність. Розвиток дошкільника, становлення його
як особистості – кардинальна для дошкільної освіти проблема. Одним із
шляхів реалізації вищевказаної мети є залучення дитини дошкільного віку
у процес музичного виховання, яке справляє потужній вплив на розвиток
особистості дитини завдяки інтеграції складових виховання.
Метою нашої роботи є теоретичний аналіз виховного впливу музики
на особистість дитини дошкільного віку в напрямі гуманістичного,
естетичного, морального та національного виховання.
Виклад основного матеріалу. Аналіз літературних джерел показав,
що питання впливу музики на дітей різного віку, її значення в естетичному,
розумовому, фізичному вихованні частково розглянуто в науковометодичних працях М. Басова, Н. Александрової, Н. Ветлугіної, А. Кєнєман
та ін. Окремі дисертаційні дослідження висвітлювали проблему виховного
впливу музичного мистецтва у формуванні особистості дошкільника. Так,
В. Кьоном було досліджено проблему виховання особистості дітей
чотирьох-шестирічного віку в процесі індивідуальних музичних занять
(1994 р.); використання української народної музики у процесі моральноестетичного виховання стало темою дослідження О. Аліксійчук (2000);
місце музики в педагогічних технологіях естетичного виховання дітей
5–10 років – об’єктом дослідження Н. Фоломєєвої (2001 р.); проблемі
музичного виховання дітей дошкільного віку в Німеччині присвячена
робота І. Сташевської (2004); предметом дослідження І. Газіної стало
формування першооснов національної свідомості в дітей старшого
дошкільного віку засобами української народної музики (2008); морально275
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етичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського
фольклору присвячена тема дослідження О. Кисельової (2009).
Особливості виховного впливу музичного мистецтва на особистість
дітей із різними порушеннями психофізичного відображено в роботах
учених-дефектологів Г. Волкової, І. Гудим, Л. Куненко, Л. Нафікової,
О. Мєдвєдєвої, О. Яхніної та ін.
Л. Куненко зазначає, що серед різноманітних факторів, які активно
впливають на гармонійний розвиток особистості сліпих, особливе місце
належить музично-естетичним, як найбільш доступним видам діяльності.
Для дитини з вадами зору музика є тим інформаційним каналом у
різнобарвний світ естетичних звуків, який допомагає певною мірою
компенсувати її неповноцінність, а подекуди й деформовані уявлення про
навколишнє середовище через зміст музичних творів та засоби музичної
виразності.
У напрямі гуманістичного виховання музичне мистецтво має
невичерпний потенціал впливу на внутрішній світ дитини, формування її
морально-етичних основ, становлення особистості в цілому. Поряд з
іншими видами мистецтва, музичне, з його своєрідним способом
відображення дійсності, забезпечує знайомство дитини з культурноісторичними традиціями народу, єдність із загальнолюдською культурою.
О. Мєдвєдєва зазначала, що через мистецтво дитина засвоює
оточуючу дійсність, виражену в музично-художніх образах, пізнає
загальнолюдські цінності, пов’язані з природою, людиною, предметами
оточуючого світу. Гуманістичні цінності, засвоєні через музику, активізують
почуття, емоції, переживання дитини, створюють умови для усвідомлення
красивого й потворного, доброго та злого, любові й ненависті,
допомагають емоційно-чуттєво та діяльнісно відгукуватися на них,
забезпечують відчуття власної самооцінки, співпричетності з іншими
людьми, адекватності комунікативних проявів [6].
Перетворення через музичне мистецтво загальнолюдських цінностей
на особистісні, які мають прояв у життєдіяльності людини, стають тим
ключовим моментом, який визначає значення музичного мистецтва у
гуманістичному вихованні особистості [8].
Аналіз філософської, психологічної, педагогічної, мистецтвознавчої
літератури на предмет естетичного впливу засобів музичного мистецтва
на формування особистості, розвитку позитивних якостей, показано в
дослідників різних галузей (А. Алексюк, О. Апраксіна, Л. Артемова,
А. Артоболєвська, Б. Асаф’єва, Л. Баренбойма, М. Євтух, Д. Кабалевський,
Б. Кобзар, О. Кононко, К. Стеценко, М. Лазарєв, О. Лобова, В. Лозова,
В. Мазепа, В. Передерій, Л. Подимова, В. Постовий, М. Шафнер, С. і
В. Шацький, Б. Яворський). Вони підкреслювали важливу роль музики в
естетичному розвиткові й вихованні дітей різних вікових категорій і
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наголошували, що спілкування з музикою формує в особистості активне
творче естетичне сприйняття, музичний смак, виховує естетичне почуття,
залучає до світу музичних культурних цінностей.
Г. Шевченко зазначено, що форми естетичного виховання
розглядаються як необхідні сторони комплексного виховання, покликаного
забезпечити різнобічне формування цілісної особистості дитини. На думку
В. Букіна, під впливом музики в людини формується естетична свідомість,
естетичні здібності й уміння, засвоюється та передається досвід
естетичного розвитку людства й можливість ущільнення його до рівня
музичного образу, проявляються та реалізуються художні здібності й
пов’язані з ними потреби, погляди, почуття, інтереси [8].
Н. Ветлугина наголошувала, що естетичне виховання дітей дошкільного
віку повинно бути спрямоване на розвиток здібностей сприймати, відчувати й
розуміти прекрасне, помічати гарне та погане, творчо самостійно діяти,
долучаючись тим самим до різних видів художньої діяльності. Вона наголошувала, що естетичне виховання дошкільників за допомогою музики буде
здійснюватися завдяки розвиткові в них загальної музичності, ознаками якої є
здатність відчувати характер, настрій музичного твору, співпереживати почутому, проявляти емоційне ставлення, розуміти музичний образ; здатність
вслухатися, порівнювати, оцінювати найбільш яскраві та зрозумілі музичні
явища, що вимагає елементарної музично-слухової культури, довільної
слухової уваги, спрямованої на ті чи інші засоби виразності; прояв творчого
ставлення до музики, коли дитина слухаючи музику, по-своєму представляє
художній образ, передаючи його у співі, грі, танцях та ін. Тому з розвитком
загальної музичності дошкільників з’являється емоційне ставлення до
музики, удосконалюється слух, формується та розвивається творча уява.
Переживання дітей набувають своєрідної естетичної забарвленості [5].
О. Сухомлинський зазначав, що завдяки музиці, в людині пробуджується
уявлення про прекрасне не тільки в оточуючому світі, але й у самому собі.
Естетичне виховання дітей дошкільного віку засобами музичного
мистецтва, функціонуючи в єдності з іншими напрямами та формами
виховання, є їхньою основою, яка створює психо-емоційне підґрунтя,
забезпечує розвиток чуттєво-пізнавальних, інтелектуальних, вольових,
комунікаційних здібностей.
Таким чином, феномен музично-естетичного виховання полягає в
адекватному сприйманні мистецтва як специфічної форми суспільної
свідомості та засобу естетичного впливу на особистість, що допомагає
розвинути потенційні можливості, стати культурною, рівноправною
людиною сучасного суспільства.
За допомогою музичного мистецтва формуються морально-етичні
цінності, що виражаються у ставленні дитини до природи, людини,
предметів у формі співчуття, співпереживання, шанування, благородства.
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Музика, безпосередньо впливаючи на почуття дитини, формує її
моральний вигляд, сприяє формуванню моральної особистості.
О. Сухомлинський зазначав, що музика, мелодія, краса музичних звуків, –
важливий засіб морального виховання людини, джерело шляхетності
серця й чистоти душі. Музика відкриває людям очі на красу природи,
моральних відносин у праці [2]. На думку педагога, культура виховного
процесу в багатьох випадках визначається тим, наскільки насичене життя
духом музики. Як гімнастика випрямляє тіло, так музика випрямляє душу
людини [9]. На думку Н. Вєтлугіної, музична діяльність створює необхідні
умови для формування моральних якостей особистості дошкільника,
закладає початкові основи загальної культури майбутньої людини [5].
В. Бехтерєв стверджував, що від детальної розробки питання музичного
виховання дітей раннього віку значною мірою залежить естетичний, та як
наслідок, і моральний розвиток особистості.
Ідею морального впливу музики висловлювали й композитори.
Г. Гендель зазначав, що від музики не лише просто необхідно отримувати
задоволення, а під її впливом люди повинні ставати кращими. Л. Бетховен
мріяв про те, щоб музикою висікати вогонь із мужніх душ. Д. Кабалевський
наголошував, що важливе завдання музичного виховання – це вплив через
музику на весь духовний світ дітей, і, передусім, на їх моральність [9].
Ідею морального виховання дітей засобами музичного мистецтва
висловлювали вчені-дефектологи. Г. Волковою зазначено, що музика
сприяє формуванню морального обліку дитини. Пісні про Батьківщину
пробуджують почуття патріотизму, хороводи, пісні різних народів
розширюють світогляд, виховують інтернаціональні почуття. Колективні
пісні, танці, музично-рухові ігри укріплюють почуття дружелюбності,
колективізму, співпереживання [1].
Велике значення музика має у процесі національного виховання
дошкільників, що визначено як один із пріоритетних напрямів виховання,
органічною складовою освіти. Низка корифеїв української педагогіки
(Г. Ващенко, О. Ольжович, С. Русова, М. Стельмах, В. Сухомлинський,
К. Ушинський) та сучасні вчені-педагоги (А. Богуш, В. Кононенко,
А. Марушкевич, О. Монке, Ю. Руденко) вважають, що дошкільне виховання
повинно бути національним, а його змістом і виховним матеріалом має
стати українська народна культура і саме – український фольклор. За
словами А. Богуш, фольклор – один з основних засобів морально-етичного
виховання, це народна творчість, у якій художнє відображення дійсності
відбивається у словесно-музично-хореографічних формах колективної
народної творчості, що виражають життя й побут людей [3].
Про особливу роль української народної музики у формуванні
інтересу до національних цінностей дітей дошкільного віку
висловлювалися відомі мистецтвознавці (М. Колесса, О. Кощиця,
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М. Лисенко, Г. Нудьга, З. Яропуд), письменники (І. Нечуй-Левицький,
І. Франко), педагоги (С. Русова, В. Сухомлинський). Вони відзначали, що
саме народна музика є найглибшою, найприроднішою, яка має таку
надзвичайно сильну генетичну енергетику, що незаперечно під її впливом
можливе становлення того неповторного, індивідуального обличчя та
душі. В. Сухомлинський наголошував, що саме мелодія та слово рідної
пісні – це могутня виховна сила, яка розкриває перед дитиною народні
ідеали та сподівання. О. Ольжович (Олег Кандиба) з метою національного
виховання радить використовувати народні іграшки, твори українського
фольклору, а саме байки, казки та народні пісні. В. Кононенко вважав, що
важливим засобом виховання в людини високих моральних якостей, якій
притаманні кращі риси національного характеру є усна народна творчість:
пісні, думи, легенди, казки, колядки, щедрівки, гаївки, коломийки,
обрядова поезія [3].
І. Газіна у своєму дослідженні зазначала, що саме українська
народна музика та пісня, які є прості для усвідомлення, надзвичайно
емоційно забарвлені й наповнені змістом, що відображає традиційну
українську національну культуру, без сумніву є оптимальними чинниками
виховного впливу на дітей дошкільного віку. Музика для них є природною
атмосферою, що пробуджує творчу активність, розвиває художньоестетичні здібності особистості, специфічно впливає на глибинні процеси
внутрішнього світу дитини, становлення патріотичних почуттів і
формування інтересу до українських національних цінностей, що, своєю
чергою, є надійним фундаментом подальшого формування громадянинапатріота зі стійкою національною свідомістю та самосвідомістю [2].
Національна культура виступає основою формування всебічно розвиненої
особистості, її реалізації.
Висновки. Отже, аналіз літературних джерел довів, що музика,
музичне мистецтво, впливаючи на свідомість людини на емоційному рівні,
може стати чи не найбільш дієвим і потужним засобом виховного впливу
саме в період дошкільного дитинства. Науковцями різних галузей,
письменниками, мистецтвознавцями, педагогами та психологами
доведено, що саме музичне мистецтво таїть у собі величезний виховний
потенціал, використання якого сприяє формуванню особистості дитини.
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РЕЗЮМЕ
Картавая Ю. А. Воспитательное воздействие музыкального искусства на
формирование личности ребенка.
В статье освещен теоретический анализ проблемы воспитательного
воздействия музыкального искусства на формирование личности ребенка
дошкольного возраста. Автором отмечено, что развитие дошкольника,
становление его как личности – кардинальная для дошкольного образования
проблема. Музыкальное искусство имеет неисчерпаемый потенциал воздействия на
внутренний мир ребенка, оно является своеобразным средством общения,
способствует самопознанию и самовыражению личности, формированию его
мировоззрения, о чем неоднократно говорили писатели, композиторы, педагоги,
психологи, искусствоведы, ученые различных отраслей. Таким образом, музыкальное
искусство имеет огромный воспитательный потенциал, использование которого
способствует формированию личности ребенка дошкольного возраста.
Ключевые слова: музыкальное искусство, музыкальное воспитание, музыка,
дети дошкольного возраста, гуманистическое, нравственное, эстетическое,
национальное воспитание.

SUMMARY
Kartavaya Y. The educational impact of musical art in the formation of the child’s
personality.
This article presents a theoretical analysis of the problem of educational influence of
musical art in the formation of the child’s personality of the preschool age. The author notes
that the development of a preschooler, his formation as a person - a cardinal problem for
preschool education. Musical art has an inexhaustible potential impact on the internal world
of the child, it is a kind of means of communication, promotes self-knowledge and selfexpression of a personality, the formation of his world, as repeatedly told the writers,
composers, teachers, psychologists, art historians, scientists in various spheres.
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In the direction of humanistic education through the art of music it is transformed
into personal human values that are essential in human life. Aesthetic education of preschool
children by means of music is aimed at developing the ability to perceive, feel and
understand beauty, notice the good and bad, act independently, joining thus to different
types of artistic activity.
The author stresses that I. Gazina in her study has noted that the Ukrainian folk music
and song that are easy to comprehend, highly emotive and full of meaning, reflecting the
traditional Ukrainian national culture, undoubtedly the best educational factors impact on
preschool children. Music for them is natural ambience that evokes creativity, develops
artistic and aesthetic abilities of the individual, specifically affect the underlying processes of
the internal world of the child, the formation of patriotic feelings and the formation of
interest in the Ukrainian national values which, in turn, is a sure foundation for further
formation of the citizen-patriot with wide national consciousness and identity. National
culture is the basis of formation of a fully developed personality and its implementation.
Musical activity creates the necessary conditions for the moral education of the
individual, the formation of his moral qualities, education foundations of general culture.
National education by means of music aimed at the formation of patriotic feelings and
interest in Ukrainian national values, in turn, is a reliable foundation for the further
formation of a citizen-patriot. Thus, the art of music has a great educational potential, the
use of which contributes to the formation of the child’s personality of the preschool age.
Key words: art of music, music education, music, pre-school children, humanistic,
moral, aesthetic, national education.

УДК 373.31:37.018.265
А. П. Колишкіна
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ І СІМ’Ї У ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ
У статті узагальнено спроби різних науковців визначити особливість
взаємодії як соціального механізму. Здійснено аналіз сутності та структури
поняття «взаємодія», у ході якого важливо звернутися до розгляду категорій
«педагогічна взаємодія» та «спільна діяльність». З’ясовано, що взаємодія –
самостійна категорія педагогіки, відмінна від «спільної діяльності», і проблема
взаємодії виховних інститутів є більш багатоплановою, ніж аспект об’єднання
виховних сил у спільній діяльності. Обґрунтовано структурні компоненти в системі
взаємодії школи і сім’ї, уточнено функції взаємодії школи і сім’ї щодо формування
екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів (діагностична, прогностична,
ціннісна, організаційно-управлінська, рефлексивна), а також сформульовано
визначення ключового поняття проблеми.
Ключові слова: взаємодія, педагогічна взаємодія, методична взаємодія, спільна
діяльність, функції взаємодії, виховання, поведінка, учні початкових класів.

Постановка проблеми. Взаємодія школи та сім’ї – складна проблема,
що пройшла тривалий розвиток, набуваючи різного сенсу,
характеризуючись різними підходами до її розв’язання на різних етапах
поступу суспільства. Актуальність проблеми взаємодії школи та сім’ї
засвідчує її відображення в Законі України «Про освіту», Національній
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Національній
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програмі виховання дітей та молоді, інших нормативних документах.
Аналіз актуальних досліджень. Після дослідження проблеми
взаємодії школи та сім’ї у вихованні дітей, аналізу різноманітних підходів
до її розв’язання стає очевидним, що в сучасній педагогіці взаємодія
розглядається як рушій педагогічного процесу й у зв’язку з цим
досліджується науковцями в історичному (В. Е. Гмурман, Ф. Ф. Корольов,
дидактичному (Ю. К. Бабанський, М. М. Поташнік), виховному аспектах
(Т. Ф. Алєксєєнко, Т. О. Виноградова, Т. В. Кравченко, Л. В. Повалій).
Філософський аспект взаємодії досліджували В. П. Кузьмін, А. Г. Спіркін.
Мета даної статті полягає в аналізі сутності взаємодії як соціального
механізму, визначенні змісту цього процесу, основних форм і методів його
реалізації в контексті формування екологічно доцільної поведінки учнів
початкових класів.
Виклад основного матеріалу. У сучасній філософській літературі
аналізу взаємодії присвячено порівняно невелику кількість доліджень. Як
філософська категорія «взаємодія» визначає найбільш загальну форму руху
й розвитку, процес обопільного впливу суб’єктів один на одного; структуру
будь-якої системи, властивостей притаманних їй процесів; виявляється,
передусім, у цілеспрямованих зв’язках, взаємній зумовленості явищ.
Взаємодія з точки зору психології, як зазначає В. Б. Шапар, це процес
безпосереднього або опосередкованого впливу соціальних об’єктів
(суб’єктів) один на одного, що породжує їх взаємну зумовленість.
Характеризуючи соціальну взаємодію, Г. В. Дворецька вважає її
безпосереднім контактом між людьми. Це процес, в межах якого індивіди
впливають на вчинки та спосіб думок одне одного. Вочевидь, існує
обопільний вплив суб’єктів взаємодії на формування особистісних
новоутворень, тобто під час взаємодії відбуваються взаємні зміни в
суб’єктах, які залучаються до цього процесу.
Близьким до поняття «взаємодія» є «спільна діяльність». На думку
Т. В. Кравченко, якщо в першому випадку йдеться про взаємний вплив
суб’єктів один на одного, який зумовлює їх рівномірний розвиток, то
спільна діяльність передбачає узгоджену діяльність для досягнення
спільної мети [4, 159].
Принципи, на яких ґрунтується спільна діяльність школи та сім’ї,
проаналізовані Н. І. Кураповою, Л. Панфіловою. Такими принципами є:
органічний зв’язок діяльності школи та сім’ї; поєднання форм індивідуальної,
групової та масової роботи; опора на позитивні якості батьків, учнів, на
позитивний досвід у вихованні дітей; принцип паралельної дії вчителів на
батьків, суспільства на батьків, батьків на батьків.
Якщо під час взаємодії неможливо відокремити діяльність одного
учасника від діяльності іншого, то під час спільної діяльності суб’єкти
можуть діяти розрізнено, однак сукупність їхніх дій має забезпечувати
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досягнення спільної мети. Отже, передусім, взаємодія – це не тільки вплив
людей один на одного, але й безпосередня організація їхніх спільних дій,
що дозволяє групі реалізувати загальну для її членів діяльність.
За уявленнями О. О. Бодальова та В. Я. Ляудіс, взаємодія завжди
складається з двох компонентів: змісту і стилю. Зміст взаємодії визначає,
навколо чого або з приводу чого розгортається та чи інша діяльність. Стиль
взаємодії вказує на те, як людина взаємодіє з оточуючими. У такому разі
можна вести мову про продуктивний і непродуктивний стиль взаємодії.
Продуктивний стиль являє собою плідний спосіб контакту партнерів,
сприяє встановленню і зміцненню стосунків, які грунтуються на взаємній
довірі, розкриттю особистісних потенціалів і досягненню високих
результатів спільної діяльності. Непродуктивний стиль взаємодії –
неплідний спосіб контакту партнерів, що блокує реалізацію особистісних
потенціалів і досягнення оптимальних результатів спільної діяльності.
Зміст взаємодії розкривається, якщо вона втілена в певній спільній
діяльності, вважає Г. М. Андреєва. Взаємодія – це той елемент спілкування,
що фіксує як обмін інформацією, так і організацію спільних дій, тобто
комунікація відбувається під час спільної діяльності.
Для педагогічних досліджень взаємодії характерне поєднання причинно-наслідкового та змістового підходів: простежується філософське
трактування взаємодії як процесу впливу одних предметів і явищ на інші
в певній сфері діяльності. Так, у педагогічному дослідженні,
присвяченому взаємодії соціальних інститутів, В. Д. Семенов визначає
взаємодію як «процес, який відбувається щонайменше між двома
системами в певному проміжку часу, коли зміна стану систем
відбувається не тільки узгоджено (з однаковою структурою процесу,
повторенням його ступенів, що може бути зумовлене й схожим
загальним генезисом систем), а взаємозумовлено» [7, 46].
Натомість філософи (М. О. Булатов, В. О. Цикін) стверджують, що
взаємодія може зумовлюватися зв’язками, які не є причинними, а такими,
що виражають функціональні відносини існуючих властивостей і законів,
що не перебувають у генетичній єдності один щодо одного. Це положення
спонукає інших дослідників акцентувати увагу на структурному підході до
розгляду педагогічної взаємодії різних систем. Зокрема, М. М. Поташнік
пропонує, передусім, ураховувати системи та їх основні характеристики у
взаємодії останніх одна з одною.
Німецький філософ Г. Хакен розглядає взаємодію з позиції
синергетичних зв’язків. Виходячи з розуміння синергетики як науки про
взаємодію багатьох елементів у межах єдиної системи, Г. Хакен довів, що
навіть незначні зміни зовнішніх умов можуть призвести до раптових і
радикальних змін у системі. Автор докладно обґрунтував синергетичні
зв’язки в різних системах, у тому числі соціальній. Основною умовою
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досягнення синергетичного ефекту є фізіологічна, психологічна та духовна
спільність людей, які складають даний колектив.
Такої ж думки дотримується й В. В. Корабльова, яка застосувала
синергетичний підхід до вивчення ефективності функціонування
педагогічного колективу та відвела синергетиці роль нового світоглядного
орієнтиру, що допомагає пізнати соціальну дійсність в умовах динамічного
функціонування соціальних процесів. На відміну від традиційних сфер
наукового пізнання, синергетика розкриває загальні закономірності
еволюції різних систем, у тому числі й соціальних. В. В. Корабльова
зазначає, що синергетика формує якісно нову картину світу, де акцент
припадає на становлення, когерентність (взаємопов’язаність) і
кооперативність елементів суспільства, і відносить освіту до соціальних
інститутів, що найбільш виразно трансформуються в динамічному світі.
Отже, взаємодія в певній соціальній системі не може спиратися
виключно на причинно-наслідкові зв’язки між її структурними
компонентами. Взаємодія має більш складну природу, зумовлену
динамічними перетвореннями у сучасному суспільстві, потребою в
мобільності та кооперативності внутрішніх зв’язків у соціальній системі.
Особливістю взаємодії є взаємопідтримка, що гармонізує стосунки
суб’єктів взаємодії. Взаємодія, що відбувається у площині синергетичних
зв’язків, має елемент обґрунтованої спонтанності, на відміну від взаємодії,
зумовленої причинно-наслідковими зв’язками.
Таким чином, у педагогічній взаємодії як полісуб’єкт можемо
розглядати спільноту вчителів, учнів, батьків.
Проблема педагогічної взаємодії широко досліджувалася науковцями.
У сучасній науковій педагогічній літературі досить часто вживається термін
«педагогічна взаємодія», але водночас рідко зустрічається тлумачення самої
дефініції. Так, у «Педагогічному енциклопедичному словнику» під педагогічною взаємодією розуміють процес, який відбувається під час навчально-виховної діяльності між вихователем і вихованцем та передбачає розвиток особистості останнього [6]. У процесі педагогічної взаємодії, на думку К. М. Шамлян, відбувається своєрідний обмін, від якого залежить очікуваний результат
навчально-виховної діяльності. Сам процес взаємодії вважається ефективним
лише тоді, коли обопільно навчаються та виховуються всі її учасники.
Методичну взаємодію школи та сім’ї обґрунтувала Л. П. Вороніна,
охарактеризувавши її як процес, унаслідок якого відбувається дотримання
обома соціальними інститутами однакових, науково обґрунтованих
вихідних позицій щодо виховання учнів, узгоджений добір виховних
впливів на учнів, що ґрунтується на психологічному механізмі формування
цінностей особистості [2].
Отже, педагогічна взаємодія – це процес спільної діяльності суб’єктів
і об’єктів навчально-виховного процесу, який характеризується їх
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кількісними й якісними змінами та ґрунтується на гуманістичних суб’єктсуб’єктних відносинах, узгодженості дій, навчанні та вихованні всіх
учасників з метою досягнення очікуваного педагогічного результату.
Здійснений аналіз дозволив нам з’ясувати, що у психологопедагогічній літературі немає єдиного тлумачення поняття «взаємодія».
Проте можна стверджувати, що взаємодія – самостійна категорія
педагогіки, відмінна від «спільної діяльності», і проблема взаємодії
виховних інститутів є більш багатоплановою, ніж аспект об’єднання
виховних сил у спільній діяльності.
Актуальною для нашого дослідження є проблема взаємодії школи та
сім’ї. Вважаємо, що об’єднання їх виховного потенціалу буде ефективним
засобом виховання учнів початкових класів.
Сутність взаємодії школи та сім’ї обґрунтував Л. Ц. Ваховський. На
його погляд, взаємодія є цілеспрямованим, взаємозумовленим впливом
взаємодіючих систем одна на іншу, що сприяє їх взаємозбагаченню,
посиленню виховного потенціалу [1]. Взаємодія школи та сім’ї – це
співпраця рівноправних партнерів. Тільки за такої умови кожна зі
взаємодіючих систем більш ефективно виконуватиме свої функції щодо
виховання підростаючого покоління. Школа – не завжди головний суб’єкт
взаємодії. Якщо раніше школу вважали центром виховної роботи з учнями,
то тепер вона все більше обмежується дидактичною функцією за явного
зниження ролі своєї виховної діяльності.
Школа та сім’я мають працювати так, щоб діти постійно відчували
єдність, оскільки різні, а інколи протилежні вимоги дорослих, як зазначає
Т. В. Кравченко, призводять до невпевненості дитини. Поняття єдності
виховання має психологічний і педагогічний аспекти. Психологічний
передбачає з’ясуваня реальних можливостей і повне розуміння всіма
педагогами виховних завдань. Педагогічний аспект має на меті створення
виховної ситуації як у школі, так і в сім’ї, яка ставить учнів перед
необхідністю поводитися відповідно до норм поведінки. Безперечно,
виховні завдання не повинні суперечити одне одному.
Як і будь-яка система, взаємодія школи та сім’ї має свої функції. Функції
взаємодії школи та сім’ї виділяє Т. В. Кравченко, а саме: діагностичну;
прогностичну; ціннісну; організаційно-управлінську; рефлексивну. На думку
Т. В. Кравченко, «взаємодія – це процес впливу різних суб’єктів один на
одного, який визначає взаємний зв’язок і взаємозаміну, внаслідок чого
відбувається поєднання окремих елементів у певну систему, формування її
цілісності» [4, 167].
Дослідниця дає визначення поняття «форми і методи взаємодії»,
потрактовуючи їх як способи продукування дій педагогів і батьків, їх
поєднання та реалізацію з метою надання батькам кваліфікованої
педагогічної допомоги у складних життєвих ситуаціях; ознайомлення батьків
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із концепцією розвитку школи, освітньою програмою, з проектами, до участі в
яких залучається школа; змістом навчальних курсів. Найбільш поширеними
серед них є: лекції, бесіди, педагогічні практикуми; конференції з обміну
досвідом, диспути, дискусії, зустрічі «за круглим столом», вечори,
консультації; відкриті уроки; виконання батьками конкретних доручень,
пов’язаних із вихованням дітей; спільні заняття батьків і дітей (гуртки, секції,
студії, походи, екскурсії) тощо [4, 69–170].
Таким чином, школа функціонує як організаційний і керівний центр.
Саме вона домагається відповідності змісту виховної роботи в сім’ї змістові
суспільного виховання. Виховуючи дітей, школа справляє виховний вплив і на
сім’ю, організовує систематичну роботу з підвищення педагогічної культури
батьків, залучає їх до загального процесу, використовує творчі можливості
батьків у позакласній роботі.
Безумовно, таке педагогічне просвітництво відіграє значну роль у
вихованні, однак воно не дасть бажаного результату без використання
додаткових форм роботи, які забезпечать тісний зв’язок школи та сім’ї, а
саме: класних зборів; днів відкритих дверей; батьківських комітетів;
відвідування батьками школи, а вчителями – сімей; участі батьків у
позакласній роботі; прес-конференцій та ін.
Особливо важливе значення має безпосередня участь батьків у
шкільних справах. Це підвищує інтерес дітей до заходів, надає їм
особливого значення. Відзначаючи важливість такої форми взаємодії,
Л. П. Вороніна зазначає: «Іноді батьки є керівниками гуртків... Це
допомагає школі ширше розвернути позакласну роботу й разом із цим
зміцнює зв’язок школи та сім’ї» [2, 10].
Гурткова робота, організована школою за безпосередньої участі
батьків, на нашу думку, найбільше сприяє формуванню екологічно
доцільної поведінки, розвиває інтерес до природи, розширює та
поглиблює знання про неї, формує відповідні почуття, спрямовує
практичну діяльність. Гурткові заняття, на думку І. С. Мар’єнко, «відіграють
суттєву роль у закріпленні та поглибленні отриманих раніше моральних
знань, у розвитку моральних почуттів, у створенні умов для проявів
ініціативи та творчості» [5, 113].
Питання взаємодії школи та сім’ї висвітлено у працях П. Ф. Лесгафта,
у яких основна увага приділяється підвищенню педагогічної культури
батьків. До аналізу сутності педагогічного всеобучу батьків як важливого
напряму просвітницької роботи в батьківському середовищі в сучасних
загальноосвітніх закладах звертається В. Вершинін. Він наголошує на
важливих аспектах, які останнім часом привертають підвищену увагу й
тому мають бути враховані у процесі взаємодії школи та сім’ї, а саме:
зацікавленості батьків навчальним процесом, їх налаштованості на оцінку
вчителя, усвідомленні власних дидактичних можливостей.
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Сутність підходу до взаємодії школи та сім’ї, запропонованого
Г. Кочетовою, полягає в тому, що в основу цього процесу покладено
принцип «вплив на сім’ю через дитину». У центрі педагогічної уваги
перебуває дитина, яка завдяки цьому стає своєрідним вихователем
власних батьків, хоча не завжди усвідомлює це. Дитина – це «сполучна
ланка у співпраці школи та сім’ї, консолідуючий центр, головна фігура
колективної педагогічної творчості, навколо якої вибудовується цілісний
навчально-виховний процес, організовується мікросоціум» [3, 196]. За цих
умов дитина стає суб’єктом не лише навчальної, а й виховної діяльності,
власного виховання. Більше того, дитина «стає активним суб’єктом спільної
діяльності всіх учасників педагогічного процесу – вчителів, учнів, батьків і
зацікавленої у вихованні дітей громадськості» [3, 197].
З огляду на те, що екологічно доцільну поведінку учнів початкових
класів варто формувати під час безпосередньої й опосередкованої
взаємодії з природою, яка відбувається протягом усієї повсякденної
діяльності учнів, і враховуючи надзвичайний авторитет дорослих для учнів
цього віку, актуальним буде поєднання виховних впливів школи та сім’ї
шляхом налагодження педагогічної взаємодії.
Характеризуючи методичну взаємодію школи та сім’ї в екологічному
вихованні учнів, Л. П. Вороніна зазначає, що взаємодія – це не
використання спільних форм і методів екологічного виховання, а
партнерська виховна життєдіяльність, що ґрунтується на рівноправності,
спільності та взаємоповазі у досягненні цілей екологічного виховання.
Сформульовані Т. В. Кравченко функції взаємодії школи та сім’ї були
конкретизовані щодо формування екологічно доцільної поведінки учнів
початкових класів:
 діагностична (знання про рівень сформованості екологічно доцільної
поведінки дитини, потенційні можливості її розвитку, труднощі, з якими
вона стикається у процесі формування екологічно доцільної поведінки;
про роль сім’ї у формуванні екологічно доцільної поведінки);
 прогностична (усвідомлення учасниками взаємодії результатів, яких
вони прагнуть досягти у процесі формування екологічно доцільної
поведінки учнів, а також визначення напрямів подальшої взаємодії);
 ціннісна («екологічний ціннісний внесок» кожного з учасників
взаємодії, адресований як окремим учасникам цього процесу, так і
всій спільноті батьків, дітей, учителів);
 організаційно-управлінська (упорядкування процесу взаємодії з
метою організації екологічно доцільної діяльності);
 рефлексивна (повнота й адекватність розуміння кожною зі сторін
взаємодії важливості обопільного формування екологічно доцільної
поведінки учнів).
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Висновки. Отже, взаємодія школи та сім’ї в контексті формування
екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів – це обопільний
вплив суб’єктів навчально-виховного процесу (учителів, батьків та учнів), який
ґрунтується на гуманістичних суб’єкт-суб’єктних відносинах, узгоджених діях,
з метою збереження природи.
Аналіз філософської, соціологічної та психолого-педагогічної літератури
засвідчує, що науковці та педагоги-практики у своїй більшості одностайні в
тому, що взаємодія школи та сім’ї є важливим процесом, який має широкі
можливості для надання сім’ї психолого-педагогічної допомоги щодо виховання дітей, насамперед, завдяки підвищенню педагогічної культури батьків.
У даній роботі розглядалися лише деякі питання взаємодії школи та
сім’ї у вихованні учнів початкової школи, що не охоплює всіх аспектів
проблеми. Потребують подальшої розробки та вивчення педагогічні умови
формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у
взаємодії школи та сім’ї.
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РЕЗЮМЕ
Колышкина А. П. Теоретические аспекты взаимодействия школы и семьи в
воспитании школьников.
В статье обобщены попытки разных ученых определить особенность
взаимодействия как социального механизма. Осуществлен анализ сущности и
структуры понятия «взаимодействие», в ходе которого важно обратиться к
рассмотрению категорий «педагогическое взаимодействие» и «совместная
деятельность». Выяснено, что взаимодействие – самостоятельная категория
педагогики, отличительная от «совместной деятельности», и проблема
взаимодействия воспитательных институтов более многоплановая, чем аспект
объединения воспитательных сил в совместной деятельности. Обоснованно
структурные компоненты в системе взаимодействия школы и семьи, уточнены
функции взаимодействия школы и семьи в формировании экологически
целесообразного поведения учащихся начальных классов (диагностическая,
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прогностическая, ценностная, организационно-управленческая, рефлексивная), а
также сформулировано ключевое понятия проблемы.
Ключевые слова: взаимодействие, педагогическое взаимодействие,
методическое
взаимодействие,
совместная
деятельность,
функции
взаимодействия, воспитание, поведение, ученики начальных классов.

SUMMARY
Kolyshkina A. The Theoretical Aspects of the Interaction between the School and the
Family in the Upbringing of Students.
This article summarizes the various attempts of the scientists to determine the feature
interaction as a social mechanism. The analysis of the nature and structure of the concept of
«interaction» during which it is important to turn to the consideration of the categories
«educational cooperation» and «synergy» is given. It is shown that the interaction is an
independent category of pedagogy which is different from «joint activity» and the problem of
interaction between educational institutions is more multifaceted than the educational
aspect of union forces in joint activity.
School and family should work so that the children always felt unity as different and
sometimes conflicting demands of adults, leading to uncertainty about the child. The concept
of the unity of education, psychological and pedagogical aspects is analyzed. Psychological
clarifications provide real opportunities and a full understanding of all teachers’ educational
objectives. The teaching aspect aims to create educational situation in school and in the
family that puts students to the need to behave according to the rules of conduct.
Undoubtedly, the educational objectives should not contradict each other. The basis of
interaction between school and family on the principle of «impact on the family because of
the child» is presented. The centre of attention is teaching a child who thus becomes a kind of
tutor own parents, though not always aware of it. The child is a link between school and
family, a consolidating centre, the main figure of collective pedagogical work, which is built
around a holistic educational process.
The grounded structural components in the system of interaction between school and
family, the functions specified interaction of school and family formation about
environmentally sound behaviour of primary school pupils (diagnostic, prognostic, values,
and organizational management, reflexive) and the definition of key concepts problems are
characterized.
The scientists and practicing teachers for the most part unanimous that the
interaction of school and family is an important process that has a sufficient opportunity to
provide a family psychological and educational assistance to the education of children,
primarily due to increased pedagogical culture of the parents.
Key words: an interaction, a pedagogical interaction, a methodical interaction, joint
activity, an interaction function, education, behaviour, primary school pupils.
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ГЕНДЕРНА ОСВІТА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Зазначена наукова розвідка представлена з метою висвітлення й
обґрунтування проблем і реальних перспектив гендерної освіти в сучасній
початковій школі. Методи дослідження подано як психолого-педагогічні
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напрацювання: системно-структурний аналіз, синтез, порівняння, класифікація,
узагальнення. Методологічні засади розглядаються у вигляді наукових позицій
провідних фахівців у галузі педагогіки з питань технологій впровадження принципів
гендерної демократії у сферу освітнього простору. Результати та практичне
значення дослідження подані в ракурсі презентації проблем набуття ознак
практичної готовності до гендерної освіти нової генерації підростаючого покоління.
Перспективи подальших розвідок обумовлені далекосяжними змінами в позиціях
науковців щодо гендерної проблематики в педагогіці.
Ключові слова: гендер, початкова школа, молодший шкільний вік, соціалізація,
стереотипи, проблеми, перспективи.

Постановка проблеми. Останнім часом гендерна проблематика
стала
невід’ємною
частиною
психолого-педагогічного
напряму
досліджень, зокрема вона відкривається й педагогіці початкової школи.
Виникнення цього напряму наукової роботи пов’язано з гуманізацією всіх
сфер життя, реальними трансформаціями в сучасній українській системі
освіти та пильним розглядом і критикою патріархальних усталених
традицій у навчально-виховному процесі, які сьогодні збереглися у вигляді
статево-рольових стереотипів.
У сучасному суспільстві статево-рольові стереотипи великою мірою
впливають на процес гендерної соціалізації та інтеріоризації дітей, багато в
чому визначаючи їхню спрямованість.
Гендерна соціалізація (як вона є) сприяє ускладненню особистісної
самореалізації, тобто формує внутрішні стани: боязнь невдачі, боязнь
суспільного засудження та нехтування тощо, тому вчителям початкової
ланки необхідно використовувати правила роботи в напрямі виховання
наполегливої особистості [7, 184].
Однак на нинішньому етапі політика України спрямована на входження
нашої держави до європейської співдружності. Політичні та соціокультурні
зміни, інтеграційні та економічні процеси створюють передумови для
вдосконалення вітчизняної педагогічної освіти відповідно до вимог
Європейського освітнього простору, впровадження гендерних підходів у
вихованні підростаючого покоління. Особлива увага у процесі реформ
приділяється проблемі створення однакових умов для представників обох
статей як рівних у правах і можливостях, що законодавчо закріплено в
державних документах. Актуальним стратегічним напрямом модернізації
національної системи освіти в гендерному аспекті став Наказ Міністерства
освіти і науки України «Про впровадження принципів гендерної рівності в
освіту» (2009 р.). У зазначеному документі ставляться завдання підготовки
навчальних програм, підручників і посібників для школи з урахуванням
гендерного підходу виховання хлопчиків і дівчаток у дусі поваги до прав і
можливостей статі та вільного волевиявлення особи [6, 1].
Відтак особливої актуальності набуває проблема гендерної освіти. На
особливу увагу заслуговує молодший шкільний вік – початковий етап
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соціалізації дитини на рівні школи. Саме зі вступом дитини до школи стає
можливим цілеспрямований педагогічний вплив на її гендерну свідомість,
яка в подальшому, за незалежних від учня причин, часто обтяжена статеворольовими стереотипами.
Аналіз актуальних досліджень дав змогу сформувати основні
характеристики вивченості зазначеної проблеми в науці. Так, методологічні
питання гендерної педагогіки висвітлені у працях вітчизняних і зарубіжних
науковців О. Вороніної, В. Гайденко, В. Кравця, Л. Штильової, О. ЯрськоїСмирнової та ін. Ідеї введення гендерної складової в освіту досліджували
Л. Булатова, С. Вихор, Т. Говорун, О. Кікінежді, О. Луценко та ін.
Впровадження гендерного підходу у виховання молоді та питання
професійної підготовки студентів є предметом наукових пошуків І. Іванової,
О. Семиколєнової, А. Мітрофанової, І. Мунтяна, О. Цокур та ін.
Мета статті полягає у висвітленні й обґрунтуванні проблем і реальних
перспектив гендерної освіти в сучасній початковій школі.
Методи дослідження представлено як психолого-педагогічні
напрацювання: системно-структурний аналіз, синтез, порівняння,
класифікація, узагальнення.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, освіта й виховання мають
неабиякий вплив на формування особистості учня початкової школи.
Гендерна соціалізація має важливе значення для молодшого шкільного
віку. У процесі гендерної соціалізації закладаються стосунки дитини з
дорослими, однолітками своєї та протилежної статі.
Гендерна соціалізація молодших школярів характеризується
специфікою стосунків на різних типах взаємин, наприклад, дитинадорослий, дитина-одностатеві ровесники, дитина-однолітки іншої статі.
Тип стосунків – дитина-дорослий педагог має найважливіше значення для
формування гендерної соціалізації молодшого школяра. Учитель для учня
початкової школи не тільки приклад, взірець поведінки, а й ідеал. Тому,
позитивній гендерній соціалізації сприятиме розвиток взаємостосунків
педагогів із дітьми не тільки на рівні функціонально-рольового типу
(ділового, офіційного), але й особистісно-інтимного (довірливого,
поважливого), коли вчителем (як авторитетною людиною) підкреслюються
якості, особливості й гідність кожної дівчинки та кожного хлопчика.
Примітно, що в більшості освітніх установ традиційними є стилі
навчання, виховання та спілкування, у тому числі й у початковій школі, які
віддзеркалюють гендерну стратифікацію суспільства, чим демонструють
категоричну соціальну диференціацію людей, розподіл професій на суто
чоловічі та суто жіночі, підкреслюючи, таким чином, нерівність статусів
чоловіків і жінок в сучасному суспільстві [2].
Очевидно, що гендерна асиметрія в початковій школі виявляється
через: фемінізацію освіти, гендерно-нечутливий зміст більшості
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підручників, традиційні стилі викладання та виховання, певні стереотипні
форми взаємин дітей у класному колективі та колективах однолітків тощо.
Доказом слугує те, що дослідники вважають природнішою легшу
адаптацію до умов школи педагогів-жінок. Деякі в якості факторів фемінізації
школи відмічають погіршення матеріального забезпечення, зниження статусу
освіти, різке погіршення демографічної ситуації в результаті еміграції та ін.
Чоловіча частина населення постійно мобілізувалася на війни, виконання
надзвичайних доручень, тому педагогічна діяльність все більше набувала
статусу жіночої сфери. Зникнення чоловіків з учительського корпусу несло за
собою і подальші зміни школи. За часів радянського соціалізму зафіксовано
суспільний розподіл праці за ознакою статі, де жінки зайняті в менш
престижних і менш оплачуваних галузях, пов’язаних з функцією соціальної
турботи. Історично склалося, що вихованням і навчанням молодших дітей
переймалися жінки. Отже, учителювання стало «жіночою роботою» [5].
Сьогодні ситуація майже не змінилася: в Україні в початковій школі
посади вчителів приблизно на 85–90 % обіймають жінки.
Диференціація зображення чоловіків і жінок у професійній, домашній
сферах та сфері відпочинку, відтворення гендерної асиметрії в змістах задач і
текстів для початкової школи, стереотипне зображення дівчаток і хлопчиків
та їх взаємин на сторінках навчальних посібників – це фактично наявність
гендерно-нечутливого змісту навчальних матеріалів підручників, що обмежує
знання дітей про внесок жінок в історію, культуру та сферу суспільного життя,
нав’язуючи стереотипну інформацію про їхню меншовартість [7].
Стилі навчання й виховання сучасних учителів мають суттєві
відмінності: до хлопчиків – демократичний, орієнтований на самостійність,
самовизначення в діяльності; до дівчаток – з більшою опікою, зовнішнім
контролем, із закріпленням підпорядкованої залежної поведінки,
орієнтовної на сторонню допомогу [1].
Найменшим фактором, який сприяє гендерній асиметрії в
навчальному процесі початкової школи є певні стереотипні відносини
хлопчиків і дівчаток означеної вікової категорії. Розмежування у грі та
навчанні не таке наявне, як намагаються довести вчителі й батьки. Дітям
часто цікаво разом не тільки гратися, реалізовувати різні доручення
вчителя, а й виконувати навчальні завдання (навіть змагального типу).
Сучасна провідна педагогічна думка припускає, що розвиток
гендерної освіти в школі допоможе сформувати уявлення про те, що стать
не є підставою для будь-якої дискримінації, а дає можливість жінці і
чоловікові користуватися правами людини в повному обсязі цього поняття,
породжує сили для вільного вибору шляхів і форм соціалізації на рівні своєї
неповторної індивідуальності.
Виходячи з цього, відома українська дослідниця Т. Говорун наголошує,
що створення рівноправних умов для соціалізації хлопчиків і дівчаток
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проголошується життєво важливою сферою гендерних досліджень в Україні,
таким же важливим як сприяння збалансованому розподілу робочих місць та
сімейних обов’язків жінок і чоловіків, зміцнення егалітарних (від франц.
«еgalite» – рівність) стосунків у сім’ї, ліквідація професійної сегрегації
(розділення, поділ) та всіх форм дискримінації статей, запобігання насильству
щодо жіночої та чоловічої статей [3, 73].
Відтак, зазначена ідеологія пропагує егалітарний підхід, який
підкреслює однакову значимість чоловіків і жінок, домінування однієї статі
над іншою ними відкидається.
Зрозуміло, що тільки усвідомлення необхідності об’єктивних змін у гендерних стосунках наших громадян замало, таким чином виступає необхідність запровадження відповідної системи набуття знань з питань гендеру.
Саме освіта здатна їх реалізувати за допомогою введення
інноваційних технологій та методів навчання з урахуванням гендерної
складової у процесі виховання майбутнього покоління.
Егалітарна ідеологія має предстати перед учнями як гуманістичний
напрям розвитку, що відповідає цінностям людської особистості,
індивідуальності кожного.
Гендерна матриця, за дослідженнями науковців, в навчальновиховному процесі включає: змістовне наповнення моральнопсихологічними цінностями особистісно-орієнтованого та егалітарного
підходу, яке сприятиме зближенню життєвих перспектив обох статей,
формування у свідомості вихованців умінь та намірів безконфліктного життя у
класі, родині, суспільстві; збагачення світоглядних основ гендерної толерантності учнів інтегруванням гендерних знань в навчальні дисципліни [2].
Основна ідея впровадження гендерної освіти, за М. Сабунаєвою,
полягає в урахуванні специфіки впливу на розвиток хлопчиків і дівчаток усіх
факторів навчально-виховного процесу (зміст, методи навчання, організація
шкільного життя, педагогічне спілкування, набір предметів та ін.), у відмові
від асиметрії соціалізації бінарного типу («слабка, залежна дівчина, сильний,
рішучий юнак»), у вихованні всебічно розвиненої особистості, вільної від
дискримінаційних поглядів [8, 370].
Гендерна освіта нині набуває неабиякого значення також і у
взаємозв’язку з розвитком демократії та права.
Кінець ХХ – початок ХХІ століття відзначаються в Україні особливо
швидкими суспільними змінами, які викликали необхідність перебудови
майже незмінної системи освіти та її адаптації до нових реалій і вимог.
Педагоги до цих реалій відносять:
1. Злам традиційної системи гендерної стратифікації, різке ослаблення
поляризації жіночої і чоловічої соціальних ролей. Традиційний гендерний
розподіл праці втратив жорстокість і нормативність, більшість соціальних
ролей взагалі не диференціюються за ознакою статі. Спільна трудова
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діяльність і спільне навчання значною мірою сприяють вирівнюванню
відмінностей в нормах поведінки і психології чоловіків і жінок.
2. У політичній сфері змінюються гендерні відносини влади. Чоловіки
поступово втрачають монополію на публічну владу.
3. Змінюються самі культурні стереотипи маскулінності й
фемінінності. Вони стають менш жорсткими та полярними, внутрішньо
суперечливішими, що свідчить про їх конструктивістське походження.
4. Серйозні трансформації відбуваються у шлюбно-сімейних
стосунках. У сучасному шлюбі значно більше рівності, поняття батьківської
влади все частіше замінюється поняттям батьківського авторитету, більш
справедливим становиться розподіл домашніх обов’язків.
5. Суттєво змінюється характер соціалізації дітей. Зростає роль
товариства однолітків порівняно з впливом батьків. А шкільне навчання
переважно є спільним, що зменшує статеву сегрегацію та полегшує
взаєморозуміння хлопчиків і дівчаток, створюючи психологічні передумови
для більш рівних стосунків між дорослими чоловіками й жінками в різних
сферах суспільного та особистого життя [2; 4].
Забезпечити належне виховання хлопчиків і дівчаток, їхню
орієнтацію на партнерство та взаємозамінність у виконанні сімейних і
соціальних ролей можливо тільки за допомогою формування в дітей
гендерної свідомості. Виходячи з цього, важливим є визначення гендерної
рівноваги, яка розглядається такими вченими як Т. Говорун, О. Кікінежді не
тільки як захист конституційного рівноправ’я чи гендерно чутлива
адміністративна політика держави, а й, передусім, як забезпечення
належного виховання хлопчиків і дівчаток, їхню орієнтацію на партнерство
та взаємозамінність у виконанні сімейних і соціальних ролей.
Виховання являє собою частину процесу соціалізації та розглядається
як цілеспрямована і свідомо контрольована соціалізація. Виховання
виступає своєрідним механізмом прискорення соціалізації. За допомогою
виховання переборюються або послабляються негативні наслідки
соціалізації, їй надається гуманістична орієнтація. Одним із факторів
гендерної соціалізації є освіта й освітні установи. Оскільки школа, як
освітній заклад, є визначальним соціальним інститутом, що виконує
функції трансляції основної системи цінностей, норм, ролей від одного
покоління до наступного, тому перед сучасними педагогами постає задача
створення гендерночутливої освіти – важливого інституту соціалізації,
адже, передусім, школа повинна надати гендерні знання, виховати вміння,
розвити здібності людини, які б спонукали її до самореалізації та творчості.
Основним принципом такого виховання є уникнення будь-яких проявів
упередженості та дискримінації вимог до навчання і поведінки хлопчиків і
дівчаток, освоєння майбутніх професійних, сімейних та громадянських ролей
на підставі належності до певної статі [1, 57]. Зазначені дослідження, на нашу
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думку, обстоюють такі далекосяжні ідеї: відсутність орієнтації на статевовідповідні види людської діяльності, наголошення на рівних можливостях
хлопчиків і дівчаток, чоловіків і жінок в оволодінні трудовими вміннями й
навичками, недопустимість протиставлення дітей за статевою ознакою,
розвиток умінь протистояти гендерним стереотипам тощо.
Ми розуміємо поняття гендерна освіта як наукову ідеологію, що
ґрунтується на принципах рівноправ’я статей, на критичному розгляді
відносин між статями, які є соціально обумовленими, сконструйованими
суспільством. Даний науковий погляд спирається на реконструкції цих
відносин в кожному конкретному випадку, кожному соціальному інституті
суспільства.
Ураховуючи реалії сьогодення, необхідно об’єктивно визначити, що
традиційне (патріархальне) мислення суспільства майже вичерпало себе;
жорсткі статево-рольові стандарти не тільки обмежують розвиток людини, а
й гальмують її здатність до самореалізації. Саме тому необхідно відгородити
молоде покоління від небезпечного впливу статево-рольових стереотипів і
збільшити потенціал формування особисті в процесі соціалізації.
Відповідно, нові перспективи такого напряму життя спонукають поіншому сприймати весь порядок функціонування суспільства, висуваючи як
нагальну, потребу в перетвореннях сучасних світоглядних підходів до
науки та системи освіти зокрема.
Інакше кажучи – перспектива гендерної освіти полягає у пропагуванні
принципу егалітарних взаємин між представниками обох статей як
природного для світобачення, ідеології та поведінки кожної людини.
Висновки. Зважаючи на такі трансформації сучасного суспільства
виникає необхідність усталення перспективності гендерної освіти як
природного процесу, що пов’язаний зі змінами провідних ідеологій щодо
«особливого призначення статей» на ідеї про їхню рівноправність. Таким
чином, становлення гендерної освіти зумовлено змінами в гендерній
стратифікації суспільства.
Отже, гендерна освіта, відповідаючи вимогам сучасного
демократичного суспільства і розвитку права, передбачає відхід від
концепції безсумнівних «вроджених статевих відмінностей між
хлопчиками і дівчатками» в освіті й ідеї «природжених статевих ролей»,
переносячи акцент на інституціональний контекст середовища й контекст
рівноправної взаємодії суб’єктів гендерних відносин.
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РЕЗЮМЕ
Павлущенко Н. Н. Гендерное образование в начальной школе: проблемы и
перспективы реализации.
Указанная научная статья подана с целью освещения и обоснования проблем
и реальных перспектив гендерного образования в современной начальной школе.
Методы исследования представлены как психолого-педагогические наработки:
системно-структурный анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение.
Методологические основы переданы в виде научных позиций ведущих специалистов в
области педагогики по технологиям внедрения принципов гендерной демократии в
сферу образовательного пространства. Результаты и практическое значение
исследования показаны в ракурсе презентации проблем приобретения признаков
практической готовности к гендерному образованию подрастающего поколения.
Перспективы дальнейших исследований обусловлены далеко идущими изменениями в
позициях ученых о гендерной проблематики в педагогике.
Ключевые слова: гендер, начальная школа, младший школьный возраст,
социализация, стереотипы, проблемы, перспективы.

SUMMARY
Pavlushhenko N. Gender education in primary schools: the problems and prospects
of implementation.
The specified scientific investigation is done in order to examine and study the
problems and prospects of real gender education in modern elementary school. The methods
are presented such as psychological and pedagogical achievements: system-structural
analysis, synthesis, comparison, classification, and summarization. The methodological
principles considered as scientifically leading experts in the sphere of pedagogy in gender
pedagogy for the introduction of gender component in education are: gender mainstreaming
in the education of adolescents and seniors, training future professionals and gender
education of the students, modern gender studies in pedagogy that is presented as specific
technologies towards gender democracy in the sphere of educational space.
The results of research and practical importance has given the perspective of
presentation the problems acquiring practical signs of readiness for a new generation of
gender education of the younger generation through proper education of the boys and girls,
their focus on partnership and interchangeability in a family and social roles, which is
possible only through the formation of gender in children consciousness.
The definition of gender education is presented as a scientific ideology based on the
principles of equality of the articles on critical examination of the relations between the
sexes, which are socially constructed, constructed by society. This view is based on scientific
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reconstruction of these relations in each case, every social institution of the society. The
article reveals the finding transformations in modern society as well as to establish the need
for gender education perspective as a natural process that is associated with the changes
leading ideologies regarding «special purpose articles» on their ideas about equality.
The prospects for further research are due to far-reaching changes in the positions of
the researchers on gender issues in pedagogy. Thus, gender education, meeting the
requirements of a modern democratic society and the development of the law involves a
departure from the concept of undoubted «innate sex differences between boys’ and girls’
education and the idea of innate gender roles», shifting the emphasis on the institutional
context and environment context equitable interaction of gender relations.
Key words: gender, primary school, primary school age, socialization, the stereotypes,
the problems and prospects.
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ІННОВАЦІЙНІ ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
В ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
У фізкультурно-оздоровчій практиці використовується широкий спектр
оздоровчих технологій, але стан здоров’я продовжує погіршуватись. Учитель
фізичної культури може змінити ситуацію на краще, застосовуючи оздоровчі
технології як на уроках фізичної культури, так і в позаурочний час. Запропонований
комплекс оздоровчого спрямування на основі сучасної програми з фізичної культури
вказує шляхи діяльності вчителя, які можуть бути спрямовані на вирішення
оздоровчого завдання уроку. У позаурочний час учитель фізичної культури має
можливість контролювати фізкультурно-оздоровчий процес через створення
власного розділу на сторінці школи.
Ключові слова: оздоровчі технології, інновації, учитель фізичної культури,
програма з фізичної культури, здоровий спосіб життя, Internet.

Постановка проблеми. Учитель фізичної культури поряд з іншими
педагогічними працівниками повинен сприяти формуванню традицій і
культури здорового способу життя, престижу здоров’я, залучати учнів до
активних занять фізичною культурою.
Професійні функціональні компетентності вчителів фізичної культури
в даних літератури розглядаються як інтегративні характеристики
особистісних і професійних якостей, що дозволяють реалізовувати
загальнопедагогічні (навчальну, виховну, організаційну, розвивальну,
планувальну, контрольну, комунікативну, дослідницьку) та специфічні
(функцію допомоги та страховки під час виконання учнями фізичних вправ,
здоров’язбережувальну, профілактичну та суддівську) функції [5, 7].
Застосовуючи інформаційно-комунікаційні технології в освіті вчитель
суттєво прискорює передачу знань, підвищуючи якість навчання, дає змогу
успішніше та швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних змін. Активне й ефективне впровадження цих технологій є важли297
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вим чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам інформаційного суспільства та процесу модернізації традиційної системи освіти [6].
Таким чином, актуальним завданням на сьогодні є пошук шляхів
упровадження оздоровчих технологій учителем фізичної культури,
використовуючи сучасні засоби комунікації.
Аналіз актуальних досліджень. Нині помітно зросла кількість
досліджень, предметом яких стало використання інформаційнокомунікаційних технологій у навчальному процесі. Цій темі в Україні
присвячені дослідження таких науковців, як В. Ю. Бикова, Я. В. Булахова,
О. М. Бондаренко, В. Ф. Заболотного, Г. О. Козлакова, О. А. Міщенко,
О. П. Пінчука, О. В. Шестопал та інших [2]. Серед російських науковців це
питання розглядається в роботах В. В. Зайцева, П. К. Петрова, Є. Ю. Розина,
І. І. Тихонова, А. І. Федорова [1]. Серед основних тенденцій використання
сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності спеціалістів із
фізичної культури та спорту дослідники виявляють [3, 5]:
- створення й використання програм контролю занять;
- навчальні мультимедійні системи;
- створення та використання баз даних;
- моделювання змагань, тактичних і технічних дій;
- використання інформаційних технологій для обслуговування
тренувань і змагань, у рекламній і видавничій діяльності, в
організації та проведенні наукових досліджень і моніторингу;
- організація дистанційного навчання.
У сучасних школах, з відповідним оснащенням, інформаційні
технології використовуються для оздоровчої фізичної культури. Програми
цього напряму поділяються на діагностичні, діагностико-рекомендуючі та
керуючі. Їх використовують для з’ясування функціонального стану
досліджуваного, підбору індивідуальних завдань відповідно до стану
здоров’я і, за принципом зворотного зв’язку, а за результатами нових
тестів пропонуються нові рекомендації.
Процес впровадження інформаційних технологій у навчальний
процес у сфері фізичної культури та спорту почався відносно нещодавно й
потребує вдосконалення. Тим більше, що у школах досі слабка
матеріально-технічна база, вчителі недостатньою обізнані в можливостях
застосування комп’ютера, не бачать переваг і перспектив спілкування в
соціальних мережах, не розуміють як можна використовувати комп’ютер в
оздоровчих цілях. Тому мета статті - дослідити інноваційні оздоровчі
технології в роботі вчителя фізичної культури.
Виклад основного матеріалу. Вивчення літературних джерел вказує,
що у фізкультурно-оздоровчій практиці сучасної школи використовується
широкий спектр оздоровчих технологій, але стан здоров’я продовжує
погіршуватись. Учитель фізичної культури може змінити ситуацію на
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краще, застосовуючи оздоровчі технології як на уроках фізичної культури,
так і в позаурочний час.
У новій програмі «Фізична культура. 1–4 класи загальноосвітніх
навчальних закладів» колектив авторів під керівництвом Т. Ю. Круцевич
2012 р. виділяє два розділи програмного матеріалу уроку фізичної
культури це: теоретико-методична підготовка та способи фізкультурної
діяльності. На відміну від попередніх, у цій програмі навчальний матеріал
розподілений не за видами спорту, а за «школами», до яких увійшли
вправи, об’єднані за способами рухової діяльності.
Використання різноманітних засобів оздоровчої спрямованості в
діяльності вчителя фізичної культури збільшить інтерес дітей до занять із
фізичної культури, що, у свою чергу, підвищить емоційність уроку та його
оздоровчий вплив. Використовуючи сучасну програму з ФК, були
запропоновані шляхи діяльності вчителя фізичної культури, які можуть
бути спрямовані на вирішення оздоровчого завдання на уроці.
Так, для реалізації першого розділу програми «Теоретико-методична
підготовка», вчитель фізичної культури може навчати основам ранкової
гігієнічної гімнастики, дихальним вправам, методиці загартування тощо.
Другий розділ програми містить сім напрямів, кожен із яких може
мати оздоровче підґрунтя. Так:
- «Школа культури рухів з елементами гімнастики» може
реалізовуватися через стречинг, калланетику, пілатес, звукову гімнастику.
- «Школа пересувань» - через різновиди танцювальних рухів.
- «Школа м’яча» - через вправи з футболу або елементи, що
використовуються в художній гімнастиці.
- «Школа стрибків» - через вправи оздоровчої аеробіки й роуп-скіпінгу.
- «Школа активного відпочинку» - через різноманітні вправи
психогімнастики, музикотерапію, кольоротерапію.
- «Школа сприяння розвитку фізичних якостей» - через вправи йоги,
слайд-аеробіки, фітнесу.
- «Школа постави» - через елементи корекційної гімнастики,
хореографії, йоги.
Під час проектування уроку вчитель фізичної культури може
використовувати різні програмні продукти:
1. Під час підготовки та проведення уроку використовувати
стандартні програмні продукти (енциклопедії, навчальні програми тощо).
Так, у процесі вивчення нового матеріалу на уроці фізичної культури,
відкриваються широкі можливості для створення та використання складного
наочно-демонстраційного супроводу. При повторенні пройденого матеріалу
учень самостійно відтворює всі недостатньо засвоєні моменти, які вчитель
показував на уроці. Такий підхід розвиває ініціативу та сприяє підвищенню
інтересу учнів до фізичної культури та спорту.
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2. Під час підготовки та проведення уроків учителеві стає в нагоді
пакет Microsoft Office, який включає в себе Word, PowerPoint та інші. Так,
текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий і дидактичний
матеріал, а уроки, з використанням PowerPoint видовищні й ефективні
тому, що ця програма дозволяє створити мультимедійні презентації.
Використання останньої має такі переваги:
– матеріал сприймається полісенсорно, тобто задіюються слухова,
зорова, дотикова система чуттів;
– учитель може фіксувати увагу на певних моментах, збільшуючи
масштаб об’єкта,
– поєднання аудіо-, відео- та анімаційних ефектів у єдину презентацію
сприяє комплексному засвоєнню інформації;
- заняття з презентацією проходять емоційно, породжуючи цікавість до
матеріалу, сприяють розвиткові зорової уваги та пам’яті.
- дозволяють оптимізувати корекційний педагогічний процес,
індивідуалізувати навчання дітей ІІ і ІІІ груп здоров’я, які не можуть
виконувати вправи основної групи.
3. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу під час
створення уроку, але в підсумку можна отримати ефективну й
універсальну систему навчання та перевірки знань, комплекси вправ
оздоровчого спрямування.
Електронні навчальні посібники можуть бути призначені для учнів,
батьків і вчителів. Учні з них можуть отримувати інформацію стосовно
режимних моментів, історичних аспектів і сучасного розвитку фізичної
культури та спорту. На сьогодні з’явилася велика кількість книг про
виховання й розвиток дітей, здоровий спосіб життя, комплексні підходи до
навчання залежно від вікових особливостей. Усі вони стануть у нагоді
батькам і вчителям, тому доречно створити за ними електронну базу
даних, підсилюючи її короткими анотаціями.
Використовуючи вище названі програмні продукти вчитель
дозволить учням по-новому поглянути на світ фізичної культури і спорту та
змінити своє ставлення до власного фізичного розвитку та здоров’я. Тобто,
порівняно зі стандартними програмами й підходами, використання
комп’ютерних технологій має деякі переваги, а саме:
- індивідуальний підхід до навчання;
- сприяння самостійній роботі учня;
- збільшення ефективності навчання - можливість за короткий термін
засвоїти більше інформації;
- отримання новітньої інформації під час використання Internet;
- підвищення мотивації та пізнавальної активності;
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- можливість вести документацію, включаючи оцінювання, плани
фізкультурно-оздоровчих заходів і щоденники фізичного розвитку й
фізичної підготовленості учня.
У позаурочний час сучасний учитель фізичної культури має можливість
контролювати фізкультурно-оздоровчий процес через створення власного
розділу на сторінці школи. Там він може розміщувати інформацію про
фізкультурно-спортивні заходи здоров’яспрямовуючого характеру, про нові
книги, фільми, відео з фрагментами спортивних і фізкультурних репортажів і
агітації здорового способу життя, спілкуватися з батьками школярів. Батьки
можуть задавати питання з приводу навчального процесу, отримати поради з
приводу режиму дня, правильності харчування, різних комплексів вправ для
себе та своєї дитини.
Отримання новітньої інформації під час використання Internet
дозволяє розширити вчителеві свій потенціал. Так, беручи участь у
сучасних електронних конференціях на актуальні теми, можна отримати
інформацію від новаторських шкіл, налагодити контакти з головними
спеціалістами галузі в нашій державі й поза її межами, тому що на сьогодні
недостатньо друкованої літературі, або вона застаріла та не може бути
застосована в сучасних реаліях.
Висновки. Реалізовувати оздоровчі технології необхідно з участю
всіх суб’єктів педагогічного процесу – учнів, батьків, педагогів. Вагомий
внесок припадає на вчителя фізичної культури, тому що оздоровча
фізична культура є частиною загальної фізичної культури; її основна
мета - зміцнення здоров’я, підтримка високої працездатності,
відновлення
порушених
функцій.
Запропонований
комплекс
оздоровчого спрямування на основі сучасної програми з фізичної
культури вказує шляхи діяльності вчителя, які можуть бути спрямовані на
вирішення оздоровчого завдання уроку. Також ураховуються важелі
впливу через мережу Інтернет з активною участю батьків і учнів.
У перспективі подальших наукових досліджень планується
розширити рекомендації щодо створення електронної бази даних для
учнів і їх батьків здоров’яспрямовуючого характеру.
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РЕЗЮМЕ
Сытник О. А. Инновационные оздоровительные технологии в деятельности
учителя физической культуры.
В физкультурно-оздоровительной практике используется широкий спектр
оздоровительных технологий, но состояние здоровья продолжает ухудшаться.
Учитель физической культуры может изменить ситуацию, применяя
оздоровительные технологии как уроках физической культуры и во внеурочное
время. Предложенный комплекс оздоровительного направления на основе
современной программы по физической культуре указывает пути деятельности
учителя, которые могут быть направлены на решения оздоровительной задачи
урока. Во внеурочное время учитель физической культуры может контролировать
физкультурно-оздоровительный процесс через создание собственного раздела на
странице школы.
Ключевые слова: оздоровительные технологии, инновации, учитель
физической культуры, программа по физической культуре, здоровый образ жизни,
Іnternet.

SUMMARY
Sytnyk O. Innovative Health Technologies in the Activity of а Physical Education
Teacher.
The aim of the article is to investigate the innovative health technologies in the
activity of a Physical Education (PE) teacher.
The study of literature indicates the usage of a wide range of health technologies in
sport and health promotion practice in modern school. Nonetheless the children’s health
status deteriorates daily. A teacher of PE can make a difference by using health technologies
not only as a part of PE classes but out-of-school activity. During PE classes we offer to
combine innovative health technologies with the implementation of the program «Physical
Education. 1-4 forms of contemporary school». This program includes two sections.
Disclosing the content of the first section «Theoretical and Methodological Training» a PE
trainer may teach the pupils the basics of hygienic morning exercises, breathing exercises,
and tempering methods using cartoons, movies and animations.
The second section of the program includes seven areas, each of which can have a health
promotion background. «School of motion culture with the elements of gymnastics» can be
realized through stretching, Callanetics, Pilates, and sound exercises. «School of movement» can
be carried out by varieties of dancing movements and «School of ball» by football exercises or by
the elements of calisthenics. «School of jumps» is implemented through the exercises of healthimproving aerobics and rope-skipping, and «School of active rest» – through diverse exercises of
psychogymnastics, music and color therapy. «School of physical qualities promotion» can be
realized through yoga, slide aerobics, and fitness as well as «School of posture» can be carried
out by the elements of remedial gymnastics, yoga, and choreography.
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A modern PE teacher can control sport and health promotion process in
extracurricular time creating his own section on school web page thereby communicating
with parents and placing information about sport and health promotion events.
So, a teacher of PE can significantly contribute to pupils’ health formation and
promotion. In the perspective of further scientific investigations we plan to broaden the
recommendations as for the e-database creation in health promotion sector for pupils and
their parents.
Key words: health technologies, innovations, a Physical Education (PE) teacher,
Physical Education curriculum, a healthy lifestyle, an Internet.

УДК 371.134
І. Б.Червінська
ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО
СЕРЕДОВИЩА ГІРСЬКОЇ ШКОЛИ
Метою статті є відображення на основі вивчення специфіки гірського
ландшафтно-кліматичного й соціокультурного середовища інноваційних підходів до
формування творчого потенціалу особистості в умовах освітнього простору
гірської школи. Теоретико-методологічну основу дослідження складають
концептуальні ідеї психолого-педагогічних досліджень проблеми творчості, творчої
особистості, розвитку творчого потенціалу, актуальні дослідження здібностей та
творчої обдарованості; методи активізації творчої діяльності. Відповідно до мети
дослідження були поставлені такі завдання: здійснити теоретичний аналіз наукових
підходів до вивчення феномену творчості, визначити структурні компоненти
творчого потенціалу особистості та умови його розкриття.
Ключові слова: творчість, творчий потенціал, соціокультурне середовище,
освітній простір, гірська школа, розвиток особистості, здібності.

Постановка проблеми. Головною метою навчання у XXI столітті є
всебічний розвиток людської особистості. Демократичне спрямування
навчання має дати людині можливість підготуватися до існування у
швидкоплинно змінюваних умовах соціокультурного життя та професійної
діяльності. Розвиток нашого суспільства вимагає формування покоління
людей, які мислять і діють по-інноваційному. Звідси – значна увага до загального розвитку особистості, її комунікативних здібностей, творчого потенціалу.
Аналіз актуальних досліджень показав, що дослідження дефініції
«творчий потенціал» стало предметом вивчення науковцями ще на
початку XX століття (П. Енгельмейер). Окремий період активності в
розробці складових розвитку творчого потенціалу особистості
відзначається в 60–80-і рр. минулого століття у філософії (С. Евінзон,
М. Каган, Є. Колесникова та ін.), а також у психології (Л. Богоявленська,
Ю. Кулюткін, А. Матюшкін та ін.).
Теоретико-методологічну
основу
дослідження
утворюють
концептуальні ідеї психолого-педагогічних досліджень проблеми творчості,
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творчої особистості, розвитку творчого потенціалу (Д. Богоявленська,
В. Давидов, А. Зубалій, С. Сисоєва, Т. Третяк, М. Холодна та ін.); актуальні
дослідження здібностей і творчої обдарованості (Г. Костюк, Н. Кузьміна,
О. Матюшкін, В. Моляко, О. Музика та ін.). Зазначене дає підстави
стверджувати, що творчий потенціал особистості як предмет психологопедагогічних наукових досліджень привертає увагу вчених таких галузей
знань, як філософія, психологія, педагогіка. Разом із тим слід зазначити, що
досі не існує однозначного загальноприйнятого визначення поняття «творчий
потенціал» у силу складності його характеристики. Це зумовило існування
безлічі підходів, які акцентують увагу на різних аспектах, як самого творчого
потенціалу, так і процесу його розвитку.
У сучасній психолого-педагогічній літературі зміст поняття
«середовище» тлумачать по-різному (С. Сергеєв, В. Ясвін, К. Ясперс тощо) і
оперують ним як «освітнім середовищем» (Є. Бондаревська, В. Веснін,
І. Левицька, А. Лукіна, Л. Кепачевська), а також класифікують відповідно до
предмету формування (Л. Буєва, Ю. Мануйлов, І. Якиманська, В. Ясвін).
Актуальними вважаємо положення про вплив соціального середовища на
формування особистості (О. Безпалько, А. Капська, Д. Пенішкевич),
обґрунтування взаємозв’язку соціокультурного простору з її розвитком
(В. Буєва, І. Зязюн, М. Іщенко, І. Якиманська), «особистісно орієнтоване
виховне середовище» (К. Балтремус, І. Бех), «освітнє середовище сільської
школи» (Г. Іванюк), «соціально-педагогічне середовище» (Л. Міщик,
О. Романовська). Однак поза увагою вчених залишається проблема
формування соціокультурного середовища гірської початкової школи та
його вплив на розвиток творчого потенціалу особистості.
Мета статті – на основі вивчення специфіки гірського ландшафтнокліматичного й соціокультурного середовища визначити інноваційні
підходи до формування творчого потенціалу учня гірської школи.
Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання: здійснити
теоретичний аналіз наукових підходів до вивчення феномену творчості,
визначити структурні компоненти творчого потенціалу особистості та
умови його розкриття в гірському соціокультурному середовищі.
Виклад основного матеріалу. Пріоритетним напрямом освітньої
системи України, що підтверджено державними законами та нормативними
документами, є доступ до якісної освіти, який забезпечує розвиток творчого
потенціалу особистості. Тому впровадження інноваційних технологій у
навчально-виховний процес загальноосвітньої школи є однією з
найважливіших питань, які сьогодні розглядаються в освіті.
В умовах утвердження інноваційної моделі розвитку економіки
України й держави в цілому важливим показником є модернізація системи
освіти. Важливою складовою цієї моделі є гірська загальноосвітня школа,
яка виконує не лише освітню, а й соціокультурну функцію, зберігаючи
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таким чином генетичний потенціал українського етносу на Прикарпатті,
Закарпатті та Буковині, відіграє роль провідного й визначального осередку
соціально-культурного,
інформаційно-технологічного,
науковопросвітницького й ідейно-духовного життя територіальної громади. Тому
актуальною є проблема створення у гірському регіоні Українських Карпат
такої мережі навчальних закладів, яка б забезпечувала високу якість
освіти, доступність і неперервність її здобуття, близькість школи до дітей та
врахування регіональних особливостей, що значно підвищить ефективність
засвоєння знань, зекономить фізичні сили й час вихованців, попередить
проблему відчуженості від рідної домівки в ранньому віці.
Розглядаючи освітню діяльність гірської школи як важливий чинник
соціокультурних перетворень, необхідно враховувати той факт, що
можливості її впливу на розвиток сільського соціуму значні, проте і
труднощі, з якими зустрічається така школа, також немалі.
Проблеми функціонування сільських шкіл гірського регіону, їх
навчально-методичне, фінансове, правове та кадрове забезпечення є
особливо актуальними для освітян Прикарпаття й повинні перебувати в
центрі уваги громадськості краю, оскільки із 768 загальноосвітніх шкіл
різних типів – 603 розташовані в сільській місцевості, в тому числі 270 – у
віддалених гірських районах, а сільські освітні заклади із загальної кількості
складають 78,5 % . Одним із шляхів її вирішення вважаємо впровадження в
Івано-Франківській області регіональної програми розвитку освіти, котра
передбачає певну систему заходів щодо розвитку освіти, у тім числі й у
селах, які знаходяться переважно в гірській місцевості. Вирішенню
зазначених проблем сприяє також Міжнародний науково-дослідний
проект «Гірська школа. Стан. Проблеми. Перспективи розвитку». У межах
цього проекту організований регіональний експериментальний майданчик
«Розвиток особистості молодшого школяра в умовах гірського
середовища», який функціонує на базі початкових класів гірських шкіл.
Метою створення експериментального майданчику є: дослідити вплив
природного й соціокультурного середовища (сім’ї, школи та громадськості)
гірського регіону на розвиток особистості молодшого школяра [14].
Науковці Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника, у межах Міжнародного проекту «Гірська школа», разом з
учителями гірських шкіл продовжують працювати над пошуком варіативних
моделей організації навчально-виховного процесу, апробують досвід
кращих, досліджують і впроваджують педагогічні інновації у практику роботи
школи з метою покращення надання освітніх послуг для мешканців гірського
регіону. До цієї пошуково-дослідницької роботи широко залучаються й
майбутні педагоги. Конкретною формою цього дослідження є підготовка
«Соціально-педагогічного паспорта гірської школи», змістове наповнення
якого складається з результатів діагностики рівня вихованості школярів,
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схильності до певних видів творчої діяльності. Аналіз отриманих даних,
сприяє формуванню певних висновків і пропозицій. Очікуваний
соціокультурний ефект від реалізації проекту полягає у:
- приверненні уваги громадськості до специфіки роботи гірських шкіл;
- сприянні розвитку творчого потенціалу молодших школярів;
- підвищення трудової та природоохоронної свідомості учнів, що
сприятиме реалізації в навчальних закладах програми «Сталого
розвитку Українських Карпат»;
- створення в подальшому «Міжнародної асоціації гірських шкіл» із
залученням країн Карпатського, Альпійського, Балканського та інших
гірських регіонів Європи.
З метою підвищення ефективності роботи над проблемою дослідження, науковцями розроблено рекомендації для педагогічної громадськості,
керівників управлінь освіти Карпатського регіону «Про врахування впливу
гірського природного і соціокультурного середовища на розвиток, навчання і
виховання учнів». Тобто проводиться всебічне вивчення впливу на формування творчої особистості унікального за народними традиціями, етнічною
самобутністю, збереженням автентичності регіону Українських Карпат.
Отож, актуальним постає питання формування й розвитку творчих
здібностей, особистісних цінностей зростаючої особистості з урахуванням
специфіки конкретного регіону. Адже в соціокультурне середовище
гірських шкіл цього регіону містить унікальні можливості для
ознайомлення учнів із цінними природними ресурсами та неповторними
культурними традиціями. Відтак, для цього регіону особливо
характерними є низка соціально-економічних (безробіття, бідність,
нестабільність, зовнішня міграція дорослого населення, зниження
народжуваності) та екологічних проблем (часті повені, вирубування лісів,
знищення тварин тощо), пов’язаних із депресивними характеристиками
регіону, що певною мірою впливають на якість надання освітніх послуг у
краї. Помилково дехто вважає, що гори здавна ваблять людей лише своєю
природою, гримучими водоспадами, багатством ландшафтів. Не менше
захоплення викликають й корінні мешканці гір зі своїм своєрідним
способом життєдіяльності та побуту, видами господарювання,
автентичним народним мистецтвом, високою духовністю.
Гірські регіони – це території, де найповніше збереглося натуральне
природне середовище, яке найменше освоєно та занедбано людською
діяльністю, виховний потенціал якого є неоціненний і потребує глибокого
вивчення та широкого використання педагогічним працівниками. Аналіз
досліджень, у яких започатковано розв’язання означеної проблеми,
засвідчує, що школа як інноваційний заклад у гірському селі повинна
виступати не тільки навчально-методичним, а й культурно-освітнім
центром його розвитку. І хоча тривала життєдіяльність етнічних груп, які
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компактно проживають у гірській місцевості зумовила певну
трансформацію традиційних етнопедагогічних ідей, водночас вони
залишаються тією базою, на якій може вибудовуватися сучасна українська
науково-педагогічна освітньо-виховна система.
Дослідник І. Зязюн розглядає середовище як соціокультурний
феномен, у межах якого «конструюються ідеал особистості як соціального
типу, моделі громадянина, патріота» [5, 27]. На основі аналізу структури
соціального середовища, зокрема класифікації чинників впливу на
особистість, запропоновану А. Мудриком [7], окреслено функціональні межі
виховного
соціокультурного
середовища,
звужуючи
його
до
мікросередовища (сім’я, дошкільний навчальний заклад, школа, університет).
На основі теорії людиноцентризму (В. Кремень) виокремлено нову
педагогічну парадигму – педагогіку культуро- і людинотворчості
(В. Андрущенко), адже «саме людина, яка формується як особистість на
основі культури, є тим єдиним центром освітнього процесу, навколо якого
концентруються інші цінності, який забезпечує системі цілісність і який
слугує визначальним принципом стратегії її розвитку»[6, 14].
Забезпечення соціалізації особистості через використання виховного
потенціалу освітнього середовища передбачає створення таких умов для
функціонування навчально-виховного процесу, за яких відбувається
набуття та трансформація соціокультурного досвіду. Тоді школа стає полем
соціокультурної практики, що дає можливості учневі набути прикладних
навичок взаємин із природою та оточуючими її людьми, і таким чином
виробити свій стиль поведінки в суспільстві. Спеціально змодельоване
шкільне середовище гірської школи дозволяє учням випробувати себе в
різних соціальних ролях, набути досвіду практичної діяльності, розширити
кругозір, здобути нові знання.
В. Яструбова у навчально-методичному посібнику «Освітня програма
сільської школи» відзначає, що поряд з «об’єктивними факторами, які
школа змінити не може, існують суб’єктивні фактори: життя дитини у
природному середовищі, збереженість народної культури, традицій, мови,
традиційне залучення дітей до сільськогосподарської праці з малих років,
більша відкритість життя школи для сільської спільноти, добре знання
школою учнівських родин, мала наповнюваність класів та ін.», які варто
використати з максимальною ефективністю [9, 341]. Тому важливим
завданням школи в гірській місцевості – з перших років навчання зблизити
дітей із природним середовищем, ефективно використовувати його
багатий потенціал для фізичного, психічного, соціального й духовного
розвитку; допомогти дітям побачити навколишню дійсність у всій повноті,
навчити правильно сприймати явища та предмети; зробити їх
дослідниками, захисниками, друзями природи.
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Сучасна гірська школа володіє унікальними можливостями для
відродження національних традицій виховання, організації виховного
процесу на основі народної педагогіки, що відповідає одній із головних умов
побудови національної школи. Безумовно, це пов’язано із загальною
соціально-економічною ситуацією на селі, з повільним розвитком
багатоукладності господарства та його технічним оснащенням. Тому,
насамперед, треба позбутися вузько прагматичного призначення школи,
допомогти їй у всебічному розвитку особистості, забезпечити доступність
якісної освіти для дітей, що проживають у гірській місцевості. Адже йдеться
не просто про навчання, а фактично про закладення підвалин життєвого
успіху, формування творчого потенціалу особистості. Важливо, щоб
соціокультурне середовище гірської школи з його високим освітньовиховним потенціалом компенсувало недоліки життєвого простору дитини.
Соціокультурне середовище – це створений людством духовний світ,
що охоплює національні, соціальні, економічні, політичні та інші суспільні
відносини та вироблені людством упродовж усієї історії його існування,
духовно-культурні цінності, які впливають на людей, формують їхній
світогляд, зокрема, зумовлюють поведінку у сфері взаємовідносин із навколишнім середовищем [3]. Етнічна культура, завдяки притаманним їй цінностям, нормам та ідеалам, завжди формує в надрах соціуму особливі форми
міжособистісного та міжгрупового спілкування, морально-етичні засади
духовного життя. Будь-яка етнічна культура містить у собі не лише певні типи
мислення, парадигми життя, але й певні ціннісні орієнтації, що спираються на
притаманне конкретному етносові специфічне світосприйняття [9].
Так, зокрема в «Концепції українського національного виховання учнів
загальноосвітньої школи в умовах Прикарпаття», розробленій професором
університету Р. Скульським та академіком АПН України М. Стельмаховичем
ще в 1990 році, зазначається, що, крім спільних для всієї Української держави
виховних традицій, кожен її регіон має також певні особливості. Серед них
автори «Концепції» називають унікальні, добре збережені народні художні
ремесла та промисли, важливими елементами народної педагогіки,
громадської та родинно-побутової культури, трудової та художньої
діяльності, а народно-побутові та релігійні традиції основою формування
духовності й моралі [8].
Родинно-трудові традиції горян виступають скарбницею моральнотрудового досвіду родини, своєрідним, дещо унікальним, збереженим лише
в цьому регіоні, способом підготовки дітей до самостійного трудового життя.
Їх основу складають чітка мотивація й усвідомлення потреби у праці. Адже
споконвіку родина була тим соціальним осередком, у якому кожен мав певні
обов’язки, відповідав за якість своєї праці перед членами родини та
громадою. До родинно-трудових традицій належить, насамперед, залучення
дітей до хатніх і господарських робіт. Традиції майстрів і трудових династій
308

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

розвивали
в
молодого
покоління
старанність,
наполегливість,
комунікабельність,
відповідальність,
передбачали
засвоєння
рис
національного характеру. Значна роль у розвитку культурно-творчих
здібностей зростаючої особистості традиційно надавалася творам народного
й декоративно-прикладного мистецтва. Спілкування з ними, безпосереднє
долучення до процесу виготовлення художніх виробів, уміння створювати та
розуміти їх зміст виступало дієвою передумовою загального культурного
розвитку дитини, виховання в неї моральних засад, поваги до праці.
Широким спектром виховного соціокультурного змісту характеризуються родинно-мистецькі традиції мешканців Карпат. До них належать музичні, образотворчі, декоративно-ужиткові, фольклорні та інші їх різновиди. У
цих багатовікових традиціях відображено естетичний колорит побуту, шляхетну поведінку, доброзичливе ставлення до людей, уміння виготовляти корисні речі. Вони «передають з минулого в майбутнє усталені століттями форми, ідеї, образи, теми, формують кодекс народної етики та естетики, а цим
самим сприяють вихованню гармонійної та багатогранної особистості» [8].
Відомий український педагог В. Сухомлинський розглядає
особистість, що формується, як самоцінність, висуваючи головною метою
виховання вільний розвиток дитини як активної творчої особистості, з
невичерпними потенційними можливостями. Інноваційність у навчанні й
вихованні педагог вбачав у створенні для дитини умов, спрямованих на
розвиток творчої індивідуальності учня, ставленні до нього як до мети, а не
засобу, у подоланні всіх видів відчуження, відсутності зневаги до
відмінностей у біофізіологічних і психічних можливостях школярів.
Проблема розвитку обдарованої особистості посідає чільне місце в
педагогічній спадщині видатного вченого-практика. Розв’язуючи її,
В. Сухомлинський виходив із необхідності враховувати, з одного боку,
своєрідність розвитку кожної індивідуальності (характер, темперамент,
розум, інтереси, емоції та ін.), а з іншого – ті соціально-суспільні стосунки, у
яких відбувається розвиток дитини (родина, вулиця, село, друзі, праця, тобто
її мікросередовище). Ідея всієї педагогічної системи В. Сухомлинського –
розвиток самодіяльності, ініціативи і творчих задатків у дитині.
Головними напрямами в розвитку цього процесу мають стати:
- створення
предметно-орієнтованих
навчально-інформаційних
середовищ, які дозволяють використовувати мультімедіа, електроні
підручники тощо;
- освоєння засобів комунікації (комп’ютерної мережі, телефонного,
телевізійного, супутникового зв’язку для обміну інформацією);
- навчання правил і навичок «навігації» в інформаційному просторі;
- розвиток дистанційної освіти.
Навчання з використанням інноваційних технологій якісно
перевищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна
309

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

об’єднувати в межах класичної освіти: навчання, працевлаштування,
планування кар’єри, безперервна освіта.
Перед учителями постало завдання формувати та зміцнювати у
школярів внутрішні джерела мотивації не тільки щодо навчальної
діяльності, але й до саморозвитку своїх інтелектуальних, творчих
здібностей, а також їх успішної соціалізації. Сьогодні вкрай необхідно
створювати ситуації успіху, розвивати творчу, пошукову, дослідницьку
активність і навички колективно злагоджених дій. Тому для кожної
освітньої установи, яка надає освітні послуги в умовах гірського регіону,
потрібно мати індивідуальну програму її розвитку, яка сприятиме
розкриттю інтелектуального та творчого потенціалу обдарованої молоді, а
також буде спрямована на стимулювання творчого самовдосконалення
учнів, сприяння їхній самореалізації, соціалізації в сучасному суспільстві.
Під творчим потенціалом розуміють сукупність здібностей індивіда,
необхідних для творчої діяльності. Творчий потенціал – це інтегральна якість
людини, ядро її сутнісних сил, що виражають міру активності індивіда у
процесі його самореалізації. Значну роль у розвитку творчого потенціалу
особистості відіграють зовнішні чинники. Проте творчою силою та ядром його
розвитку є внутрішні чинники. Джерелом творчої активності особистості, яка
проживає в умовах високогір’я є інформаційно-енергетичний обмін із
навколишнім середовищем, що здійснюється за рахунок біоенергетичного,
психоенергетичного, інтелектуально-інформаційного та мотиваційнодіяльнісного потенціалів людини.
Зазначимо, що для з’ясування умов ефективного зростання творчого
потенціалу особистості необхідно розкрити особливості процесу розвитку
соціокультурного освітнього середовища школи. Умовно його можна
поділити на дві стадії. На першій стадії формується інноваційна команда з
числа педагогів, батьків, представників громадськості, учнів школи. Члени
команди шляхом спільної творчої співпраці вибудовують модель
освітнього середовища, відповідно до якої розробляють проект
інноваційної діяльності, описують програму конкретних дій. Спільно з
членами ради школи виявляють проблеми шкільного колективу на
семінарах, зборах, шляхом безпосередньої участі у проектах, здійснюють
коригування діяльності. На другій стадії, на основі розроблених механізмів,
здійснюється власне розвиток соціокультурного середовища школи
шляхом організації діяльності різноманітних спільнот, системи підвищення
кваліфікації педагогів та освіти батьків, включення в особистісно та
соціально значиму загальношкільну діяльність (заходи) [2]. У процесі
дослідження та проведеної дослідно-експериментальної роботи були
визначені механізми розвитку соціокультурного середовища: змістові
(управлінські й мотиваційні) та технологічні (методи розвитку
соціокультурного середовища, інноваційні технології навчання й
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виховання школярів, що сприятимуть визначенню мотивації та
стимулюватимуть до розвитку творчого потенціалу особистості школяра).
Зовнішні керуючі механізми розвитку соціокультурного середовища
гірської школи характеризують організаційно-управлінське (підбір кадрів
учителів-інноваторів, організація системи підвищення кваліфікації з
названої проблеми, організація колективного аналізу діяльності), науковометодичне (аналіз ситуації, розробка проекту, програми розвитку, плану
конкретних дій, «проблематизація» та навчання колективу), психологопедагогічне (стимулювання створення різноманітних спільнот, рад
організацій педагогів-інноваторів, підтримка) забезпечення.
До внутрішніх мотиваційних механізмів соціокультурного середовища
гірської школи можна віднести: ціннісні орієнтації педагогічних працівників,
батьків, учнів, сформованість інтересів, готовність до нововведень і
перетворень, стимулювання активності особистості школярів.
Для обґрунтування внутрішніх механізмів розвитку соціокультурного
середовища гірської школи була використана психологічна концепція
активності особистості В. Петровського, яка дозволила зробити висновки, що,
з одного боку, соціокультурне середовище служить основою для формування
духовної та соціальної активності особистості, творчого потенціалу як
найважливіших чинників її розвитку й саморозвитку. З іншого боку,
соціокультурне середовище формується за умови внутрішньої та зовнішньої
(соціальної) активності особистості у процесі взаємодії із середовищем.
Виникнення внутрішньої творчої активності особистості можна
охарактеризувати моментом запуску її стимулів. Для їх визначення ми
опиралися на принцип полідисциплінарності, тобто йшли шляхом
використання не тільки педагогічних, але й суміжних із педагогікою понять
(психологічних, філософських, соціологічних, етнокультурних та ін.). Творчий
потенціал людини стає одним із ключових педагогічних понять, яке
використовується для осмислення особистості як системної цілісності у
зв’язку з її розвитком і найбільш повною реалізацією її внутрішньої сутності.
Таким чином, можна зробити висновок, що стимули активності
розвитку творчого потенціалу особистості включають:
- незадоволеність особистості (незадоволеність своїм буттям,
особистісними якостями, навколишнім середовищем), що визначають
виникнення потреб;
- якісні характеристики та здібності людини;
- мотиви поведінки й діяльності особистості.
Нові мотиви, що виникли в результаті незадоволеності особистості,
засновані на нових ідеях і цінностях, породжують нову мету діяльності, при
цьому вони вступають у взаємодію з тими характеристиками особистості та
її здібностями, які стимулюють процес виникнення творчої активності.
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Незадоволеність впливає на виникнення мотивів, потім мотиви, які
стимулюються відповідними особистісними здібностями та якостями
особистості, вивільняють внутрішньо сконцентровану енергію особистості,
перетворюючи її активність у зовнішню діяльність. Рівень прояву активності в
зовнішній діяльності школяра залежить від рівня незадоволеності й таких
якостей особистості, як оптимізм, старанність, емпатія, толерантність, а також
культурних здібностей, що забезпечують успішність здійснюваної діяльності в
умовах соціокультурного середовища гірської школи (здатність до
самовизначення й саморозвитку, організаторські, аналітико-рефлексивні,
комунікативні здібності). Успішне управління творчою діяльністю школярів
можливе шляхом створення сприятливих для цього умов: наповнення змісту
творчої активності; створення творчого розвиваючого соціокультурного
середовища; спрямованість діяльності всієї системи виховної роботи школи
на розвиток творчої особистості учня.
Висновки. Розуміння соціокультурного середовища навчальноосвітнього закладу, що функціонує в гірській місцевості Карпатського
регіону, соціальних, психічних, етнокультурних та інших умов, що сприяють
успішному розвитку творчого потенціалу особистості дитини, підвищенню
рівня педагогічної культури не тільки вчителів, а й батьків учнів, привело
до думки про необхідність впровадження у практику роботи гірської школи
обов’язкового проектування її діяльності, що може бути відображено в
«Освітній програмі школи», у «Програмі розвитку освітньої установи», в
інноваційній «Моделі випускника школи».
У цьому контексті логічним постає запитання, якого ми бачимо
випускника гірської школи в недалекому майбутньому? Таким, що вміло
господарює, володіє однією-двома іноземними мовами, працює з
комп’ютером, користується Інтернетом. Добрим підґрунтям для вирішення
окреслених завдань повинен стати Закон України «Про статус гірських
населених пунктів в Україні» [4]. Перспективними для подальшого
дослідження вважаємо проблеми використання багатих можливостей вірського регіону в аспекті здоров’язбережувального виховання дітей і молоді.
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РЕЗЮМЕ
Червинская И. Б. Инновационные подходы к формированию творческого
потенциала личности в условиях социокультурной среды горной школы.
Целью статьи является отражение на основе изучения специфики горного
ландшафтно-климатического и социокультурной среды инновационных подходов к
формированию творческого потенциала личности в условиях образовательного
пространства горной школы. Теоретико-методологическую основу исследования
составляют концептуальные идеи психолого-педагогических исследований
проблемы творчества, творческой личности, развития творческого потенциала;
актуальные исследования способностей и творческой одаренности; методы
активизации творческой деятельности. В целях исследования были поставлены
следующие задачи: осуществить теоретический анализ научных подходов к
изучению феномена творчества, определить структурные компоненты
творческого потенциала личности и условия его раскрытия.
Ключевые слова: творчество, творческий потенциал, социокультурная среда,
образовательное пространство, горная школа, развитие личности, способности.

SUMMARY
Chervinska I. Innovative approaches to the formation of the creative potential of the
individual in the conditions of social and cultural environment of School for miners.
The purpose of this paper is a reflection on the basis of studying the specificity of
mountain landscape-climatic and socio-cultural environment of innovative approaches to the
formation of the creative potential of the individual in the conditions of the educational
environment of school for miners.
Theoretical and methodological basis of research constitute the conceptual ideas of
psychological and educational research of the problem of creativity, a creative personality, the
development of creative potential; the current research abilities and creative gifts; the methods
of activation of creative activity. For the purposes of the study the following objectives are: to
carry out theoretical analysis of the scientific approaches to the study of the phenomenon of
creativity, to determine the structural components of the creative potential of the person and the
conditions for its disclosure. The successful management of creative activity of the students is
possible by creation favorable conditions for it: meaningful creative activity; creative
development of socio-cultural environment; orientation of the whole system of educational work
in schools for creative development of a student’s personality.
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The notion «creativity» means a set of individual skills required for creative work. The
creative potential is an integral quality of a person, its essential core strength as expressing
the activity of the individual in the process of self-realization. The significant role in the
development of creative potential is played by the external factors.
During the research the experimental work has been conducted by the mechanisms of
the development of social and cultural environment: content (management and
motivational) and technological (methods of socio-cultural environment and innovative
technology training and education of schoolchildren).
However, the creative force and its development is the core of its internal factors. The
source of the creative activity of the individual living in high altitude is information and
energy exchange with the environment, performed by various human potentials.
To clarify the effective growth of creative potential is to disclose specifics of the
process of socio-cultural learning environment of the school. The wide range of socio-cultural
and educational content is characterized by a family and the artistic traditions of the
inhabitants of the Carpathians.
Key words: creativity, creative potential, socio-cultural environment, educational
space, School for Mines, a personal development, ability.
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РОЗДІЛ V. ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
УДК 371.134.013: 373.211.24: 378
Г. В. Бєлєнька
Київський університет імені Бориса Грінченка

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є висвітлення підходу до організації освітнього процесу у
вищих навчальних закладах, що базується на засадах наукового дослідження
студентів і викладачів. В її основу покладено дані аналізу освітнього процесу з
фахової підготовки майбутніх педагогів, досвіду роботи викладачів вишів та
пілотного дослідження із включення студентів спеціальності «Дошкільна освіта»
та «Початкова освіта» в активну дослідницьку діяльність. Результати дослідження
засвідчують ефективність запропонованої системи роботи. Практичне значення
дослідження полягає в новому підході до складання планів підготовки фахівців
педагогічних спеціальностей. Перспективи подальших наукових розвідок вбачаються
автором у перегляді змістового наповнення фахових навчальних дисциплін.
Ключові слова: педагогічний університет, фахова підготовка, освітній процес,
наукове дослідження, навчальний план, практико-орієнтована діяльність студентів.

Постановка проблеми. Однією з вимог сьогодення в Україні є
реформування освітянської галузі, приведення її функціонування відповідно
до потреб часу. Трансформації, що здійснюються в системі освіти,
розглядаються як глобальний соціально-компенсаторний чинник розвитку й
визначальний фактор прогресу суспільства. Відбувається пошук таких підходів
до організації системи освіти, що дозволять зробити її більш демократичною,
диверсифікованою та результативною. Університети, як центри науковопрактичної підготовки фахівців для різних галузей народного господарства,
реагують на запити суспільства зміною стратегії освітньої діяльності,
посилюючи практичну й наукову складову навчального процесу.
Науково-дослідна творча робота студентів завжди була й залишається
складовою частиною діяльності кожного університету. Як і навчальна, вона
спрямована на ефективність фахової підготовки, реалізацію інтелектуального
потенціалу студентів, підвищення творчої ініціативи, формування моральних
рис особистості. На сьогоднішній день у тріаді основних напрямів фахової
підготовки (навчальної, наукової, просвітницької) науковий напрям набирає
всіх ознак домінуючого. Для педагогічних спеціальностей готовність студентів
до здійснення наукових досліджень є важливим фактором, що забезпечує
успішність їхньої майбутньої професійної діяльності в постійно змінюваних
умовах розвитку соціуму.
Аналіз актуальних досліджень.Проблема підготовки майбутніх
педагогів до здійснення професійно-педагогічної діяльності вивчалася
низкою вчених. Їх дослідження спрямовувалися на виявлення:
315

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

- природи та сутності професійної діяльності педагога (Ф. Гоноболін,
Е. Карпова, Л. Спірін, О. Савченко, Г. Сухобська, В. Сухомлинський та ін.);
- розкриття концептуальних засад професійної підготовки майбутніх
фахівців (С. Батишев, Р. Гуревич, О. Дубасенюк, М. Євтух, А. Лігоцький,
Н. Ничкало, С. Сисоєва, І. Смирнов);
- закономірностей формування професійно важливих рис особистості
педагога (І. Безуглов, Г. Бєлєнька, Н. Дідусь, Т. Казимірська,
Ю. Кулюткін, З. Курлянд, Р. Хмелюк, Л. Хоружа, В. Юрченко та ін.);
- шляхів і засобів становлення педагогічної майстерності (І. Багаєва,
Є. Барбіна, Н. Гузій, І. Зязюн, Н. Кічук, Л. Кондратова, О. Мороз та ін.);
- структури та змісту її окремих компонентів (В. Бондар, Л. Ващенко,
Г. Засобіна, Н. Кузьміна, А. Ліненко, Г. Нагорна, С. Мартиненко та ін.).
Питання організації науково-дослідницької діяльності студентів
висвітлено в роботах З. Слєпкань, П. Лузан, І. Сопівник, С. Виговської. Проте
у практику підготовки фахівців із вищою освітою навчання студентів на
засадах наукового дослідження повною мірою введено не було.
Метою статті є презентація ідеї підготовки фахівців спеціальностей
«Дошкільна освіта» і «Початкове навчання» та організації освітнього
процесу, в основу якого покладена науково-дослідницька діяльність
викладачів і студентів вищого навчального закладу.
Методологія дослідження. Дослідження базується на положеннях
теорії пізнання про активність суб’єкта, згідно з якою індивідуальні
пізнавальні та творчі здібності особистості формуються в діяльності, а
також загальній теорії систем і системного підходу до управління
педагогічною діяльністю вищої школи. Основними методами виступили
аналіз теоретичних досліджень і практики підготовки студентів до
професійної діяльності, моделювання, педагогічний експеримент.
Виклад основного матеріалу. Дослідження низки авторів
(А. Алексюка, Л. Артемової, В. Бондаря, Н. Гузій, Н. Кузьміної та ін.) довели,
що розвиток освіти на сучасному етапі неможливий без залучення
студентів університету до науково-дослідної роботи. Це пояснюється тим,
що перебудовчі процеси в суспільстві набули такої сили й динамічності, що
активно впливають на систему освіти та потребують від молодого фахівця
не лише знань і вмінь професійної діяльності, але й умінь досліджувати
змінні процеси, оцінювати їх, передбачати та прогнозувати доцільність
педагогічних дій тощо. Сучасна вища школа впевнено набуває статусу
школи мислення, а не школи пам’яті, а наукова діяльність суб’єктів
навчального процесу в ній – вектору формування професійної
компетентності. Зазначимо, що вектор – пряма (промінь), що з’єднує дві
точки та є найкоротшою відстанню між ними. У нашому випадку ці точки:
мета й результат фахової підготовки.
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Період навчання у ВНЗ є для особистості періодом набуття фахових
знань і вмінь, та є важливим етапом її розвитку й самоактуалізації.
Переглядаючи зміст, форми, методи освітнього процесу у вищому
навчальному педагогічному закладі неможливо оминути питання змін у
психології мислення й поведінки майбутніх педагогів, що певним чином
впливає як на результативність їх навчання у виші, так і на ефективність
подальшої професійної діяльності. Для сучасних студентів вищих навчальних
закладів характерна самостійність мислення, активність і впевненість у своїх
силах. Вони здатні до продукування нових ідей, і більш схильні до отримання
навчальної інформації через практико орієнтовані дії, аніж через вивчення
теоретичних джерел. Це робить можливим залучення їх з першого курсу до
самостійних пошуків у професійній сфері, що сприяє формуванню
дослідницького характеру їхньої подальшої роботи.
Наукова робота студентів у період їхнього навчання у ВНЗ
представлена системою взаємопов’язаних дій, що забезпечують
безперервний і поетапний розвиток творчої особистості майбутнього
педагога, формування колективу педагогів-однодумців, які здатні
узгоджено й ефективно діяти в динамічних умовах сьогодення.
Спрямовують наукову роботу студентів викладачі, починаючи з перших
днів навчання першокурсників в університеті.
Цілісно систему організації наукової діяльності студентів в умовах
ВНЗ можна представити таким чином: аудиторна (у межах вивчення
навчальних дисциплін) і позааудиторна, що відбувається спочатку в тісній
співпраці з викладачем, а згодом набуває все більшої самостійності. В
умовах аудиторного навчання студенти отримують інформацію про мету
створення університетів, відмінність університетської освіти від освіти, що
здобувається в інших навчальних закладах, завдання університетів та
організацію фахової підготовки в них (курс «Вступ до спеціальності»). Через
опанування навчальним матеріалом з курсу «Педагогіка», «Психологія»
«Основи науково-педагогічних досліджень» дізнаються про роль наукових
досліджень у розвитку науки, знайомляться з методами наукового
педагогічного дослідження. Філософія, історія України, дошкільна
педагогіка та інші предмети також розкривають перед студентами ці
питання. Надалі робота здійснюється за двома напрямами: сегментарне
включення студентів у галузь наукового дослідження через надання
завдань для самостійної роботи в межах вивчення тем навчальних курсів
та ознайомлення в позанавчальний час із системою побудови та організації
наукової роботи студентів в університеті (інституті) через включення в
діяльність наукових студентських гуртків, залучення до конкурсів, акцій,
конференцій тощо. Окреслюються перспективи втілення наукових
студентських розробок і форм презентації результатів дослідження (від
статей і виступів до бакалаврської та магістерської роботи).
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Наукове пізнання розпочинається з визначення мети дослідження та
накопичення фактів. На першому курсі навчання у вищому педагогічному
закладі освіти така діяльність може бути виконана студентами у вигляді
навчально-дослідних завдань у контексті вивчення курсу «Вступ до
спеціальності». Наприклад, з метою включення студентів у професійну
діяльність і формування фахової мотивації навчання, як навчальне завдання,
їм ставиться задача поспілкуватися з дитиною – спробувати самостійно
встановити контакт, поставити низку запитань, записати відповіді. Іншого
разу – поспостерігати за іграми дітей: визначити, що покладено в основу
ігрового сюжету (події оточуючого життя, літературний чи телевізійний сюжет
тощо). Наступного – зібрати інформацію про особливості адаптації дітей, які
відвідували й тих, що не відвідували дошкільний навчальний заклад, до
навчання в школі. Надалі – на практичних заняттях інформація, отримана
студентами, порівнюється, аналізується та вплітається в контекст теми курсу.
Уміння збирати, аналізувати й узагальнювати факти дозволяє студентам із
перших кроків навчання у виші налаштуватися на активну дослідницьку
діяльність у процесі опанування майбутнім фахом, робить навчальний процес
більш цікавим і практико орієнтованим, і є першим кроком залучення
студентів до науково-дослідницької роботи.
Наступний крок – ознайомлення з класичними й новітніми науковими
дослідженнями у фаховій сфері, що підтверджують, пояснюють чи
інтерпретують отримані факти. Як показує досвід роботи зі студентською
аудиторією, найбільш цікавими для них виявляються дослідження, що
здійснювалися їхніми викладачами та які можна детально обговорити,
оперуючи фактичними матеріалами більше, ніж теоретичними
положеннями. Це покладає обов’язок на кожного викладача вищої школи –
займаючись викладанням не виходити з поля самостійних наукових
досліджень, втілювати їх у навчальний процес і залучати до них студентів.
Традиційно студентів із першого курсу залучають до написання
рефератів, розглядаючи такий вид роботи як підготовку до наступних і більш
ґрунтовних видів наукових робіт. Проте, у вік розвинених комп’ютерних
технологій студенти, під час підготовки рефератів, здебільшого компілюють
готову інформацію з інтернет-джерел, механічно підтасовуючи її під тему
реферату. Щоб цього не сталося, формуємо у студентів ставлення до
реферату як до моделі первинного документу, а реферування розглядаємо як
процес аналізу документа й складання його скороченого тексту, що
відтворює основні положення. Спочатку вчимо мікрозгортанню інформації,
пропонуючи студентам на практичних заняттях невеликі статті для
прочитання й наступного реферування, результати якого аналізуються тут же
в аудиторії. Викладач також виконує цю роботу та пропонує її студентам для
аналізу. Статті для реферування можуть бути запропоновані як викладачем,
так і студентами.
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Методика реферування полягає в послідовному здійсненні операцій,
пов’язаних з оцінкою, відбором, аналізом і узагальненням відомостей, які
містяться в первинному джерелі. Тож студенти вчаться послідовному виконанню цих логічних операцій. Спочатку вчимо готувати монографічні, або
одноджерельні реферати, згодом – зведені, або багатоджерельні, оглядові.
Важливими засобами оволодіння вміннями з дослідницької
діяльності є консультування студентів викладачем і спільні з ним
дослідження, за результатами яких оформляються наукові статті.
Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання в такому разі вписуються у
схему колективного дослідження. Студентам подобається працювати з
викладачами, вони відповідально ставляться до завдань і пишаються
статтями, у яких мають авторство. Спільна діяльність мотивує їх до
подальшої активності в наукових пошуках.
Звичайно, бажано, щоб навчально-дослідницькі завдання були
цікавими для студентів і допомагали їм по-новому поглянути на деякі звичні
речі. Наприклад, ми пропонували такі: переглянути впродовж тижня якомога
більшу кількість мультиплікаційних фільмів для дітей, що демонструються на
головних телеканалах українського телебачення та проаналізувати їх за
такими показниками: країна – виробник мультфільму (вітчизняний чи
зарубіжний); зручність часу для перегляду мультфільму дітьми; яскравість
сюжету; пізнавальна цінність; моральна цінність; тривалість у часі. Дані
необхідно було внести до таблиці та проаналізувати. При першому
обговоренні отриманих результатів ми побачили, що студенти, насамперед,
звертають увагу на сюжет і привабливість персонажів, не аналізуючи їхню
поведінку та її вплив на поведінку дитини. Так, наприклад, усі без винятку
позитивно оцінили мультсеріал «Маша і Ведмідь» (Росія, студія Анімакорд),
мультфільми «Шрек» та «Аладдін»(США, студія WaltDisney).
Проте, при більш детальному та вдумливому аналізі рис характеру й
поведінки героїв, студенти змогли побачити, що Маша вперта й
неслухняна, у неї зовсім відсутня емпатія й навіть бажання подумати про
ближнього, Фіона з легкістю готує яєчню з яєць, узятих з живого гнізда,
Алладін здійснює на базарі дрібні крадіжки, а принцеса Жасмін
демонструє надзвичайно еротичне вбрання танцівниці, а ніяк не принцеси.
Водночас усі ці герої сприймаються дітьми як зразок для наслідування – від
зовнішності до поведінки. Без сумніву, є у героїв улюблених мультфільмів і
позитивні риси, які діти також наслідують. Це доброта, вірність і щирість,
веселий нрав і кмітливість, винахідливість тощо. Студентам ставиться
питання: «Що ж мають робити дорослі? Заборонити дітям дивитися
мультфільми?». На основі аналізу психологічних особливостей, потреб та
інтересів дітей дошкільного й молодшого шкільного віку студенти
самостійно шукають відповідь на питання. У своїх пошуках вдаються до
інших методів наукового дослідження – опитування дітей, анкетування
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батьків, спостереження за поведінкою та іграми дітей після перегляду
мультфільмів тощо.
Результатом такої роботи може стати: педагогічний аналіз
мультфільму; презентація добірки мультфільмів з їх педагогічним аналізом
і методичними рекомендаціями для батьків; складання каталогу й
педагогічних анотацій до зарубіжних і вітчизняних мультфільмів за
рубрикаціями: пізнавальні, спрямовані на розвиток моральних якостей,
спрямовані на розвиток естетичної сфери, філософські тощо; створення
дидактичних мультфільмів власними силами; написання методичних
рекомендацій для батьків із питань використання мультфільмів у вихованні
дітей тощо. В іншому варіанті результатом самостійного дослідження може
стати доповідь на науковій конференції, виступ на науково-методичному
семінарі, участь у науковому конкурсі чи науковому проекті з проблем
освіти й виховання. Завдання викладача на цьому етапі – сформувати у
студентів ставлення до процедури думання як до цінності, спонукати до
самостійності в міркуваннях і формуванні висновків.
Систематичність самостійного наукового пошуку забезпечується
поступовим ускладненням навчальних завдань із фахових дисциплін, а
також участю студентів у роботі наукових гуртків, за умови, що зміст
роботи гуртка носить не предметний, а пошуковий характер. В основу
діяльності гуртка має бути покладена ідея досягнення всіма його
учасниками спільної мети, яка реалізується через систему індивідуальних
науково-навчальних проектів. Результати студентських наукових доробків
мають становити основу курсових і магістерських робіт або проектів.
Наукові студентські проекти є найбільш цікавими для його виконавців у
тому випадку, коли результатом їх є конкретний продукт – самостійно
створений фільм, мультфільм, дидактична гра, каталог творів сучасної дитячої
літератури чи художніх картин, доступних дитячому сприйманню, до яких
додаються самостійно розроблені методичні рекомендації тощо.
Поступово, від курсу до курсу обсяг і складність набутих у процесі
виконання наукової роботи знань, умінь, навичок зростає. Занурюючись у
науково-дослідницьку діяльність, студенти в більш прискореному темпі
оволодівають спеціальністю, досягають більш високих результатів у
навчанні. Під час вирішення практико-орієнтованих завдань розвивається
їхнє творче мислення й індивідуальні здібності, формуються навички
дослідницької діяльності та звичка застосовувати теоретичні знання у своїй
практичній роботі.
Насамперед, усе це реалізується під час педагогічної практики. За
діючими навчальними планами підготовки фахівців із дошкільної та
початкової освіти, педагогічна практика розпочинається з четвертого
семестру навчання для майбутніх вихователів дітей дошкільного віку та з
п’ятого семестру для майбутніх учителів початкової школи. Проте, опитування
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випускників обох спеціальностей засвідчило, що вони вважають за необхідне
більш раннє занурення у практичну діяльність. Пояснювали це тим, що
включення у професійну діяльність забезпечує усвідомлене сприйняття
теоретичного матеріалу, що подається викладачами, мотивує до
самовдосконалення й дозволяє переконатись у правильності чи хибності
обраного фаху. Педагогічна практика виступає необхідною умовою
здійснення наукових пошуків. Взаємодія студентів із дітьми й педагогами
дозволяє їм отримати первинний педагогічний досвід, визначити проблемні
питання у професійній сфері, здійснити діагностику, перевірити гіпотезу
дослідження, апробувати освітні технології. Тож навчальна практика має
розпочинатися з першого семестру навчання, а виробнича– з третього.
Загальний же відсоток педагогічної практики в навчальному процесі має
становити не менше 25–30 % від загального обсягу часу навчання.
Висновки. Навчання, побудоване на засадах наукового дослідження,
є вимогою часу. Воно відповідає інтересам студентів і потребам сучасної
педагогічної практики, забезпечує формування професійної мотивації
навчання, сприяє розширенню теоретичного кругозору та наукової
ерудиції майбутнього фахівця. Окрім того, сам процес навчання стає більш
живим і цікавим, реалізує завдання випереджальної підготовки
майбутнього фахівця до динамічності професійної діяльності та
необхідності постійного здійснення її на науковій основі. Розпочинатися
таке навчання має з першого курсу та здійснюватись у тісному контексті з
процесом набуття студентами первинного професійного досвіду на
педагогічній практиці. Перспективи подальших наукових розвідок
вбачаємо в перегляді змістового наповнення фахових навчальних
дисциплін та їх інтеграції з практикою.
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РЕЗЮМЕ
Беленькая А. В. Организация подготовки студентов к будущей
профессиональной деятельности на основе исследований.
Целью статьи является освещение подхода к организации образовательного
процесса в высших учебных заведениях, базирующегося на принципах научного
исследования. В основу положены данные анализа процесса профессиональной
подготовки будущих педагогов, опыта работы преподавателей вузов, пилотного
исследования по включению студентов в активную исследовательскую деятельность.
Результаты исследования свидетельствуют об эффективность предложенной
системы работы. Перспективы дальнейших научных исследований усматриваются
автором в пересмотре содержательного наполнения профессиональных учебных
дисциплин и их интеграции с задачами педагогической практики.
Ключевые
слова:
педагогический
университет,
профессиональная
подготовка, научное исследование студентов.

SUMMARY
Belenka A. Organization of students’ future professional training based on research
methods.
The purpose of the article is to highlight the approach to the educational process in
higher education based on the principles of scientific research. The research is based on data
analysis of the educational process of future teachers’ professional training, on the high
schools teachers’ professional experience, on the pilot study with the students «Preschool
Education» and «Primary education» departments involvement in active research.
The survey result shows the effectiveness of the proposed system. The article
substantiates the view that students’ research activity should begin from the first semester as an
educational teaching practice. Its primary element is individual teaching and research tasks,
performed under the guidance of a teacher of the course. In the initial stages it is limited to the
task of collecting and systematizing facts, analysis, further complicated by the construction of
hypotheses research, search methods and means of optimizing the educational process.
The materials discussed in an independent search for individual consultation with the
teacher and presented at the meetings of the scientific group, scientific studies,
presentations at the seminars and conferences, the first scientific publications of the
students. Hypotheses and theoretical generalizations are checked during teaching practice,
laid the foundation course, baccalaureate and master’s works. The results constructing
educational process on the basis of research university students and teachers show the
effectiveness of the proposed system.
Education, based on the scientific research is a requirement of time. It is in the
interests of the students and the needs of modern teaching practice, provides for the
formation of professional motivation training, and promotes theoretical outlook and
scientific scholarship of future specialist. In addition, the process of learning becomes more
lively and interesting, realizes anticipatory task of training future specialist to dynamic
professional activities and the need to constantly exercise it on a scientific basis. Such
training should be started from the first year and implemented in close context with the
process of students’ initial professional experience in teaching practice.
The practical significance of the study is a new approach to the organization of
training specialist’s pedagogical skills. The prospects for further scientific studies are seen by
the author in viewing the content in the context of professional disciplines and integrating
them into training and production teaching practice.
Key words: pedagogical university, professional training, education, scientific
research, curriculum, students’ practice-oriented activity.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МЕТОДИ Й ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ
ГУМАНІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА»
У статті обґрунтовано інноваційні технології, методи й засоби формування
гуманістичного світогляду майбутнього вчителя у процесі вивчення дисципліни
«іноземна мова» (навчальні ситуації, проблемні ситуації, діалог, індивідуальні та
колективні діалоги; обговорення, анотації, контроль; експрес-опитування,
узагальнення незалежних оцінок, аналіз зарубіжних текстів за підтримки принципів
гуманістичної педагогіки).
Kлючові слова: інноваційні технологіїї, методи і засоби, формування
гуманістичного світогляду, процес вивчення дисципліни «іноземна мова».

Постановка проблеми. Сьогодні важко заперечити факт реформи
вищої професійної освіти. Яким би не було ставлення до реформи
університетської професури, студентства та громадськості, вища
професійна освіта, у тому числі й університетська філологічна освіта, уже не
може розвиватися в межах старих парадигм.
Адже, як зазначав видатний педагог-гуманіст Ф. Буслаєв, основним
повинен бути не тільки зміст самого предмета, а й особа того, хто
навчається. У кожній сфері людського життя є свої правила й закони
мовного спілкування, які має опанувати сучасна молода людина в міру
свого інтелектуального та громадянського зростання.
На нашу думку, сьогодні завдання університетського професора –
навчити студента бачити в дисципліні «іноземна мова» засіб отримання,
розширення й поглиблення системних знань за фахом і переорієнтовувати
студента з розуміння даної дисципліни як зовнішнього джерела інформації
на засвоєння й використання її для вираження свого власного ставлення до
світу та інших людей.
Сутність гуманістичного світогляду полягає не у проголошенні
абстрактних прав людини. Гуманістичний світогляд – це збереження,
підтримка й розвиток у людині людяності, що стосується кожної
особистості, незалежно від її соціального статусу.
Формування гуманістичного світогляду, може бути здійснено за
допомогою інноваційних технологій, які змінюють процес навчання
дисципліни «іноземна мова» в цілому, а це, у свою чергу, веде до
організації освітнього процесу на основі врахування індивідуальних,
інтелектуальних, мотиваційних та інших особливостей студентів.
Аналіз актуальних досліджень. Сутність особистості, істотні умови її
формування й розвитку, характеристики основних проявів аналізували
представники гуманістичного напряму й психології та педагогіці: І. Вільш,
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С. Гончаренко, І. Кон, Д. Ліхачев, А. Маслоу, О. Пєхота, С. Подмазін,
Л. Пуховська, С. Рубінштейн, П. Фрейре, Тейяр де Шарден.
Вивченням процесу формування світогляду займалися: І. Бургун,
Л. Корміна, Л. Потапюк (в учнів підліткового та юнацького віку, у навчальновиховному процесі сучасної школи), О. Артюхова, М. Ратко (у старшокласників засобами художньої літератури), С. Дорогань (у майбутнього вчителя засобами української літератури). Окремі аспекти проблеми формування
гуманістичного світогляду висвітлені у творах І. Беха, Н. Ганнусенко,
А. Решетніченка, В. Сластьоніна, К. Чорної, М. Клепар, Г. Усачової.
Аналіз літератури з досліджуваної проблеми показує, що значна
частина робіт вітчизняних дослідників присвячена формуванню діалектикоматеріалістичного, марксистсько-ленінського, комуністичного або наукового
світогляду засобами різних навчальних предметів. Проблема впровадження
інноваційних технологій, методів і засобів формування гуманістичного
світогляду майбутнього вчителя у процес вивчення дисципліни «іноземна
мова» не була предметом спеціального вивчення.
Мета статті – обґрунтувати комплекс інноваційних технологій,
формування гуманістичного світогляду майбутнього вчителя у процесі
вивчення дисципліни «іноземна мова».
Методи дослідження. Для досягнення визначеної у статті мети
використовувався комплекс взаємодоповнювальних методів дослідження:
описово-аналітичний метод (теоретичне порівняння, узагальнення й
систематизація наукової, філософської, психолого-педагогічної та науковометодичної літератури з дидактики, психології, мовознавства, методики
навчання дисципліни «іноземна мова»; вивчення й аналіз навчальних
програм, підручників і навчальних посібників із дисципліни «іноземна
мова») дав змогу розкрити стан розробленості досліджуваної проблеми, її
актуальність; соціолого-педагогічний метод (систематичне спостереження
за навчально-пізнавальною діяльністю студентів під час оволодіння ними
дисципліни «іноземна мова»; анкетування) дав змогу виявити фактичний
стан професійної та світоглядно-методологічної підготовки студентів.
Виклад основного матеріалу. Світоглядна компетентність є цілісною
системою поглядів на життєві явища, орієнтацію особистості в цінностях
культури свого народу та інших культур, толерантного ставлення до них. Це
здатність вести діалог, вислуховувати точки зору інших, демонструючи свій
кругозір та орієнтуючись на особисті й національні особливості
комунікантів. Рівень мовної освіти залежить від того, як представлений
матеріал про конкретну культуру країни, мова якої вивчається, і як
здійснюється його взаємозв’язок із матеріалом про культури інших мов [3].
Важливість звернення до зарубіжного досвіду не викликає сумніву,
оскільки взаємозв’язок і взаємопроникнення різних національних культур
сприяє прогресу людства у планетарному масштабі. Але навіть найкращий
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зарубіжний досвід не можна механічно використовувати для вирішення
власних вітчизняних проблем, він повинен «примірятися» з урахуванням
національної специфіки й особливостей регіонів.
Аналіз ситуації в Україні, як і в таких країнах, як США, Канада,
Австралія, тобто в тих країнах, де виникає двомовність, показав, що той,
хто навчається, англійської мови як другої іноземної отримує знання про
мову тільки на заняттях, та найчастіше в реальному житті він не може їх
застосувати, і, потрапляючи в умови чужого йому мовного середовища, в
інше суспільство, культуру, він отримує не тільки мовний стрес, але і, як
прийнято зараз говорити, культурний шок [4].
Сьогодні однією зі сполучних ланок міжкультурної комунікації є мережа Інтернет. Це величезний культурний інформаційний ресурс, де викладачі
іноземної мови можуть знаходити нові матеріали для занять. Заняття на цих
сайтах сплановано з урахуванням сучасних методик навчання, добре
підібрано за рівнями володіння мовою тих, хто навчається та містять [6]:
 автентичний матеріал – новітні публікації зарубіжних англомовних
видань (зокрема, агентства «Рейтер»);
 матеріали з культури та звичаїв англомовних країн;
 інтернет-довідники та словники, у яких можна знайти будь-яке
пояснення слова або реалії іноземної мови.
Відповідно нова модель заняття – заняття-пошук, перша половина
якого – лекція-презентація вчителя з використанням мультимедіа, де
відбувається пояснення нового матеріалу; на другій частині студентам
дається конкретне завдання пошуку інформації за новою темою в Інтернеті.
Так, наприклад, студенти беруть участь у міжнародних Інтернетпроектах організації IEARN (International Education and Resoursces of
Network – міжнародна освіта і ресурсу мережі – www.iearn.org), Laws of
Life – «Закони життя», де вони пишуть есе на теми, що хвилюють їх: «Мої
життєві цінності», «Щастя – це...», «Успіх – це...».
Розглядаючи сучасну навчально-методичну літературу як один із
засобів моделювання ідей кроскультурної комунікації на заняттях з
іноземної мови, не можна забувати і про інші сучасні методи.
Так, наприклад, використання матеріалів різних відеокурсів, що
навчають іноземної мови, це не тільки розвиток різних мовних навичок,
але також ознайомлення з культурою мови, що вивчається.
На відео студенти мають можливість побачити не тільки визначні
пам’ятки й реалії повсякденного життя країни, мова якої вивчається, вони
могли також спостерігати за зображенням виразу облич осіб, які говорять,
за їх жестами. Тобто особи, які вивчають іноземну мову, можуть відмітити
особливості культури спілкування (мовний етикет); перевагу рукостискання
під час знайомства; дотримання дистанції під час розмови; поведінку в
офіційній обстановці, на вулиці; відносини в сім’ї.
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Під час використання відеокурсів на заняттях з іноземної мови
відбувається перехід від спостереження й накопичення інформації про
іншу культуру до порівняння її з культурою рідної країни.
У процесі дослідження для підвищення рівня сформованості
гуманістичного світогляду під час викладання дисципліни «іноземна мова»
нами також використовувалося введення:
- англійських прислів’їв, які використовувалися на заняттях з
англійської мови в експериментальних групах для перекладу й
коментування.
Наприклад:
Man is the measure of all things. – Людина – міра всіх речей.
Good words cost nothing and are worth much. – Не важко сказати
добре слово, а користь від нього велика.
The good you do to others will always come back to you. – Добро, що
робиш іншим, завжди повертається.
- висловлювань видатних мислителів і письменників, які
використовувалися в роботі на заняттях з української та зарубіжної
літератури в експериментальних групах.
Наприклад:
Якщо люди не навчаться допомагати один одному, то рід людський
зникне з землі (Скот Вальтер – Англія).
Людина не може по-справжньому вдосконалитися, якщо не
допомагає вдосконалитись іншим (Діккенс Чарльз – Англія).
- українських
фразеологізмів,
які
використовувалися
для
коментування на заняттях з української мови в експериментальних групах.
Наприклад:
Відкрите серце. Хто-небудь прямий, щирий, відвертий у стосунках з
людьми.
Він [Сеспель] вірив Пакришневі, знав, що той каже правду, бо
упевнився, що у своєму житті не зустрічав сердечнішого друга, людини з
таким щирим і відкритим серцем (Ю. Збанацький) [1, 2].
Саме у процесі сприйняття англійських прислів’їв, висловлювань
видатних мислителів і письменників, фразеологізмів, у яких в об’єктивній
формі закладено виховну багатовікову мудрість народу, відбувається
розвиток емоційної сфери майбутнього вчителя, що сприяє формуванню
його гуманістичного світогляду.
Висновки. На основі аналізу досліджуваної нами літератури ми
виділяємо низку особливостей реалізації інноваційних технологій у процесі
формування гуманістичного світогляду. До них належать: збалансоване
висвітлення різних аспектів життя суспільства на заняттях; поєднання
високого рівня розробки проблематики з переконливою та дохідливою
формою подачі інформації; дискусійний характер інформаційних засобів;
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вироблення вміння вибіркового, осмисленого ставлення до потоку
інформації.
Отже, для кращого розуміння людини в спектрі культур, культурного
самовизначення особистості необхідним є варіативність і різноманітність
тематичного наповнення навчальних програм.
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РЕЗЮМЕ
Бондар Г. А. Инновационные технологиии, методы и средства формирования
гуманистического мировоззрения будущего учителя в процессе изучения дисциплины
«иностранный язык».
В статье обоснованно инновационные технологии, методы и средства
формирования гуманистического мировоззрения будущего учителя в процессе
изучения дисциплины «иностранный язык» (учебные ситуации, проблемные
ситуации, диалог, индивидуальные и коллективные диалоги; обсуждения,
аннотации, контроль; экспресс-опрос, обобщение независимых оценок, анализ
зарубежных текстов при поддержке принципов гуманистической педагогики).
Ключевые слова: инновационные технологии, методы и средства,
формирование гуманистического мировоззрения, процесс изучения дисциплины
«иностранный язык».

SUMMARY
Bondar G. Innovative Technologies, Methods and Tools of the Forming the Future
Teacher’s Humanistic Outlook in the Process of Studying Discipline «Foreign Language».
The article is dedicated to the problem of forming the future teacher’s humanistic
outlook in the process of studying discipline «Foreign language». The following objectives are
settled: to analyze the state of the development of researched problem in the national and
foreign pedagogical theory and practice; to discover the essence and structure of future
teacher’s humanistic outlook; to develop the educational and methodical support of the
process of future teacher’s humanistic outlook forming at the pedagogical higher educational
establishment in the process of studying discipline «Foreign language».
The scientific newness of the research: traditional tools, forms, methods and
technologies of forming the future teacher’s humanistic outlook (educational situations;
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problem situations; the dialogue; individual and collective conversations; the discussion; the
annotation; the oversight; the express-questionering; the generalization of independent
descriptions; the analysis of Ukraininan and foreign texts with the support of the principles of
humanistic pedagogics) have been improved due to potential possibilities of studying
discipline «Foreign language».
As a result of the research, the specific features of the contents of humanistic outlook
formation have been revealed in the process of studying discipline «Foreign language»; the
forms and methods of the educational influence have been substantiated; criteria, indices
and levels of its formation have been defined.
The practical meaning of the research results is that the methodology of the future
teacher’s humanistic outlook forming in the process of studying discipline «Foreign language»,
suitable for application in the process of future teacher’s professional training has been created.
Criteria of determining the level of humanistic outlook forming, which can be used in
subsequent researches have been developed; the programmes of future teacher’s humanistic
outlook forming and educational textbook «Forming of humanistic outlook while teaching
English students of non-linguistic specialties at all stages of studying English» have been made.
Key words: innovative technologies, the methods and tools, the forming the future
teacher’s humanistic outlook, the process of studying discipline «Foreign language».
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ТА УКРАЇНОЗНАВЦЯ
У статті охарактеризовано інноваційну технологію професійної підготовки
майбутнього вчителя-філолога та українознавця. Наголошено, що основу
вищезазначеної технології становить розвиток творчого потенціалу вчителя. Від
рівня ефективності самореалізації творчого потенціалу вчителя залежить у
майбутньому рівень освіченості, вихованості, творчості учнів. Визначено
педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів-філологів до
професійної діяльності. У результаті проведеної експериментальної перевірки
встановлено, що ефективність професійної підготовки майбутніх учителівфілологів істотно зростає за умови розвитку в студентів творчих умінь і навичок
проведення українознавчої роботи в школі.
Ключові слова: учитель-філолог та українознавець, процес самореалізації,
творчий потенціал особистості, підготовка майбутнього вчителя, професійна
діяльність, творча особистість, інноваційні технології, шляхи оптимізації.

Постановка проблеми. У наш час необхідно спрямовувати спільні
зусилля вчених-теоретиків, педагогів-практиків на з’ясування ролі вищої
освіти у вихованні активної в професійній діяльності особистості, вільної у
своєму виборі, відповідальної, гнучкої, здатної знайти шляхи до втілення
свого призначення в житті.
Професійний розвиток викладача є важливою складовою
особистісного розвитку й ґрунтується на системі культурологічних, психолого328
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педагогічних способів діяльності, за допомогою яких творчо осмислюються й
розв’язуються як освітні проблеми, так і завдання власної життєдіяльності.
Учитель виступає визначальною постаттю в навчально-виховному
процесі сучасних загальноосвітніх навчальних закладів. Від ефективності
його діяльності залежить у майбутньому рівень освіченості, вихованості,
творчості молодих представників Української нації. Виховати творчу
особистість учня та спрямувати її на постійне самовдосконалення зможе
тільки національно свідомий і творчо активний учитель.
Дослідження творчого потенціалу особистості, шляхів його розвитку
й самореалізації набуває особливого значення в умовах глобалізації, яка
спричиняє трансформацію основних соціальних інститутів та виникнення
потреби підготовки фахівців нової генерації, які здатні не лише до творчого
самостійного мислення, а й можуть швидко реагувати на виклики часу й
оперативно ухвалювати відповідальні рішення.
Сучасні умови життя зумовлюють виникнення значної кількості
ділянок самореалізації, тоді в такій ситуації перед особистістю вчителя
виникає дилема – як заявляти про себе в педагогічній галузі, як виявляти
ініціативу та бути активною, як досягти успіхів у професійній діяльності.
Аналіз актуальних досліджень. Процес самореалізації особистості
людини впродовж життя досліджували такі вчені, як Л. Виготський,
С. Рубінштейн, І. Бех, Л. Божович, В. Давидов, Д. Ельконін. Науково-методичні
пошуки потужно спрямовуються на обґрунтування інноваційних методик,
технологій підвищення якості підготовки спеціалістів як головної вимоги на
шляху входження української освіти до європейської мегасистеми.
Фундаментальні дослідження з проблематики творчості та творчого потенціалу особистості належать низці вітчизняних науковців та їх послідовників, як-от О. Базалуку, Л. Батліній, Є. Бистрицькій, І. Бичку, В. Бойку, Л. Губерському, М. Євтуху, І. Зязюну, М. Козловцю, В. Кременю, Л. Мовчан, І. Надольному, О. Поліщук, М. Поповичу, С. Пролеєву, Л. Сохань, Н. Хамітову, О. Яценко.
Психологічні особливості цілеспрямованого формування творчих
здібностей особистості розглядаються у працях В. Андрєєва, П. Блонського,
П. Гальперіна, О. Запорожця, Е. Ільєнкова, О. Леонтьєва, А. Лурія,
О. Матюшкіна та інших дослідників.
Проте проблема самореалізації творчого потенціалу особистості
майбутнього вчителя-філолога та українознавця є недостатньо розв’язаною
у наукових колах, тому заслуговує на окреме дослідження.
Мета статті – окреслити способи оптимізації творчого потенціалу
вчителя-філолога й українознавця, який він може успішно реалізувати в
освітньо-виховній діяльності в загальноосвітній школі.
Методи дослідження: аналіз наукової та навчально-методичної
літератури, порівняльний аналіз, анкетування, експеримент, узагальнення
результатів.
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Виклад основного матеріалу. Усвідомлене входження вчителя в
педагогічну справу починається з осягнення її засад і сутності, призначення,
функцій і структури педагогічної діяльності, раціональних методів професійного самовиховання, способів розвитку творчої активності. Висока результативність роботи вчителя-філолога й українознавця багато в чому залежить від
рівня його підготовки у вищому навчальному педагогічному закладі.
Учитель повинен сформувати в собі потребу в цілеспрямованому й
систематичному самовдосконаленні себе як творчої особистості, розвивати
професійні вміння, допомагати своїм вихованцям відкривати власний
творчий потенціал, який стане в майбутньому джерелом щастя та
самовдосконалення.
З’ясуємо сутність основних термінів, які будемо використовувати у
статті. Дослідник В. Андрєєв запропонував своє визначення творчої
особистості: «такий тип особистості, для якої характерна стійка спрямованість
високого рівня на творчість, мотиваційно-творча активність, що виявляється в
органічній єдності з високим рівнем творчих здібностей, які дозволяють їй
досягти прогресивних, соціально та особистісно значущих творчих результатів
у одному чи багатьох видах діяльності» [1, 42].
С. Сисоєва акцентувала увагу на таких важливих факторах педагогічної
творчості, як уміння керувати своїм творчим потенціалом, оперативно
приймати рішення, розв’язувати складні педагогічні завдання [4].
М. Поташник розглядає проблему управління розвитком творчості
вчителя з позицій оптимізації навчально-виховного процесу школи [3].
Разом із тим, оновлення шкільної освіти, забезпечення її якості на рівні
світових стандартів актуалізує подальше дослідження розвитку творчої
особистості майбутнього вчителя, самореалізацію його творчого
потенціалу [2, 35].
Під час дослідження ми взяли за основу таке визначення творчого
потенціалу особистості: «це складна, нелінійна, відкрита й самоорганізована
система, яка визначає гуманістичну спрямованість світосприйняття, дій і
вчинків, високу адаптивність, здатність до творчої самореалізації та духовного
саморозвитку в просторі соціального й професійного життя» [5].
Творчий потенціал особистості ми розглядали як інтегральну
характеристику знань, умінь, здібностей, ціннісних орієнтацій і мотивів
учителя-філолога й українознавця, які спонукають його до творчої
самореалізації та саморозвитку. За своєю структурою творчий потенціал
особистості вчителя – це органічна єдність біологічних (нейрофізіологічних
і психологічних) та соціальних якостей, яка забезпечує його суб’єктивну
потребу у творчій самореалізації.
Технологія підготовки майбутнього вчителя до самореалізації його
творчого потенціалу цілеспрямовано впроваджується на факультеті
української філології Уманського державного педагогічного університету
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імені Павла Тичини. Згідно з нею передбачається оволодіння студентами
теоретичним і практичним блоками підготовки.
Крім визначеного навчальними програмами обсягу теоретичних
знань з українознавчих дисциплін (теоретичний блок), студенти-філологи
оволодівають практичними вміннями та навичками, а також готуються до
справи виховання й розвитку творчої особистості в загальноосвітній школі
(практичний блок).
У системі підготовки майбутнього вчителя-філолога та українознавця в
Уманському педагогічному університеті імені Павла Тичини науковопедагогічні працівники велику увагу приділяють опрацюванню зі студентами
вимог до педагога та виробленню в них потреби відповідати цим вимогам у
їхній майбутній професійній діяльності в загальноосвітній школі.
Навчальна й виховна діяльність зі студентами в Уманському
педагогічному університеті імені Павла Тичини спрямовується на розуміння
ними визначальної місії вчителя в державі, на усвідомлення неабиякої
важливості педагогічної діяльності у справі становлення особистості й у
формуванні в неї потреби постійно розвивати свій творчий потенціал.
Кожне заняття чи позааудиторний захід у педагогічному закладі має
плануватися й проводитися так, щоб усі студенти змогли заявити про себе та
реалізувати свої творчі вміння й навички, знайшли застосування своєму
талантові. З цією метою викладачі використовують різноманітні форми
навчально-виховної діяльності: розробка групових творчих проектів з
українознавчих дисциплін, виконання індивідуальних навчально- та науководослідних завдань, проведення пошукової діяльності українознавчого
спрямування, залучення студентів до відтворення старовинних обрядів,
виконання автентичних зразків фольклору та народних танців, виготовлення
різноманітних виробів.
Крім того, студенти мають змогу займатися дослідницькою роботою
у студентському науковому фольклорному товаристві імені Хрисанфа
Ящуржинського, яке досліджує локально-регіональні особливості
фольклору історичної Уманщини, а також українознавчу спадщину відомих
фольклористів, етнографів і краєзнавців кінця ХІХ – початку ХХІ століття.
Найбільш обдаровані, здібні, творчі студенти-філологи та українознавці
вчаться вишивати українські рушники й інші вишиті вироби, виготовляти
ляльки-мотанки, розписувати писанки у відповідних майстер-класах,
якими керують досвідчені викладачі, майстри своєї справи.
Значне місце у практичному блоці відводиться різним видам практик
(педагогічна, фольклорна, етнографічна), у процесі яких студенти
прикладають усі свої зусилля для творчої самореалізації та професійного
самоствердження. Їм вдається настільки захопити учнів українознавчою
діяльністю, що останні згодом продовжують нею займатися спочатку в
Малій академії наук, а потім уже в стінах університету.
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Уроки та позаурочні заходи, які проводять студенти-практиканти
мають велику виховну спрямованість: вони дають можливість кожному
учневі відчути себе справжнім українцем, який дбає про збереження
національної ідентичності та етнографічної самобутності в усі часи. Під час
цих уроків і позакласних заходів українознавчого спрямування учні
зростають національно свідомими, духовно багатими та творчо активними.
Результати проведеного експерименту засвідчують, що означена
інноваційна технологія професійної підготовки майбутнього вчителяфілолога та українознавця, яка активно впроваджується в навчальновиховний процес в Уманському державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини, є високоефективною. Студенти-випускники
розгортають на своїх робочих місцях українознавчу діяльність за тим
зразком, який вони отримали в університеті, та збагачують її новими
творчими компонентами, що здійснює позитивний вплив на їхніх учнів.
Усе вищезазначене дає нам можливість сформулювати такі
висновки:
1. Сучасним загальноосвітнім закладам потрібен ерудований,
творчий, здібний та національно свідомий і високоморальний учитель. Це
важливе завдання успішно вирішує Уманський державний педагогічний
навчальний університет імені Павла Тичини, у якому активно
впроваджується технологія професійної підготовки майбутнього вчителяфілолога та українознавця.
2. Згідно з означеною технологією студенти університету здобувають
необхідні для їхнього творчого зростання знання (теоретичний блок) та
вміння й навички (практичний блок). І під час теоретичного навчання в
університеті, і під час різних видів практик викладачі створюють студентам
сприятливі умови для самореалізації творчого потенціалу останніх.
3. У процесі залучення учнів до різноманітних видів навчальновиховної та пошукової українознавчої діяльності відбувається становлення
творчих особистостей та вироблення в них потреби в самореалізації.
Означена проблема не вичерпується проведеним нами
дослідженням. Подальшого вивчення та експериментальної перевірки
потребують інноваційні методи професійної підготовки вчителя-філолога
та українознавця, спрямовані на якнайповніше розкриття його творчих
здібностей і таланту.
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РЕЗЮМЕ
Гончарук В. А. Оптимизация процесса самореализации творческого потенциала
личности будущего учителя-филолога и украиноведа.
В статье охарактеризована инновационная технология профессиональной
подготовки будущего учителя-филолога и украиноведа. Отмечено, что в основе
вышеупомянутой технологии находится развитие творческого потенциала учителя.
От уровня эффективности самореализации творческого потенциала учителя зависит
в будущем уровень образованности, воспитанности, творчества учеников. Определено
педагогические условия эффективной подготовки будущих учителей-филологов к
профессиональной деятельности. В результате проведенной экспериментальной
проверки установлено, что эффективность профессиональной подготовки будущих
учителей-филологов существенно возрастает при условии развития в студентов
творческих умений и навыков проведения украиноведческой работы в школе.
Ключевые слова: учитель-филолог и украиновед, процесс самореализации,
творческий потенциал личности, подготовка будущего учителя, профессиональная
деятельность, творческая личность, инновационные технологии, пути оптимизации.

SUMMARY
Goncharuk V. Optimization of the process of self-realization of creative potential of
the future philologist and ukrainoznavets.
The article reveals the role of higher education in preparing active in the profession of
the individual, free to choose, responsible and mobile in today’s conditions.
We have defined the purpose of the article: to outline the ways in order to optimize
teacher’s creativity of philologist-ukrainoznavets that it can be successfully implemented in
the educational activity in secondary school.
The teacher’s professional development is considered as an important component of
creative potential, based on a system of cultural, psychological and pedagogical ways of life.
It is indicated that the teacher acts a defining figure in the educational process of modern
secondary school. The level of self-efficacy depends on its creative potential in the future
level of education, upbringing, and creative young representatives of the Ukrainian nation. It
is also specified that only the national conscious and active creative teacher can educate a
creative individual student and send it to constant improvement.
This article describes an innovative technology of training future philologists and
Ukrainian scientist who is being promoted in the educational process in Uman State Pedagogical
University named after Pavlo Tychyna. It is emphasized that the basis of the above technology is
the development of creative potential of future teachers. The author has outlined the
requirements for the teachers in the establishment of it as a highly spiritual and creative
personality.
The article highlights the most important of these conditions: a teacher-philologist
and ukrainoznavets should be a true patriot, an active and creative man, preserve and
continue the Ukrainian cultural and historical traditions.
The pedagogical conditions of effective preparation of future teachers of philology to
professional activities are defined. As a result of experimental verification has revealed that
the effectiveness of training future teachers of philology increases significantly upon the
development of the students’ creative skills of Ukrainian studies at school.
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Further research requires innovative methods of training teachers and philologists
aimed at disclosing their creativity and talent.
Key words: a philologist and ukrainoznavets, the process of self-realization, creativity
of the individual, training future teachers, professional activities, a creative personality,
innovative technologies, the ways of optimization.

УДК 372.881
Т. Ф. Зенченко
Глухівський національний педагогічний
університет імені Олександра Довженка

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКА
ЯК ЗАСОБУ ОВОЛОДІННЯ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
НАВИЧКАМИ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ
Компетентнісний підхід до викладання мовно-мовленнєвого курсу стимулює
розвиток питань оптимізації мовленнєвого спілкування не тільки школярів у
загальноосвітній школі, зокрема в її початковій ланці, й у системі підготовки
вчителів у вищому навчальному закладі; вироблення системи методичних
рекомендацій для майбутніх учителів початкової школи, визначення особливостей
підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності
молодшого школяра. Робота над вивченням прикметника, містить великі
можливості для збагачення лексичного запасу молодших школярів, формування вмінь
визначати функцію прикметників у мовленні, замінювати їх синонімами,
використовувати цю частину мови під час побудови зв’язних висловлювань.
Ключові слова: компетентнісний підхід, мовленнєва діяльність, розвиток
мовлення учнів, прикметник, збагачення активного словника, прикметникисиноніми, прикметники-антоніми, зв‘язне мовлення, навички мовлення, практична
робота, вправи, мовний матеріал.

Постановка проблеми. Останніми роками Рада Європи запроваджує
підхід, що ґрунтується на комунікативних потребах учнів та використанні
засобів і методів, які допоможуть учням задовольняти ці життєво важливі
для них потреби. В Україні на сучасному етапі розвитку методичної науки
зроблено перехід від функціонального й комунікативного підходів до
запровадження компетентнісного підходу до мовної освіти, що
задекларовано в Державному стандарті початкової загальної освіти
(постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462),
оскільки основною змістовою лінією зазначено мовленнєву, «при цьому
мовна, соціокультурна й діяльнісна змістові лінії спрямовані на
забезпечення мовленнєвої» [4, 3]. Відповідно до цього у процесі засвоєння
мови та методики її викладання перевага має надаватися комунікативним
завданням, що, передусім, розвиватимуть комунікативні вміння, навички
та досвід, необхідні для оволодіння комунікативною компетентністю.
Аналіз актуальних досліджень. Здійснений огляд наукових праць
учених-дослідників щодо мовлення дітей молодшого шкільного віку
(М. С. Вашуленко,
В. І. Бадер,
Л. О. Варзацька,
І. П. Гудзик,
Т. О. Ладиженська,
М. Р. Львов,
Н. Ф. Скрипченко,
В. О. Собко,
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М. Г. Стельмахович, О. Н. Хорошковська та ін.), аналіз нормативних
документів із питань мовної освіти в Україні свідчать про здійснення
трансформації традиційного навчання як трансляції інформації, в учіння, у
процесі якого вчитель формує ключові та предметні компетентності [4, 16].
Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності впровадження
комунікативно-мовленнєвих завдань як засобу реалізації комунікативнодіяльнісного підходу до вивчення частин мови, зокрема прикметника, у
початкових класах, характеристиці системи додаткових вправ для
засвоєння описових функцій прикметників, які доповнять чинні
підручники та сприятимуть мовленнєвому розвиткові й соціалізації
молодших школярів.
У сучасній українській мові прикметних є однією з найпоширеніших
груп слів, які описують міру якості у відносинах між особами, явищами,
предметами, діями. Показник, що характеризує ступінь уживання учнями
прикметників у мовленні, є відображенням зв’язку між засвоєнням мови й
розвитком пізнавальної діяльності, ступенем мовленнєвого розвитку,
оскільки засвоєння, насамперед, цієї частини мови робить мовлення учнів
поширеним, різноманітним, образним і водночас точним.
Прикметник вважається однією з категорій, властивих для давнього
імені, яка в результаті розвитку наукової думки виокремилась у самостійне
поняття якісної ознаки предмета. Поняття формального значення
прикметника бере початок у грецьких граматиках, автори яких не виділяли
цей розряд слів у самостійну частину мови, а розглядали як один із підвидів
широкого класу слів, зокрема лексему επίετον Діонісіій Фракійський визначав
як «загальне ім’я, котре однаково додається як до власних, так і до загальних
імен, щоб виразити похвалу чи докір і виходить від душі, або від тіла, або від
зовнішніх якостей» [10, 207], у працях Арістотеля вжито з метою подання
поширеної додаткової художньої інформації про щось або когось. У
подальшому римський граматик і вчитель у Константинополі Прісціан
підкреслює, що прикметник не може існувати без іменника ─ «іншого імені»,
adiectiva ─ це підвид імен, спільний для великої кількості об’єктів і, фактично,
використовуються для висловлення ставлення (позитивного чи негативного),
уточнення певних властивостей цих об’єктів.
Зазначимо, що саме антична теорія стала фундаментом для
характеристики прикметника як частини мови у слов’янських граматиках,
оскільки за основу було взято грецьку класифікацію частин мови (дефініція
«имя» у цій класифікації охоплювала й поняття прикметника). Зокрема,
видатний український мовознавець Л. Зизаній у призначеній для
церковних шкіл педагогічній праці «Грамматіка словенска» поділяє імена
на «Соб(ъ)ствен(ъ)ноє, и Нарицаемоє» (загальне), в загальних іменах
виокремлює «ωосущесвенноє» – іменник і «прилагаємоє» – прикметник,
який може описувати як зовнішні якості предмета, зображуваного
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іменником, так і внутрішні: «мудрый, добрій, бЂлый». У «Граматиці»
М. Смотрицького, яка до середини XVIII ст. вважалася основним
підручником з граматики в Україні, Білорусі та Росії, прикметник визначено
як «ім.’я», що «прилагається» до іншого, подано термін «прилагательноє»,
який став основою для формування відповідного поняття в російській мові.
У ХІХ ст. українські граматики (Я. Головацький, Й. Левицький, С. СмальСтоцький, Ф. Гартнер) виділяють прикметник в окрему частину мови з
утвоернням поняття й терміну «прикметник».
Головною проблемою виокремлення із загальних імен іменника та
прикметника була морфологічна й семантична їх подібність – здатність
змінюватися за відмінками та причетність до одного роду (дослідники не
брали до уваги синтаксичну диференціацію).
19 ст.-початок 20 ст. характеризується в методиці викладання мови
(зокрема в школах Лівобережної України) наявністю основної мети:
навчити учнів читати та правильно писати, що мало досягатися трьома
етапами (писати без орфографічних помилок, виразно читати й
орієнтуватись у структурі статей (текстів); і тільки у старших класах гімназій
відбувалося вивчення історичних зразків творів). На вивчення типів текстів
(«повествование», «описание», «рассуждение») відводилося 3 роки,
кожній «формі» присвячувався один повний рік, але йшлося насамперед
про зв’язність і логічну послідовність розповіді, наголошувалося на
простоті викладу навчального матеріалу. У своїх «Заметках о практическом
преподавании русскаго языка» методист П. Басистов зазначав: якщо учень
з якоїсь причини перед усім класом висловлювався «вычурно», учитель
мав перервати відповідь і вимагати спростити висловлювання.
В «Історичній граматиці» Ф. Буслаєв повідомляє про те, що зі
«средствами изобразительности» учні знайомились уже на 2 етапі
навчання (у середніх класах гімназії) після набуття вмінь добирати та
правильно розташовувати (логічно) ознаки якогось явища (синоніми,
епітети, порівняння, «противоположенія» – антоніми).
Але вчителі вимагали від учнів суворого дотримання правила «не
злоупотребления
упомянутыми
средствами
для
усиления
изобразительности своїх описаній», використання їх мало досягати
основної мети: так звані «определительные слова» (прикметники), и
«противоположные слова» (антоніми) необхідні, щоб показати учням
«новое средство выставлять качества описываемого предмета с помощью
сравнения его с противоположным». Наприклад, в одній із вправ,
запропонованих у посібнику М. Лопирева та Є. Соловйова «Методическія
указанія къ развитию речи (1-й и 2-й годъ)» учням пропонується 6 різних
уривків творів, з яких необхідно вибрати та списати: схід сонця, ранок,
вечір, весну й осінь. Учні повинні під час читання кожного уривка з’ясувати
зміст, тобто виконати насамперед логічну роботу. Опрацювання ж
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прикметників
передбачало
виписування
епітетів,
констатацію
різноманітності мовних засобів і характеристику їх за родами.
Концепція мовної освіти в Україні формулює мету вивчення мов як
таку, що полягає у «становленні духовно багатої особистості, яка володіє
вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися
виражальними засобами мови». Сьогодні держава й суспільство
вимагають від мережі освітніх закладів, передусім вищих навчальних
закладів, формувати високоосвічену інтелектуальну самодостатню мовну
особистість, яка користується літературним унормованим мовленням.
Насамперед це стосується процесу підготовки студентів педагогічних
вишів, покликаних у своїй подальшій професійній діяльності ефективно
здійснювати не тільки мовно-мовленнєву підготовку молодших школярів, а
й психологічну, соціальну та творчу. Інакше кажучи, освіта повинна стати
життєво адекватною, зорієнтованою на задоволення потреб і культурних
запитів особистості, пов’язаних із практичною діяльністю.
Комунікативна підготовка студентів, що здійснюється на практичних і
семінарських заняттях, передбачає як набуття й удосконалення вмінь
сприймати, відтворювати та створювати власні тексти різних типів і стилів,
висловлюватися точно, чітко, доречно й переконливо, так і вміння передати
свої знання іншим, сприяти набуттю відповідних компетентностей учнями
початкової школи. Насамперед студентам доречно на семінарських або
практичних заняттях продемонструвати, зокрема шляхом використання у
структурі заняття презентативних засобів, медійних зображень, що «однакові
мовні засоби можна організувати та сприйняти по-різному залежно від
комунікативних настанов, водночас комунікативні настанови можна
вербалізувати в різний спосіб» [11, 30]. У процесі створення методичних
комплектів доцільно використовувати не тільки чинні підручники,
рекомендовані науково-методичні журнали, посібники, а й сучасні
електронні засоби, які сприятимуть активізації образного мислення школярів,
усвідомленню нових відтінків значень. Наприклад, у процесі роботи над
розвитком описових умінь учнів можна запропонувати студентам
використати невеличку за обсягом презентацію, яка б подавала широку гаму
кольорів снігу: від загальновідомого білого й до фіолетового нічного. Зорове
сприйняття
незвичайних
зображень
сприятиме
усвідомленню
різноманітності опису понять, добору характеристик, які не відповідають
простій згадці про предмет і не спираються лише на життєвий досвід учнів.
Доречним було б і створення допоміжних описових словників прикметників,
які б учні могли використовувати в подальшій комунікативній діяльності
впродовж навчального року.
Одним із напрямів реалізації компетентнісного підходу до вивчення
методики рідної мови може бути введення в навчальні плани вищих
педагогічних закладів освіти нових спецкурсів і спецсемінарів, або окремих
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модулів з метою поглиблення підготовки студентів до практичного
провадження набутих умінь, оптимізації інновацій в освіті та реалізації
творчого потенціалу як студентів, так і учнів (наприклад: «Підготовка до
увиразнення мовлення школярів», «Мовна компетенція особистості:
соціолінгвістичний аспект», «Образне мовлення як засіб соціалізації
молодших школярів» та ін.).
Такі модулі допоможуть студентам навчати майбутніх учнів
правильно орієнтуватися в мовленнєвій ситуації, дотримуватися стильових
обмежень у відборі мовних і виражальних засобів, які сприятимуть
формуванню змісту висловлювання, забезпечити усвідомлення того, що
естетичні цінності рідної мови виявляються в багатстві виражальних
засобів, які, у свою чергу, функціонують у текстах різних стилів.
У мові процес назви поняття завбачує вибір із кількох ознак тієї, за
допомогою якої можна пізнати саме означуваний предмет, не сплутуючи
його з подібним. Кожна нація має свої національні особливості, зокрема і в
соціально-побутовому житті, що і знаходить своє відображення у виборі
ознаки предмета, його назви. Учителі початкової ланки мають навчити
дітей правильно й точно висловлювати свої думки, добирати для цього
відповідні слова з наявних у мові варіантних синонімічних засобів.
Безумовно, основне соціокультурне значення має лексика:
словосполучення, речення, зв’язні висловлювання. З них складається певна
мовна картина навколишнього середовища, яка визначає сприймання
цього
середовища
безпосередньо
мовцями
з
урахуванням
індивідуальностей і відмінностей. Учені зазначають, що різні мови можуть
бути не тільки за обсягом мовного матеріалу, а й за характеристикою
частин мови, зокрема в китайській і бірманській мовах не виділяють
прикметник як самостійну частину мови, а приєднують до дієслова,
використовуючи його здатність бути присудком без допоміжної зв’язки.
Відомо, що кліше англійця ─ його характер: стриманий,
прагматичний, холодний, мовчазний, ввічливий тощо. Якщо говорити про
національні особливості українського характеру, то варто відзначити
емоційність, інколи надмірну, щирість, балакучість тощо. Про це свідчить
широкий набір мовних засобів української мови, зокрема прикметникова
синонімія, антонімія, використання прикметників у переносному значенні.
Особливо різноманітно цей аспект представлено сталими виразами,
фразеологізмами, прислів’ями, приказками, у яких зосереджено давню
народну мудрість або соціально-культурний досвід народу.
Наприклад, Г. Алексевич наводить приклад зіставлення англійської та
української приказок «My friends were poor, but honest» (Мої друзі були бідні,
але чесні), у якому but (але) створює умовність судження із запереченням
нібито передбачуваного результату, що означає: «бідні люди — нечесні»
(прикметник «бідні» контекстуально протиставлено прикметнику «нечесні»).
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Варто зазначити, що з огляду української ментальності правильнішою була б
приказка: «Мої друзі були бідні й чесні», а ще й до цього синонімічного ряду
можна було б додати прикметник «прості», увести його у зв’язне
висловлювання для уточнення семантичного значення. Порівняння
українського варіанту приказки з англійським зразком яскраво відображає
національні відмінності, протиставляє контекстуальні значення одного й того
самого прикметника. Зауважимо, що такі зразки сприятимуть активізації
пізнавальної активності студентів у самостійній діяльності, власному пошукові
зразків мовного матеріалу.
Вважаємо, що провідним напрямом в опрацюванні прикметників має
бути не відірване від тексту ознайомлення й зіставлення лексикограматичних груп слів, а вивчення частин мови та їхніх форм шляхом
усвідомлення синтаксичної ролі їх у будові висловлювань, частіше
монологічного типу. Безперечно, основним засобом навчання є підручник з
достатньою кількістю вправ, виконання яких передбачає формування мовномовленнєвих умінь, опрацювання текстів, у тому числі малих фольклорних
жанрів тощо. Для підвищення рівня школярів щодо вільного володіння
прикметниками, сприймання та запам’ятовування, користування в
навчальній діяльності й повсякденному спілкуванні слід збільшити
використання у практичній діяльності художніх текстів, які мають на меті
виконання як мовних, так і країнознавчих або морально-етичних завдань.
Це можуть бути такі тексти:
1) описовий природничий (неживої та живої природи, настрою та
внутрішніх почуттів від зображуваних картин);
2) описовий міжособистісний (зовнішність людини або істоти, риси
характеру, особливості діяльності, поведінки, реагування на певні вчинки,
поведінку тощо);
3) культурно-історичний або національно-патріотичний.
Але, на нашу думку, формування комунікативних умінь школярів у
процесі засвоєння теоретичного матеріалу буде ефективнішим, якщо
поглибити частину завдань, використати розширити вправи завданнями
ситуативного характеру, спрямувати роботу в бік мотивованого мовлення.
Варто наочно показати те, що різні частини мови можуть надавати
одному й тому ж текстові різного стилістичного забарвлення, оскільки кожна
частина мови має свої особивості та емоційно-експресивні відтінки. Ознака
предмета – це певне узагальнення властивостей, що передає іменник, з яким
граматично й семантично тісно пов’язаний прикметник, хоча дефініцію
ознаки, крім прикметника, здатні відобразити й інші частини мови: біла
сорочка (прикметник), побілені паркани (дієприкметник), біліє лан (дієслово),
білизна полів (іменник), (на майданчику) біло від випускних суконь (прислівник). Проте в цих випадках ознака не є первинною, оскільки тісно пов’язана з іншим значенням слова й виступає у якості процесуальної ознаки (біліє
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земля), опредмечена ознака (білизна полів) тощо. Здатність передавати безпосередню ознаку характера тільки прикметникові. Головна функція прикметників у текстах – комунікативна, водночас вони можуть несуть і додаткове, стилістичне навантаження, бо слугують виражальними засобами мови.
Оволодіння мовою передбачає: набуття мовних умінь і теоретичних
знань як основи формування комунікативних умінь, умінь зіставляти
доречності використання певних мовних засобів із завданнями й умовами
спілкування (ситуацією); умінь створювати мовленнєві ситуації відповідно до
норм і правил спілкування; правильне використання різних мовних засобів.
Методисти визначають два різновиди навчально-мовленнєвих
ситуацій: «природну-реальну» (наприклад, створення монологічного висловлювання про реального друга, однокласника, знайомого з обов’язковим
використанням описових характеристик) і «штучну-уявну» (учитель пропонує
учням з опертям на зразок художнього тексту про зиму здійснити уявну
подорож до зимового лісу і описати свої враження з використанням
прикметників). Завданнями до такої ситуації, наприклад, можуть бути:
- Прочитайте запропонований текст. Знайдіть у тексті
прикмету для прогнозування погоди. Запишіть її. Згадайте з уроків
природознавства характерні особливості хмар, із яких може піти сніг?
Випишіть прикметники, складіть за їхньою допомогою усний опис
зимового лісу. Уявіть кришталевий посуд. Що в ньому спільного із
зимовими деревами? Який звук з’являється, якщо легенько торкнутися
кришталевими бокалами один одного? Запишіть опис снігу,
використовуючи прикметники-синоніми зі словника.
Слід зазначити, що застосування комунікативних (мовленнєвоситуативних) завдань є варіативним, учитель може ситуативно змінювати
тематику ситуації спілкування, процес її створення з учнями,
передбачуваний результат спілкування. Окрім того, закріплення здобутих
знань і вмінь варто здійснювати й на інших уроках у початковій школі, у
позакласній виховній діяльності, повсякденному спілкуванні. Зауважимо,
що значна увага у процесі виконання додаткових вправ має бути приділена
особистості учня, його інтересам, використанню інтерактивних технологій
(або елементів), які активізували б розумову й мовленнєву діяльність
школярів протягом уроку.
Висновки. Отже, сучасні вимоги до мовно-мовленнєвої підготовки
учнів початкової ланки загальноосвітніх шкіл вимагають якісно нової
підготовки вчителя, який повинен не лише здобути лінгвістичні знання, а й
володіти ними, використовувати у власному мовленні, а й закласти основу
цих знань школярам.
Вивчення мовних одиниць, що ґрунтується на системному розгляді їх у
єдності їхніх значень, форм і функцій є оптимальним шляхом формування
мовної особистості. З огляду на результати аналізу практичної діяльності
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майбутніх учителів і якість засвоєння учнями зображувальних засобів мови,
зокрема прикметників, ефективна реалізація засад компетентнісного підходу
можлива за умови презентації й вивчення функцій прикметників у
художньому тексті, що сприяє не лише формуванню комунікативної
компетентності учнів, а й студентів. Водночас зазначаємо, що мета застосування вчителем додаткових текстових вправ для засвоєння виражальної
функції прикметників полягає в тому, щоб посилити комунікативну
спрямованість методичної системи підручників, сприяти формуванню
мовленнєво-комунікативних умінь і соціалізації молодших школярів.
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РЕЗЮМЕ
Зенченко Т. Ф. Подготовка студентов к изучению имени прилагательного как
способа овладения учащимися начальных классов навыками образной речи.
Компетентностный подход к преподаванию языково-речевого курса
стимулирует развитие вопросов оптимизации речевого общения не только
учащихся общеобразовательной школы, в частности младшего ее звена, но и в
системе подготовки учителей в высшем учебном заведении; создание системы
методических рекомендаций для будущих учителей начальной школы, определение
особенностей подготовки будущих учителей к формированию коммуникативной
компетентности младшего школьника. Работа над изучением изобразительных
средств языка, в том числе имени прилагательного, вмещает широкие
возможности для обогащения лексического запаса учащихся, формирования умений
определить функцию имен прилагательных в речи, заменять их синонимами,
использовать обозначенную часть речи во время построения высказываний.
Ключевые слова: компетентностный подход, речевая деятельность,
развитие речи учащихся, имя прилагальное, обогащение активного словаря,
прилагательные-синонимы, прилагательные-антонимы, связная речь, речевые
навыки, практическая работа, упражнения, речевой материал.

SUMMARY
Zenchenko T. Preparation of the students for the study of an adjective as a way of
mastering the skills of primary school pupils figurative speech.
The competence approach to the language and speech course teaching stimulates the
development not only of the secondary school pupils’ speech communication optimization,
particularly in primary school pupils, but also in the system of teachers’ training in higher
educational establishments. The system of methodical guidelines for future primary school
teachers is worked out. The features of future teachers’ training in the process of the primary
school pupils’ communicative competence forming, particularly in the studying of adjectives
are determined.
According to the linguists O. K. Bezpoyasko, K. H. Horodens’ka, V. M. Rusanivs’ky
feature is an object quality, which is not subject to a time changes, it is inseparable from it, it
is a natural entity, constantly accompanies it; the idea about adjective’s features static
character and immutability is formed according to it.
One aspect of the language practical teaching intensification at school is pupils’
speech skills improving in the process of studying parts of speech. In our opinion adjectives
take special place in it. The linguists and lingua- didacticians believe that the imagery of
language in a fiction is created by the extensive using of figurative-expressive means such as
epithets. Epithets are often the adjectives that improve verbal characterization, caused the
additional features and emotionally expressive nuances. Teaching the adjective certainly has
great potential for enriching the primary pupils’ vocabulary, developing abilitie to determine
the function of adjectives in speech, replacing them with synonyms, and using this part of
speech in the sentences.
Stylistically the adjectives often serve as epithets. Future teachers must describe
epithets’ role as the primary function of adjectives to the pupils. It must be noted that any
communication has certain degree of emotion because adjective’s importance is quite
reasonable. The epithet is the most used stylistic device, it provides the author the widest
range of expressing their personal perception of people and events, it helps to define the
author’s communicative utterances to a certain social group. Communicative and expressive
adjective’s functions are implemented in different types of texts and utterances primarily to
express their attitude to the event or phenomenon. Emotional epithet is perhaps the most
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significant means of speaking. Attitude to reality is displayed with a predicative function of
adjectives taken in the short form (texts of the scientific style, newspapers).
Key words: competence approach, speech activity, students’ speech skills improving,
an adjective, active vocabulary enriching, adjective synonyms, adjective antonyms,
monologue utterances, speech skills, teaching, exercises, language material.
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ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГУМАНІТАРНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ВНЗ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
Автор статті аналізує стан впровадження інтегрованого підходу до
підготовки майбутніх фахівців негуманітарного профілю у практику в Україні та за
кордоном. Проведений аналіз навчальних планів, анотацій та робочих програм
дисциплін ВНЗ низки країн, зокрема США, Великої Британії, Австралії, Швейцарії та
України, засвідчує: навчальні дисципліни, що інтегрують гуманітарні та вузько
професійні галузі науки, викладаються у більшості вищих навчальних закладів, які
займають лідерські позиції світових рейтингів. У межах сучасної системи освіти
викладання спецкурсів, що синтезують професійно орієнтовані та гуманітарні
знання, забезпечує осмислення соціальної реальності, озброює інструментарієм
аналізу соціальних проблем та позитивно впливає на формування професійних
компетенцій майбутнього фахівця.
Ключові
слова:
підготовка
майбутніх
фахівців,
гуманітарні
дисципліни,принцип інтеграції, аналіз навчальних планів, інтегрований спецкурс,
синтез гуманітарних та професійних дисциплін.

Постановка проблеми. Законодавча реформа вищої освіти в Україні
нарешті уможливлює реалізацію нової освітньої парадигми, яка руйнує
довготривалий розрив між гуманітарною та професійною освітою.
Переконані, що гуманітарні науки мають ґрунтуватися на професіоналізації,
що передбачає надання знань, необхідних не лише для роботи за фахом, а
й таких, які дають змогу здійснювати «…діагностику людини та соціального
середовища» (за О. І. Скнар) [1, 67]. За умови належної розбудови
навчальних планів університетами, у контексті наданої їм автономії, є
можливість практично реалізувати принципи інтеграції гуманітарного
знання у професійну площину. На нашу думку, один із шляхів вирішення
проблеми – це розробка інтегрованих навчальних програм дисциплін
гуманітарного блоку. Синтез професійно орієнтованого та базового
матеріалу дає можливість майбутньому фахівцеві побачити практичну
значимість суспільно-політичних дисциплін.
Аналіз актуальних досліджень. Вітчизняні та зарубіжні вчені
Л. В. Барановська, В. А. Доманський, Е. В. Лузік, З. Мартінез акцентують увагу
на пошукові шляхів практичного вирішення проблеми розрізненого,
автономного викладання дисциплін гуманітарного циклу у вищих навчальних
закладах, що призводить до мозаїчності, відсутності системних, об’єднаних
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наскрізною ідеєю, загальною метою чи темпоральними зв’язками знань [2;
3]. Науковці переконливо доводять, що заявлена проблема вимагає нових
підходів до її вирішення. Зазначена наукова позиція нам досить близька,
вбачаємо прогрес і поступ до більш досконалої моделі підготовки
майбутнього фахівця за принципом інтеграції. Саме це, на відміну від
міжпредметних зв’язків, що носять періодичний характер, уможливлює
встановлення концептуальних взаємозв’язків, оскільки спирається на загальні
для декількох предметів наукові ідеї.
Метою статті є висвітлити практичний стан розв’язання означеної
проблеми у світі та в Україні.
Виклад основного матеріалу. Світова практика свідчить про
ефективність ідеї синтезу гуманітарних і професійних дисциплін.
Проведений аналіз анотацій і робочих програм наведених дисциплін низки
країн, зокрема США, Великої Британії, Австралії, Швейцарії, актуалізує роль
наук соціального характеру для формування особистості сучасного
молодого спеціаліста, зокрема економічного спрямування. Так, слухачам
економічного факультету Оксфордського університету пропонують
декілька інтегрованих дисциплін. А саме: інтегрований курс «Філософія,
політика та економіка», що об’єднує три базові підходи до розуміння й
аналізу суспільного життя людства. У переліку спеціальностей, яким
рекомендують вивчення дисципліни, – банківська справа, управління
бізнесом, менеджмент-консалтинг, фінанси, бухгалтерія тощо. Наступний
курс – «Наука про людину» передбачає інтегрування біологічних і
соціальних дисциплін та уможливлює здійснення системного аналізу
подібностей і розбіжностей у взаємодії різних етнічних культур,
особливостей етичних принципів розбудови культурних суспільств,
взаємодію людини з оточуючим середовищем тощо. Дисципліна
зорієнтована на майбутніх фахівців у галузі торгівлі, менеджменту, фінансів
і бухгалтерії. Безумовно, такий підхід дає можливість розвивати
креативність інтелекту, уміння здійснювати аналіз, розбудовувати зв’язки
та, врешті-решт, сформувати особистість високо ерудованого фахівця.
Навчальний план Портсмауського університету (Велика Британія) для
студентів відділення «Людські ресурси та маркетинг» пропонує курс
«Бізнес та ділове спілкування» (викладається від 1 до 3 років),
спрямований на вдосконалення та розвиток навичок спілкування,
командної співпраці, планування та кар’єрного розвитку, управління
часом; курс «Міжнародне ділове спілкування» (для іноземних студентів,
викладається від 1 до 3 років), що має на меті вдосконалення навичок
англійської мови в контексті міжкультурної комунікації. Інший
інтегрований курс «Міжнародна торгівля та ділове спілкування» (від 1 до
4 років) передбачає вдосконалення володіння навичками ділового
спілкування в контексті міжнародної торгівлі.
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Навчальні дисципліни, що інтегрують гуманітарні та вузько професійні
галузі науки, викладаються у більшості вищих навчальних закладів, які
займають лідерські позиції світових рейтингів (за версіями QS World
University Rankings® 2012/2013 та The U.S. News World's Best Universities
Rankings). Наприклад: університет Колумбії (School of International and Public
Affairs, США) пропонує студентам курс «Маркетинг суспільного сектора,
стратегія планування, спілкування», у якому розкривається сутність процесів
функціонування суспільних і бюджетних організацій у ринковому середовищі,
передбачається навчання застосувань бізнес технік та розбудови стратегій
планування розвитку некомерційних структур. Наступна дисципліна «Етика
суспільного сектора» інтегрує знання в галузі філософії, політології та етики;
курс «Спілкування в організаціях» вивчає різні аспекти професійного
спілкування керівника, синтезуючи та поглиблюючи базові знання студентів із
психології, соціології, менеджменту та лінгвістики. Студенти-економісти
Масачусетського університету (США) вивчають дисципліну «Менеджмент та
динаміка систем», метою якої є оволодіння навичками здійснення
поведінкового аналізу систем у різних галузях (професійній, суспільнополітичній, економічній, екологічній тощо), застосовуючи філософські
підходи, теорії та методи. Пенсільванський університет (США) пропонує до
вивчення курс «Міжнародні стосунки та бізнес», націлений на розвиток
комунікативної компетентності майбутніх економістів у професійному аспекті
засобами дисциплін гуманітарного циклу (рідна та іноземні мови, етика,
естетика, психологія). У навчальних планах Швейцарського федерального
інституту технологій гуманітарна складова представлена інтегрованими
курсами «Психологічні аспекти менеджменту та технологій» (поглиблює
знання з психології управління, розбудови конструктивних робочих
стосунків), «Економіка енергетичної сфери та політика» (інтегрує суто
професійні знання в соціально-політичне, філософське поле), «Методика
менеджменту конфліктів» (націлений на опанування методами подолання та
конструктивного розвитку конфліктів у робочій сфері). Зазначені дисципліни
пропонують магістрам факультету менеджменту, технологій та економіки. На
наш погляд, це абсолютно обґрунтовано, оскільки ефективність інтегрованих
дисциплін полягає в якісній базовій підготовці студентів, яку вони отримали
за чотири роки бакалаврату. Саме це уможливлює успішне застосування
теоретичних знань загального характеру в практичній професійно
зорієнтованій діяльності.
У Вірджинському політехнічному інституті (США) з 2005 року цикл
гуманітарних інтегрованих дисциплін введено до інваріантної складової
навчального плану. Це може слугувати зразком для українських вищих
навчальних закладів, де інтегровані курси, як правило, не є обов’язковими.
Зокрема, студентам пропонують такі інтегровані курси: «Ідеї, культурні
традиції, цінності» (зміст синтезує елементи Західної філософії, культурології,
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історії та етики); «Креативність та естетика» (сутність в органічному поєднанні
основ мистецтвознавства й культурології); «Кількісна та символічна
аргументація» (мета – формування та вдосконалення навичок аналізу й
аргументації на підґрунті математичних прорахунків і логічних міркувань).
Слід зазначити, що попит на дипломованих спеціалістів цієї країни на
світовому ринку праці підтверджує продуктивність інтегрованого профільно
орієнтованого вектору розвитку вищої школи Сполучених Штатів.
Інша країна, де інтегрування є одним з основоположних принципів
вищої освіти, – це Австралія. Університети цієї країни пропонують не лише
інтегровані навчальні курси, а й інтегровані спеціальності. Наприклад,
студенти університету Монаш мають змогу паралельно отримати подвійну
кваліфікацію бакалавра бізнесу й комерції та професійної комунікації,
бакалавра економіки за напрямами «Фінанси», «Менеджмент»,
«Маркетинг» та бакалавра гуманітарних наук; Університет Макуорі пропонує
синтезований кваліфікаційний рівень «Бакалавр комерції й аудиту» та
«Права», «Бакалавр ділового адміністрування» та «Психології і мистецтва»,
«Бакалавр ділового адміністрування» та «Права»; Університет імені Чарльза
Стюарта – «Бакалавр мистецтва» за напрямом «Графічний дизайн» та
«Економіка». Таке поєднання гарантує студентам глибокі знання не лише з
економіки та бізнесу, але й у сфері психології, юриспруденції, етики,
комунікації, реклами, що значно підвищує конкурентоспроможність
майбутнього фахівця, сприяє адаптації теоретичних знань у практику.
Специфіка підготовки бакалаврів за двома напрямами полягає у
впровадженні значної кількості дисциплін інтегрованого характеру. Так,
студенти, які здобувають кваліфікацію «Бакалавр бізнесу» (Університет
Чарльза Стюарта), опрацьовують курси «Мова бізнесу і культура» та «Ділове
спілкування», що синтезують елементи дисциплін гуманітарного
спрямування, а саме: етики, культурології, філософії, філології, конфліктології.
Дисципліна «Бухгалтерія» презентується історичний розвиток та аналіз
становлення бізнесу й бухгалтерської справи від давніх часів до ХХІ століття. У
спецкурсі «Реклама та етика» розглядаються ключові питання соціального,
економічного та етичного змісту, пов’язані з рекламною діяльністю.
Університет Монаш пропонує для студентів факультету бізнесу та економіки
курси «Інтегровані маркетингові комунікації», «Міжнародний менеджмент
людських ресурсів», «Комунікація та творчість», «Класова, культурна та
регіональна ідентифікація» тощо. Наведені приклади розкривають ступінь
розв’язання досліджуваної проблеми за рубежем. Можна зробити висновок,
що активне впровадження в освітню практику інтегрованих курсів засвідчує
його ефективність і результативність.
Звернемося до стану практичної реалізації досліджуваної проблеми
в нашій країні.
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Аналіз навчальних планів 13 вищих навчальних закладів
Дніпропетровського, Донецького, Запорізького, Київського, Львівського,
Харківського регіонів засвідчує, що стан упровадження інтегрованого
підходу до підготовки майбутніх фахівців негуманітарного профілю в
практику на даний момент не можна в цілому вважати задовільним.
Звичайно, позитивом є те, що гуманітарна складова навчального процесу
майбутніх фахівців економічного профілю представлена комплексом
дисциплін, а саме: філософією, політологією, культурологією, історією
України, іноземною мовою, основами наукових досліджень. Проте, це
переважно стандартний набір дисциплін без урахування тієї чи іншої
спеціальності та рівня готовності студентів до їх опанування. Ніякою мірою
не применшуючи їхнього позитивного впливу на формування цілісної
особистості молодого фахівця, варто зазначити, що змістова складова
предметів гуманітарного циклу в основному має небагато спільного зі
знаннями, пов’язаними з професійною сферою майбутніх спеціалістів,
зокрема, економістів. Це певною мірою зумовлено особливостями
стереотипного структурування навчальних планів підготовки спеціалістів,
оскільки на І–ІІ курсах, коли здійснюється викладання означених
дисциплін, студенти фактично не володіють фаховими знаннями. Цілком
логічно, що мета гуманітарних дисциплін зводиться до розвитку загальної
культури, світогляду, системи цінностей і світовідчуттів особистості без
цілеспрямованої адаптації до певної спеціальності. Проте потенціал
застосування дисциплін гуманітарного циклу у вищих навчальних закладах
значно потужніший. У межах сучасної системи освіти гуманітарні знання
повинні забезпечувати осмислення соціальної реальності, озброювати
інструментарієм аналізу соціальних проблем та створювати умови для
реалізації творчих здібностей майбутнього фахівця. Про актуальність
досліджуваної проблеми свідчить той факт, що у державних стандартах
гуманітарне спрямування освіти набуває особливого відображення.
Нормативна частина змісту освіти визначає обов’язковість вивчення деяких
гуманітарних наук (етики, філософії, світової та вітчизняної культури,
педагогіки тощо) в обсязі 20 % від навчального часу підготовки фахівців.
Інший нормативний документ, Наказ МОН № 642 від 09.07.09 «Про
організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором
студента» [4], наводить перелік нормативних дисциплін, надає
рекомендації щодо вибіркової складової гуманітарної підготовки
бакалаврів та зазначає, що вищий навчальний заклад має право змінювати
зміст варіативної частини «…з урахуванням особливостей напрямів
(спеціальностей), за якими здійснюється підготовка фахівців» [4].
Безумовно, позитивним є надання вищим навчальним закладам та
студентам свободи вибору дисциплін, які є необхідними для зростання
всебічно підготовленого спеціаліста, здатного відповідати викликам
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соціуму. Проте стандарти, рекомендації та реальна практика не завжди
співпадають. Тим більше сподівань ми покладаємо на реформування
процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.
Щодо стану справ в організації гуманітарної підготовки студентів, для
прикладу наведемо ситуацію, яка складається з викладанням дисциплін
гуманітарного спрямування в Криворізькому економічному інституті ДВНЗ
«Криворізький національний університет». У результаті реорганізації
навчальних планів і скорочення обсягу навчальних годин вагомих втрат
зазнали саме дисципліни гуманітарного циклу. Наприклад, «Українська
мова» викладається лише протягом одного семестру (раніше вивчали два) на
всіх спеціальностях економічного спрямування; «Іноземна мова» – протягом
двох семестрів (раніше протягом чотирьох семестрів іноземна мова
викладалась як обов’язкова дисципліна, окрім того, студенти мали право
обирати факультативний спецкурс «Іноземна мова» (чотири роки навчання),
з якого складали держіспит), на ІІ курсі такі навчальні дисципліни як
«Педагогіка», «Іноземна мова», «Психологія спілкування», «Методика
викладання економіки» представлені лише у формі варіативної складової, що
не гарантує розбудови якісної бази для зростання спеціалістів, які мають
відповідати сучасним вимогам щодо професійної та світоглядної
компетенцій. Прикрим є факт, що студенти можуть обрати лише одну
дисципліну з переліку. Як результат, у майбутньому неякісно підготовлений
спеціаліст виявляється не готовим до співпраці із зарубіжними партнерами,
недостатньо володіє знаннями у сфері професійного ділового спілкування. Це
лише один приклад ігнорування системи гуманітарних наук у підготовці
майбутніх фахівців негуманітарного профілю, але, на жаль, не єдиний, про що
засвідчує аналіз навчальних планів. Тенденції світової історії становлення та
розвитку вищої освіти доводять, що вузько професійний підхід до підготовки
спеціаліста є малоефективним, у цілому неперспективним. Молодому
спеціалісту з обмеженим спектром гуманітарних знань необхідно докласти
надзвичайних зусиль, щоб стати конкурентоспроможним фахівцем. Врештірешт, не кожен спроможний зробити це самостійно. Безумовно, економічна
доцільність утримання професорсько-викладацького має бути обґрунтована
та прямо пропорційна якості послуг, які отримують студенти. Абсолютно
переконані, що такі жорсткі умови диктують необхідність нових підходів до
структурування навчальних програм і планів. Пропонований підхід
інтегрування гуманітарних дисциплін у площину фахових знань є одним з
ефективних шляхів не лише компенсації втрачених можливостей у минулому,
а й одна з перспективних тенденцій розбудови інноваційної системи
гуманітарної підготовки спеціалістів економічного профілю.
Ще одним негативним фактором є недостатня кількість спецкурсів
інтегрованого змісту, які пропонують практичні кроки до розв’язання
означеної проблеми. Аналіз вітчизняних наукових досліджень і практичних
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розробок свідчить про наявність навчальних курсів (спецкурсів) і
методичного забезпечення до них. Більшість із них пройшли апробацію,
підтвердивши доцільність застосування у вищий школі через оприлюднення
результатів у фахових виданнях, захист дисертацій, видання методичних
рекомендацій і посібників. Проте нерідко існуючі наробки залишаються
незатребуваним пасивним «портфоліо» вітчизняної науки і, поступово
втрачаючи актуальність, перетворюються на непридатні до вжитку.
На нашу думку, синтез професійно орієнтованого та базового матеріалу
сприяє ефективному викладанню таких спецкурсів, як «Професійне ділове
спілкування», «Паблік рілейшнз», «Психологія бізнесу», «Іноземна мова за
професійним спрямуванням» та інших на всіх етапах підготовки фахівців і
позитивно впливає на формування їхніх професійних компетенцій. У
зазначеному напрямі працює низка вищих навчальних закладів України, що
заслуговує на увагу (Донецький національний технічний університет,
Дніпропетровська державна фінансова академія, Львівська державна
фінансова академія, Львівський інститут економіки і туризму та інші).
Розглянемо більш детально приклади ефективної трансформації змісту
гуманітарних дисциплін у професійну площину. Успішне впровадження
інтегрованого підходу до організації навчального процесу у вищих
навчальних закладах започатковано в Донецькому національному
технічному університеті. Там у процесі підготовки бакалаврів за
спеціальностями «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка» та
«Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності»
апробовується
експериментальна програма викладання фахових дисциплін іноземною
мовою. А саме: «Економіка підприємства», «Міжнародний менеджмент»,
«Європейська інтеграція», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Ділове
спілкування», «Психологія міжкультурних стосунків» тощо. Подібна практика
характерна для ВНЗ, де впроваджено англомовний проект, наприклад, у
Національному авіаційному університеті з 1999 року студенти окремих
спеціальностей навчаються англійською. Національний університет харчових
технологій пропонує магістерську програму з англійською мовою викладання
за спеціальністю «Екологічний контроль та аудит». Безумовно, це забезпечує
оволодіння студентами іноземною мовою на високому й достатньому рівнях,
сприяє формуванню навичок професійного ділового спілкування та адаптує
молодого спеціаліста до потреб сучасного глобалізованого ринку праці.
Ще одним прикладом є освітня програма підготовки бакалаврів за
напрямом «Управління персоналом і економіка праці» в Дніпропетровській
та Львівській державних фінансових академіях. У вибірковому блоці
пропонуються такі дисципліни гуманітарного спрямування: «Поглиблене
вивчення іноземної мови», «Ділова іноземна мова», «Друга іноземна мова»,
«Філософія глобальних проблем сучасності», «Етика і психологія ділового
спілкування», «Паблік рілейшнз» тощо. Із цього переліку навчальних
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предметів видно, що пріоритетна роль відводиться іноземним мовам.
Переконані, що це не самоціль, оскільки інтегрування професійно
зорієнтованого матеріалу в лінгвістичний простір зумовлене євроінтеграційним спрямуванням української держави, що на сьогоднішній час
актуально і реально.
В іншому Львівському ВНЗ, Інституті економіки і туризму, також
приділяють увагу оволодінню іноземними мовами. Зокрема студентам
пропонується вивчати три іноземних мови (англійська, німецька –
обов’язково, польська й італійська – факультативно за вибором студента).
Окрім того, до переліку вибіркових дисциплін внесено конфліктологію,
основи екології, етику бізнесу, естетику та дизайн. Цілком слушний підхід,
ураховуючи спеціалізацію підготовки студентів. Запорізький національний
університет пропонує слухачам широкий вибір дисциплін гуманітарного та
соціально-економічного спрямування. Це курси із глобалістики,
господарського права, основ правознавства, екологічної економіки,
соціально економічних відносин, екотехнології, логіки, гендерних досліджень
тощо. Таке розмаїття дає можливість майбутнім економістам обрати саме ті
дисципліни, які, на їхню думку, стануть підґрунтям для успішної професійної
діяльності та кар’єрного зростання. Наприклад, дисципліна «Гендерні
дослідження» знайомить майбутніх фахівців зі становленням і розвитком
гендерної науки у світі, з відповідною правовою базою, сучасною гендерною
політикою в Україні, Європі та інших частинах світу. Молодий спеціаліст,
озброєний адекватними знаннями, вільно орієнтується в етичних і моральних
проблемах у цій сфері, успішно й толерантно долає існуючі стереотипи та
протистоїть дискримінації за гендерними ознаками.
Підсумовуючи зазначене стосовно стану гуманітарної підготовки
студентів у ВНЗ, можна зробити висновок, що в цілому в Україні є нагальна
потреба в інтенсивному реформуванні традиційної системи на основі
позитивного досвіду інтеграції гуманітарної та фахової підготовки
майбутніх фахівців.
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РЕЗЮМЕ
Зотова-Садило Е. Ю. Профессионально-коммуникативный потенциал
гуманитарной подготовки студентов в ВУЗе: практический аспект.
Автор
статьи
анализирует
практический
аспект
внедрения
интегрированного подхода к подготовке будущих специалистов негуманитарного
профиля в Украине и за рубежом. Проведенный анализ учебных планов, аннотаций и
рабочих программ дисциплин ВУЗов ряда стран, в частности США, Великобритании,
Австралии, Швеции, Украины, свидетельствует о следующем: учебные дисциплины,
которые интегрируют гуманитарные и узко профессиональные области науки,
успешно преподаются в большинстве высших учебных заведений, занимающих
лидерские позиции мировых рейтингов. В современной образовательной системе
внедрение спецкурсов, которые синтезируют профессиональные и гуманитарные
знания, обеспечивает осмысление социальной реальности и позитивно влияет на
формирование профессиональных компетенций будущего специалиста.
Ключевые слова: подготовка будущих специалистов, гуманитарные
дисциплины, принцип интеграции, анализ учебных планов, интегрированный
спецкурс, синтез гуманитарных и профильных дисциплин.

SUMMARY
Zotova-Sadylo O. Professional-communicative potential of humanitarian preparation
of the students in higher education: practical aspect.
The practical aspect of integrated approach to the preparation of future specialists in
Ukraine and abroad has been investigated in the article. The mentioned approach facilitates the
establishment of conceptual intercommunications among professionally oriented disciplines and
liberal arts so far as it’s based on several subjects common ideas. The curricula, structural
abstracts, disciplines programs analysis of some countries universities (the USA, Great Britain,
Australia, Switzerland and Ukraine) has been carried out by the author.
The analysis has highlighted the positive effect of public-spirited and social sciences on
future professional personality. The disciplines synthesized liberal arts and narrow professional
spheres of study are taught at the most of universities occupying leader positions of the world
rating. The efficiency of the integrated approach is confirmed by demand on these higher
educational establishments graduating students in the labour market.
The examination of thirteen Ukrainian higher educational establishments’ curricula
certifies that the humanitarian constituent of educational process is presented by the
research discipline group like Philosophy, Political science, Culture study, History of Ukraine,
Foreign language, Bases of scientific research. However, it is a mainly standard set of
disciplines regardless of any specialty or students competence level. The investigation of
scientific researches and practical developments testifies to availability of educational
courses and appropriate methodical support. What is more, most of them have been put to
an evaluation test, confirmed their application expediency at higher school by the results
promulgation in professional editions, defense of dissertations, edition of methodical
recommendations and manuals. But quite often the groundwork goes waste and turns into
passive «portfolio» of national science.
We are convinced the synthesis of the professionally oriented and base material of
liberal arts promotes the effective teaching of such special courses as «Professional Business
Communication», «Public Relations», «Business Psychology», «Professional Foreign
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Language» at all stages of professional training. The integrated special courses have positive
impacts on the acquisition of professional competences and skills. The research also
underlines the key role of integrated disciplines in addressing the socioeconomic challenges.
Key words: liberal education, the university training, an integrated approach,
curricula analysis, the synthesis of the professionally oriented and human sciences.
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Т. Г. Калюжна, Ю. Л. Радченко
Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України

READINESS TO INNOVATIVE ACTIVITY IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL
PRACTICE AS AN IMPORTANT PROFESSIONAL QUALITY OF FUTURE TEACHERS
Визначено термін «готовність до інноваційної педагогічної діяльності» як
особистісно-професійну якість, що характеризується усвідомленням значущості та
зацікавленості студента здійснювати інноваційну діяльність на інноваційних засадах;
наявністю мотивації з одночасним набуттям спеціальних знань, умінь, які забезпечують організацію інноваційної педагогічної діяльності; потребами творчої само реалізації і професійного вдосконалення. З’ясовано, що під час проходження педагогічної
практики у ВНЗ відбувається формування готовності до інноваційної діяльності
майбутніх учителів. Визначено структурні компоненти готовності до інноваційної
педагогічної діяльності. Виокремлено педагогічні умови формування готовності
студентів до інноваційної педагогічної діяльності у процесі педагогічної практики.
Ключові слова: інноваційна діяльність, педагогічна практика, професійна
якість, майбутній учитель, готовність до інноваційної діяльності, педагогічні
інновації, педагогічні технології, інноваційна компетентність.

The problem in general. The modernization of higher education in Ukraine
under the conditions of its entry into the European educational area focuses on
the search for innovative approaches to improve the quality of education, meet
new educational and pedagogical issues and active implementation of educational
innovations in practice. In the innovative transformation the informational
globalized society puts forward high demands to the level of theoretical
knowledge and practical teacher training, including its innovative competence,
innovative thinking, innovative culture and innovative educational activity.
Teacher readiness to innovative activity is the ability to develop and implement
pedagogical innovations in the educational process.
Pedagogical innovation is the introduction of something new into the
educational process: into the objectives, content, forms and methods of
cooperation between teachers and students in the classroom and so to improve
the educational process. However, pedagogical innovation does not occur without
creative efforts, and it is the result of scientific research, advanced educational
experience. A teacher has to solve the problems associated with the necessity of
combining innovative programs of public education and training programs. They
require fundamentally new methodologies, new level of pedagogical innovation.
So, one of the important qualities of a teacher and the condition of success as a
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professional is his readiness to innovative activity. In its turn, future teacher
readiness to innovative activity appears as a necessary component of his
professional readiness.
Successful innovative activity implies that the teacher is aware of the
practical value of various innovations and appropriateness of their use in
education not only on professional, but also on a personal level. Unfortunately,
nowadays teachers carry out innovative activity without professional and
personal readiness to it only due to the lack of experience of doing this activity,
which any future teacher can get during the pedagogical practice while
studying at higher educational establishments.
Current research analysis. In foreign and native science the questions of
future teacher innovative educational activity are outlined in the studies of
K. Angelovski, H. Barnett, V. Bykov, I. Dychkivska, V. Kremen, O. Ogiienko,
A. Pidlasyj, I. Pidlasyj, O. Savchenko V. Slastonin, L. Vashchenko, I. Zyazyun and
other scientists.
There are scientific works relevant to the problem of student readiness
to innovate activity by A. Abdullina, A. Bartko, J. Bludova, L. Bulatov, A. Zhukov,
L. Kovalchuk, K. Makogon, T. Perekrostova, A. Khaustova, L. Khomych and
scientific thesis by I. Gavrish, N. Kazakova, N. Klokar, A. Kozlov, I. Chorney.
The purpose of the article is to study future teacher readiness to
innovative activity in the process of pedagogical practice, its structure, level
indicators, criteria and conditions of its formation.
The methodological basis of the study is scientific understanding of
psychological and pedagogical views on educational innovation (K. Angelovski,
I. Dychkivska, V. Bykov, V. Zahvyazynskyy); leading scientists ideas to forming
future teacher readiness to innovative activity and his implementing innovative
pedagogical techniques (I. Gavrish, A. Piechota, O. Savchenko); statements
according to the student pedagogical practice organization at higher educational
establishments (A. Abdullina, A. Bartko, V. Slastonin, L. Khomich, I. Chorney).
Methods. For the purpose of the study the following methods are used
systematic analysis of philosophical, pedagogical and psychological scientific
literature, researching and summarizing of educating experience; test,
questionnaire, interviewing.
The main ideas. The implementation of pedagogical innovations
accompanies certain problems of future teacher activity during his training at
the university. First, the lack of science and practice combination creates an
artificial stimulation of innovation development, lack of its practical using
causes wrong motivation to studying; incorrect psychological understanding of
educational process leads to disruption of pedagogical principles; excessive
informational content of disciplines makes difficult for students to separate
main material from the secondary; lack of understanding the technology
flexibility limits the creative approach to its using; lack of diagnosis gives bad
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calculation of lessons (I. Pidlasyy). Therefore, the general interest to issues of
teacher training to innovative activity remains increased.
Let’s study the scientists’ views on the nature of innovative activity. First,
it is defined as the creation of new ideas, which implementation changes and
improves the traditional forms and methods of educational process, resulting
in innovative action. Secondly, it is described as the highest level of pedagogical
creativity, process of generating innovative ideas and their implementation and
dissemination, updating educational theory and practice, as alternative to
conservative, steady and authoritarian activity style, creative approach to
solving usual professional problems (J. Budas). Thirdly, this term is defined as
activity of development, searching, studying and using the innovations and
their implementation (K. Makogon).
T. Perekrostova considers innovative activity as pedagogical activity with
certain aim based on realizing own practical educating experience to achieve
the best results, obtaining new knowledge, qualitatively different pedagogical
practice [3].
Modern scientists define professional readiness as the natural result of
special training, education and self-education, upbringing and self-upbringing
and define it as mental, activity-active state of the individual, sophisticated
quality, integrated system of characteristics regulating professional activity and
ensure its effectiveness [1, 53].
We agree with A. Bartkiv that readiness to innovative educational activity
is a personal condition, which implies that the teacher has motivational and
value attitude to the professional activity, possession of effective ways and
means of achieving educational goals, ability for creativity and reflection.
Many of the problems which teachers usually face to are associated with
low innovative competence. By A. Bartkiv, «innovative competence of the
teacher is a system of motivation, knowledge, skills, personal teacher qualities,
providing efficiency of using new pedagogical techniques while educating
pupils» [1, 53].
The essence similarity of the concepts «readiness to innovative
educational activity» and «innovative teacher competence» has let us interpret
the term «readiness to innovative educational activity» as formed future
teacher competence of best solving educational problems in the context of
implementing, disseminating, creating pedagogical innovations which is
systematically implemented in motivational, cognitive, creative, reflective and
technological components.
Let’s study the structure of future teacher readiness to innovative
activity which consists of interdependent and interconnected components.
The motivational component expresses the conscious teacher attitude to
innovative technologies and their role in solving urgent and current problems
of pedagogical education. The indicators of motivational component of
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readiness to innovative educational activity are cognitive interest to innovative
pedagogical technologies and personal aspirations for their application.
The cognitive component combines a set of teacher knowledge about
nature and features of innovative pedagogical technologies, their types and
characteristics, as well as a set of skills of using innovative educational technologies. The indicators of the formed cognitive component are methodological
knowledge; theoretical and methodological knowledge; the ability to apply
innovative educational technologies successfully; positive educational experience.
The creative component is implemented in innovative (non-standard)
solution of educational problems, improvisation, impromptu, as it has creative
features of innovative activity. The indicators of creativity is the ability to
create a new, innovative approach to the educational process, the ability to
solve any professional problems creatively, the ability to develop children
creativity. The creative component of readiness to innovative activity manifests
through the future teacher ability to develop and use pedagogical innovations
through flexibility, critical thinking, imagination.
The reflexive component includes the formed future teacher pedagogical
«self-concept» that focuses on the result of mastering its social and
educational relations with students, parents and colleagues. Realizing and
analyzing the effects of own activities by a teacher, implements through
reflexive processes such as self-understanding and understanding others, selfevaluation and evaluation of others, self-interpretation and interpretation of
others. The indicator of the reflective component in the structure of readiness
to innovative educational activity is the level of teacher evaluation himself as
the subject of innovative activity.
Knowledge of innovation in education, modern educational technologies,
researching innovative educating experience, skills and abilities required for
mastering, development, implementation and dissemination of educational
innovation refer to the technological component. The indicator of the
technological component is algorithmic of teacher educational actions in the
application of innovative educational technologies.
The structure of future teacher readiness to innovative educational
activity consists of intuitive, reproductive, search and creative levels [2].
1. The intuitive level of formed readiness to innovative educational
activity. Teachers at this level relate to innovation issues as alternatives to
traditional educational practice. The basis of this attitude is only an intuitive
readiness for perception of new, but not deep theoretical knowledge of
innovative activity features. Teacher reflection is not formed at this level.
2. The reproductive level of formed readiness to innovative educational
activity. This category of teachers is well aware of the theoretical principles,
content, specific methods of educators and innovators, but they use elements
of these systems in their own educational activities situationally.
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3. The search level of formed readiness to innovative educational
activity. Teachers of this group tend to work in new ways, introducing known
technologies in their activities. They are willing to experiment, they do not hide
any of their success or mistakes, they are open for public discussion of
pedagogical innovations.
4. The creative level of formed readiness to innovative educational
activity. These teachers are creative to innovative educational activity, have
profound and substantial knowledge about new research and innovative
approaches to teaching and educating, use the latest technologies and create
their own. Realization of creative potential in the innovative process is the
most important guide of activities for many teachers of this level.
B. Slastonin defines the following criteria of teacher readiness to
innovative activity: awareness that innovative activity is necessary, readiness to
creative innovative activity at school; confidence that the innovation will lead
to positive results; consistency of personal goals and innovative activity;
readiness to overcome creative failures; level of technological readiness to
perform innovative activity, positive evaluation of own previous experience in
the way of innovative activity; ability to professional reflection [4].
Following A. Bartkiv, prepared to innovative professional activity teacher
has such professional and personal qualities: formed pedagogical «self-concept»;
skills to formulate educational goals of disciplines and specific methods in a new
way to achieve and reinterpret them during educating; ability to build an entire
educational program that takes into account the individual approach to children,
educational standards, new pedagogical trends; correlation of contemporary
reality with the requirements of student-oriented education, adjustment of the
educational process on the criteria of innovative activity; ability to see the
individual abilities of children and to teach according to their characteristics; skills
to organize training and education productively, that is using innovative
technologies, foster the student development; possession of technologies,
innovative forms and methods of educating that require skills based on personal
experience and pupil motivation to be a co-creator of the goal, be interested in it
and be a competent assistant in correlation the goal and objective results, use
children available forms of reflection and self-evaluation; ability for personal
creative development, reflective activity, awareness of the importance, actuality
of own innovative search and discovery [1, 54].
In fact that readiness to innovative educational activity is an essential part
of future teacher training; we note that it should be formed during the
pedagogical practice. I. Chorney defines a number of pedagogical conditions for
students to optimize future teacher innovative educational activity during
pedagogical practice. We agree with the researcher that pedagogical conditions of
formation of future teacher readiness to innovative activity during the
pedagogical practice at pedagogical universities are: awareness of the purpose
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and significance of this activity, the desire of its implementation, a sense of
success of the results; students focusing on innovative activity, researching the
best educational experience of using innovative technologies, methods and
techniques of education; developing abilities to overcome the difficulties that
accompany the implementation of innovations in educating practice; providing
person-oriented approach in practical training by recognizing individual value and
student individual priority, giving him the choice of individual path in arranging
and conducting educational activities, showing personal potential through
individualizing and differentiating tasks of pedagogical practice [5, 11–12].
Conclusions. Scientific literature analysis has allowed to define the term
«readiness to innovative educational activity» as a personal and professional
quality characterized by awareness of the importance and student interest to
carry out educational activity on the basis of innovation; availability of
motivation, professional knowledge and skills that ensure the organization of
innovative educational activity; requirement of creative self-realization and
professional development. It has been found that the formation of future
teacher readiness to innovate activity is held during the pedagogical practice at
universities. The structural components of readiness to innovative educational
activity are defined. The pedagogical conditions of future teacher readiness to
innovative educational activity during pedagogical practice are determined.
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РЕЗЮМЕ
Калюжная Т. Г., Радченко Ю. Л. Готовность к инновационной деятельности в
процессе педагогической практики как важное профессиональное качество будущего
учителя.
В исследовании определен термин «готовность к инновационной
педагогической деятельности» как личностно-профессиональное качество,
характеризующееся осознанием значимости и интересом студента к обучению и
воспитанию учащихся на инновационных началах; наличием мотивации с
одновременным приобретением специальных знаний, умений, которые
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воплощаются в организацию учебно-воспитательной работы; потребностями
творческой самоактуализации и самореализации. Выяснено, что педагогическая
практика развивает творческую активность и самостоятельность студентов,
способствует формированию их как социально активных личностей с
инновационным потенциалом. Определены структурные компоненты готовности к
инновационной педагогической деятельности: мотивационный, когнитивный,
креативный, рефлексивный и технологический. Также указаны педагогические
условия формирования готовности к инновационной педагогической деятельности
будущих учителей в процессе педагогической практики.
Ключевые слова: инновационная деятельность, педагогическая практика,
профессиональное качество, будущий учитель, готовность к инновационной
деятельности,
педагогические
инновации,
педагогические
технологии,
инновационная компетентность.

SUMMARY
Kaljuzhna T., Radchenko J. Readiness to innovative activities in the process of
pedagogical practice as an important professional quality of future teachers.
The article deals with the theoretical bases of forming the future teacher readiness for
innovative educational activity in the process of pedagogical practice. Nowadays the
readiness to innovative educational activity is one of the most important qualities of a
teacher and the factor of his successful professional activity. The aspects of teacher readiness
are considered to innovative activity taking into account modern priorities of education.
Teacher’s readiness to development, testing and implementation pedagogical
innovation in the educational process appears as a necessary component of their
professional readiness. The term «readiness to innovative educational activity» is defined as
a personal and professional quality, characterized by awareness of the importance and
students’ interests to the training and educating pupils on the basis of innovation; presence
of motivation while obtaining special knowledge, skills, which are embodied in the
organization of educational work; requirements to creative self-actualization and selfrealization. It has been found that teaching practice develops the students’ creativity and
independence, promotes them as socially active individuals with innovative potential.
The structural components of readiness to innovative educational activity are
characterized. Readiness to innovate activity is an integral quality of the individual, and it is
characterized by a certain degree of formation of motivational, cognitive, creative, reflective
and technological components in their unity, which is manifested in the desire to innovative
educational activity, in readiness for its implementation at the professional level.
The pedagogical conditions of students’ readiness forming to innovative educational
activity during teaching practice are determined. The formation of teachers’ readiness to
innovative activity is a process that allows the teacher to help in the developing of his values
and humanistic orientation, awareness of solving methodology vocational and educational
problems, the specific concepts, the ways to implement the conceptual schemes of
experience; understanding his results of pedagogical innovations, criteria development of
their evaluation and self-esteem.
Key words: innovative activity, pedagogical practice, a professional quality, a future
teacher, readiness to innovation, pedagogical innovations, an educational technology,
innovative competence.
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ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
Стаття присвячена дослідженню технологій ситуативного моделювання як
різновиду інтерактивних технологій. Описані пріоритетні напрями розвитку
сучасної системи вищої освіти в Україні. Досліджено поняття інтерактивні
технології, гра, ділова гра, технології ситуативного моделювання. Визначено, що
технології ситуативного моделювання здатні формувати активну, творчу,
самодостатню особистість здатну до саморозвитку та до самоосвіти. Розкрито
роль технологій ситуативного моделювання у процесі професійної підготовки
майбутніх учителів.
Ключові слова: інтерактивні технології, технології ситуативного
моделювання, гра, імітаційна гра.

Постановка проблеми. Глобальні перетворення в суспільстві, швидкі
темпи зростання інформації вимагають від особистості вчителя широкого
діапазону знань, умінь, розвиненого інтелекту, здатності до постійної
самоосвіти й саморозвитку. Соціально-економічні перетворення створили
реальні передумови для оновлення системи освіти, що знаходить своє
відображення у створенні та використанні інноваційних технологій у
професійній підготовці майбутніх фахівців. Серед педагогічних технологій
саме інтерактивні технології в цілому, та технології ситуативного
моделювання зокрема відповідають потребам сучасної освітньої ситуації в
пошуку та впровадженні нових форм навчальних взаємодій між
учасниками процесу навчання.
Аналіз актуальних досліджень. Результати аналізу сучасної
психолого-педагогічної літератури свідчать, що такі вітчизняні дослідники,
як І. Зязюн, Н. Кузьміна, О. Пєхота, О. Сисоєва, Л. Хомич приділяють велику
увагу професійній підготовці майбутніх учителів. Серед зарубіжних учених,
які займалися проблемами готовності до професійної діяльності працюють
слід виділити таких як: Є. Васильєв, Д. Гопкінз, Л. Кандибович, М. Кларин,
Н. Кузьмін, О. Пригожин, Б. Сазонов, В. Сластьонін, В. Шукшунов та ін.
Питанням підготовки студентів ВНЗ до використання інноваційних
технологій займалися: Е. Балан, М. Богданова, І. Горбаченко, Н. Гупан,
І. Зязюн, О. Кіяшко, Н. Клокар, Л. Коваль, П. Кириллов, Н. Кічук, В. Лозова,
С. Логачевська, О. Маркова, С. Мартиненко, А. Міщенко, Н. Павленко,
І. Пальшкова, О. Пєхота, Н. Побірченко, І. Протасова, Н. Шолохова та ін.
Особливе місце посідають дослідження вчених, присвячені
інтерактивним технологіям таких фахівців, як І. Абрамова, Н. Балицька,
О. Біда, О. Єльникова, О. Пєхота, Л. Пироженко, Н. Побірченко, О. Пометун,
Т. Сердюк та ін.
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Мета статті. Проте, не зважаючи на кількість наукової літератури,
питання застосування технологій ситуативного моделювання у професійній
підготовці майбутніх учителів досліджене недостатньо. Окреслена
проблема й буде метою нашого дослідження.
Виклад основного матеріалу. Зміни в усіх сферах українського
суспільства, прагнення інтегруватися до світового освітнього простору
зумовлюють пошуки шляхів удосконалення й розвитку системи
професійної підготовки майбутніх учителів нової генерації, від яких
залежить усебічне оновлення суспільства.
Останніми роками особливу увагу приділяють інтерактивним
технологіям, які відповідають потребам сучасної освітньої ситуації в пошуку та
впровадженні нових форм навчальних взаємодій між учасниками навчального процесу. Інтерактивне навчання, у науковій літературі розглядається як
діалог. Сьогодні це набуває особливого значення, адже основу його
становить взаєморозуміння та співпраця як учителя з учнями, так і учнів між
собою. Тому, окрім досягнення навчальних цілей, у процесі такої взаємодії,
досягаються й соціальні – усвідомлення цінності інших людей, їх думок та
інтересів, формування потреби в спілкуванні з ними, у їх підтримці [5].
Слід зазначити що в науковій літературі немає однозначної
класифікації інтерактивних технологій. Кожна технологія в різних джерелах
може звучати по різному. О. І. Пометун і Л. В. Пироженко вищезгадані
технології поділяють на чотири групи. Критерієм відбору стали мета уроку
та форми організації навчальної діяльності. Відтак виділяють: технології
кооперативного навчання, колективно-групового навчання, ситуативного
моделювання та технології відпрацювання дискусійних питань.
Серед цих груп технологій саме в основі технологій ситуативного
моделювання лежить модель навчання у грі, тобто навчальний процес
будується як модель явищ, процесів чи ситуацій, що вивчаються.
За визначенням С. Гончаренка гра – форма вільного самовияву
людини, яка передбачає реальну відкритість світові можливого й
розгортається або у вигляді змагання, або у вигляді зображення
(виконання, репрезентації) якихось ситуацій, смислів, станів [2].
Дослідники вважають що використання гри в навчальному процесі
завжди стикається з протиріччям. Оскільки навчання – це процес
цілеспрямований, то гра за своєю природою не має чітко визначеної мети,
і відповідно результат стає невизначеним. У такому випадку завданням
педагога під час застосування гри в навчанні постає підпорядкувати гру
визначеній дидактичній меті [4].
У працях зарубіжних учених термін «гра» все частіше замінюється
такими термінами, як «симуляція», «імітація». Це пояснюється тим, що гра
асоціюється з розвагами, відпочинком у той час як у дидактиці
відбувається моделювання ситуації та виконання певних ролей.
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Ігрова модель навчання покликана реалізовувати, крім основних
дидактичних завдань, ще й комплекс другорядних: забезпечення
контролю відтворення емоцій; надання творчого натхнення; допомога
розвитку творчої уяви; надання можливості розвитку навичок
співробітництва; надання можливості висловлювати свої думки [4].
Ігрова модель навчання здійснюється в чотири етапи: 1) орієнтація,
що передбачає оголошення теми, ознайомлення з правилами гри та
короткий огляд її перебігу; 2) підготовка до проведення гри – пояснення
сценарію, визначення завдань, ролей і орієнтовних шляхів розв’язання
проблеми; 3) основна частина – проведення гри; 4) аналіз та обговорення.
Аналізуючи поведінку учасників у ігровій моделі навчання можна
помітити, що їм надають правила гри, які не обмежують свободи
інтелектуальної діяльності. Вони самі обирають собі роль, можуть
визначати ймовірний розвиток подій у грі, створюють проблемну ситуацію
та шукають шляхи її розв’язання. Учитель виступає як інструктор, який
ознайомлює з правилами гри, та надає консультації, або як суддя-рефері
чи ведучий, який надає підказки чи організовує обговорення.
У науковій літературі представлений широкий перелік інтерактивних
ігор: моделювання, симуляції, рольова гра. Серед них моделюючі в
практиці зустрічаються частіше. Сутність їх полягає в тому, що у процесі
такої гри за чіткою схемою учні вводяться в ситуацію, на основі якої вони
отримують ігрове завдання. Для його виконання відбувається поділ на
групи й розподіл запропонованих ролей.
Іншим різновидом інтерактивним ігор є симуляції або імітаційні ігри.
Імітаційною гра буде в тому випадку, коли відбувається виконання певних
простих дій, які імітують явища, ситуації чи процеси навколишньої
дійсності. Учасники імітації чітко виконують інструкцію, а вчитель надає
чіткі покрокові інструкції. Учні можуть працювати індивідуально або в
малих групах. Кінцевий результат, як правило, подібний у всіх, але його
відмінність полягає в індивідуальних особливостях, складі групи,
використаних ресурсів тощо. Важливим етапом імітації є рефлексія [4].
Імітаційні ігри створюють таке навчальне середовище, де процес
набуття теоретичних знань тісно пов’язаний з опануванням студентами
відповідними видами діяльності, де розвиваються навички критичного
мислення, уміння розв’язувати педагогічні задачі на практиці.
Імітаційні ігри зі складною структурою називають симуляціями, або
ситуативним моделюванням. Як зазначають науковці, чіткого
розмежування цих термінів у науковій літературі немає.
Симуляції – це імітація певної реальної речі, ситуації чи процесу, який
передбачає відтворення деяких ключових властивостей чи поведінки
учасників відповідно до обраної ситуації. Іншими словами, це рольові ігри
з чітко визначеними ролями. Тому, під час підготовки до симуляції, учитель
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повинен не лише здійснити розподіл ролей, але й узгодити безпосередньо
з учасником послідовність виконання його дій і висловлювань. Завдяки
таким симуляціям учні отримують змогу проникнути в ситуацію, зрозуміти
проблему із середини.
Рольова гра – це переймання на себе образу героя, який може бути як
реальною особистістю, так і вигаданим персонажем, та відтворення його
емоцій, дій і відносин до інших героїв у межах ситуації. Рольова гра,
визначенням ролей і наданням їм можливості здійснювати діяльність як в
реальній ситуації, лише імітує реальність. Її мета полягає в набутті
професійного досвіду через чітко сплановану гру, а також допомогти освоїти
практичні навички через отримання досвіду в контрольованому середовищі.
Не можна не згадати про виховний та розвиваючий потенціал гри, який
полягає в розвиткові творчої уяви й фантазії, вихованню людяності, здатності
швидко знаходити та використовувати альтернативні шляхи й можливості
вирішення ситуацій.
Не можна не згадати, що рольова гра потребує ретельної підготовки, і
важливим у цьому процесі є правильний розподіл часу. На основі аналізу
наукової літератури ми здійснили такий відсотковий розподіл часу на кожному з етапів: на пояснення умов гри – 10–15 %, на роботу в малих групах –
15–25 %, на презентацію й обговорення – 40–50 %, на підсумки – 15 %. Щоб
правильно організувати роботу необхідно дотримуватися таких порад:
1. Оберіть тематику гри.
2. Чітко сплануйте процес. Продумайте сценарій і розподіліть ролі.
3. Зробіть вступ, надайте достатньо інформації, для успішного
виконання учнями своїх ролей у процесі чого буде здійснюватися їх навчання.
4. Підготуйте запитання для підбиття підсумків. Бажано, щоб кожен
учасник, відповів на поставлені запитання, серед яких можуть бути такі: Які
почуття вас переповнювали в ролі …?; Які відчуття були у вас у ролі …?; Що
вам подобалося під час гри, а що – ні ?; У реальному житті ви були в
подібній ситуації?; На вашу думку, проблема була вирішена? Чому? Як?;
Яку іншу лінію поведінки можна було б обрати?; Як отриманий досвід
може вплинути на ваше життя?.
Висновки. Із зростанням вимог до професійної підготовки вчителя
постає гостра необхідність у пошуку нових підходів до підготовки майбутніх
учителів, які володіли не лише комплексом знань і професійними вміннями
та навичками, але й здатними швидко орієнтуватися в нових педагогічних
досягненнях та інноваційних педагогічних технологіях. Саме успішне
оволодіння інноваційними педагогічними технологіями допоможе
майбутньому вчителеві в педагогічній діяльності.
Перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження не
вичерпує всіх аспектів даної проблеми.
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РЕЗЮМЕ
Кобюк Ю. Н. Технологии ситуационного моделирования в профессиональной
подготовке будущих учителей.
Статья посвящена исследованию технологий ситуационного моделирования
как разновидности интерактивных технологий. Описанные приоритетные
направления развития современной системы высшего образования в Украине.
Исследовано понятие интерактивные технологии, деловая игра, технологии
ситуационного моделирования. Определено, что технологии ситуационного
моделирования способны формировать активную, творческую, самодостаточную
личность способную к саморазвитию и к самообразованию. Раскрыта роль
технологий ситуационного моделирования в процессе профессиональной
подготовки учителей.
Ключевые слова: интерактивные технологии, технологии ситуационного
моделирования, игра, имитационная игра.

SUMMARY
Kobiyk Y. Situational modeling technology in the professional preparation of future
teachers.
The article investigates the situational modeling technology as a kind of interactive
technologies. The priority areas of modern higher education in Ukraine are described. The
concept of an interactive technology, a game, a role play, a situational simulation technology
is presented. It is established that in recent years special attention has been paid to
interactive technologies that meet the needs of current education situation in finding and
implementing new forms of educational interactions between the study processes.
Online training is meant as a direct dialogue based on mutual understanding and
cooperation as a teacher with students, and students together. It is determined that a
situational simulation technology is able to form an active, creative, self-sufficient person
capable of self-development and self-education. They include learning model in the game
(building learning through modeling phenomena). In scientific literature a wide range of
interactive games is presented: modeling, simulation, a role-playing game.
The researchers believe that using games in the classroom is always faced with a
contradiction: learning process is targeted, and the game retains some intrigue, so the task
of the teacher in the application of games in education is subordinate to the game defined
didactic purpose. Analyzing the behavior of a game model of learning it can be seen that they
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provide rules that do not restrict freedom of intellectual activity. They themselves can choose
a role, determine the likely developments in the game, create a problematic situation and
seek ways to solve it. The teacher acts as an instructor who introduces the rules of the game,
and provides advice, or a judge or referee host that offers the tips or facilitates discussions.
The role of situational simulation technologies in the training of future teachers is
important, and presents practical advice for the successful organization of a role-play and
distribution of a game time. With increasing requirements for training teachers an urgent
need for new approaches to the training of future teachers who have not only complex
knowledge and professional skills and habits, but can easily navigate the new educational
achievements and innovative educational technologies faces nowadays. Successful mastering
of innovative teaching techniques will help future teachers in educational activity.
Key words: interactive technologies, technologies of situational simulation, a game.

378:088:37.091.12:36 - 051
А. С. Ковальова
Інститут педагогічної освіти
і освіти дорослих НАПН України

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
У статті виявлено ефективні шляхи формування професійної культури
майбутніх соціальних працівників для вдосконалення їх професійної підготовки в
умовах університетської освіти. Проаналізовано поняття «професійна культура»,
особливості її формування в контексті дослідження професійної підготовки фахівців
із соціальної роботи. Визначено основні організаційні, психологічні та педагогічні
умови професійної підготовки студентів-соціальних працівників, ураховуюючи
особливості їх професійної культури та на основі особистістно-орієнтованого
підходу до навчання. У статті обгрунтовано роль органів студентського
самоврядування як одного з ефективних чинників формування професійної культури
соціального працівника в умовах вищого навчального закладу.
Ключові слова: соціальний працівник, соціальна робота, професійна культура,
професійна підготовка,органи студентського самоврядування, студент.

Постановка проблеми. У контексті глобалізаційних та
інтеграційних процесів, які відбуваються у світі, професійна культура
соціального працівника стає однією з інтегральних характеристик його
діяльності. Сьогодні, професійна культура соціального працівника
включає в себе не тільки теоретичний аспект, що проявляється у
володінні певними знаннями й навичками у професійній галузі, все
більшого значення набуває практичне використання теоретичного
базису, значення якого полягає у виконанні певної сукупності
гуманістичних завдань і функцій, направленість яких – це ефективне
вирішення проблем користувачів соціальних послуг, а також
пом’якшення соціальної напруги в суспільстві. Тому особливого
значення набуває дослідження теоретичних і практичних аспектів
проблеми формування професійної культури соціальних працівників
нового покоління в умовах університетської освіти, як основного
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інституту підготовки соціальних кадрів, для яких права та свободи
людини, її життєдіяльність є найвищою соціальною цінністю.
Аналіз актуальних досліджень. Окремі аспекти проблеми формування
професійної культури соціального працівника знайшли своє відображення в
роботах вітчизняних науковців О. Білої, І. Григи, І. Звєрєвої, А. Капської,
Н. Клушиної, Н. Ларіонової, В. Полтавець, Т. Семигіної, Н. Собчак, В. Ткаченко,
питанням порівняльного аналізу моделей професійної підготовки фахівців
соціальної сфери, де аналізується проблема професійної культури
соціального працівника присвячені роботи В. Поліщук, О. Пришляк,
К. Ливрінц, Н. Видишко. Але поки що серед науковців і дослідників проблеми
формування професійної культури соціальних працівників не існує
однозначності щодо розуміння сутності та структури професійної культури
майбутніх соціальних працівників, а ключові особливості шляхів і засобів її
формування в умовах університетської освіти не знайшли достатнього
відображення у психолого-педагогічних дослідженнях.
Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження
застосовувалися такі методи дослідження: системний аналіз філософської,
педагогічної, психологічної наукової літератури, вивчення й узагальнення
педагогічного досвіду.
Мета статті – виявлення шляхів формування професійної культури
соціальних працівників в умовах університетської освіти з урахуванням
професійно-формуюючого та мотивуючого чинників.
Виклад основного матеріалу. Професійна культура майбутніх
соціальних є одним із головних компонентів підготовки майбутніх фахівців,
оскільки розглядається як феномен особистісного й соціального значення.
Для сучасного суспільства характерним є ускладнення вимог до рівня
підготовки фахівців соціальної сфери, адже роль соціального працівника
сьогодні не зводиться лише до носія окремих соціальних функцій. Тому,
ідеальний кваліфікований соціальний працівник у загальному вигляді має
виглядати гармонійно розвиненим, соціально активним, з конкретним
духовно-творчим потенціалом, який здатен вирішувати проблеми та
швидко пристосовуватися до нових соціальних умов.
Культура – міждисциплінарне поняття, яке охоплює всі галузі
суспільного життя й має певні особливості об’єктної приналежності до
особистості, суспільства, певної професійної групи та ін. У психологічних
дослідженнях культура особистості розглядається як «система знань,
поглядів, переконань, умінь, навичок, що сприяють використанню
накопиченої соціальної інформації та трансляції її в усі аспекти
життєдіяльності» [2, 556].
З огляду на приналежність поняття «культура» майже до всіх сфер
суспільного життя, можемо стверджувати, що основний зміст терміну
можна представити як рівень оволодіння певною галуззю знань чи
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діяльності, яка виявляється у створенні системи норм і цінностей
відповідної професійної та особистісної сфери конкретної людини.
Відповідно до визначення культурологічного словника, професійна
культура «характеризує рівень і якість професійної діяльності, які залежать
від соціально-економічного стану суспільства й сумлінності в оволодінні
певними знаннями, навичками конкретної професії та їх практичному
використанні» [4, 173]. На думку А. Капської, професійна культура, крім
необхідних знань, умінь і навичок включає в себе певні особистісні якості,
норми ставлення до різних складових професійної діяльності [3].
Професійна культура соціального працівника є ширшим поняттям,
порівняно з культурою професійної праці, оскільки включає в себе цілу
низку особистісних і професійних якостей спеціаліста, які проявляються
ним і за межами професійної діяльності.
Розкриття змісту професійної культури спирається на три підходи до
визначення поняття: аксіологічного, що проявляється у виявленні
особистісних і професійних цінностей; діяльнісного, що досліджує зміст
соціальної роботи як виду професійної діяльності й забезпечує реалізацію
цих цінностей; особистісного, що виявляє важливі якості особистості
професіонала, як суб’єкта надання соціальної допомоги. [3].
Аналізуючи теоретичні джерела з культурології та соціальної роботи
можна визначити професійну культуру як інтегративну якість особистості
соціального працівника-професіонала, що включає особисті та професійні
якості, що виступають показником можливості реалізації соціальної
діяльності. Уточнюючи її зміст для фахівця із соціальної роботи, можемо
стверджувати, що професійна культура – це складне структурне утворення,
що проявляється у використанні цілісної системи спеціальних професійних
знань, умінь і навичок, цінностей, що базуються на свідомому засвоєнні та
безперервному розвитку під час навчальної та професійної діяльності з
метою вирішення соціальних проблем клієнта.
Основа формування професійної культури соціального працівника
базується на його «попередній культурі». Учені вважають, що головною
умовою цілеспрямованого її розвитку є вдосконалення форм і методів
професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному
закладі.
Формування професійної культури майбутнього фахівця має
ґрунтуватися на залученні студентів до планомірної цілеспрямованої
діяльності протягом усього періоду навчання. Необхідно враховувати те,
що аспект формування професійної культури включається в загальну
систему професійної підготовки майбутнього соціального працівника та
охоплює роботу за інтересами в позанавчальній діяльності. Тому, у процесі
навчання необхідно комплексно підходити до проблеми формування
професійної культури фахівця. Важливим є врахування індивідуальних
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особливостей, нахилів психологічної та професійної готовності до
здійснення практичної соціальної роботи майбутнього професіонала.
Формування
професійної
культури
має
ґрунтуватися
на
цілеспрямованій злагодженій діяльності ВНЗ і студента. Оскільки, комфортне
навчальне середовище, сприятлива атмосфера заохочення до діяльності
мають забезпечувати майбутньому соціальному працівнику професійний
розвиток, прагнення до самовдосконалення. Важливим аспектом у
формуванні професійної культури соціальних працівників в умовах вищого
навчального закладу є створення комплексної моделі підготовки фахівця,
певного симбіозу традиційної лекційно-семінарської системи та залучення
нетрадиційних форм активізації студентів, з урахуванням професійноформуючого компоненту, що реалізується на основі особистісного підходу до
процесу навчання та врахуванням основних принципів гуманістичної освіти й
моделі «людиноцентричного навчання» К. Роджерса [6] та А. Маслоу [5], які
полягають у тому, що мета освіти є самоактуалізація, тобто задоволення
базових потреб, яка має передбачати створення таких психолого-педагогічних умов, за яких студент може активно вибудовувати свій навчальний
процес, у якому викладач лише фасилітатор, виконуючий функцію помічника.
Важливим аспектом «людиноцентричного навчання» є твердження про те,
що основним завданням вищої школи є привити студентам смак до
самостійного пошуку та отримання нових знань. Лише в такому освітньому
просторі майбутній соціальний працівник буде мати можливість повною
мірою стати активним суб’єктом навчальної та професійної діяльності.
Урахування положення про те, що сучасний студент має стати
активним творцем власної навчальної та професійної діяльності, необхідно
розглядати зміст освіти й виховання як основний вектор формування
професійної культури майбутніх фахівців соціальної сфери.
На основі особистісного підходу, що передбачає різнобічний аналіз
якостей і компетентностей професійної культури майбутнього фахівця,
виділяються два основних напрями її формування [6, 5–6]:
1) інтелектуально-розвиваючий соціальний механізм, що передбачає
навчальну діяльність, як таку, що характеризується інформативною
насиченістю шляху професійного самовизначення та становлення особистості
фахівця, а також визначає її як засіб формування пізнавальних інтересів різної
направленості, що включає в себе настанови на самоосвіту й нагромадження
досвіду – базових властивостей професійної культури сучасного фахівця;
2) професійно-формуючий соціальний механізм розглядає культуру у
творчій співпраці викладача та студента, що, у свою чергу, виступає як
принципово нова система виховання, заснована на принципах педагогіки
співпраці, урахування специфіки якої допомагає студентам орієнтуватися
на конструктивне й об’єктивне ставлення до всіх суб’єктів навчальної та
професійної діяльності;
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 науково-дослідна діяльність – як відображення академічного
потенціалу вищої школи, що спрямований на трудове виховання молодої
наукової еліти, яка має забезпечити розвиток науки в майбутньому;
 виробнича підготовка та практика – як можливість вироблення у
студента уявлення про професійну діяльність і формування критичного
ставлення до власного самовдосконалення;
 студентське самоврядування – як реалізація своїх прав, здатність
відчути відповідальність за свої дії, можливість реалізації творчого
потенціалу в конкретній громадській справі, втілити в життя потреби,
підпорядковувати свої бажання обраній меті, проектувати освіту для себе,
а себе – для професійної культури.
У наукових доробках останніх років робиться акцент на реалізацію
такого освітнього середовища, де студент мав би простір для творчості,
власного самовдосконалення й можливості виявлення власної громадянської
позиції в межах обраної професії. З огляду на це, важливим моментом
організації навчальної діяльності в умовах університетської освіти є розуміння
педагогічних, психологічних та організаційних умов, що сприятимуть розвитку
професійної культури – соціального працівника як продуктивного, діяльного
професіонала за покликанням, своєрідного «фасилітатора» змін у житті свого
клієнта, що сприяє його розвитку та самореалізації.
На основі дослідження В. Гусак, традиційна лекційно-семінарська
система освіти не є універсальною, оскільки не включає практичний
компонент професійної спрямованості. Вона робить акцент лише на
формуванні професійної грамотності фахівця, з точки зору наявності
теоретичних знань. У сучасних умовах доцільно обґрунтувати й запровадити
певні організаційні форми та методи роботи, аби надати процесу розвитку
професійної культури більшої цілеспрямованості й ефективності.
Однією з таких форм є організація діяльності органів студентського
самоврядування як одного з провідних чинників формування високого рівня
професійної культури в соціального працівника. Тим більше, що в рамках
освітньої програми ЄС «TEMPUS», студентське самоврядування визнається
пріоритетним напрямом професійного розвитку та самовдосконалення
фахівців для України [1]. Застосування органів студентського самоврядування
у ВНЗ визнається міжнародною спільнотою й закріплене в міжнародних
законодавчих документах, зокрема, в комюніке Всесвітньої конференції з
вищої освіти «Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни й
розвитку» (ЮНЕСКО, Париж, 5–8 липня 2009 р.), де прямо йдеться про
«забезпечення активної участі студентів в академічному житті, зі свободою
висловлювання та правом організації» [1].
Участь у самоврядуванні допомагає студентові проявити
самостійність та активність у процесі суспільно-корисної діяльності, яка
акумулює в собі способи, методи здійснення та перетворення дійсності на
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основі вільного вибору та волі з урахуванням специфіки вищого
навчального закладу.
Основним мотивом розвитку студента в управлінській діяльності є
його бажання виявити здібності, талант, реалізувати себе. Отже,
задоволення своїх потреб і нахилів у професії визначає спрямованість
діяльності особистості та як результат – реалізації принципів особистісноорієнтованого підходу у процесі навчання.
Ученими доведено, що участь студента в органах самоврядування та
громадському житті навчального закладу формує позитивне ставлення до
нього, що веде до зростання престижу майбутньої професії, утвердження
себе як кваліфікованого працівника, здатного вирішувати проблеми
клієнта, а як результат – формування професійної культури.
Для підвищення ефективності процесу формування професійної
культури майбутніх соціальних працівників, на нашу думку, необхідно
розробити таку модель студентського самоврядування, яка окрім типових
сфер діяльності буде включати професійно формуючий компонент, який буде
розвивати в майбутнього професіонала здатність відповідати всім критеріям і
показникам сформованості професійної культури й безперечно буде тісно
пов’язаний із діяльністю основних структурних ланок самоврядування.
Симбіоз цілеспрямованої традиційної лекційно-семінарської системи
та органів студентського самоврядування буде сприяти формуванню
професійної культури майбутнього фахівця через розкриття можливостей
студента, формування його мотивів, професійно-значущих якостей на рівні
«педагог-студент», «студент-студент», «студент-роботодавець», «студенткористувач соціальними послугами».
Висновки. Наявність високого рівня сформованості професійної
культури фахівця – це не вимога, а необхідність, яка спровокована
сучасним станом розвитку суспільства. Тому її не можна спрощувати до
системи спеціальних, вузькопрофесійних знань, умінь і навичок. Вона
виявляється через єдність особистісно-індивідуальних та професійних
якостей професіонала, ступеня володіння ним фаховими компетенціями,
соціально-професійною мобільністю, що сприяє покращенню соціальної
ситуації, вирішенню проблем за умов входження в загальноєвропейський
освітній простір. Активізація ресурсів самих студентів через залучення їх до
органів студентського самоврядування з певним професійно-формуючим
компонентом, сьогодні є одним із провідних чинників формування
професійної культури соціальних працівників.
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РЕЗЮМЕ
Ковалёва А. С. Формирование профессиональной культуры социального
работника в условиях университетского образования.
В статье выявлены эффективные методы формирования профессиональной
культуры будущих социальных работников для совершенствования их
профессиональной подготовки в условиях высшего учебного заведения.
Проанализировано понятие «профессиональная культура», особенности ее формирования в контексте исследования профессиональной подготовки специалистов по социальной работе. Определены основные организационные, психологические и педагогические
условия профессиональной подготовки студентов-социальных работников учитывая
особенности их профессиональной культуры и на основе личностно-ориентированного
подхода к обучению. В статье обоснована роль органов студенческого самоуправления
как одного из эффективных факторов формирования профессиональной культуры
социального работника в условиях высшего учебного заведения.
Ключевые
слова:
социальный
работник,
социальная
работа,
профессиональная культура, профессиональная подготовка, органы студенческого
самоуправления, студент.

SUMMARY
Kovalova A. The Formation of Professional Culture of a Social Worker in the Terms of
University Education.
The article reveals some effective ways of formation of future social workers professional
culture to improve their professional training in the terms of university education. It analyzes the
concept of «professional culture», especially its formation in the context of research training
specialists in social work and it is known to be a complex structural formation, which is based on
a conscious learning, continuous development and use of an integrated system of specialized
knowledge and skills, values, professionally important qualities for highly professional work in the
situations that require the mobilization of social work deep personal resources.
The article defines the basic organizational, psychological and pedagogical conditions
of professional students training in the specialty «Social work» with the characteristics of
their professional culture, which is known to be based on the personality-oriented approach
to learning. The scientific research has found that there are two main directions of
professional culture – the formation of intellectual and developmental social mechanism in
which training activity is characterized as a rich informative way of professional self and
identity of professional formation and professional and the social forming mechanism in
which the culture of a joint teacher-student acts is a totally new system in education,
education cooperation, through which the students focus on constructive challenge to its
operations and activity of the teacher.
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The article proves that the role of the student government is one of the most effective
factors in the professional culture formation of the social worker in the terms of higher
education, as the symbiosis of a targeted traditional lecture-seminar system and the student
government will promote a professional culture formation of the future professional
opportunities through the disclosure of the student’s opportunities, formation of his motives,
professionally significant qualities at the level of a «teacher-student», «student-student»,
«student-employer», «student-the users of social services».
The presence of high-level professional formation of professional culture is not a
requirement but a necessity that triggered the current state of society. Therefore it cannot
simplify the system special, narrow professional knowledge and skills. It is manifested
through the unity of individual and personal and professional qualities of a professional
degree possession of professional competence, social and professional mobility, which
improves the social situation, the problems under conditions of joining the common
European educational space.
Key words: a social worker, social work, professional culture, professional training, a
student government, a student.
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РОЛЬ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ В РОЗВИТКУ ДУХОВНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ВНЗ
У статті на основі аналізу дефініцій «потенціал», «особистісно-професійний
потенціал», «духовний потенціал» визначено поняття «духовний потенціал
особистості», «розвиток духовного потенціалу особистості». Наголошено на
важливості активізації педагогічного супроводу в процесі розвитку духовного
потенціалу студентства як чинника діяльності куратора академічної групи.
Запропоновано низку методичних заходів, що сприятимуть ефективній роботі
куратора задля розвитку духовного потенціалу усіх учасників академічної групи.
Ключові слова: духовний потенціал, розвиток духовного потенціалу
особистості, педагогічний супровід.

Постановка проблеми. Духовна криза сьогодення здійснює згубний
вплив на перебіг соціально-економічних процесів сучасної України,
зумовлює потребу суспільства в наукових дослідженнях проблеми
розвитку духовності нації. Її розв’язання можливе за умов сприяння
розвитку духовного потенціалу особистості в усіх ланках освіти. Особливої
актуальності означена проблема набуває в осередку вищої школи. Адже у
процесі професійного розвитку молода людина немає залишатися на
самоті з численними проблемами духовного характеру. Упродовж усього
часу набуття майбутнього фаху студентові необхідно створювати
оптимальні умови для виявлення й реалізації його особистісної екзистенції.
Саме це може стати запорукою духовного відродження всього суспільства.
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Аналіз актуальних досліджень. Наукові пошуки, що охоплюють сферу
потенціалу особистості, уможливили виокремлення кількох різновидів:
інтелектуальний (Н. Грищенко, Н. Кудрявцева); моральний (М. Шевандрин);
комунікативний (Ю. Ємельянов, Л. Петровська); аксіологічний (О. Полкунова,
Л. Столяренко); творчий (Л. Вяткин, Є. Глуховська, В. Загвязинський,
Н. Зайцева, М. Копосова, О. Матюшкін, В. Риндак); духовний (О. Горожанкіна,
О. Єлісєєв, О. Олексюк, Б. Паригін, Е. Помиткін, М. Савчин); духовно-творчий
(В. Вербець, Г. Гладшев, В. Ігнатова, З. Хохріна).
Особливості розвитку особистості в системі вищої освіти визначено
В. Олійником, Н. Протасовою, В. Пуцовим, Т. Сущенко та ін. У
фундаментальних працях В. Бондаря, В. Киркалова, М. Красовицького,
Ю. Кулюткіна, М. Кухарєва, В. Маслова, Л. Москальової аналізувався вплив
педагогічної діяльності куратора академічної групи на процес формування
окремих особистісних якостей студента.
За останні роки відбулися дослідження педагогічного супроводу
духовно-морального розвитку особистості (О. Сметаніна), педагогічного
супроводу духовного становлення особистості (В. Айрапєтова). Науковий
доробок вітчизняних учених орієнтовано на розв’язання проблем
педагогічного супроводу школярів. Відтак питання педагогічного
супроводу розвитку духовного потенціалу особистості в системі вищої
освіти залишається поза дослідницькою увагою.
Мету статті вбачаємо у визначенні провідних дефініцій розвитку
духовного потенціалу студентів задля підвищення ролі куратора в
означеному процесі.
Виклад основного матеріалу. Поняття «потенціал» походить від
латинського potentia — міць, сила, можливість. У довідниковій літературі
його розуміють як «джерело», «можливість», «ресурс», «запас», що може
бути задіяний і використаний для розв’язання завдань, досягнення
конкретних цілей. На думку А. Деркач, особистісний потенціал «містить не
тільки потенційне в особистості (здібності, природно зумовлені професійно
важливі якості, позитивні спадкові фактори), а й систему постійно
поновлюваних і помножуваних ресурсів – інтелектуальних, психологічних,
вольових, що сприяє прогресивному особистісному та професійному
розвитку» [3, 26].
В. Слободчиков зауважив, що потенціал є «джерелом можливої
дії» [9, 48]. Витоками розкриття потенціалу є потреби, інтенції, потяги,
установки, смислові утворення, ціннісні орієнтації. Саме діяльність,
розв’язування нових завдань, як вважає Т. Артем’єва, дає можливість
виявитися потенційним здатностям особистості.
Духовний потенціал студента є інтеграцією особистісного та
професійного потенціалів. За визначенням В. Маркова особистіснопрофесійний потенціал – це сукупність внутрішніх ресурсів людини, що
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зумовлює її професійні можливості. При цьому здібності професіонала
відображають реалізований потенціал, а його мотивація визначає його
подальші перспективи розвитку (є нереалізованою частиною потенціалу).
Особистісно-професійний потенціал забезпечує прогресивний розвиток
особистості у процесі професійної діяльності та є основою становлення
професіоналізму особистості.
За результатами психолого-педагогічних досліджень Е. Помиткін
визначає духовний потенціал особистості як: «Вищий ступінь людської
самоорганізації, позначений високим рівнем свідомості та самосвідомості,
спрямованістю на загальнолюдські духовні ідеали та цінності,
розвиненістю вольових якостей особистості» [5, 90].
О. Олексюк інтерпретує духовний потенціал особистості як
інтегральну якість, що відображає міру можливостей актуалізації духовних
сутнісних сил у цілеспрямованій діяльності та наддіяльнісних відносинах.
Дослідниця довела, що в цьому духовному утворенні взаємодіють
процеси,
які
забезпечують
здатність
до
емоційно-ціннісного
світопереживання, потребу осягати істину та вміння здійснювати
відповідальний вчинок, створювати творчий стиль життя й діяльності.
В. Вербець характеризує духовно-творчий потенціал як сукупність
«внутрішніх» і «зовнішніх» детермінант, що мають інтегративний та цілісний
характер у структурі особистості як складної системи біологічних, фізіологічних, соціально-психологічних, культурологічних, морально-етичних та
історико-ментальних елементів, що перебувають під впливом соціокультурного та техногенно-природного середовища в динаміці й розвитку [2, 9].
З огляду на попередні дослідження, духовний потенціал особистості
можна розглядати як особливу, здатну до саморозвитку систему відновлюваних внутрішніх ресурсів духу людини, що виявляються в діяльності,
спрямованій на творче втілення загальнолюдських потреб, цінностей та
ідеалів. Духовний потенціал є інтегральним утворенням, що в унікальній і неповторній комбінації поєднує можливе та дійсне, свідоме та несвідоме, суще
й належне; взаємопов’язує здібності та здатності особистості до прийняття,
переживання та творчого втілення в усіх сферах життєдіяльності базових
загальнолюдських цінностей та індивідуальних ціннісних новоутворень.
На основі аналізу означень «потенціал», «особистісний потенціал»
«професійно-особистісний потенціал», «духовно-творчий потенціал», «духовний потенціал особистості», ми визначаємо духовний потенціал студента як
складне особистісно-діяльнісне утворення, що інтегрує особистісні,
професійні та загальнокультурні потреби, цінності, знання, вміння, здібності
та здатності, які надають можливість здійснювати духовну взаємодію у
процесі набуття професії, соціально значущі вчинки та самовдосконалення.
Попередні дослідження дають можливість твердити, що духовний
потенціал особистості студента утворюється в результаті культурного
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впливу, самобудівництва й моральної творчості, естетичної рефлексії,
інтуїтивного осягання, професійного розвитку й саморозвитку.
Спираючись на дослідження Н. Коваль [4], визначаємо розвиток
духовного потенціалу процесом формування й удосконалення структурних
компонентів, що його утворюють, і який відбувається під впливом стихійних і
спеціально створених умов. Динаміка означеного процесу залежить від
внутрішніх чинників і зовнішніх факторів впливу, від інтенсивності духовних
пошуків особистості, які стають найбільш гострими в періоди життєвих
протиріч, вікових криз, складних ситуацій, світоглядних колізій. Розвиток
духовного потенціалу студента постає як процес духовного саморозвитку
впродовж професійного становлення. Подолання ціннісної невизначеності,
екзистенційне й аксіологічне спрямування є необхідними напрямами
підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти.
Розвиток духовного потенціалу студентської молоді потребує педагогічного супроводу. А. Мудрик розуміє це поняття як особливу сферу діяльності педагога, який прагне залучити вихованців до соціокультурних і моральних цінностей суспільства, що стане підґрунтям їхнього саморозвитку та
самореалізації. У свою чергу М. Губанов розглядає поняття «супровід» поряд
із поняттями «сприяння», «співробітництво», «співчуття». Функцією супроводу він вважає підтримку суб’єкта у становленні його незалежності, створення
сприятливих умов для його саморозвитку, самоідентифікації, самопізнання,
самовизначення, самоорганізації, самоконтролю, самореалізації.
Для конкретизації особливостей педагогічного супроводу розвитку
духовного потенціалу педагога ми звернулися до вивчення сутності
педагогічного супроводу духовного розвитку особистості, який В. Айрапєтова
розуміє як «нову змістову й організаційно-управлінську функцію гуманізації
виховання, що є формою партнерської взаємодії, у процесі якої узгоджуються
смисли духовної діяльності і створюються умови для формування
особистісної позиції» [1, 8]. Дослідниця чітко визначила структуру педагогічного супроводу, яку складають управлінські етапи організації духовної діяльності особистості: мотиваційно-смислоцільовий, операційно-змістовий,
аналітико-оціннний. Змістом такого супроводу є допомога й підтримка засобами духовної діяльності у процесі опанування художньою культурою [1, 8].
Сучасні дослідження виявляють сутність педагогічного супроводу
духовно-морального розвитку особистості. О. Смєтаніна визначає його
сутність у роботі з дитиною. На її думку, педагогічний супровід є
«комплексно-освітньою технологією актуалізації внутрішніх ресурсів
мотиваційно-потребнісної сфери творчого самовияву, що забезпечує
успішний розвиток і саморозвиток особистості, розкриття її потенціальних
особливостей і надання психологічної допомоги та підтримки в подоланні
проблем, що виникають у процесі конструктивної соціалізації особистості,
яка сприяє її духовно-моральному самовихованню» [6, 13].
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У процесі розвитку духовного потенціалу студентства в системі вищої
освіти провідного значення набуває куратор академічної групи, на якого
покладена ціла низка відповідальної роботи – формування активу
академічної групи, проведення індивідуальної та групової організаційновиховної та культурно-освітньої роботи, встановлення зв’язку з батьками
студентів, здійснення педагогічного контролю за навчальним процесом тощо.
Педагогічна діяльність куратора має сприяти вияву кращих граней
внутрішнього світу особистості студента, формуванню смаків, розумінню
творів мистецтва, розвитку здібностей і талантів тощо. Щодо педагогічного
супроводу розвитку духовного потенціалу особистості то він реалізується у:
- забезпеченні психологічно комфортного самопочуття суб’єкта у
процесі сприйняття та відтворення продуктів естетичної діяльності;
- вільному самовираженні суб’єкта в атмосфері безоцінного,
емпатійного ставлення й емоційного відгуку довколишніх і його готовності
позиціювати власні ціннісні орієнтації;
- активізації конструктивної, безконфліктної взаємодії, що стимулює
узгодженість дій учасників процесу в породженні ціннісно-смислових
утворень, ідеалів, норм, моральних орієнтацій, що є індикатором позитивної
спрямованості особистості, її подальшого духовного розвитку [8, 13].
Педагогічний супровід розвитку духовного потенціалу особистості
студента є формою духовної взаємодії викладача та студента, яка
покликана сприяти самопізнанню, самотворенню, саморозвитку,
самореалізації духовних потреб, здібностей і здатностей, надає можливість
підвищити ефективність їхніх професійних дій.
Означений
процес
здійснюється
через
консультування
(індивідуальне, групове), аналіз та подолання професійних проблем із
застосуванням морально-етичних, естетичних, інтелектуальних критеріїв,
формування настанови на емпатійне розуміння довколишніх.
Куратор академічної групи запроваджує аксіологічне спрямування
змісту й форм роботи зі студентами, використовуючи діалогічні форми й методи роботи, дискусії, ділові ігри, арт-технології, тренінги особистісного та
професійного розвитку, що дають змогу узгоджувати смисли духовної діяльності та створювати умови для формування особистісної позиції, відчувати
емоційно-ціннісне світопереживання, потребу осягати істину й уміння здійснювати відповідальний вчинок, створювати творчий стиль життя й діяльності.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Педагогічний супровід розвитку духовного потенціалу, що його здійснює
куратор, має сприяти реалізації таких завдань, як забезпечення
психологічно комфортного самопочуття суб’єкта освіти; створення умов
для вільного самовираження в атмосфері безоцінного ставлення й
емоційного відгуку довколишніх; позиціювання власних цінностей, смислів
і надання можливості духовного самоутвердження, породження ціннісно375
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смислових ідеалів, норм професійної діяльності у процесі діалогу,
імітаційних ігор, естетичного самовияву тощо.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі полягають у
розробленні інноваційних форм, методів, прийомів роботи куратора
академічної групи, що сприяють педагогічному супроводу розвитку
духовного потенціалу студентів у системі вищої освіти.
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РЕЗЮМЕ
Лаппо В. В. Роль куратора академической группы в развитии духовного
потенциала студентов вуза.
В
статье
определены
дефиниции
«потенциал»,
«личностнопрофессиональный потенциал», «духовный потенциал». Конкретизированы понятия
«духовный потенциал личности», «развитие духовного потенциала личности
студента». Автор раскрывает сущность педагогического сопровождения развития
духовного потенциала студентов в системе высшего образования. Определены
задачи педагогической деятельности куратора академической группы в контексте
развития духовного потенциала студенчества. Предложены формы и методы
воспитательной работы, способствующие повышению уровня эффективности
взаимодействия куратора и студентов группы.
Ключевые слова: духовный потенциал личности, развитие духовного
потенциала личности студента, педагогическое сопровождение.

SUMMARY
Lappo V. The Role of the Curator of Academic Group in the Development of Spiritual
Potential of the Students of Higher Educational Institutions.
The purpose of the article is to identify the major definitions of the students’ spiritual
potential development in order to increase the role of the curator in the defined process.
In the article based on the analysis of the definitions «potential», «personal and
professional potential», «spiritual potential», there have been defined the concepts of
«individual’s spiritual potential», «individual’s spiritual potential development». The article
proves the idea that the student’s potential development is a process of formation and
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improvement of the structural components which constitute it, and which takes place under
the influence of natural and special circumstances.
The pedagogical support in the development of the student’s individual spiritual potential
is a form of spiritual interaction between a teacher and a student, which is designed to
encourage self-knowledge, self-creation, self-development, self-fulfillment of spiritual needs,
skills and abilities, it provides an opportunity to increase the effectiveness of their professional
actions. The defined process is performed through counseling (individual, group), analyzing and
negotiation of professional problems with the use of moral and ethical, aesthetic, intellectual
criteria, formation of the guideline for empathetic understanding of surrounding people.
The curator of academic group has to diversify the content and forms of work with
the students using dialogic forms and methods of work, discussions, a role-playing, art
technologies, training of personal and professional development, which allow to reconcile
meanings of spiritual activity and create the conditions for formation of a personal position,
to feel emotional and valuable world experience, the need to comprehend the truth and the
ability to commit a responsible act, to make a creative style of life and activity.
The prospects for further research in this area lie in the development of innovative forms,
methods and work techniques of the curator of the academic group which assist the pedagogical
support in the students’ spiritual potential development in the system of higher education.
Key words: spiritual potential of the individual, the development of the spiritual
potential of the individual, pedagogical support.

УДК 81’243:378
А. Т. Літвінчук
Національний університет водного
господарства та природокористування

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ
У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ВТНЗ
Стаття присвячена проблемі підвищення мотивації студентів у формуванні
іншомовної компетентності. Аналіз навчального процесу у системі вищої школи та
вивчення іноземної мови зокрема у немовних ВНЗ свідчить про необхідність врахування
чинника мотивації як одного зі складових вирішення проблеми оптимізації освіти та
забезпечення якості освіти. Охарактеризовано типи навчальної мотивації та
проаналізовано фактори, які формують позитивну мотивацію студентів технічних
спеціальностей. Визначено основні механізми на різних рівнях мотивації, розглянуто
потенціал мотиваційних механізмів, які може застосовувати педагог для підвищення
ефективності навчальної діяльності студентів.
Ключові слова: інтегративна мотивація, інструментальна мотивація,
оптимізація навчально-пізнавальної діяльності, іншомовні компетенції, позитивні
мотиви, інтегруючі принципи, мотиваційні механізми, мотиваційний чинник.

Постановка проблеми. Соціально-економічні потреби сучасного
суспільства висувають нові вимоги до системи освіти та, в головному,
полягають у створенні умов для гармонійного становлення та розвитку
особистості
й
забезпечення
конкурентоспроможної
професійної
компетентності. В умовах глобалізації іншомовна підготовка стає
необхідною умовою формування інтелектуального потенціалу суспільства,
що є одним із ключових чинників розвитку країни, розглядається як
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невід’ємний компонент формування професійної компетентності та
важлива передумова успішної професійної діяльності. Останні погляди на
завдання національної освіти й результати психолого-педагогічних
досліджень свідчать про те, що в сучасному навчально-виховному процесі
все більшої уваги заслуговують методи навчання, які виконують
стимулююче-мотиваційну функцію, а втілення комплексної системи мотивів
і стимулів до вивчення іноземної мови є одним із завдань педагога.
Незважаючи на значну кількість науково-педагогічних праць,
присвячених проблемі формування мотивації загальної навчальнопізнавальної діяльності студентів у ВТНЗ та, зокрема, підвищення рівня
іншомовної компетентності студентів, це питання залишається одним з
актуальних з точки зору педагогіки та педагогічної практики.
Аналіз актуальних досліджень. Вивчення наукових джерел свідчить
про значну увагу науковців до проблеми формування мотивації в навальновиховному процесі та мотиваційної складової оволодіння іноземною мовою.
Мотиваційну складову навчальної діяльності студентів досліджували
Т. Дубовицька, Н. Токар, Н. Яковлєва; джерела мотивації аналізували у своїх
роботах науковці Л. Ітельсон та А. Петровський; питання мотивації навчання
як основної складової оволодіння іноземною мовою студентами немовних
спеціальностей розглядалося як вітчизняними (Г. Бородіна, Г. Гремитських,
О. Знанецька, В. Коваленко, Г. Папура, В. Е. Райлянова, О. Тарнопольський),
так і зарубіжними (А. Маркова, П. Якобсон, Р. Гарднер, З. Дорней, У. Ламберт,
Дж. Келлер, Г. Крукс, Р. Шмідт) науковцями.
Мета статті – проаналізувати проблему низької мотивації студентів
немовних спеціальностей до вивчення іноземної мови, та визначити деякі
умови й чинники, які впливають на формування позитивних мотивів,
забезпечення умов і розроблення механізмів формування мотивації
студентів до оволодіння іноземною мовою.
Методи дослідження. Було проаналізовано педагогічну, методичну,
дидактичну літературу з проблеми дослідження; застосовувалися методи
порівняння й узагальнення, систематизації теоретичних і дослідних даних,
аналізу та синтезу результатів дослідження; серед емпіричних методів –
педагогічне спостереження за навчальним процесом, самоспостереження.
Виклад основного матеріалу. Загальновідомим є той факт, що одним з
основних завдань сучасних педагогів є формування у студентів стійкої мотивації до навчання, що допоможе їм стати кваліфікованими спеціалістами.
Поняття «мотивація» є складним феноменом у психології та педагогіці
й охоплює мотиви, потреби, цілі, наміри, а також стає основним стрижнем,
навколо якого конструюються основні якості професіонала. Формування
мотивації можливе лише тоді, коли людині вдається пов’язати мету з
особистісними цінностями, і чим більше вони будуть пов’язані з результатом
майбутньої діяльності, тим вищим буде рівень особистої мотивації.
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Мотивація розглядається як ключовий чинник, що впливає на рівень
та успіх у вивченні іноземної мови. Саме мотивація забезпечує первинний
поштовх розпочати навчання, а згодом стає рушійною силою для
підтримання довготривалого й часто стомливого навчального процесу;
звичайно, всі інші чинники, необхідні для вивчення іноземної мови містять
мотиваційну складову тією чи іншою мірою. Без достатньої мотивації,
навіть ті, хто має особливі здібності, не зможуть досягти довготривалих
цілей, так само як і ефективний навчальний план та викладання на
високому рівні ізольовано не забезпечать визначних досягнень студентів.
Педагоги зазначають, що ми (викладачі) часто забуваємо, що всі навчальні
види діяльності фільтруються через студентську мотивацію.
Мотивація в її широкому розумінні представлена двома основними
видами: «інтегративна» (внутрішня) мотивація та «інструментальна»
(зовнішня) мотивація. Різниця між двома видами мотивації полягає в тому,
що внутрішня мотивація передбачає здійснення людиною дії в результаті
усвідомлення її значущості для особистісного зростання та пов’язана з
бажанням вивчити мову через високе позитивне особистісне ставлення до
мови, народу, мова якого вивчається, культури. Натомість, зовнішня
мотивація є чинником, що виникає внаслідок дії зовнішніх обставин,
необхідності дотримання вимог та пов’язана з бажанням того, хто
навчається, вивчити мову задля досягнення своєї мети, наприклад,
складання іспиту, кар’єрне зростання. Така мотивація здійснюється за
допомогою впливу з боку викладача (систематичний контроль і регулярне
оцінювання студентів, проведення консультацій, бесід) [6–8].
Можна констатувати той факт, що для більшості студентів технічних
спеціальностей є характерною зовнішня мотивація до вивчення іноземної
мови. Такі студенти вивчають іноземну мову в межах програми та завдань,
запропонованих викладачем, без особливого бажання виходити за
встановлені вимоги. Превалювання зовнішньої мотивації можна пояснити
часто низьким рівнем знань іноземної мови першокурсників, які стають
студентами технічних вузів, мінімальною кількістю годин у навчальних
планах, неналежною увагою до формування іншомовної компетентності.
Разом із тим, як зауважує Г. Бородіна, «навчання іноземної мови в
немовному вищому навчальному закладі мусить розвивати у студента вміння
вільно користуватись іноземною літературою у своїй галузі знань, а також
спілкуватись іноземною мовою в певних ситуаціях (головним чином
професійних)» [1, 60]. Така необхідність має постійну тенденцію до
зростання, а отже підвищення вимог до формування іншомовної
компетентності фахівців у різних галузях.
Водночас запорукою успішної людської діяльності виступає саме
внутрішня мотивація людини, яка виконує спонукальну функцію та
зумовлює предметну спрямованість активності людини. Позитивні зміни в
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інтелектуальному, моральному, особистісному розвитку людини,
формування різнобічних механізмів самоорганізації людини часто стають
основним сенсом навчально-пізнавальної діяльності. Погоджуємося з
думкою науковців [1; 2; 6], що висока позитивна мотивація може
компенсувати недостатньо високі здібності або знання, а наявність
навчального мотиву та його висока вираженість може привести до значних
навчальних, а згодом професійних успіхів.
Аналіз досліджень стосовно формування позитивної мотивації
навчально-пізнавальної діяльності дозволив виділити такі умови, що
впливають на формування позитивних мотивів навчально-пізнавальної
діяльності студентів: 1) професіоналізм викладача (бажання й уміння
навчити); 2) ставлення до студента як до компетентної особистості;
3) сприяння самовизначенню студента, розвиток позитивних емоцій
студента; 4) організація навчання як процесу пізнання; 5) використання
методів, що стимулюють навчально-пізнавальну діяльність; 6) усвідомлення
найближчих і кінцевих цілей навчання; 7) професійна спрямованість
навчальної діяльності; 8) доступність змісту навчального матеріалу,
запропонованого викладачем на занятті; 9) постійне створення та
«підкріплення» ситуації успіху для невпевнених у своїх силах студентів [5].
Студенти, які мають високу мотивацію, є мрією кожного викладача, а
отже серед його основних завдань є спонукати їх до активності, добираючи
арсенал позитивних мотивів, цікавого аутентичного матеріалу для
стимулювання подальшого інтересу до мови та людей, які нею говорять. За
словами Р. Гарднера, який описував соціально-освітню модель вивчення
мови, «мотивація вивчати іноземну мову може бути описана як комплекс
складових, що об’єднують зусилля та бажання, так само, як і сприятливе
ставлення до її вивчення» [7, 227].
Виділяють три рівні, на яких може формуватися мотивація внаслідок
безпосереднього впливу викладача на цей процес. Першим рівнем або
центральним ядром мотивації є те, що можна назвати «віднайти
пристрасть». Саме пристрасть визначає основні цілі життя, визначає те, що
найбільше турбує студента й те, що змушує його діяти. Це означає, що
йому потрібно віднайти спосіб поєднати вивчення англійської із реальними
бажаннями в житті [9].
Викладач може допомогти формуванню цієї «пристрасті» на занятті
різними методами та способами. Доцільним буде додати до заняття цікаві
елементи на зразок музики, кліпів, фільмів, повідомлень на сучасні теми та
про цікавих людей, ігри та ін., що провокуватиме справжній інтерес
молодіжної аудиторії. Іншим способом допомогти студентам знайти свою
«пристрасть» є організувати роботу на занятті навколо ідеї самовираження
через низку підходів: напр., журнал ідей, інтерактивні анкети, мовні кола,
вікторини. Не варто також забувати про психологічний принцип
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«неопосередкованості», згідно якого викладач стає прикладом ентузіазму та
мотивації до навчання [7].
На другому рівні мотивації виникає потреба змінити дійсність студента.
Зважаючи на той факт, що вивчення іноземної мови внаслідок неналежної
уваги, неякісного викладання та браку можливостей могли стати на заваді
ефективному оволодінню іншомовними компетенціями, викладачеві
потрібно знайти способи залучення всіх студентів до навчального процесу на
занятті на основі індивідуалізованого підходу та якісної організації
самостійної роботи студента за його межами. Допоміжними матеріалами
можуть слугувати навчальні Інтернет-ресурси, які забезпечать достатнім
арсеналом різноманітних завдань для будь-якого рівня. Допомогти
студентові змінити реальність означає змусити його поглянути на вивчення
іноземної мови під іншим кутом – цікавої пізнавальної навчальної діяльності,
що не здається за межами досяжного [7].
Третій рівень мотивації передбачає інтегрування студента до всіх видів
діяльності на занятті. Серед таких інтегруючих принципів виділяють такі:
 організаційний момент, який базується на принципі доцільності,
креативності та спонукання всіх до активної роботи впродовж заняття;
 кожен вид навчальної діяльності повинен бути цікавим і
практичним до виконання. Використання аудіо-візуальних засобів
(аудіозаписи, картинки, графіки, діаграми тощо), інтерактивних видів
діяльності, щоб викликати та втримати увагу студентів;
 обов’язкова участь усіх студентів, визначення завдань для індивідуального виконання та розподіл ролей у групових технологіях навчання;
 застосування індуктивних методів навчання, коли студенти мають
можливість самостійно відкривати щось нове – граматичні моделі, нові
лексичні одиниці, що допоможе зробити навчальну діяльність більш
усвідомленою та довготривалою;
 забезпечення зворотного зв’язку на всіх рівнях формування мовних
компетенцій та їх прогресу [7; 9].
Як підсумок, інтерес до навчальної діяльності формується як через
зміст навчального матеріалу, який відповідає комунікативним потребам
студентів, так і через форми та прийоми роботи, які пропонуються в контексті
реальної комунікації, відкривають перспективи для самореалізації студентів,
які відчувають себе повноправними суб’єктами спілкування.
Психологи твердять, що студенти, які мають позитивне ставлення до
вивчення мови, характеризуються як більш відкриті, впевнені в собі, активні,
незалежні та мають більші шанси на досягнення успіху. Водночас, студенти,
які мають прагнення набути іншомовних компетенцій, своєю наполегливою
працею та бажанням, за умови сприятливого клімату в групі та підтримки
викладача, можуть досягти необхідного рівня іншомовної компетентності.
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Роль викладача, все ж, залишається ключовою на всіх етапах і рівнях
мотивації. Дослідники зауважують, що «однією з причин того, що заняття
іноземною мовою не реалізують закладених у них можливостей, може
бути невдала методика навчання» [1, 62]. Педагогічна майстерність
викладача, його ентузіазм, креативність, гнучкість допоможуть сформувати
та утримувати мотивацію у процесі вивчення іноземної мови. Арсенал
мотиваційних стратегій і механізмів є досить широким, та можна
виокремити такі його складові:
 навчальний процес мусить бути стимулюючим та таким, що приносить
задоволення;
 визначення конкретних цілей студента;
 підвищення рівня впевненості студента у своїх силах;
 стимулювання до самостійного навчання з усією необхідною
допомогою викладача для досягнення його ефективності;
 сприяння розвитку стратегій самомотивації (підвищення рівня
зосередженості та зусиль, спрямованих на допомогу в навчальному
процесі).
Такі стратегії є важливим мотиваційним чинником і надають змогу
викладачеві успішно керувати пізнавальною діяльністю студентів,
розвивають уміння студентів самостійно вдосконалювати знання, сприяють
безперервній самоосвіті та досягненням у професійній сфері.
Сучасні освітні стандарти вимагають відповідності змісту й технологій
навчання іноземної мови актуальним інтересам, сучасним реаліям і
професійним потребам студента, відтворювати оточення, найбільш
наближене до реального життя. Важливим інструментом підвищення
мотивації є вміння зорієнтувати студентів на перспективи ефективного
використання здобутих знань, умінь і навичок у майбутній діяльності, на
формування в них здатності та внутрішньої потреби до безперервного
навчання, самовиховання й самовдосконалення.
Важливим моментом у формуванні іншомовної компетентності
майбутнього інженера є усвідомлення практичної значущості набутих
компетенцій, а отже орієнтація на підготовку саме користувача іноземної
мови. Тому, ще більшою стає необхідність чітко визначити цілі й завдання
курсу та намагатися їх виконати, відбираючи все найпотрібніше та
методично доцільне. Слід навчитися розставляти пріоритети й відкидати
другорядне, навчати студентів користуватися здобутими компетенціями,
сформувати в них звичку самостійно працювати.
Висновки. Отже, необхідно будувати навчальний процес таким
чином, щоб сформувати у студентів стійку позитивну мотивацію до
вивчення іноземної мови, щоб вони усвідомили необхідність володіння
іноземною мовою для особистісного та професійного зростання.
Використання педагогом мотиваційних механізмів може стати винятково
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важливим для формування в майбутнього спеціаліста стійкого
пізнавального інтересу до вивчення мови. Тому, пріоритетними
завданнями педагога є оптимальна організація навчально-пізнавальної
діяльності студентів на заняттях з іноземної мови з використанням
сучасних засобів і методів навчання, гнучким та індивідуалізованим
підходом і використанням різноманітних шляхів підвищення мотивації, що
стане предметом подальших досліджень.
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РЕЗЮМЕ
Литвинчук А. Т. Особенности использования мотивационных механизмов в
изучении иностранного языка студентами ВТУЗ.
Статья посвящена проблеме повышения мотивации студентов к изучению
иностранного языка. Анализ учебного процесса в системе высшей школы и изучение
иностранного языка в частности в неязыковых вузах свидетельствует о
необходимости учета фактора мотивации как одного из составляющих решения
проблемы оптимизации образования и качества образования. Охарактеризованы
типы учебной мотивации и проанализированы факторы, которые формируют
положительную мотивацию студентов технических специальностей. Определены
основные механизмы на разных уровнях мотивации, рассмотрен потенциал
мотивационных механизмов, которые может применять педагог для повышения
эффективности учебной деятельности студентов.
Ключевые слова: интегративная мотивация, инструментальная мотивация,
оптимизация учебно-познавательной деятельности, иноязычные компетенции,
положительные мотивы, интегрирующие принципы, мотивационные механизмы,
мотивационный фактор.

383

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

SUMMARY
Litvinchuk A. The Peculiarities of Motivational Mechanisms Application in Learning a
Foreign Language by the Students of Technical Universities.
The article deals with the problem of theoretical and practical approaches to
motivating students to study a foreign language and explores the significance of motivation
as a contributing factor in second language acquisition. The analysis of the studying process
in higher schools and learning a foreign language in non-language universities in particular
demonstrates the need to consider the factor of motivation as one of the components of the
solution to the problem of education optimization and quality assurance.
The integrative and instrumental types of learning motivation have been
characterized and the factors creating positive motivation of technical students have been
analyzed. Both forms of motivation are examined in the light of research which has been
undertaken to establish the correlation between the forms and factors of motivation and
successful second language acquisition. It is pointed out that positive integrative motivation
is the key factor driving language learning success. The basic mechanisms at different levels
of motivation, the potential of motivational mechanisms that could be used by a teacher to
improve training activities of the students have been examined.
It is mentioned that in order to make the language learning process a more motivating
experience the instructors need to put a great deal of thought into developing programs and
applying methods which maintain student’s interest and create steady motivation. The aspects
which make a difference in the success of learning a foreign language, i.e. language aptitude,
personality, attitude and motivation can promote willingness to work hard. Thus, tapping into
motivation proves to be crucial for language teachers and elaborating and adopting of
motivational teaching practice helps the learners «find their passion». Different ways of
teachers’ helping learners to bring their passion into the classroom are discussed as well as
teachers’ enthusiasm, creativity, stimulation of the students ideas, the use of motivating
activities and encouragement of the students are highly appreciated.
The emphasis in the present research is on the conscious strategies that can be used
to foster classroom motivation. There have been also mentioned some self-motivating
strategies which are particularly important in second language learning due to the longlasting nature of the process. It is also stressed that raising student awareness of relevant
strategies and reminding them of their usefulness has a considerable empowering effect.
The paper makes an attempt to incorporate direct and indirect approaches to
generating student motivation which may be adopted in teaching practice and make the
classroom climate more motivating. A teacher’s job is to teach the students how to cultivate
motivation, find it in areas where they don’t expect it and take more satisfaction in their
successes and progresses.
Key words: integrative motivation, instrumental motivation, optimization of teaching
and learning, foreign language competence, positive motivation, the integrating principles of
motivational mechanisms, a motivating factor.
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СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ЯКІСТЬ» ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВНЗ У
ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ
У статті підкреслено актуальність проблеми підвищення якості професійної
підготовки. Вказано на своєчасність погляду на знання як важливий ресурс і основу
освітніх послуг. З’ясовано, що галузь освіти, забезпечуючи суспільство знаннями, продукує освітні послуги. Виявлено чинники формування їх якості. Розкрито сутність товарної політики вищого навчального закладу в педагогічному контексті як комплексу дій з
формування системи компетенцій. Запропоновано застосування маркетингу як концепції управління якістю професійної підготовки майбутніх маркетологів. Представлено досвід діяльності Маркетинг-клубу в даному напрямі. Зосереджено увагу на
подальшій розробці технологій професійної підготовки на підставі подолання протиріч
між навчальною та практичною діяльністю майбутніх фахівців із маркетингу.
Ключові слова: життєвий цикл знань, освітні послуги, якість професійної
підготовки, якість освітніх послуг, товарна політика, чинники якості послуг,
управління якістю освітніх послуг, система управління якістю освітніх послуг.

Постановка проблеми. Функціонування сучасної вищої освіти
відбувається в умовах її реформування. Одним з основних орієнтирів реформ
стала програма інтеграції вітчизняної освіти до європейського простору, а
першочерговим кроком у бік Європи – розробка національної рамки
кваліфікацій як базового кваліфікаційного стандарту України та її гармонізація
з рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (2005 р.) і
Європейською рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя (2008 p.)
[3, 235]. Безумовно, вихід вищих навчальних закладів (ВНЗ) на міжнародну
арену вимагає модернізації існуючої системи організації навчального процесу
та переходу на нову парадигму освіти. До актуальних нововведень відносять
такі, що торкаються структурних елементів освітньої системи: методів,
прийомів і технологій навчання, а також педагогічних умов, які забезпечують
оновлення освітнього середовища, соціокультурних умов тощо [12, 39].
За конкуренції виживає той суб’єкт ринку, який має найсучасніші
технології та орієнтири стосовно найвимогливішого споживача, найвищу
якість продукції та найнижчі ціни [15, 17]. Інформатизація економіки й
суспільства, зміна умов функціонування викликали підвищення попиту на
освітні послуги. Освіта в умовах ринку розглядається не через престижність, а
як засіб виживання. Відтак, високий рівень конкурентоспроможності буде
досягнутий тими ВНЗ, які зможуть пропонувати якісні освітні послуги [13].
Аналіз актуальних досліджень. Питання поліпшення якості освіти як
провідне завдання державної політики, національний пріоритет і
передумова національної безпеки держави в центрі уваги науковців ХХІ ст.
Педагогічні дослідження та практика освітянської діяльності в Україні
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доводять, що для забезпечення високої якості освітніх послуг необхідно
вирішити два стратегічно важливих завдання: спрямувати педагогічну
науку на розробку й упровадження стратегії розвитку освіти в умовах
економіки знань і розробити та впровадити в навчальний процес
інтенсивні дидактичні системи з урахуванням вимог економіки знань та
інформаційного суспільства.
Проблеми освіти досліджувались Є. Гришновою, Є. Скрипаком,
Т. Боголіб, І. Каленюк, І. Філіповою, В. Щетиніним. Аналіз проблем
управління якістю здійснювався Е. Демінгом, У. Шухартом, Дж. Джураном,
К. Ісікавою, А. Фейгенбаумом, Ю. Адлером, В. Войтоловським, А. Глічевим,
В. Долятовським,
В. Лапідусом,
В. Окрепіловим,
А. Савельєвим,
В. Чекмарьовим та ін., в т.ч. проблемам товарної політики присвячені
роботи Є. Крикавського, І. Дейнеги, О. Дейнеги, Р. Патори, С. Ілляшенка,
В. Кардаша. Питання якості освітніх послуг розглядались О. Поважним,
В. Дюндіним, Е. Коротковим, Н. Кошкарьовою та ін. Аспекти управління
якістю освіти вивчалися М. Афанасьєвим, В. Беспальком, Г. Воробйовим,
Г. Гутником, В. Казановичем, С. Кортовим, Г. Красноженовою, Е. Крайер,
В. Левшиною, В. Логачовим, М. Поташником, Б. Прянковим, В. Соколовим,
Ю. Татур, В. Шадріковим. Результати аналізу наукових доробків вказаних
вище вчених дають підстави стверджувати, що проблема, яка нами
досліджується, не висвітлена належним чином. Вона не розглядається з
точки зору застосування маркетингу як концепції управління якістю
професійної підготовки майбутніх фахівців даного профілю.
Мета статті полягає в розкритті сутності товарної політики ВНЗ у
педагогічному контексті й аналізі розуміння категорії «якість» у процесі
професійної підготовки майбутніх фахівців із маркетингу.
Методи дослідження. У процесі дослідження були використані
загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: індукція й дедукція, аналіз і
синтез, абстрагування та конкретизація, метод класифікації та аналіз
документів, як основні – системний підхід і спостереження.
Виклад основного матеріалу. Розвиток інформаційного суспільства
залежить не тільки від матеріальних факторів виробництва, а й від
здатності індивіда отримувати й використовувати нові знання, які стають
не лише важливим ресурсом, а й вирішальним фактором виробництва [3,
297]. За своїми якостями та властивостями знання відрізняються від
традиційних факторів виробництва: у них суперечливо поєднуються
об’єктивний характер із суб’єктивізмом, невичерпність із здатністю до
тиражування [7, 231]. Остаточні результати освітньої діяльності являють
собою множину знань, засвоєних людьми у процесі професійної
підготовки та реалізованих у їх подальшій трудовій діяльності. Ці
результати виявляються впродовж тривалого періоду та втілюються в
певних
здобутках:
зростанні
особистого
доходу,
підвищенні
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продуктивності праці, загалом у зростанні сукупних показників
економічного й соціального розвитку країни. Здатність інформаційного
суспільства створювати й адаптувати професійні знання в джерело
розвитку та доходу має важливе значення для стабілізації економічного
росту й підвищення життєвого рівня населення. Науково-технічний рівень
виробництва та соціально-економічного розвитку держави дедалі більше
залежать від обсягу накопичених суспільством знань та ефективності їх
використання у виробництві товарів і наданні послуг.
Галузь освіти, що забезпечує суспільство знаннями, продукує такі
специфічні блага, як освітні послуги, котрі за своєю сутністю становлять
здійснення педагогічної, наукової та виховної діяльності працівників освіти із
задоволення різноманітних освітніх потреб індивіда й усього суспільства. Для
більш чіткого визначення поняття «освітні послуги» його доцільно привести у
відповідність із визначенням «послуги», наведеним в ISO:9000, – це
результати безпосередньої взаємодії постачальника (ВНЗ) і споживача
(абітурієнта, держави, підприємства й інших зацікавлених сторін) та
внутрішньої діяльності ВНЗ із задоволення існуючих і прогнозованих потреб. З
метою максимального задоволення цих потреб ВНЗ повинен встановити
очікувані та припустити неочікувані потреби споживачів. Н. Варжина під
освітніми послугами вважає вид діяльності, спрямований на задоволення
очікуваних і неочікуваних освітніх потреб споживачів цільового сегмента [2,
11]. Узагальнюючи, освітні послуги можна трактувати як підвид діяльності
системи освіти, спрямований на задоволення потреб суб’єктів ринку, який
характеризується наявністю необхідного методологічного, економічного,
інформаційного, правого та інтелектуального забезпечення. Виходячи з
цього, освітні послуги слід розуміти як більш широке поняття, ніж власне
навчальний процес – це діяльність, що забезпечує професійну підготовку
майбутніх фахівців. Наявні підходи дозволяють зробити висновок, що
освітніми послугами є здійснення у встановленій законом формі освітньої
діяльності з доведенням продукції освіти до споживачів з метою
задоволення їх потреб у знаннях.
І. Каленюк та ін. вважають, що основою освітніх послуг є знання [4, 24].
На сьогодні зміст категорії «знання» є досить дискусійним. Існують різні
підходи до його визначення. Узагальнення різних поглядів на проблему
тлумачення даної категорії з урахуванням ринкових умов господарювання та
кризових явищ, що відбуваються у світі, наведено в таблиці 1.
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Таблиця 1
Визначення категорії «знання»,
які найчастіше зустрічаються в науковій літературі
Категорія
1. Знання

Визначення
Автор
Інформація,
яка
відображає
факти, Глосарій сучасної
принципи, теорію та практику у сфері освіти освіти [9, 208]
або праці, здобуті за рахунок її засвоєння та
обробки впродовж життя

Це відбиття у свідомості людини навчальної В. Яблонко [9, 208]
інформації у формі закріплених у пам’яті
образів, уявлень, понять, категорій, правил,
теорій, концепцій тощо і зв’язків між ними
2.
Професійні Це комбінація знань, фактів, основних принци- А. Кузьмінський
знання
пів і теорій у певній сфері діяльності відповідно [9, 208]
до вимог ринку праці, до якої також належить
знання різних можливих підходів і процедур
Це знання, необхідні для підтвердження про- М. Фіцула
фесійної кваліфікації та для працевлаштування [9, 208]
за конкретним родом занять чи професією

Життєвий цикл знань короткий: рівень їх збереження зумовлено
природним для людини забуванням отриманої інформації. Знання мають
властивість «старіти» з розвитком суспільства, що змінює зміст освітньої
послуги, хоча сама вона за своє сутністю залишається незмінною. Освітні
послуги володіють життєвим циклом, який найбільш стабільний у послуг
дошкільної та шкільної освіти, оскільки це – базові знання, натомість
життєвий цикл послуг вищої освіти є короткостроковим.
Є. Скрипак дотримується думки, що освітні послуги є зв’язуючою
ланкою між соціальною сферою та сферою виробництва [13]. У зв’язку з цим
у понятті «освітні послуги» даний автор виділяє два аспекти: з одного боку це
діяльність, пов’язана з формуванням і виробленням нового знання, з іншого
боку – діяльність, спрямована на підготовку суб’єкта виробництва, здатного
засвоювати знання та продукувати нові. За такого підходу результатом
споживання освітніх послуг є комплекс набутих якостей і здібностей, а не
сама людина. Такої ж думки дотримується Е. Коротков, який вважає, що
продукцією ВНЗ є властивості випускника – комплекс знань, умінь і навичок,
підтверджених відповідним документом, що гарантує здатність молодого
фахівця успішно здійснювати професійну й іншу діяльність відповідно до
вимог суспільства та економіки [6, 46]. З точки зору І. Каленюк та інші освітні
послуги – це результати діяльності професорсько-викладацького колективу
ВНЗ у вигляді різних освітніх і методичних посібників, які споживаються
суб’єктом як у процесі отримання основної освітньої послуги, так і в
подальшій професійній діяльності [4, 11]. Цей підхід дозволяє своєчасно
виявляти потенційних споживачів, котрим освітні послуги потрібні в даний
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момент або можуть бути надані в майбутньому. Згідно з іншим підходом
освітні послуги у процесі споживання трансформується в робочу силу, якість
якої залежить не лише від сукупності спожитих освітніх послуг, але й від
кількості та якості особистої праці, витраченої у процесі споживання цих
послуг, а також від особистих здібностей, ступеню їх реалізації й інших
суб’єктивних чинників [13].
На підставі тлумачень поняття освітньої послуги, наведених вище,
беручи до уваги думку В. Вікторова [7, 239], що результат професійного
навчання залежить не лише від обсягу переданої інформації, а й від самого
технологічного процесу її передачі, а також виходячи з ідеї впровадження в
навчальний процес принципу застосування маркетингу як концепції
управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців даного профілю,
ми розуміємо товарну політику (product) ВНЗ як комплекс його дій з
формування системи компетенцій майбутнього фахівця з маркетингу. Під час
професійної підготовки майбутніх маркетологів вона базується на процесах
створення двох основних категорій – «знання» та «інтелектуальні активи»,
оскільки в умовах економіки знань система компетенцій розглядається як
основа організації навчального процесу у ВНЗ [9, 67]. Товарна політика
призвана забезпечити в майбутньому ефективне використання
маркетологом знань задля зростання продуктивності праці, збільшення
швидкодії у виробничому процесі, зниження витрат, а також формування
інноваційного світогляду фахівця з маркетингу з метою створення ним нових
продуктів, послуг і бізнес-процесів. Досягнення цих завдань можливе, якщо:
1) у процесі реалізації товарної політики ВНЗ під час професійної підготовки
майбутніх маркетологів буде створене педагогічне середовище, котре
формує їх особистість та сприяє розвитку психологічних ознак,
біопсихологічних властивостей і готовності до професійної комунікації та
професійного самовизначення; 2) на базі ВНЗ сформований навчальновиховний комплекс із підготовки маркетолога на засадах розвитку
міжпредметних зв’язків і впровадження системи безперервної маркетингової
освіти; 3) основою системи контролю якості професійної підготовки у ВНЗ
виступає брендинг. Товарна політика ВНЗ спрямована на забезпечення
професійного розвитку майбутніх фахівців із маркетингу та призвана у
процесі професійної підготовки підтримувати баланс їх особистісного та
професійного розвитку. На 1–2 курсі її сутність полягає в засвоєнні
фундаментальних професійних знань і набутті навичок професійної
діяльності. На 3–4 курсі – це формування складних професійних умінь як
основи системи компетенцій; розвиток загальної, інформаційної та
професійної культури. На 5 курсі вона реалізується через участь у формуванні
бренду ВНЗ; розвиток професійної мобільності та набуття готовності до
підвищення кваліфікації. Критеріями сформованості складових товарної
політики в бакалавра з маркетингу є готовність до професійної діяльності в
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умовах ринку, а в магістра – конкурентоспроможність. Контроль її
сформованості відбувається через участь майбутніх маркетологів в організації
діяльності ВНЗ як суб’єкта ринку [9, 255].
Однією з основних характеристик освітніх послуг є непостійність їх
якості, що суттєво впливає на товарну політику ВНЗ. Узагальнивши досвід
вивчення літератури, Р. Шуляр та ін. наводять деякі варіанти трактування
цієї дефініції [15, 8] – таблиця 2.
Таблиця 2
Хронологія трактування дефініції «якість»
Автор (джерело),
Сутність дефініції
період
Аристотель (ІІІ ст. до Розходження між предметами; диференціація за ознакою
н.е.)
«гарний – поганий»
Древня китайська версія Ієрогліф, що позначає якість, складається із двох елементів –
«рівновага» і «гроші»: отже, поняття «якість» тотожне
поняттю «висококласний, дорогий»
Гегель (ХІХ ст. н.е.)
Якість, передусім, тотожна з буттям; це така визначеність, що
щось перестає бути тим, що воно є, коли втрачає свою якість
У. Шухарт (1931 р.)
Якість має два аспекти: об’єктивний – фізичні
характеристики; суб’єктивний – наскільки річ «гарна»
К. Ісікава (1950 р.)
Якість – властивість, що реально задовольняє споживачів
Дж. Джуран (1979 р.)
Об’єктивний аспект якості: придатність до використання
(відповідність призначенню); суб’єктивний – ступінь
задоволення споживачів, а тому для реалізації якості
виробник повинен довідатися про вимоги споживача й
зробити свою продукцію такою, щоб вона задовольняла ці
вимоги
Міжнародний стандарт Якість – сукупність властивостей і характеристик продукції
ISO 8402-94 (кінець ХХ або послуги, які надають їм здатність задовольняти
ст.)
обумовлені або передбачувані потреби
ДСТУ ISO 9000-2001 Якість – ступінь, до якого сукупність власних характеристик
(початок ХХІ ст.)
задовольняє вимоги

С. Гайдінгер вважає, що «… якість товару або послуги завжди
пам’ятають, навіть, якщо про його ціну вже давно забули…» [15, 14]. У той
же час О. Куклін наголошує, що якість існує завжди, але інша річ, наскільки
вона відповідає вимогам сучасного суспільства [7, 246].
Є. Скрипак під якістю послуги розуміє комплекс характеристик
продукту праці, які визначають його корисність [13]. Якість послуги може
змінюватися залежно від того, хто, де, коли і як їх надає. Оскільки
основним чинником надання послуги є взаємодія людей, присутній
значний ризик зміни її якості.
Якість освітньої послуги – багатовимірне методологічне поняття, що
різнобічно віддзеркалює соціальні, економічні, політичні, педагогічні,
демографічні та інші життєво значущі для розвитку людини в суспільстві
сторони життя. Під якістю освітньої послуги необхідно розуміти сукупність
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системно-соціальних характеристик, які визначають відповідність системи
освіти прийнятим вимогам, соціальним нормам і державним освітнім
стандартам. З точки зору Ю. Васильєва якість освітньої послуги – це сукупність
власних характеристик послуги, міра яких задовольняє існуючі й прогнозовані
потреби та вимоги всіх зацікавлених сторін [1, 99]. У широкому сенсі О. Куклін
якість освітньої послуги розуміє як збалансовану їх відповідність потребам
суспільства й соціальним нормам; у вузькому розумінні – як перелік вимог до
особистості, освітнього середовища та системи освіти, що реалізуються на
певних етапах процесу навчання [7, 248]. Як зазначає більшість дослідників,
якість освітньої послуги є узагальненим показником розвитку суспільства в
певному часовому вимірі, тому його треба розглядати в динаміці тих змін, що
характеризують поступ держави в контексті світових тенденцій. У
Бергенському комюніке (2005 р.) країн-учасниць Болонського процесу
зазначається, що стратегічним напрямом розвитку євроінтеграційних
процесів у найближчі роки є забезпечення якості вищої освіти [3, 239]. У
2008 р. Україна стала повноправним урядовим членом Європейського
реєстру забезпечення якості (EQAR), тому ВНЗ мають брати на себе гарантії
забезпечення рівня якості освітніх послуг.
Розуміння категорії «якість» за умови реалізації товарної політики ВНЗ у
процесі професійної підготовки майбутніх маркетологів має два аспекти.
Перший (нормативний), що визначається чинними нормативними
документами, навчальними й робочими програмами, – це формальна
сукупність властивостей і характеристик освітніх послуг, котрі зумовлюють їх
здатність задовольняти мінімальні потреби споживачів у здобутті освіти. Цей
аспект якості характерний для ідеології монополізованої державної освіти.
Другий (ринковий) аспект слід розуміти як порівняльну якість, яка є мірою
конкурентоспроможності фахівця на ринку праці. Ця характеристика визначається співвідношенням попиту та пропозиції на ринку праці, рівнем підготовки в конкретному ВНЗ, індивідуальними здібностями майбутнього фахівця
з маркетингу. Розуміння категорії «якість» із точки зору нормативного підходу
дозволяє говорити про якість освітньої послуги. Ринковий підхід дозволяє її
розуміти як «якість фахівця» та говорити про можливість реалізації товарної
політики ВНЗ під час професійної підготовки майбутніх маркетологів. Це трактування перекликається з результатами досліджень П. Канівця, який розглядає якість фахівця як об’єктивно існуючу сукупність властивостей і характеристик, що визначають його як фахівця певної професії [5, 49]. Аналіз інших літературних джерел дозволяє під якістю фахівця розуміти сукупність властивостей, які дозволяють йому кваліфіковано виконувати професійну роботу
відповідно до спеціальності, а за необхідності своєчасно змінювати професію.
Результати аналізу наукових доробків вказаних вище вчених дають
підстави стверджувати, що якість освітньої послуги характеризують якість
мети, якість педагогічного процесу та якість результату. М. Є. Скиба зазначає,
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що про успішність роботи ВНЗ і якість надання ним освітніх послуг свідчить
кар’єрне зростання випускників, їх конкурентоспроможність в умовах динамічного ринку праці [3, 261]. Цікавою з цього приводу є думка О. Ляшенка,
який трактує якість освітньої послуги як збалансовану відповідність процесу,
результату й самої освітньої системи цілям, потребам і соціальним
нормам [8, 73]. М. Поташник розглядає якість освітньої послуги з точки зору
ефективності й розуміє її як співвідношення мети та результату, що зумовлює
рівень сформованості пізнавальних інтересів майбутніх фахівців [11, 125].
І. Філіппова, розглядаючи якість освітньої послуги, виділяє два аспекти:
1) якість результату (рівень підготовки випускників); 2) якість освітнього процесу (відповідність освітнього процесу встановленим вимогам, нормам і стандартам) [14]. Для розуміння якості освітньої послуги є цікавим другий аспект,
оскільки відповідно до нового Закону України «Про ви щу освіту» кожен ВНЗ
може розробляти та здійснювати освітню діяльність залежно від зовнішніх
умов, а його освітні послуги орієнтуватися на конкретну цільову аудиторію на
основі унікальної пропозиції, що має цінність саме для цієї аудиторії.
Е. Коротков виділяє три складових якості освітньої послуги: 1) якість
потенціалу для досягнення мети професійної підготовки; 2) якість процесу
формування фахівця; 3) якість результату [6, 187]. З точки зору виробничого
підходу, якого дотримується даний автор, під якістю освітньої послуги слід
розуміти якість освітнього процесу, виражену в його результатах. На наш
погляд, розуміння даної категорії буде більш повним, якщо якістю освітньої
послуги вважати комплекс характеристик освітнього процесу, що
забезпечують послідовне й ефективне формування компетентності та
професійної свідомості. Таке розуміння категорії «якість» абсолютно
відображає принцип застосування маркетингу як концепції управління якістю
професійної підготовки та пояснює сутність реалізації товарної політики ВНЗ у
процесі професійної підготовки майбутніх маркетологів.
Зазначене вище дозволяє припустити, що якість освітньої послуги в
сучасному розумінні для споживачів – не лише характеристика множини
засвоєних знань. З точки зору рівня їх задоволеності під поняттям «якість
освітньої послуги» розуміється сукупність властивостей і характеристик
освітнього процесу, яка забезпечує задоволення очікуваних і неочікуваних
освітніх потреб [2, 18].
Структурні зміни в суспільстві потребують упровадження в освітній
процес інновацій. Це положення знаходить віддзеркалення у визначенні
якості освітньої послуги, запропонованому О. Мєщаніновим, який стверджує,
що якість – це ступінь відповідності процесів і результатів вдосконалення
наступного покоління досягнутому рівню попереднього покоління, а також
потенційна можливість наступного покоління зробити власний вклад для
розширення, оновлення та створення якісно нового стану [10, 348].
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Якість послуг надзвичайно важко контролювати. Чинники, що
визначають їх якість, можна об’єднати в чотири групи 1) технічні
(технологія та засоби виготовлення послуг); 2) організаційні (розподіл
праці, спеціалізація процесу надання, методи контролю якості);
3) економічні (собівартість і ціна, форми й рівень оплати праці персоналу);
4) суб’єктивні фактори, оскільки в забезпеченні їх якості значну роль
відіграє людина (її професійна підготовка, фізіологічні й емоційні
особливості, що по-різному впливає на три попередні групи) [15, 16].
Управління якістю – це скоординована діяльність суб’єкта ринку, яка
полягає у спрямуванні та контролюванні його діяльності в даному напряму.
Політикою у сфері якості називають загальні наміри та спрямованість
суб’єкта ринку, пов’язані з якістю, офіційно сформульовані його найвищим
керівництвом. Стосовно освітніх послуг базисна методологія підходів до
управління якістю, яка пропонується сучасними вченими та практиками,
у цілому співпадає із загальноприйнятими принципами управління
якістю [2, 19]. Педагогічний процес, безумовно, залишається поза
економічним аналізом. Проте, як зазначає А. Панкрухін, тією самою мірою,
якою економічний аналіз будь-якої сфери виробництва матеріальних благ
неповний без характеристики продукту, що виробляється, й особливостей
організації виробництва цього продукту, неможливо досліджувати процес
професійної підготовки без урахування економічного аспекту специфіки
продукування освітніх послуг [7, 253]. За результатами проведеного
аналізу можна зробити висновок, що якість освітніх послуг слід оцінювати з
точки зору відповідності діяльності ВНЗ із питань професійної підготовки
очікуванням суспільства, зокрема у сфері праці.
Н. Варжина наголошує, що поняття системи управління якістю
освітніх послуг має на увазі сукупність структури, методик, процесів і
ресурсів, необхідних для задоволення встановлених і неочікуваних освітніх
потреб споживачів цільових сегментів [2, 23]. Для рівня якості освітніх
послуг має значення зовнішній вигляд викладача, темп його мовлення,
регістр і резонанс мови, що неоднозначно сприймається аудиторією
внаслідок різноманітності осіб, які споживають ці послуги. Якість освітніх
послуг, які надаються одним викладачем протягом певного періоду, може
змінюватися залежно від його фізичного стану або настрою під час
спілкування із студентами. За умови зміни викладача якість надання
освітніх послуг навіть у межах одного предмету в одному ВНЗ змінюється,
що зумовлює високий рівень невизначеності результату надання освітніх
послуг. На якість освітньої послуги беззаперечно впливає і особистість
студента: його психологічні характеристики, фізичний стан і настрій, рівень
працездатності, попередньої підготовки й інтелекту, мотивація.
Для виявлення причинно-наслідкових зв’язків, що зумовлюють якість
освітніх послуг, у Харківському торговельно-економічному інституті КНТЕУ
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за планом роботи Маркетинг-клубу створений центр маркетингових
досліджень. На його базі майбутніми фахівцями з маркетингу проводяться
дослідження з таких напрямів: 1) аналіз взаємодії ринків праці та освітніх
послуг у регіональному, галузевому та національному аспектах;
2) розробка науково-обґрунтованих прогнозів взаємозалежного розвитку
ринків праці й освітніх послуг; 3) розробка механізмів корекції
функціонування Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
відповідно до змін попиту на ринку праці; 4) розробка ефективних
фінансово-економічних механізмів системи сприяння працевлаштуванню
молодих фахівців із маркетингу; 5) розробка моделей правового й
соціального
захисту
випускників;
6) розробка
інформаційного
забезпечення профорієнтаційної діяльності даного ВНЗ.
Реалізація досліджень із даної теми забезпечує студентів і
випускників інформацією про ринок праці й освітніх послуг; дозволяє
формувати готовність випускників до самовизначення в питаннях добору
місця праці, у тому числі відкриття власної справи; дозволяє
організовувати заходи щодо сприяння їх працевлаштуванню (ярмарки
вакансій, дні кар’єри, презентації спеціальностей тощо). Результати
діяльності Маркетинг-клубу та центру маркетингових досліджень
забезпечують формування системи взаємозв’язків між інститутом і
роботодавцями, оскільки виявляють затребувані професійні та соціальноособистісні компетенції майбутніх випускників у реальному економічному
житті. Центром маркетингових досліджень при Маркетинг-клубі як спосіб
оцінювання показників ступеню задоволеності якістю освітніх послуг
даного ВНЗ запропоновано за підсумками семестру ранжирувати не тільки
навчальні групи, що здійснювалося раніше, а й у їх середині будувати
рейтинг студентів із тим, щоб ВНЗ міг пропонувати найкращих майбутніх
фахівців працедавцям. На даному етапі центр маркетингових досліджень
при Маркетинг-клубі працює над питанням обґрунтування як способу
оцінювання показників ступеню задоволеності якістю освітніх послуг
даного ВНЗ моніторингу питомої ваги випускників цього ВНЗ, що бажають
отримати додаткову кваліфікацію в ньому, а також випускників інших ВНЗ,
що здобувають другу вищу освіту в цьому ВНЗ.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз
наукових публікацій, присвячених проблемам якості, дозволяє зробити такі
висновки: 1) професійна освіта в ринкових умовах має характер послуги; 2) з
урахуванням вимог міжнародних стандартів під освітніми послугами слід
розуміти результати безпосередньої взаємодії постачальника (ВНЗ) і
споживача (абітурієнта, держави, підприємства й інших зацікавлених сторін),
а також внутрішньої діяльності ВНЗ щодо задоволення існуючих і
прогнозованих потреб споживача цих послуг; 3) для сучасного суспільства
характерний ринковий аспект розуміння якості освітніх послуг, який
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проявляється в сукупності їх характеристик, які визначають відповідність
процесу професійної підготовки прийнятим суспільним вимогам, соціальним
нормам і державним освітнім стандартам. Такий підхід дозволяє розуміти
категорію «якість» як складову структури товарної політики ВНЗ і як комплекс
його дій з формування системи компетенцій майбутнього фахівця з
маркетингу у процесі професійної підготовки.
Завершуючи розгляд проблеми, слід зазначити, що економічний
аспект управління якістю професійної підготовки, який ґрунтується на
застосуванні концепції маркетингу, доцільно розглядати як фактор
забезпечення сталого розвитку країни, оскільки основою цього процесу як
домінанта є розвиток людських ресурсів, що забезпечує політичну й
економічну свободу країни, ефективне функціонування суспільних
інститутів і добробут населення. Оскільки в публікації неможливо розкрити
всі аспекти висвітлюваної проблеми, подальші наукові пошуки
пов’язуються нами з розробкою технологій професійної підготовки як
освітніх послуг на підставі подолання протиріч між навчальною та
практичною діяльністю студентів – майбутніх фахівців із маркетингу.
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РЕЗЮМЕ
Майковская В. И. Сущность категории «качество» при реализации товарной
политики вуза в процессе профессиональной подготовки будущих маркетологов.
В статье подчеркнута актуальность проблемы повышения качества
профессиональной подготовки. Указано на своевременность взгляда на знания как
важный ресурс и базис образовательных услуг. Выяснено, что сфера образования,
обеспечивая общество знаниями, продуцирует образовательные услуги. Выявлены
факторы формирования их качества. Раскрыта сущность товарной политики
высшего учебного заведения в педагогическом контексте как комплекса действий по
формированию системы компетенций. Предложено применение маркетинга как
концепции управления качеством профессиональной подготовки будущих
маркетологов. Представлен опыт деятельности Маркетинг-клуба в данном
направлении. Сосредоточено внимание на дальнейшей разработке технологий
профессиональной подготовки на основе преодоления противоречий между учебной
и практической деятельностью будущих специалистов по маркетингу.
Ключевые слова: жизненный цикл знаний, образовательные услуги, качество
профессиональной подготовки, качество образовательных услуг, товарная
политика, факторы качества услуг, управление качеством образовательных услуг,
система управления качеством образовательных услуг.

SUMMARY
Maykovska V. The Essence of the Category of «Quality» in the Implementation of
University’s Product Policy in the Process of Professional Training of Future Marketers.
The paper highlights the relevance of improving the professional training quality as a
leading task of public policy and the prerequisite of national security. It is noted that the scientific
literature analysis allows to state that interpretation of the category of «quality» has not yet
been carried out in the terms of the application of marketing as a concept of management of
professional training of these specialists. According to this, the purpose of the article is the
explanation of the product policy of University in the pedagogical context and understanding the
category of «quality» during the future professional training of marketers.
General scientific and special methods (as induction, deduction, analysis, synthesis,
abstraction, concretization, a classification method, document analysis, a systematic
approach and observations) have been used in the study. It has been shown that the view
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about knowledge as an important resource, a decisive factor of production and the basis of
education is timely. It has been found that the sphere of education provides knowledge to
society and produces such specific benefits as educational services.
The factors shaping their quality have been revealed. On this basis, the product policy has
been reviewed as a complex of actions, which forms the system of competencies of future
marketing specialists. It has been established that during the professional training it based on the
creation of two major categories – «knowledge» and «intellectual assets» – and aims to provide
the professional development of future marketing specialist. It has been determined that the
criteria of the level of formation the product policy’s components for bachelor of marketing is a
readiness to professional activity in the market, for master of marketing – competitiveness.
It has been demonstrated that control of the level of its formation occurs through the
participation of future marketing specialists in the organization of the University activity as a
subject of market. The experience of marketing club in this area has been described.
The trends and prospects of student’s participation in the center of marketing
research have been highlighted. The author pays attention to the further development of
professional training technology based on overcoming the contradictions between the
academic and the practical activity of future marketing specialists.
Key words: a life cycle of knowledge, educational services, a professional training’s
quality, a quality of education services, product policy, service quality’s factors, management the
quality of educational services, a system of management the quality of educational services.
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
НА ЗАНЯТТЯХ З БІОФІЗИКИ
Метою даної статті є на основі аналізу наукової літератури розглянути
проблему розвитку творчості майбутніх лікарів як елемента компетентності.
Використовуючи теоретичний аналіз і спостереження, було визначено, що вміння
бачити та сформулювати проблему й діяти в нестандартних ситуаціях
формується у процесі виконання творчих завдань, особливо їх систем. Активізація
творчих здібностей і реалізація творчого потенціалу можлива у процесі введення в
навчальний процес інноваційних педагогічних технологій. Практичне значення
дослідження вбачається у використанні розробленої технології на заняттях із
біофізики. Подальшого дослідження потребує вивчення особливостей використання
розробленої технології на інших дисциплінах, які вивчають студенти вищих
медичних навчальних закладів.
Ключові слова: творчість, проблема, проблемна ситуація, біофізика,
протиріччя, компетентність, кейс-метод, пізнавальні ігри, розвивальне навчання.

Постановка проблеми. Творчість являє собою тип діяльності, який
створює якісно нові матеріальні й духовні цінності, або висуває нові
ефективніші способи розв’язання тих чи інших наукових, технічних
соціальних та інших проблем.
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Творча особистість виявляється в активній багатогранній діяльності
людини, що полягає в засвоєнні й накопиченні знань, умінь, явищ, фактів у
відповідній галузі матеріального та духовного виробництва, що є базою
для інтелектуального пошуку, у наявності в неї культури мислення,
постійного розширення бази знань для експериментування.
Творчі здібності особистості являють собою категорію психології та
характеризуються як психологічні особливості людини, від яких залежить
формування компетентностей. Творчі здібності людини, її обдарованість,
задатки, які притаманні будь-якій людині створюють лише передумови для
виникнення й розвитку творчого процесу. У будь-якому змістовому вигляді
творчої діяльності є два рівні: репродуктивний і продуктивний. Для
зручності їх називають репродуктивною та продуктивною діяльністю.
Репродуктивна діяльність спрямована на одержання відомими
засобами наперед визначеного результату й полягає у стереотипному
тиражуванні одного й того самого.
Продуктивна діяльність – це або створення нових цінностей, або
досягнення, одержання відомого результату новими, більш ефективними
способами і засобами. Ці два типи неможна протиставляти, відривати один
від одного. Продуктивна діяльність неможлива без її основи –
репродуктивної. Жодна людина нездатна стати творцем не оволодівши
нормами професійної майстерності. Якщо студенти не оволоділи правильним
стилем роботи, якщо в них недостатньо сформовані професійні знання, то
їхній творчий потенціал успішно розвиватися не може. У межах дослідження
ми зупинилися лише на продуктивній діяльності.
Протиріччя між об’єктивними вимогами й суб’єктивними
можливостями – джерело розвитку суб’єкта в навчання. Це протиріччя
може розв’язуватися шляхом диференціації єдиних за змістом завдань,
різноманітністю типів і засобів педагогічного керівництва, якістю
методичного забезпечення, пізнавальної діяльності студента.
Зростаюче значення у стимулюванні творчої діяльності майбутнього
спеціаліста набуває науково-дослідна робота студентів, яка нині стає
невід’ємною все важливішою частиною їхньої пізнавальної діяльності. У
цьому зв’язку необхідне вдосконалення організаційних форм роботи як
засобу розвитку творчого потенціалу студента.
Як показує практика навчання інколи зводиться до простого переказу
підручника: засвоєння знань відбувається через зразок і показ,
завершуючись більш менш свідомим розумінням і запам’ятовуванням
матеріалу, що розглядається. Тому у студентів-медиків не виникає глибокої
потреби в надбанні знань і оволодінні способами їх використання, погано
формуються вміння й навички творчої роботи. Звідси випливає, що
потрібно навчити кожного студента самостійно та творчо мислити, діяти в
нестандартних ситуаціях, розв’язувати найрізноманітніші проблеми.
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Аналіз актуальних досліджень. Проблему формування творчих
здібностей розглядали зарубіжні педагоги та психологи: Н. Адамар,
Є. Я. Голант, М. О. Данилов, Л. В. Занков, І. Я. Лернер, І. Т. Огородніков,
В. Окунь, Д. Пойа, В. Г. Розумовський, С. Л. Рубінштейн та інші. Проблемі
творчої діяльності надавали особливу увагу Р. Грановська, В. Даниленко,
Ю. Легенький, Н. Лейтес, С. Лужецький, В. Моляко, Я. Пономарьов,
В. Сеньковський, О. Сисоєва, О. Яковлева. Разом із тим не вивчене питання
розвитку творчості як рівня компетентності.
Мета статті – на основі аналізу наукової літератури розглянути
проблему розвитку творчості студентів вищих медичних навчальних
закладів як елемент компетентності.
Методи дослідження. Теоретичний аналіз, спостереження.
Виклад основного матеріалу. Автори [2] виділяють групу
компетентностей: продуктивної творчої діяльності; готовність і потреба у
творчості. Ця група компетентностей містить такі елементи:
 уміння побачити та сформулювати проблему;
 уміння знаходити нові рішення;
 уміння діяти в нестандартних ситуаціях;
 активізація творчих здібностей;
 реалізація творчого потенціалу.
Розглянемо формування цих елементів на заняттях із біофізики.
Більшість освітніх технологій націлено на трансляцію та засвоєння
учнями (студентами) знань і вмінь, тому дуже важливо оцінити потенціал
конкретної технології з позицій її адекватності завданню формування
компетентностей.
Нова парадигма в освіті передбачає перехід від навчально-дисциплінарної моделі організації педагогічного процесу до моделі особистіснорозвивальної, за якої індивідуальність студента стала б основою виховного
процесу й кожна особистість сприймалась як творча індивідуальність. При
цьому навчання людини зводиться не лише до накопичення фактів, а, передусім, до вміння знаходити самому необхідні знання, бачити в них проблеми,
вміти їх розв’язувати та як результат уміти їх застосовувати на практиці.
У результаті аналізу навчально-виховного процесу постає проблема
недостатнього вивчення дисципліни: студент може добре знати матеріал,
але не може відповісти на нестандартне запитання. Наприклад, студенти
знають, що таке дифракція, але не можуть розв’язати задачу: «У якому
випадку більшу роль відіграє дифракція в оці: при більшій чи при меншій
яскравості світла? Чим пояснити нерізкість зображення у сутінках?». Це
говорить проте, що він володіє знаннями формально, тобто може
переказати матеріал підручника, підтвердити його прикладами, розв’язати
типове завдання, але не може використати свої знання на практиці.
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Цих недоліків у навчання можна уникнути, пропонуючи студентам
творчі завдання. Творчі завдання відрізняються від тренувальних. Їх основна
роль полягає в тому, щоб розвинути у студентів ініціативу, уміння
застосовувати теорію під час розв’язування теоретичних і практичних
завдань, прищеплювати смак до дослідження. Автор [3] зазначає, що на
заняттях зі студентами медиками, використовуючи методи організації творчості, необхідно реалізувати такі типи творчих завдань: прогнозування, оптимізація, рецензування, завдання з некоректно представленою інформацією,
дослідницькі завдання, логічні, комунікативно-творчі, завдання на управління, завдання-проблеми, завдання на здобуття нових способів діяльності.
Методика формування вміння знаходити нові рішення пропонується
Л. Кулик. Застосування продуктивних задач передбачає самостійну роботу
студентів, самостійність і активність студентів під час розв’язування задач
багато в чому залежить від їх складності. Завдання мають бути посильними
та разом із тим складними й цікавими. Цього можна досягти, пропонуючи
студентам задачі, складність яких поступово зростає. Студент вибирає та
розв’язує ті задачі, які йому під силу. Це з одного боку вносить у творчий
процес елемент змагання, а з іншого – дає можливість викладачеві оцінити
рівень творчих здібностей кожного студента. Під час самостійної роботи
студенти можуть звертатися за роз’ясненням до викладача. Наприкінці
заняття доцільно проаналізувати й обговорити різні способи розв’язування
конкретної задачі. Автор наводить приклади переходу від репродуктивної
(типової тренувальної задачі) до продуктивної з подальшим її
ускладненням [1, 33]. Ці методичні підходи розглянуті й апробовані нами
на заняттях із біофізики.
Оскільки творчі здібності розвиваються у процесі діяльності, то
необхідно пропонувати студентам систему творчих завдань
Однак, як показали дослідження, забезпечити розвиток творчої самостійності студентів може лише відповідна система спеціально зроблених проблемних ситуацій з кожної теми з урахуванням індивідуальних можливостей.
Одним із нестандартних елементів проблемної ситуації є
інформаційно-пізнавальна суперечність, без якої проблемна ситуація
неможлива.
За видом інформаційно-пізнавальної суперечності виділяють типи
проблемних ситуацій:
 усвідомлення учнями (студентами) недостатності наявних знань для
пояснення нового факту;
 зіткнення учнів (студентів) із необхідністю використання раніше
засвоєних знань у нових практичних умовах;
 суперечність між теоретично можливим шляхом вирішення
завдання та практичною нездійсненністю обраного способу;
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 суперечність між практично досягнутим результатом виконання
навчального завдання та відсутністю в учнів (студентів) знань для його
теоретичного обґрунтування.
Покажемо як вводяться елементи біофізики через такі типи
проблемних ситуацій.
Під час вивчення механічних коливань доцільно створити таку ситуацію: хто з тваринного світу найкраще може передбачити наближення шторму? Студенти згадують пінгвінів, дельфінів, подальші роздуми наводять на
думку, що й медузи. Але яким чином – на це питання важко знайти відповідь.
У медузи є органи рівноваги – статоцисти. Статоцист являє собою порожнину, у якій знаходяться сферичні вапняні статоліти (камінці). Зміна положення тіла медузи в товщі води супроводжується переміщенням статолітів,
які відчуваються чутливими клітинами, що розташовані в стінці порожнини.
У пристрої, що імітує «орган слуху» медузи є рупор, що сприймає коливання повітря, резонатор, п’єзодатчик, що перетворює ці коливання в імпульси електричного струму. Потім ці імпульси підсилюються й вимірюються.
Такий пристрій дозволяє визначити наближення шторму за 15 годин.
Під час вивчення основного рівняння кінетичної теорії ідеального
газу можна створити проблемну ситуацію другого типу. Студенти вже
знають що таке тепловий рух частинок. А чи впливає тепловий рух частинок
організму на зміну його спадкових ознак? Потрібно пригадати з біології, що
ознаки організму передаються з покоління в покоління за допомогою
молекул ДНК (дезоксирибонуклеїнової кислоти). Матрицею для побудови
ДНК організмів наступного покоління є ДНК статевих клітин даного
організму. Ділянка ДНК, яка містить інформацію про структуру одного
білка, що відповідає за ту чи іншу ознаку в організмі, називається геном.
Якщо відбудеться зміна гена, генетична програма для наступних поколінь
буде змінена, що може призвести до виникнення нових ознак організму –
мутацій. Викладач підказує, що змінити структуру гена можна підведенням
до нього енергії (тепловим рухом, хімічними речовинами тощо).
У живій клітині ДНК перебуває в оточенні частинок, енергію яких
3
2

можна обчислити E  kT . Але чому ж у навколишньому світі можна
знайти велику кількість прикладів, коли спадкові ознаки передаються із
покоління в покоління без змін? Студентів підводять до висновку, що
енергія теплового руху частинок за температури тіла організму значно
менша, ніж енергія хімічного зв’язку атомів у молекулі ДНК.
Пропонується розв’язати таку задачу. Щоб викликати одиничну
мутацію, необхідно до молекули ДНК підвести енергію приблизно
5  1019 Дж . Визначте, у скільки разів середня енергія теплового руху при
температурі тіла людини ( 37C ) менше тієї, яка здатна викликати зміну
генетичної програми. (Відповідь: у 60 разів.).
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Прикладом створення проблемної ситуації третього типу може бути
завдання для студентів: зробити розрахунки енергетичних перетворень у
живому організмі й визначити коефіцієнт корисної дії деяких біологічних
процесів. Спробуємо знайти температуру м’язу (Т1), вважаючи, що він працює
як теплова машина, при температурі 25C з ККД 30 %.
Розв’язання.
Підставляючи в формулу для визначення ККД:
Т  Т2
 1
Т1
1
3

температуру холодильника Т2 = 298 К і беручи   , отримаємо:
Т 1  298К 1
 ,
Т1
3

звідки Т1= 447 К, або 174C . Це, звичайно, неможливо.
Таким чином, у живому організмі робота здійснюється за рахунок
зміни внутрішньої енергії системи, а не за рахунок надання теплоти ззовні,
тобто, живий організм не може працювати як теплова машина.
Розв’язання даного протиріччя наштовхує на думку про пошуки
іншого шляху – справедливість першого закону термодинаміки для біології
можна довести, якщо живий організм ізолювати від навколишнього
середовища, виміряти кількість виділеної ним теплоти й порівняти його з
тепловим ефектом біохімічних реакцій у середині організму (вперше було
здійснено в 1780 році Лавуаз’є та Лапласом).
А чи можна категорично стверджувати, що тепловий рух не викликає
мутацій? Цю проблемну ситуацію можна віднести до четвертого типу.
Студенти отримали конкретний результат, що енергія теплового руху
при температурі тіла людини 37C не викликає мутацій. Обдумуючи
відповідь, студенти звертають увагу на характер величин, що визначаються
3
2

статистичними закономірностями. Адже за формулою E  kT оцінюється
лише середня кінетична енергія частинок, а не визначає енергію всіх
частинок у системі: енергія кожної із них в даний момент може сильно
відрізнятися від середньої. Однак число таких частинок невелике. Тому й
мутації, що викликані тепловим рухом, малоймовірні, але можливі.
Дослідження показують, що якість навчання підвищується, якщо
проблемні ситуації створюються на матеріалі близькому до життєвого
оточення студентів.
Формування компетентностей, що активізують творчу діяльність сприяє
застосування новітніх технологій навчання. Так, одним із видів навчання, що
спрямоване на формування продуктивної творчої діяльності майбутнього
лікаря є розвивальне навчання. Головною метою розвивального навчання є
формування активного самостійного творчого мислення студента, і на цій ос402
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нові поступового переходу на самостійне навчання, що сьогодні є основною
метою будь-якого вищого навчального закладу освіти. Так можна зазначити,
що саме у процесі науково-дослідницької діяльності студента на занятті з
біофізики ефективно формуються риси особистості майбутнього лікаря.
Ще одним видом навчання, спрямованим на активізацію творчих
здібностей є проблемне навчання, основною метою якого є також
усебічний розвиток пізнавальних здібностей студентів. Діяльність студента
при цьому характеризується обміркуванням, судженням, самостійним
пошуком способу розумової чи практичної дії, що сприяє формуванню в
особистості студента нових психічних новоутворень.
Останнім часом у вищих закладах освіти почали використовуватися
такі креативні методи навчання, що спрямовані на активізацію творчих
здібностей, як «кейс-метод», «мозковий штурм», пізнавальні ігри.
Розглянемо деякі з них, які ми використовували у власному дослідженні на
заняттях із біофізики. Так, застосування «кейс-методу» сприяло активізації
творчих здібностей у підготовці майбутніх лікарів, оскільки цей метод
сприяє логічно-структурованому розумінню теорії, вчить творчо підходити
до розв’язання проблем із критичним їх аналізом, допомагаючи наблизити
навчальний процес до реальних умов, у яких прийдеться працювати
студентам у найближчому майбутньому.
Як відомо, «кейс-метод» базується на описі реальної проблеми, яка
пов’язана з майбутньою професією студентів, а учасники обговорення
приймають рішення, дають рекомендації стосовно вирішення, що
стимулює студентів розвивати проблемно-пошукову діяльність.
Ще одним видом навчання, яке, на наш погляд, доцільно було б
використовувати для навчання майбутніх лікарів з метою активізації творчих
здібностей є ігрове навчання. Як показує практика, рольові ігри, як і «кейсметод», найчастіше базуються на ситуаціях із реального життя. Але учасникам
цього методу активної навчальної діяльності надається опис ролі, яку вони
повинні виконати, і студенти вирішують проблему відповідно до своєї ролі.
Використання рольових ігор порівняно з «кейс-метод» може мати і свої
переваги, оскільки коли студент грає роль він відмежовує себе від предмету
спілкування й займає позиції та висловлює думки, які б можливо не
наважувався висловлювати від свого імені. Окрім того, у рольовій грі
передбачається кілька рівнів діяльності, що забезпечує кожному учасникові
посильний для нього інтелектуальний, емоційний і вольовий рівні прояву
своїх сил, оскільки студентські групи знаходяться на різних рівнях розвитку.
Тому сценарій навчальної рольової гри має бути гнучким, багато варіативним
і багатовекторним під час застосування до груп різного інтелектуального
рівня розвитку. Як показав аналіз літератури, використання новітніх
педагогічних технологій розглядається в основному як засіб якісного
формування професійних знань, умінь і навичок, а не компетентностей.
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Висновки. Дослідження встановило, що нові технології навчання
сприяють формуванню таких елементів творчої компетентності як
активізація творчих здібностей та реалізації творчого потенціалу студентів.
Уміння побачити та сформулювати проблему, вміння знаходити нові
рішення, вміння діяти в нестандартних ситуаціях формуються, якщо
студенти виконують творчі завдання, а особливо їх системи.
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РЕЗЮМЕ
Макаренко В. И., Макаренко А. В., Макаренко Е. С. Формирование творческой
компетентности будущих врачей на занятиях по биофизике.
Целью данной статьи является на основе анализа научной литературы
рассмотреть проблему развития творчества будущих врачей как элемента
компетентности. Используя теоретический анализ и наблюдение, было
определено, что умение видеть и сформулировать проблему и действовать в
нестандартных ситуациях формируется в процессе выполнения творческих
заданий, особенно их систем. Активизация творческих способностей и реализация
творческого потенциала возможна в процессе ввода в учебный процесс
инновационных педагогических технологий. Практическое значение исследования
видится в использовании разработанной технологии на занятиях по биофизике.
Дальнейшего исследования требует изучения особенностей использования
разработанной технологии на других дисциплинах, которые изучают студенты
высших медицинских учебных заведений.
Ключевые слова: творчество, проблема, проблемная ситуация, биофизика,
противоречия, компетентность, кейс-метод, познавательные игры, развивающее
обучение.

SUMMARY
Makarenko V., Makarenko A., Makarenko K. Formation of Creative Competence of
Future Medical Students in the Classes of Biophysics.
The purpose of this article is based on the analysis of scientific literature to handle the
problem of creativity of medical students as a part of competence.
Such methods have been used in the research: theoretical analysis, which tool is
structural and logical analysis of the content and structure of the educational process in the view
of the existing relations between its individual parts, statistical evaluation of the individual events
in the study, didactics analysis, based on the generalization process of knowledge which is
reflected in its tendency to generalize many versatile particular laws; pedagogical observation –
collecting materials of research-based data collection of classes, and laboratory tests.
As a result of the research it has been determined that the ability to see and
formulate the problem and act in unusual situations emerging in the implementation of
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creative potential is possible in the introduction to the educational process of innovative
educational technologies.
The practical significance of the study is observed in the developed technology in the
classes of Biophysics in particular advanced learning technologies that have been approved
contribute to the formation of competencies and stimulate creative activity.
So, a type of training that is aimed at the formation of productive creative medical
student is developing education.
Another type of training aimed at activating the creative abilities is problem-based
learning, the main aim of which is also all-round development of cognitive abilities of the
students.
Recently, higher educational institutions have begun to use such following creative
teaching methods aimed at activating creativity, as «case method», «brainstorming»,
educational games and others.
«Case method» is based on the description of the real problem, which is related to the
future students profession and participants of discussion make recommendations for the
solving that encourages the students to develop problem-search activity.
Another type of training that we believe would be used to train medica students to
enhance creative abilities is educational entertainment.
Further research needs to explore the usage of the features of the technology
developed in other disciplines of natural sciences, which the students learn at the higher
medical educational institution.
Key words: creativity, a problem, a problem situation, a course of biophysics,
contradictions, competence, case method, cognitive games, developing education.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВИКЛАДАЧІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ ВНЗ ДО ПОДАЛЬШОЇ УЧАСТІ В
МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
У статті розглядаються питання ефективної іншомовної підготовки
викладачів фахових дисциплін вищих навчальних закладів України економічного
профілю для участі в міжнародних проектах в умовах інноваційного розвитку
освітнього простору. Розглянуто особливості підходу дорослих до вивчення
іноземної мови, їх переваги й обмежувальні фактори, оптимальні умови для
занурення в мовне середовище. Проаналізовано існуючі підходи до навчання іноземної
мови майбутніх фахівців із метою розробки методологічних засад для навчання
викладачів, тобто досвідчених фахівців, з урахуванням психологічних, соціальних і
лінгвістичних факторів. Запропоновано оптимальну організацію навчального
процесу на базі зарубіжних навчально-методичних матеріалів з урахуванням
специфіки оцінювання та контролю даної категорії слухачів.
Ключові слова: мовна та мовленнєва компетенція, психолінгвістичні
фактори, освіта дорослих, андрагогіка, ділова гра, кейс (конкретне дослідження),
мовна підготовка фахівців, занурення, соціально-комунікативні вміння, інноваційний
розвиток освітнього простору.
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Постановка проблеми. Актуальні проблеми сучасності у сфері
освітніх послуг і відповідні зміни у вимогах до кваліфікованих педагогічних
працівників, зокрема у вищих навчальних закладах, піднімають питання
інтенсивної мовної підготовки викладачів ВНЗ для підвищення рівня їх
компетентності в міжнародному просторі наукової думки.
Доступ до інформації та досягнень всесвітньої науки завдяки
технологіям надають додаткових конкурентних переваг тим викладачам,
які мають достатній рівень іншомовної компетенції не лише для отримання
інформації для подальшого опрацювання та впровадження в навчальний
процес, а й для генерування й обміну ідеями та науковими надбаннями на
професійному рівні за рахунок участі в міжнародних наукових
конференціях, симпозіумах, форумах, семінарах тощо.
Усе більшого розповсюдження також набувають міжнародні
програми та проекти із співпраці університетів України із зарубіжними
навчальними закладами із залученням українських фахівців до викладання
навчальних дисциплін іноземною мовою, найчастіше англійською, що є на
даному етапі розвитку суспільства міжнародною мовою комунікації у сфері
науки, бізнесу й технологій.
Усі вище зазначені інновації в освітянській сфері є передумовою
посиленого інтересу викладачів ВНЗ до вивчення ділової англійської мови
(Business English) та англійської мови професійного спрямування (English for
Specific Purposes), і ця мовна підготовка фахівців потребує дослідження
теоретичних засад і методичних аспектів для визначення найбільш
оптимальних та ефективних підходів для реалізації поставлених завдань.
Аналіз актуальних досліджень. Проблемою вивчення особливостей
підходу до навчання та мовної підготовки дорослих займалися
С. Вершловський, Т. Григор’єва, К. Магрламова, А. Мітіна та ін. Проблеми професійної підготовки фахівців економічного профілю досліджувались у працях
Л. М. Дибкової, Г. О. Копил, Н. М. Самарук, Є. А. Іванченко, М. М. Авраменко,
О. І. Літікової та ін. Психолінгвістичні, лінгвістичні та методичні проблеми
формування іншомовної компетенції відображені в працях таких науковців,
як Л. Бахман, І. Бутницький, І. Зимня, З. Коннова, О. Кучеренко, О. Леонтьєв,
І. Мегалова, Л. Шевчик та ін. Певні аспекти професійної підготовки
економістів
також
досліджували
вчені
В. Бобров,
Р. Гришкова,
В. Євтушевський, І. Каленюк, Ю. Каніщенко, Г. Ковальчук та Ю. Ніколенко.
Незважаючи на всі наявні здобутки науковців у вирішенні питання
навчання дорослих (андрагогіці) та мовної підготовки майбутніх фахівців,
тобто студентів, проблема мовної підготовки досвідчених фахівців для
подальшої професійної діяльності не достатньо досліджена й вимагає
термінової розробки теоретичної та методологічної бази.
Метою статті є аналіз особливостей навчання іноземних мов
дорослих і розробка методологічних засад для навчання викладачів406
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предметників, тобто досвідчених фахівців, у вищих навчальних закладах
негуманітарного, зокрема економічного, профілю з урахуванням існуючих
підходів до навчання майбутніх фахівців.
Для досягнення поставленої мети використовувалися такі методи
дослідження: критичний (теоретичний) аналіз наукової педагогічної,
психологічної та методичної літератури, а також наукове спостереження,
тестування, методичний експеримент, аналіз і синтез.
Виклад основного матеріалу. Ефективність навчання іноземної мови
залежить від різних чинників, серед яких можна назвати вікові особливості
та індивідуальні здібності студента, відповідність підібраного підходу до
викладання, продуктивність і комфортність роботи в навчальній групі,
наявність внутрішньої мотивації та сприятливого психологічного клімату та
ін. Комбінація найбільш оптимальних факторів призводить до високих
результатів і ефективного оволодіння мовою, проте для цього необхідно
враховувати певні психологічні та педагогічні фактори.
Вивчення іноземної мови дитиною є природним процесом, що не
викликає труднощів за умови постійного контакту з іншомовним
середовищем (це стосується лише усного мовлення), проте для дорослих
іноземна мова може стати перешкодою до бажаного кар’єрного зросту чи
досягнення мети, оскільки процес опанування іноземною мовою (так
званий «second language acquisition») для них є неприродним і вимагає
певних зусиль для досягнення позитивних результатів.
Деякі вчені, зокрема американський психолінгвіст Ерік Леннеберг,
пов’язують ці зміни у сприйнятті іноземної мови зі змінами мозкових
процесів, їх зрілістю та проводять певну межу, що визначається
пубертатним періодом, після якої здатність сприймання іноземної мови
природним шляхом, як рідної, поступово знижується. При цьому шанси
вивчити іноземну мову в дорослому віці до рівня носія мови та позбутися
акценту практично дорівнюються нулю, за винятком окремих унікальних
випадків. На цьому етапі здібність до вивчення мов починає розглядатися
як талант нарівні з музичним і художнім хистом [1].
Складовими успіху вивчення ділової англійської мови в дорослому
віці є бажання вивчити мову та наполегливість; здібності до вивчення мови
та закладений фундамент із загальної англійської мови (не нижче рівня
Pre-Intermediate), оскільки чим вищий стартовий рівень, тим кращих
результатів можна досягнути; музичний слух і здатність до звукових
імітацій, необхідні для мінімізації акценту; психологічна комфортність
навчальної групи та її сумісність із викладачем; наявний постійний інтерес
до вивчення мови й саморозвитку; навчально-методичний комплекс, що
відповідає потребам конкретної групи тощо.
Ураховуючи все вище зазначене, можна зробити висновок, що
завдання навчання іноземної мови викладачів-предметників для подальшої
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участі в англомовних програмах, що передбачають викладання дисциплін
англійською мовою в Україні та поза її межами, є неабияким викликом для
фахівців з англійської мови, які мають забезпечити цю мовну підготовку.
До переваг слухачів курсів підвищення мовної та мовленнєвої
компетенції, тобто досвідчених фахівців, можна віднести такі фактори:
 високий рівень внутрішньої мотивації та амбіційність;
 високий рівень інтелектуального розвитку та професійність у фаховій
галузі;
 систематичний підхід до отримання й опрацювання інформації;
 високий рівень відповідальності, наполегливості та працездатності;
 наявність певного вхідного рівня мовної компетенції (як результат
підготовки до здачі кандидатського екзамену з іноземної мови);
 добре розвинена пам’ять та аналітичні здібності.
Проте можна визначити певні психологічні фактори, що заважають
під час вивчення іноземної мови, особливо на початковому етапі:
 високі вимоги до себе та самокритичність;
 постійні намагання сприймати іноземну мову крізь призму рідної,
пошук граматичних і лексичних аналогів, що призводить до перекладу
конструкцій рідної мови на іноземну з втратою мовної ідентичності;
 страх робити помилки, що створює бар’єр у комунікації;
 нерівномірність рівня мовної компетенції різних навичок (як правило,
навички читання вищі, ніж навички говоріння, письма та аудіювання);
 тиск авторитетності певних слухачів у випадку неоднорідності групи,
що викликає складнощі під час роботи в парах, групах, у рольових і
ділових іграх тощо.
Порівнюючи два базові підходи до викладання іноземної мови для
дорослих, а саме аудіо-лінгвальний і природний [1], слід зазначити
безумовні переваги другого, який намагається створити середовище для
опанування іноземною мовою подібно дитячому сприйняттю, з
використанням бізнес реалій, ділових ігор і кейсів, «зануривши» слухачів у
природну мовну атмосферу без використання рідної мови. Використання ж
рідної мови доцільно лише під час пояснення граматичного матеріалу та
перекладі текстів фахової тематики для розширення словникового запасу.
У практиці навчання іноземної мови у ВНЗ нефілологічного
спрямування також варто застосовувати елементи різних педагогічних
систем, що дозволяють успішно здолати психологічний і лінгвокультурний
бар’єри в ситуаціях ділового спілкування іноземною мовою та сприяють
формуванню комунікативної компетентності фахівців. Серед них можна
виділити інтенсивні методики, метод проектів, модульну організацію
процесу навчання, комунікативно-орієнтоване навчання, метод занурення
та особистісно-орієнтоване навчання іноземної мови.
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Викладання англійської мови для фахівців ВНЗ має на меті комплекс
завдань, включаючи як підвищення мовної та мовленнєвої компетенції, так і
певні когнітивні та психологічні задачі, оскільки після проходження даного
курсу викладачі повинні проводити лекції та семінари англійською мовою на
основі ними запропонованого навчально-методичного комплексу з
підтриманням діалогу зі студентами, що передбачає пошук і аналіз
англомовних матеріалів наукового й публіцистичного стилів, участь у
міжнародних конференціях із доповідями, проведення презентацій,
листування зі студентами й науковцями з інших країн тощо. Отже, постає
питання створення сприятливої атмосфери для іншомовної комунікації,
максимально наближеної до життєвих реалій, пов’язаних не лише з фаховою
тематикою, але й міжкультурною комунікацією та соціолінгвістичним
простором, а також організації та структури навчального процесу.
Ураховуючи завдання, встановлені строки виконання та специфіку
навчальної групи, можна зробити висновок, що курс ділової англійської мови
є найбільш доцільним для досягнення поставленої мети, оскільки охоплює
різну фахову (загальноекономічну) тематику, закладаючи фундамент для
подальших самостійних досліджень, охоплюючи базовий лексичний запас,
основні граматичні розділи й удосконалення всіх мовленнєвих навичок
(говоріння, аудіювання, читання та письма) та необхідних соціальнокомунікативних умінь (проведення переговорів, презентацій, телефонних
розмов, підтримання бесіди, участь у зустрічах, листування, розв’язування
проблемних ситуацій, описування статистичних даних тощо).
Проаналізувавши весь широкий спектр зарубіжних підручників із
ділової іноземної мови й ураховуючи необхідність об’єктивного
визначення результатів за допомогою неупереджених екзаменаторів, що
пов’язано з неможливістю застосування класичної системи оцінювання в
балах через питання субординації та професійної етичності, можна
визначити найбільш ефективний комплекс серед існуючих, а саме
підручники для підготовки до здачі міжнародного екзамену BEC [3], які
мають варіативність від нижче середнього до просунутого рівня залежно
від стартового рівня мовної та мовленнєвої компетенції слухачів і можуть
розглядатися як базовий комплект для навчання. У якості допоміжних
матеріалів доцільно застосовувати підручники з граматики на основі бізнес
лексики [4; 5], підручники для розвитку й удосконалення лексичних
навичок [6; 7], а також збірки ділових і рольових ігор.
Нерівномірність стартового рівня мовної та мовленнєвої компетенції
слухачів вимагає інноваційного підходу до організації та структури занять за
певною темою, оскільки традиційний однорівневий підхід не є ефективним,
навіть за умови націленості на середній домінуючий рівень у групі. Тема, що
вивчається протягом 4–6 занять, має охоплювати рівень нижче середнього на
першому етапі з поступовим переходом на середній рівень або вище
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середнього на останніх заняттях теми із закріпленням лексичних і
граматичних навичок за допомогою кейсів або ділових ігор. Такий підхід дає
можливість розвивати, актуалізувати й удосконалювати навички одночасно,
що відповідає вимогам та інтересам кожного слухача групи та дозволяє групі
в цілому вийти на однаковий (від нижче середнього до вище середнього)
рівень по закінченню терміну навчання (1 рік) і продовжити вивчення
англійської мови на рівні вище середнього та просунутому [2].
Особливу увагу потрібно приділяти застосуванню мови для
вирішення практичних питань і проблем, які можуть бути актуальними
саме для викладачів, виходячи за межі суто ділової іноземної мови,
зокрема зустріч і спілкування на науковій конференції, проведення мінілекцій із подальшим обговоренням, де один слухач виступає в ролі
викладача, а інші виконують роль студента, що формує вміння як ставити
питання на професійному рівні, так і відповідати на них із використанням
різних мовних кліше, вести дискусію, наводити приклади, ставити
риторичні запитання тощо.
Ефективним є також застосування різних кейсів, що базуються на
реальних прикладах із ділової практики, оскільки вони вдосконалюють
навички читання при ознайомленні з інформацією про компанію та
сутність проблеми, говоріння при подальшому обговоренні проблеми та
прийнятті остаточного рішення для її розв’язання, аудіювання при
ознайомленні з порадами чи рекомендаціями консультанта щодо цієї
ситуації та письма у вигляді листа, звіту тощо для узагальнення висновків і
плану дії щодо конкретного об’єкту дослідження. Кейс наприкінці кожної
теми дає можливість слухачам продемонструвати набуті вміння й навички
в межах вивченої тематики та застосувати на практиці професійні знання,
використовуючи англійську мову як інструмент для передачі власних ідей,
що і є кінцевою метою кожного слухача курсу.
Окремим питанням, що вимагає особливого підходу в навчанні
іноземної мови викладачів-предметників, є оцінювання та контроль
отриманих навичок і вмінь. Традиційна система за допомогою балів чи
оцінок не є доцільною, оскільки порушує правила професійної етики та
субординації, а отже є неефективною. Відсутність оцінок, з одного боку, не
дає можливості застосовувати цю систему як фактор мотивації, проте з
іншого боку, прибирає бар’єр до взаєморозуміння та нездорову
конкуренцію між слухачами. Оцінювання є важливим елементом
навчального процесу, без якого мотивація буде знижуватися, тому варто
застосувати альтернативні варіанти, а саме:
 словесні заохочення на занятті з боку викладача іноземної мови та
інших слухачів;
 регулярне проведення тестів за форматом екзамену ВЕС з
підрахунком відсотка правильно виконаних завдань без трансформування
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у відповідну букву (A-F), акцентуючи увагу на прогресі під час виконання
наступних тестів чи окремих частин тесту;
 самооцінювання під час виконання домашніх завдань;
 акцентування на досягнутому й отриманих уміннях на рівні групи
та індивідуально.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Міжнародні проекти за участю українських науковців і викладачів з фаху
набувають усе більшої ваги у процесі створення інноваційного
конкурентоспроможного освітнього простору, тому питання ефективного
інтенсивного навчання іноземної мови викладачів-предметників є
актуальним і вимагає подальших наукових досліджень для створення
достатньої методичної бази для досягнення оптимальних результатів із
мінімальними матеріальними та часовими витратами.
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РЕЗЮМЕ
Мединская С. И. Теоретические основы и методические аспекты подготовки по
иностранному языку преподавателей-предметников вузов для дальнейшего участия в
международных проектах в условиях инновационного развития образовательной сферы.
В статье рассматриваются вопросы эффективной подготовки по
иностранному языку преподавателей профессиональных дисциплин в высших учебных
учреждениях Украины экономического профиля для участия в международных проектах
в условиях инновационного развития образовательной сферы. Рассмотрены
особенности подхода взрослых к изучению иностранного языка, их преимущества и
ограничивающие факторы, оптимальные условия для погружения в языковую среду.
Проанализированы существующие подходы к обучению иностранному языку будущих
специалистов с целью разработки методологических основ для обучения
преподавателей, то есть опытных специалистов, с учётом психологических,
социальных и лингвистических факторов. Предложена оптимальная организация
учебного процесса на основе зарубежных учебно-методических материалов с учётом
специфики оценивания и контроля данной категории слушателей.
Ключевые слова: языковая и речевая компетенция, психолингвистические
факторы, образование взрослых, андрагогика, деловая игра, кейс (конкретное
исследование), языковая подготовка специалистов, погружение, социальнокоммуникативные умения, инновационное развитие образовательной сферы.

SUMMARY
Medynska S. Theoretical bases and methodological aspects of foreign language
training for lecturers of subjects at higher educational institutions for their further
participation in the international projects under the conditions of innovative development of
educational sphere.
The article deals with the issues of effective foreign language training of the lecturers
teaching the core subjects at higher educational institutions of economic specialization in
Ukraine for their further participation in the international scientific and educational projects
under the conditions of innovative development of educational opportunities. To achieve the
objective of analyzing the peculiarities of the adult approach to foreign language learning
and providing methodological principles for foreign language training such research methods
as critical analysis of scientific pedagogical and psychological publications, scientific
observation, testing, methodical experiment as well as analysis and synthesis are used.
The peculiarities of the adult approach to foreign language learning («second language
acquisition»), its strengths and constraints as well as optimal conditions of immersion in the
foreign language environment are considered. The existing methods and approaches to teaching
foreign languages applied to would-be experts in a particular sphere are analyzed so that the
methodological principles for teaching lecturers, i.e. experienced and highly qualified experts, are
formulated taking into consideration the psychological, social and linguistic factors among
whichthere should be mentioned rich teaching experience, proneness to perfectionism, constant
linguistic comparative analysis, lack of given information in case studies for making economically
grounded decisions and solving the problem, priority of authority.
Optimal organization of the teaching process based on the foreign educational
resources taking into account specifics of assessment and testing of the specified category of
the students including impossibility of applying the traditional system of grades due to its
educational limitations, professional ethics and a system of subordination is offered. Since
the international projects with the Ukrainian scientists and lecturers participating in them are
getting increasingly common in the process of innovative development of the educational
sphere this direction involves intensive learning English as a language of international
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communication and requires particular attention to creating and pursuing specific teaching
strategies and cost-effective approaches which need further methodological development.
Key words: language competence, the psycholinguistic factors, language learning by
adults, andragogy, a role play, a case study, language training, immersion, social and
communication skills, innovative development of education.
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ХУДОЖНІЙ РОЗПИС У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ
СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ
У статті йдеться про ефективність вивчення художнього розпису у
професійній підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва.
Висвітлено досвід практичного використання студентами семантики та технічних
прийомів художнього розпису для виконання творчих робіт, розкрито його
потенціал у розвитку формально-декоративного відчуття студентів та
усвідомлення національних рис мистецької освіти. Доводиться, що український
художній розпис – це унікальна складова світової культури, яка виступає особливим
засобом естетичного сприйняття світу та підвищення професійної
компетентності майбутнього вчителя-художника.
Ключові слова: розпис, художній розпис, вчитель образотворчого мистецтва,
художні особливості, мотив, колорит, професійна підготовка, професійна
компетентність.

Постановка проблеми. Розвиток сучасної художньо-педагогічної науки
не можливий без ґрунтовного дослідження проблем професійної підготовки
майбутніх учителів мистецького профілю в контексті формування в них
національної свідомості, духовних та естетичних якостей особистості,
засвоєння
художньо-естетичних
знань
у
процесі
оволодіння
загальнолюдською та національною культурою. Художній розпис як вид
декоративно-ужиткового мистецтва виступає вагомим засобом формування
професійної майстерності майбутніх учителів образотворчого мистецтва.
Досконале вивчення декоративного розпису підвищує рівень професійних
якостей студентів, допомагає сформувати естетичний смак і вміння бачити в
народній творчості особливу систему символічного відображення світу.
Світове мистецтво декоративного розпису надзвичайно різноманітне,
має свою історію, види та стилі. Унікальний український розпис посідає
вагоме місце у складі світової культури, є яскравим прикладом української
мистецької спадщини, відтворює духовні й естетичні уподобання нашого
народу. Розмальовування предметів, які оточують людину в побуті,
оздоблення господарських і монументальних споруд є одним із найдавніших
художніх мистецьких технік, які було започатковано ще за часи палеоліту.
У результаті оволодіння технологією художнього розпису, у студентів
розвиваються навички роботи в різних техніках декоративного живопису,
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на основі яких створюються власні декоративні художні композиції,
формуються якості технологічно освіченої особистості, здатної до
художньо-естетичного перетворення оточуючого. Студенти вивчають твори
майстрів художнього розпису, які передають глибину філософської думки,
настрій та емоції, світовідчуття, ідею, конкретний образ.
Аналіз актуальних досліджень. Актуальні завдання сучасної
мистецької освіти висвітлено у працях І. Зязюна, М. Лещенко,
Н. Миропольської, В. Орлова, О. Отич, О. Рудницької, А. Чебикіна,
О. Шевнюк, В. Шульгіної, Б. Юсова [3; 4].
Особливості народного мистецтва, його семантика, символіка та
технологічні особливості висвітлено у працях багатьох науковців (Є. Антонович, Л. Баженова, П. Білецький, Г. Васянович, М. Дараган, З. Косицька,
Ю. Лащук, А. Малиніна, О. Найден, Т. Придатко, В. Прядко, Т. Саєнко М. Станкевич, О. Соломченко, С. Танадайчук, О. Теліженко, В. Щербаківський).
Про необхідність вивчення народного мистецтва в контексті фахової
підготовки майбутніх педагогів мистецького профілю наголошують
Г. Васянович, О. Гончаренко, О. Данченко, Р. Захарченко, Є. Марков,
Л. Масол, Н. Ничкало, О. Ростовський, Г. Тарасенко, В. Фіголь [1].
У мистецтвознавчих дослідженнях В. Василенка, З. Васіної,
М. Відейка, М. Кириченка, Ю. Лащука, О. Найдена, О. ПишненкоЗлиденної, М. Соколової, В. Фурмана, В. Щербаківського розкриваються
особливості розписів побутових виробів із дерева. На основі археологічних
досліджень і наукових реконструкцій, учені доводять давність української
мистецької традиції, започаткованої в часи трипільської культури,
розробляють методику вивченням технологій художніх розписів.
Але, слід зазначити, що зміст сучасних програм мистецьких
дисциплін у ВНЗ не передбачає методичну підготовку студентів до
реалізації завдань художнього навчання в школі засобами народного
мистецтва. Кількість академічних годин, які відводяться на вивчення
народного мистецтва, в тому числі й декоративного розпису, незначна. В
основному, вивчення народного декоративного малювання у практиці
сучасної художньо-педагогічної освіти здійснюється через ознайомлення з
писанкарством і петриківським розписом.
Художній розпис створює унікальні можливості для реалізації
творчого потенціалу кожного студента, оскільки поєднує декоративноужитковий компонент із психолого-педагогічним. Тому вважаємо, що
художній розпис доцільно вивчати детальніше.
Метою статті є визначення шляхів ефективного впровадження у
процес вивчення мистецьких дисциплін художнього розпису, як засобу
підвищення
професійної
компетентності
майбутніх
учителів
образотворчого мистецтва.
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Виклад основного матеріалу. Якість професійної підготовки
майбутніх учителів-художників зумовлена різноманітністю мистецьких
технологій, які пропонуються для вивчення студентами. Збагачення змісту
фахової підготовки мистецтвом традиційного художнього розпису різних
регіонів України, сучасними видами й техніками художніх розписів сприяє
підвищенню рівня професійної компетентності майбутнього вчителя.
Науковці О. Білоус, М. Галич, Л. Гура, Н. Дмітрієва, М. Їльїна,
В. Мельник, Л. Ремпель, З. Сташук доводять, що художній розпис є
надзвичайно різноманітним та давнім видом мистецтва багатьох культур і
виступає ефективним засобом естетичного пізнання та сприймання світу.
Український художній розпис використовувався для декорування
гончарних і дерев’яних виробів, розпису культових та житлових споруд. Як
самостійний вид мистецтва з’явився на побутових виробах, у мальовках на
папері, склі, в орнаментуванні предметів. Розписом оздоблювалися стіни та
стелі, меблі, дерев’яний посуд, знаряддя праці, іграшки, засоби пересування,
прикраси, зброя музичні інструменти, кругла скульптура. Елементи й мотиви
розпису використовували для оздоблення ікон, у народних картинах.
Вивчення художніх розписів у змісті навчальних програм із «Художньої
праці» та «Мистецтва регіону» реалізується шляхом надання теоретичних
знань про народне мистецтво, його значення у становленні й розвитку
особистості. Студенти з’ясовують його психотерапевтичні функції, вивчають
особливості народних промислів і художніх творів народних митців,
усвідомлюють взаємозв’язки між професійним та народним мистецтвом,
досліджують зарубіжний досвід мистецької освіти та досліджують методику
навчання народному художньому розпису, в основі якої лежить збереження
вітчизняної культурної спадщин. Вивчаючи техніки того чи іншого художнього
розпису, студенти знайомляться з визначними здобутками світового й
національного мистецтва декоративного малювання, що забезпечує
формування високопрофесійного викладача образотворчого мистецтва.
Так, наприклад, настінний розпис розглядається як особливий
декоративний феномен, який був поширеним майже на всій території України, за винятком північних районів. Розпис житла глибоко традиційний і старовинний вид декоративної творчості, він застосовувався в палацах великих
вельмож, у громадських будівлях, у середніх козацьких оселях. Для розпису
використовувалися традиційні фарби – це різнокольорові глини, сажа, вохра,
крейда, синька, соки, настої та відвари з ягід і трав. Найбільш поширеними
були рослинні фарби: жовта з сухого цибулиння, жовтогаряча з кори
яблуневих пагонів, синя з пелюсток пролісків, зелена з квітів мальви. Палена
вохра, яку продавали готовою на базарах, вживалася для червоних обводів.
Створюючи власні проекти декоративних композицій для хатнього
розпису, студенти використовують традиційні мотиви й елементи
настінного розпису. Улюбленими мотивами розпису були гілки з листям і
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квітами, букети, вінки гірлянди з листя клена, дуба, винограду, хмелю,
«вазони» – рослина-букет у горщику. Найпоширеніші квіти – мак, тюльпан,
дзвіночок, мальва, огіркова трава. Рідше використовуються зображення
тварин і птахів, які включені в основну рослинну композицію. Птахи
традиційно зображуються попарно, звернені один до одного, або вільно,
серед квітів і листя. Рідко зустрічаються зображення коней.
В українському настінному живописі збереглися стародавні примітивні
візерунки, які використовуються для утворення й розмежування рослинних
сюжетів. Такими візерунками виступають точковий орнамент, зигзагоподібні
лінії, вигнуті хвилясті лінії, ряди кутів. Іноді перетворення геометричного
орнаменту набуває реалістичного характеру. Так, кривулька, в поєднанні з
листям, створює пагін хмелю, а візерунок у вигляді гілочок хвої, обведений
лінією, набуває зображення дубового листа.
На заняттях студенти вивчають традиційні відомі українські розписи
та досліджують технологічні особливості менш відомих або забутих
народних мальовок. Так, після вивчення особливостей та оволодіння
технікою петриківського розпису, який існує біля трьохсот років, студентам
пропонується завдання створити сучасне декоративне панно, яке б
відображало своєрідність і глибину епічного народного мислення,
властиве барвистому малюнку петриківського орнаменту.
У роботах студентів з’являються казкові квіти, дивовижні рослини,
незвичайні фрукти. Петриківські мотиви інтерпретуються в яскраві за
кольором, своєрідні химерні композиції, які набувають неповторної
урочистості та святковості.
Косівський розпис студенти вивчають на прикладах лаконічних, простих за формою іграшок, та предметів посуду, у яких органічно узгоджується
декоративний орнамент. Для косівських виробів властивий насичений
світлими барвами розпис на коричневому або охристому фоні. Орнамент
складається з хвилястих ліній, горошин, білого й зеленого листя, з геометричних і рослинних мотивів. Для фону наносять ромби, овали, лінії, перехресне
штрихування. У розписі використовується традиційне зображення рослинних
мотивів: вазони, квіти, пуп’янки, листочки, гілочки, гірлянди тощо.
Студенти усвідомлюють, що вражаючою особливістю цієї кераміки є
сюжетні розписи, які передають світ живої природи. У них спостереження
й філософія світосприйняття художника, його ставлення до подій і життя.
У своїх композиціях студенти відтворюють кольори косівського
розпису, намагаються передати природу Карпат, стрімких гірських річок,
високого неба, зелених полонин. Такі роботи вимагають тривалості та
досконалості, вони наділені глибокими емоціями, роздумами, змістом.
Неповторною технологією, своєрідним художнім смаком і особливим
декором характеризується самчиківський народний розпис (Хмельниччина),
яким оздоблювали меблі, посуд, стіни хат і господарських будівель. Основні
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мотиви розпису: букет, вазон, кривулька, бігунець, мак, рожа, горицвіт,
барвінок, калина, соняхи, колосочки, дзвоник та подібна до тюльпана квітка –
вилога. У зображеннях гармонійно вплітаються елементи тваринного світу:
гуси, коні, голуби. У мотивах розписів використовують зображення козака.
Для самчиківського розпису характерні стилізовані елементи – курячі
лапки, баранячі ріжки, кучері, хрест, кривульки, крапки, зірки, смужки. Такі
елементи властиві писанці. Найбільш вживаним орнаментальним мотивом
розпису є вазон, який символізує світове дерево. У його кроні часто
зображають птахів, які вічно перебувають у «дереві життя».
Вивчаючи колорит цього розпису, студенти з’ясовують, що білий
колір – символ молодості, чистоти, краси й виступає переважно як фон
орнаменту, чорний – підсилює глибину контрасту малюнка, зелений –
символізує життя, радість.
Роботи народних майстрів самчиківського розпису наділені щирістю
та оптимізмом, яскравістю та безпосередністю. Виписані з любов’ю та
натхненням мальовки створюють святковий настрій.
З великим захопленням студенти вивчають технологію полтавського
розпису. Його унікальні художні особливості несуть високу естетичну цінність
і відображають у своїй основі витоки трипільської культури. Орнаментика
полтавського художнього розпису побудована на таких мотивах: букет, вазон,
квітуча гілка, квітка, віночок, пуп’янки, яблука, листки, бігунець, зооморфні
елементи. Для колориту властивим є теплі червоно-оранжеві й вохристі
кольори елементів орнаменту на холодних синіх і зелених відтінках фону [2].
Вивчення традиційних вітчизняних розписів сприяє формуванню в
майбутніх педагогів національного світогляду та світосприйняття, сприяє
розвитку й самореалізації творчої особистості.
Крім відомих традиційних художніх розписів, на заняттях пропонуємо
види й техніки сучасних розписів. Одним із них є точковий розпис, який виник
на основі дивовижних картин художників-імпресіоністів, написаних у техніці
пуантилізму. Художнє полотно такої техніки створено за допомогою дрібних
точкових мазків. Картина складається з мізерних мозаїчних елементів, які
вмілий майстер об’єднав у єдине ціле. Так з’явилася техніка розпису point-topoint, яка сьогодні все більше використовується для оздоблення предметів
побуту. Декоративна композиція, виконана в техніці point-to-point
сприймається як складний, багатоколірний, живописний орнамент.
Для точкового розпису, як правило, використовують акрилові
контури, якими розписують скляні поверхні, кераміку, дерево.
Студенти з особливим інтересом створюють орнаментальні композиції,
намагаючись щоб малюнок був акуратним і відстань між елементами
візерунка була однаковою. Композиція виконується спеціальними фарбамиконтурами з наконечником, який має невеликий отвір. Це дозволяє
регулювати величину крапок.
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Висновки та перспективи подальших досліджень. З огляду на зазначене, вважаємо, що надзвичайно різноманітний український художній розпис
є унікальним мистецьким явищем, яке посідає значне місце у складі світової
культури й виступає ефективним засобом естетичного сприйняття світу.
Розуміння студентами значення розписного мистецтва у формуванні
творчої особистості, досконале вивчення теорії художнього розпису й
особливостей мистецької спадщини декоративного живопису сприяє
підвищенню рівня їх фахової компетентності.
Досконале вивчення мистецтва художнього розпису в змісті
професійної педагогічної освіти дає змогу майбутнім фахівцям
відтворювати традиційні розписи та творчо інтерпретувати їх у власних
декоративних композиціях.
Ураховуючи величезний емоційно-художній потенціал мистецтва
художнього розпису, подальші напрями дослідження вбачаємо у
використанні художнього розпису для роботи з обдарованими дітьми та
дітьми з особливими потребами, впровадженні в навчально-виховний
процес фахової підготовки майбутнього вчителя зарубіжного досвіду
розписного мистецтва.
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РЕЗЮМЕ
Носаченко Т. Б. Художественная роспись в профессиональной подготовке
студентов художественного профиля.
В статье говорится об эффективности использования художественной
росписи в профессиональной подготовке будущего учителя изобразительного
искусства. Проанализирован опыт практического использования студентами
семантики и технических приемов художественной росписи для выполнения
творческих работ, раскрыто его потенциал в развитии формально-декоративного
восприятия студентов, осознание ними национального смысла художественного
образования. Доказывается, что украинская художественная роспись - это
уникальная составляющая мировой культуры, которая выступает особым
средством эстетического восприятия мира, повышения профессиональной
компетентности будущего учителя-художника.
Ключевые
слова:
роспись,
художественная
роспись,
учитель
изобразительного искусства, художественные особенности, мотив, колорит,
профессиональная подготовка, профессиональная компетентность.
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SUMMARY
Nosachenko T. Art Painting in the Professional Training of the Students of Artistic
Profile.
The article refers to the efficiency of the art of painting in the training of future
teachers of art. The experience of practical use by the students of semantics and artistic
painting techniques to perform creative works is analyzed.
Ukrainian art painting is a unique part of the world culture, it has a developed
structure. It was used for decorating household items, paintings of religious and residential
buildings in the paintings on paper, paintings on the glass. The paintings decorated house,
doors and windows, walls and ceilings, furniture, kitchenware, toys, tools, vehicles, musical
instruments, jewelry, weapons, round sculpture. The individual elements and motifs used in
painting icons and folk paintings.
The students learn the features of crafts and art works of folk artists and find out the
connections between folk and professional art, exploring foreign and domestic experience of
art education and artistic cultural heritage.
By studying the techniques of various kinds of artistic painting, the students gain a
thorough knowledge of the world technology and national artistic painting to form
professionally competent teachers of art. Art painting is an important means of aesthetic
perception of the world and improving of the professional competence of future teachers.
Supplement content training of traditional art, artistic painting in different regions of
Ukraine, modern techniques and types of art paintings enrich professional skills of future
teacher of fine arts. Learning technology creates artistic painting skills to create decorative
art compositions, introduces the students various techniques of painting, and creates a
technologically educated person capable of artistic and aesthetic transformation.
The students study the works of masters of painting that convey deep philosophical
thought, mood and emotion, attitude, idea, a particular image. In addition to knowledge of
the theory of artistic painting, painting art technological features the students learn
creatively interpreted traditional paintings in their contemporary works.
In-depth study of the art of painting enhances professional skills of the students, helps
to form the aesthetic taste and the ability to see in a particular manner of folk art symbolic
reflection of the world.
Key words: painting, art painting, a teacher of fine art, artistic expression, motif,
color, training, professional competence.
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглядаються проблеми готовності майбутнього педагога до
інноваційної діяльності. Визначається сутність поняття «інноваційна педагогічна
діяльність». Висвітлено основні етапи здійснення інноваційної діяльності.
Обґрунтовано зміст структурних елементів інноваційної діяльності, на які
опирається майбутній учитель у своїй роботі. Охарактеризовано 5 категорій
учителів та описано їхнє ставлення до нововведень. Пояснюється прагнення
майбутнього освітянина до самопізнання, самовизначення й осмислення ним свого
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духовного світу, творчого ставлення до самого себе, прагнення до виявлення та
розвитку своїх особистих можливостей.
Ключові слова: інноваційна педагогічна діяльність, творче самовизначення,
інноваційні процеси, нововведення, самоактуалізація, професійне самовдосконалення,
інноваційність, творча обстановка, інноваційні технології, творчий потенціал.

Постановка проблеми. Розвиток інноваційних процесів в освіті на
сучасному етапі є об’єктивною закономірністю, що зумовлюється сукупністю
факторів: інтенсивним розвитком інформаційних технологій у всіх сферах
людського буття, оновленням змісту філософської освіти, центром якої став
загальнолюдський ціннісний аспект, необхідністю підвищення рівня
активності й відповідальності вчителя за власну професійну діяльність. У
зв’язку з цим інноваційна діяльність набуває такого важливого значення.
Інноваційна педагогічна діяльність сьогодення характеризується
пошуками нетрадиційних підходів у розв’язанні освітньо-виховних завдань.
Аналіз актуальних досліджень. Дослідження інноваційних
технологій було висвітлено у працях таких учених, як С. Гончаренко,
І. Зязюн, О. Козлова, Р. Скульський. Аналіз праць цих видатних педагогів
свідчить, що педагогічну діяльність учителя за своїм характером давно й
однозначно віднесено до творчих видів діяльності, яка вважається досить
нелегкою працею. Зважаючи на це, професіоналізація майбутнього
вчителя та входження його в інноваційний режим роботи неможливі без
творчого самовизначення, у якому провідну роль відіграють звичайно ж
інноваційні педагогічні технології.
Розгляд проблеми готовності вчителя до інноваційної діяльності своє
обґрунтування знаходить у працях видатних педагогів різних епох
М. Бердяєв, А. Макаренко, К. Ушинський, Я. Коменський, Г. Сковорода.
Складність професійної діяльності вчителя виявляється не лише в
різноманітті компонентів і у взаємозв’язках між ними, але й у
взаємозв’язках між цими компонентами та зовнішнім середовищем. На ці
положення наголошували у своїх наукових працях А. Алексюк,
І. Прокопенко, Т. Сущенко, А. Сущенко.
Зважаючи на те, що інноваційна діяльність є відкритим педагогічним
процесом, вона визначається змінами у суспільно-політичному, соціальноекономічному та культурно-освітньому розвитку, формування готовності
майбутнього педагога до її проведення є актуальним і вимагає досліджень
його різноманітних аспектів.
Це обґрунтовує вибір теми статті, мету якої визначено як сутність
поняття «інноваційна педагогічна діяльність» та обґрунтування структурних
компонентів забезпечення готовності майбутнього педагога до її здійснення.
З метою вивчення проблеми та розв’язання поставлених завдань
було використано такі методи дослідження:
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- аналіз наукових підходів до тлумачення поняття «інноваційна
педагогічна діяльність, аналіз філософсько-педагогічних джерел для
визначення підходів до освіти й виховання;
- синтез – для досягнення цілісного розуміння проблеми формування
готовності майбутнього вчителя до реалізації інноваційної педагогічної
діяльності;
- класифікація – для поділу вчителів на певні групи, відповідно до їх
ставлення до нововведень;
- абстрагування – для виокремлення із сукупності ознак, характеристик
і тенденцій тих, які безпосередньо стосуються мети дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Учитель – основна дійова
особа в реформуванні сучасної освіти. Змінюються орієнтири освіти –
змінюється й сам учитель, змінюється мета й завдання його освітянської
діяльності. Сучасний педагог має бути готовим до змін, а тому доволі
актуальною є проблема готовності майбутнього педагога до інноваційної
діяльності. Існує кілька точок зору на сутність інноваційної діяльності. Поперше, її визначають як створення нового (оригінальних прийомів, цілісних
педагогічних концепцій), що змінює звичний погляд на явище, перебудовує
суспільно-педагогічні відносини. По-друге, її характеризують як найвищий
ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує
соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві та проявляється в цілепокладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту й технологій інноваційного навчання. Третя точка зору висвітлює означений термін як діяльність із
розробки, пошуку, освоєння й використання новведень, їх здійснення [4].
Отже, інноваційна педагогічна діяльність – це комплексна діяльність
зі створення й упровадження в практику власних, різних за ступенем
новизни педагогічних нововведень. Ця діяльність характеризується
креативністю та мотивацією вчителя на здійснення пошукової діяльності.
У педагогічній літературі висвітлено такі етапи здійснення
інноваційної діяльності: мотивація, цілеспрямованість, збір інформації,
поява нових ідей, формування образу нового педагогічного продукту,
конструктивне втілення останнього в життя.
До функціональних компонентів інноваційної діяльності вчителя
вчені відносять: прийняття рішень про використання нового,
формулювання цілей і підходів, планування етапів експериментальної
роботи, прогнозування труднощів, упровадження нововведень у
педагогічний процес, корекція й оцінка інноваційної діяльності.
Т. Демиденко, крім вище зазначених компонентів, виділяє
операційний і рефлексивний. В основу цих компонентів покладено: аналіз
структури інноваційної діяльності та етапи розгортання інноваційних
процесів, переробку освітніх проектів, їх інтерпретація, активний пошук
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інноваційної інформації, ознайомлення з нововведеннями, професійномотивований
аналіз
власних
можливостей
щодо
створеного
нововведення, прийняття рішень про його використання, формулювання
мети й підходів до застосування нововведення, прогнозування змін,
труднощів, результатів інноваційної діяльності [2].
Окремим елементом у створенні інноваційної діяльності є
інформаційна культура, яка являється її важливою складовою та пов’язана не
тільки із системою спеціальних знань, але й з особливостями стилю
діяльності вчителя.
До вищезазначеного необхідно додати й особистісний компонент,
який проявляється в тому, що головним суб’єктом інноваційної діяльності
виступає вчитель.
Так, беручи до уваги різні ставлення вчителів до нововведень,
К. Ангеловскі виділяє 5 категорій педагогів:
- новатори (учителі з яскраво вираженим новаторським духом, які
завжди першими сприймають, застосовують і поширюють нове);
- передовики (вважають, що інновації потрібно впроваджувати
відразу після їх створення);
- помірні (не намагаються бути серед перших, але й не будуть
останніми, сприймають нововведення після схвалення колег);
- передостанні (більш вагаються, ніж вірять у ефективність нового,
віддають перевагу старому);
- останні (консерватори, які вірять у святість традиційних
підходів) [1, 49–51].
Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності
передбачає наявність відповідних моделей. Однією з існуючих у сучасній
науці та практиці моделей є модель підготовки педагогів до використання
інноваційних технологій В. Сластьоніна, Л. Подимової, О. Козлової, що
включає такі взаємозумовлені компоненти:
1. Поінформованість про інноваційну педагогічну технологію
шляхом: оволодіння змістом і методикою інноваційних педагогічних
технологій; оволодіння технологією розробки та застосування педагогічних
інновацій; визначення особистісної позиції щодо необхідності
використання інноваційних педагогічних технологій на практиці;
2. Технологізованість у формуванні компетентності педагогів щодо
розробки й використання інноваційних педагогічних технологій;
3. Результативність підготовки вихователів до використання
інноваційних педагогічних технологій та її оцінку.
Структурна модель підготовки педагога до інноваційної діяльності,
розроблена К. Макагон, має три етапи: діагностично-коригуючий;
навчальний; аналітико-результативний [3].
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Розробленими є показники ефективності формування готовності
педагога до інноваційної діяльності, наприклад, В. Уруський пропонує такі:
1) спрямованість педагогічних працівників на інноваційний підхід до навчання й виховання; 2) орієнтація методичних структур на забезпечення індивідуальної траєкторії підготовки педагога-новатора; 3) вироблення на цій основі нетрадиційних форм і методів методичної роботи; 4) зростання педагогічної майстерності вчителів, вихователів і керівників закладів освіти [5, 16].
Висновки. Отже, впровадження інноваційних технологій у
педагогічну діяльність майбутнього вчителя, дає йому змогу краще
засвоїти навчальний матеріал, зменшує час на вирішення стандартних
завдань і допомагає знайти розв’язки нестандартних, стимулює творчий
потенціал, зумовлює позитивне ставлення до навчальних дисциплін,
підвищує рівень інформаційної культури та створює умови для
повноцінного розкриття майбутнього освітянина як особистості. Тому
впровадження інноваційних педагогічних технологій є однією з умов
покращення педагогічної діяльності вчителя.
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РЕЗЮМЕ
Палагута И. В. Формирование подготовки будущего учителя к реализации
инновационной педагогической деятельности.
В статье рассматриваются проблемы подготовки учителя к инновационной
деятельности. Отмечается сущность понятия «инновационная педагогическая
деятельность». Отражено основные этапы для создания инновационной
деятельности. Обосновывается содержание ее структурных компонентов, на
которые опирается будущий учитель в своей роботе. Характеризуются 5
категорий педагогов и описывается их отношение к нововведениям. Объясняется
стремление будущего педагога к самопознанию и осмыслению им своего духовного
мира, творческого отношению к самому себе, стремление к выявлению и развитию
своих личных возможностей.
Ключевые
слова:
инновационная
педагогическая
деятельность,
инновационные процессы, нововведения, самоактуализация, профессиональное
самосовершенствование, инновационность, творческая обстановка, инновационные
технологии, творческий потенциал.
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SUMMARY
Palaguta I. The Formation of Future Teacher’s Preparation to Realization of
Innovative Educational Activity.
The problems of future teacher’s preparation for the innovation activity are
examined. The essence of the idea of «innovation pedagogical activity» is determined. The
factors which influence on the development of innovation processes on the modern stage are
described. The maintenance of structural elements of future teacher’s innovation
pedagogical activity is settled. The basic stages of preparing for the innovation activity are
selected. The functional components of future teacher’s innovation activity, which help him
to plan his work better, to realize innovations of the pedagogical process, also to correct and
estimate results of his innovation activity are described.
Five categories of the teachers are characterized, their attitude toward the realization
of innovation technologies to the pedagogical process are described. The future teacher’s
aspiration to self-recognizing, self-determination and grasping the idea of his spiritual world,
own actions, a role and a place in his professional activity, creative attitude to himself in the
process of active influence at outer and internal world, aspiring to the exposure and
development of his personal possibilities is explained.
The role of creative situation in the process of future teacher’s training, the claim of
which is possible only in default of internal barriers to creative displays, the organizing of
future teacher’s creative work of subconsciousness, searching of new relations, the
development of imagination and fantasy, the development of professional sensitiveness,
searching of sense in creative activity is described and characterized.
The meaning of such directions of future teacher’s development qualities, such as
emotional thinking, formulating new types of communication and communicative abilities,
the development of internal abilities of a dialogue is generalized. The main conditions of the
establishment of innovation technologies into the teacher’s work are characterized. The
establishment of innovation technologies into the future teacher’s pedagogical activity,
which gives him an opportunity to master the material better, reduces time on the decision of
standard tasks, stimulates the positive attitude to the training disciplines, rises the level of
informational culture and creates the conditions for the complete future teacher’s opening as
a personality is determined.
Key words: innovation pedagogical activity, innovation processes, innovations, selfrecognizing, professional sensitiveness, innovation, creative activity, innovation technologies,
creative potential.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-БІОЛОГІВ У
ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
У статті висвітлено досвід організації дослідницької діяльності студентів
біологічного факультету під час вивчення дисципліни «Основи вищої математики».
Показана фундаментальна роль вищої математики, а також важливість
міждисциплінарних зв’язків математики зі спеціальними біологічними дисциплінами в
системі підготовки фахівців біологічного напряму. Автор підкреслює необхідність
використання професійно орієнтованих завдань із вищої математики в підготовці
майбутніх фахівців біологічної галузі. Приклади таких вправ наведено у статті.
Презентовано фрагменти дидактичної гри з математики «Наукова конференція
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біологів», розробленої для студентів-біологів із метою набуття ними навичок
дослідницької діяльності.
Ключові слова: дослідницька діяльність студентів, навчання вищої
математики, професійна підготовка біологів, професійно орієнтовані задачі,
дидактичні ігри.

Постановка проблеми. Курс вищої математики входить у блок
нормативних фундаментальних дисциплін у системі підготовки студентів
біологічних спеціальностей у всіх класичних університетах України. Вивчення
основ вищої математики надає сучасному фахівцеві біологічного напряму
(біологу, біофізику, біохіміку) не лише певну суму знань, але й дозволяє
формувати в нього здатність формулювати, досліджувати, аналізувати,
знаходити алгоритм розв’язання найрізноманітніших професіональних
завдань, проводити експерименти та обробляти їх результати, розрізняти
істинне міркування від помилкового, знаходити декілька шляхів розв’язання
однієї й тієї самої проблеми, обирати найбільш оптимальний із них тощо.
Важко переоцінити значення вищої математики для майбутнього
біолога, оскільки математичний апарат і математичні методи знаходять
широке застосування у розв’язанні багатьох біологічних задач. Більше того,
процес навчання вищої математики має неабиякий розвивальний
потенціал для особистості студента та який, на жаль, ще не повною мірою
використовується в сучасних вишах. Тому актуальним є пошук шляхів
розвитку дослідницької компетентності майбутніх біологів і біохіміків у
процесі навчання вищої математики.
Аналіз актуальних досліджень. Розвивальний потенціал процесу
навчання математичних дисциплін для студентів різних профілів
висвітлювали у своїх працях С. Гроссман, М. Кадемія, Т. Крамаренко,
Н. Лосєва, В. Петрук, С. Раков, С. Семенець, З. Слєпкань, О. Чашечникова,
В. Швець та ін. Різноманітні аспекти проблеми організації дослідницької
діяльності студентів представлені в наукових дослідженнях В. Андрєєва,
Ю. Жука, Л. Казанцевої, А. Мишкіса, А. Обухова та інших. Проте питання
організації дослідницької діяльності майбутніх біологів-професіоналів на
заняттях із вищої математики потребує подальшого дослідження.
Метою статті є презентація авторського досвіду організації дослідницької діяльності майбутніх біологів у процесі навчання вищої математики.
Методи дослідження включали як теоретичні: вивчення, аналіз і
систематизація педагогічної та психологічної літератури з питання
організації дослідницької діяльності студентів; синтез, порівняння й
узагальнення методичної літератури з проблеми навчання вищої
математики студентів біологічного профілю, так і емпіричні:
спостереження за навчальною діяльністю студентів першого курсу
біологічного факультету Донецького національного університету,
анкетування та письмове опитування студентів ОКР «Бакалавр» напряму
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підготовки «Біологія», педагогічне тестування з метою діагностики рівня
сформованості дослідницької компетентності.
Виклад основного матеріалу. Вища математика не лише розвиває
мислення майбутнього біолога, а й закладає міцний понятійний фундамент
для засвоєння багатьох спеціальних дисциплін (обчислювальна біологія,
біоінформатика, математичні моделі біологічних процесів, ймовірносностатистичні методи в біології та медицині тощо). За характером роботи
біологу, біофізику чи біохіміку доводиться стикатися з різноманітними
виробничими
завданнями:
технологічними,
конструкторськими,
дослідницькими, і під час розв’язання кожного з них необхідно обирати
оптимальний шлях розв’язку, розглядати різні варіанти, оцінювати багато
параметрів. Саме тому в навчанні математики майбутніх фахівців
біологічного профілю в Донецькому національному університеті нами
пропонуються професійно орієнтовані задачі, а також завдання, що
передбачають різні шляхи їх розв’язання.
Наведемо фрагмент практичного заняття з вищої математики за темою
«Диференціальні рівняння», на якому нами організовано дослідницьку
навчальну діяльність майбутніх фахівців біологічної галузі. Студенти
академічної групи об’єднані у три підгрупи, у кожній із них обрано спікера,
обов’язки якого полягали в загальній координації роботи групи (надання
слова тому чи іншому студентові, відбір найбільш слушних пропозицій тощо).
Викладач звернувся до студентів із такими словами: «Ви вже маєте певний
досвід у розв’язанні диференціальних рівнянь і вища математика для Вас – це
інструмент розв’язання завдань пов’язаних із професійною діяльністю. Зараз
Вам надається можливість застосувати свої знання з математики для
розв’язання практичних задач, пов’язаних із Вашою майбутньою професією.
Евристичні запитання, наведені в картці з завданням, допоможуть Вам
досягти результату. Бажаю успіхів і творчого натхнення!».
Завдання для першої групи: Популяція найбільших відомих сучасних
бактерій Thiomargarita namibiensis зростає таким чином, що швидкість її у
момент часу 𝑡 (час виражається у годинах) дорівнює розміру популяції,
поділеної на 10. Опишіть це зростання диференційним рівнянням. Який
порядок цього рівняння [1]?
Евристичні запитання.
1. Якщо ми маємо інформацію про початкову популяцію та швидкість
зростання популяції, чи можемо ми передбачити, яким буде її розмір у
наступні моменти часу? Якщо так, то як саме?
2. На початку експерименту кількість популяції бактерій становила
2000. Чи можна передбачити, через який час популяція бактерій
Thiomargarita namibiensis зросте удвічі?
Завдання для другої групи: Популяція бактерій Lactobacillus gasseri у
йогурті при кімнатній температурі зростає таким чином, що питома
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швидкість зростання у момент часу 𝑡 (час виражається в годинах) складає
1
величину
. Опишіть це зростання диференційним рівнянням. Який
1+2𝑡
порядок цього рівняння?
Евристичні запитання.
1. Якщо ми маємо інформацію про початкову популяцію та швидкість
зростання популяції, чи можемо ми передбачити, яким буде її розмір у
наступні моменти часу? Якщо так, то як саме?
2. На початку експерименту кількість популяції бактерій становила
1000000. Якою буде популяція після 4 годин зростання? Після 12 годин?
Чому не бажано вживати йогурт через добу після його виготовлення, якщо
він зберігається при кімнатній температурі?
Завдання для третьої групи: У експерименті з голодуванням вага
випробовуваного за 30 днів зменшилася з 140 до 110 фунтів. Щоденні
втрати ваги, згідно спостереженням, були пропорційні масі
випробовуваного. Якому диференціальному рівнянню задовольняє вага
випробовуваного як функція часу [1]?
Евристичні запитання.
1. Якщо ми маємо інформацію про початкову вагу та швидкість її
втрати, чи можемо ми передбачити, якою буде вага випробовуваного в
наступні моменти часу? Якщо так, то як саме?
2. Знайдіть вагу випробовуваного після 15 днів голодування. Через
скільки днів такого голодування випробовуваний досягне критичної для
нього маси тіла (90 фунтів)?
Для розв’язання задач студентам було запропоновано скористатися
методом «мозкового штурму», оскільки така форма роботи дає можливість
забути на деякий час про вертикальне мислення, яке не відрізняється
гнучкістю, та перейти до латерального мислення. Під час «штурму» студент
толерантно сприймає чужі ідеї, пов’язані з розв’язанням завдання, а також
вільно продукує власні ідеї, обговорює їх у колективі однодумців, оцінює
можливі результати, тобто набуває досвіду дослідницької діяльності.
Зазначимо, що студенти кожної підгрупи розв’язували завдання
протягом 20 хвилин, після чого спікери презентували результати роботи на
дошці. Члени іншої підгрупи могли ставити запитання доповідачеві, а члени
підгрупи, що виконувала завдання, приєднувалися до обговорення. Остаточне рішення з визначення переможця приймав викладач, який аргументував
свою думку спираючись на правильність виконання завдання, його презентацію, організованість команди, точність відповідей на запитання аудиторії.
Поняття «науково-дослідницька діяльність студентів» включає в себе
два взаємопов’язаних елементи: навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості й наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом професорів і викладачів [3].
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Безумовно, дослідження, проведене студентами під час розв’язання
запропонованих задач, не є суттєвим з наукової точки зору, проте воно має
велике розвивальне значення для майбутніх фахівців-біологів. Виконуючи
подібні завдання за такої форми організації навчального процесу, вони
вчаться застосовувати свої знання в нестандартних ситуаціях, генерувати
нові ідеї, сприймати думки інших, обґрунтовувати власні підходи,
працювати в команді. Перераховані вміння є необхідними складовими
професійної компетентності майбутнього біолога-дослідника.
Зауважимо, що з метою підвищення ефективності навчання
математики сучасних студентів, під час проведення лекцій, лабораторних
занять, а також у організації самостійної роботи студента (СРС) необхідно
застосовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Тому
лекційні заняття з вищої математики для студентів біологічного факультету
ДонНУ супроводжуються комп’ютерною підтримкою – слайд-лекціями, що
містять достатню кількість прикладів взаємозв’язку математики й біології,
ілюструють процес взаєморозвитку біологічної та математичної думки,
показують еволюцію біологічних понять у зв’язку із застосуванням
математичних методів їх дослідження.
Наведемо фрагмент слайд-лекції «Алгебра матриць», створеної у
програмному середовищі SmartBoard Notebook для інтерактивної дошки
(Рис. 1).
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Рис 1. Фрагмент слайд-лекції «Алгебра матриць» для студентівбіологів
Здобути вміння й навички, необхідні студентам біологічного
факультету в подальшій професійній діяльності, а саме: вміння проводити
експерименти (у тому числі й комп’ютерні), моделювати природні
процеси, здійснювати математичні розрахунки у спеціальних програмах
допомагають лабораторні заняття з математики, що передбачають
проведення комп’ютерних експериментів, побудову графіків за допомогою
відомих математичних пакетів Maple, Derive, GRAN.
Значну роль в організації самостійної дослідницької роботи студентів
відіграють завдання-проекти, що дозволяють на новому рівні реалізувати
міждисциплінарний зв’язок математики та біології. Рухатись у цьому
напрямі допомагають нам певним чином проведені семінари й вебінари
(у режимі онлайн) у вигляді дискусій, конференцій чи дидактичних ігор.
Так, організувати дослідницьку діяльність студентів під час
розв’язання завдань на початку вивчення розділу «Диференціальне
числення функції однієї змінної», можна за допомогою дидактичної гри
«Наукова конференція біологів». Студенти матимуть змогу оцінити
значення математичних знань у біології, встановити міжпредметні зв’язки
математики й біології. Наведемо сценарій цієї гри.
Цілі проведення ділової гри:
 узагальнити й перевірити знання та вміння студентів із навчальної
теми «Диференціальне числення функції однієї змінної» за допомогою
моделювання професійної ситуації, що наближена до реальної;
 засвоїти формули диференціювання функцій однієї змінної;
 застосувати отримані знання з математики до розв’язання задач
прикладного змісту;
 розвивати математичний і життєвий світогляд;
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 розвивати навички спілкування, діяльності в групі; підвищити
інтерес до вивчення математики.
Аудиторія об’єднана в 4 групи по 5–6 студентів.
Зміст ділової гри:
Студенти є робітниками науково-дослідних математичних інститутів,
що приїхали на конференцію з різних міст (назву міста та інституту вони
обирають самостійно). Їх завдання – допомогти розв’язати деякі складні
проблеми, що постали перед науково-дослідницьким інститутом біології
«Молекула» (НДІБ «Молекула»).
Діючі особи:
 співробітники математичних інститутів – члени команд,
 директори інститутів – обираються членами команд у кожній групі,
 голова оргкомітету конференції – студент, що добре засвоїв
навчальний матеріал, обирається викладачем,
 голова НДІБ «Молекула» – викладач.
Рольова інструкція з проведення гри
Директор інституту
Контролює поведінку робітників свого інституту, слідкує за процесом
розв’язання завдань, приймає остаточне рішення й виступає з ним перед
аудиторією.
Співробітники інституту
Розв’язують запропоновані головою НДІБ «Молекула» завдання та
виконують вимоги начальника свого інституту.
Голова оргкомітету конференції
Слідкує за роботою всіх інститутів, оцінює правильність розв’язання
питання колективом кожного інституту, веде відповідні записи.
Довідковий матеріал для студентів можна взяти з будь-якого
підручника математичного аналізу.
Сценарій гри
Вступне слово голови НДІБ «Молекула»: «Вітаю, шановні колеги!
Дякую, що знайшли можливість приїхати на біологічну конференцію.
Сподіваюся на Ваші знання з біології та математики й чекаю на Вашу
допомогу в розв’язанні 3-х складних питань. Ми будемо вдячні Вам за
допомогу й обіцяємо нагородити найактивніших учасників конференції»
(зауважимо, що це можуть бути грамоти, оцінки тощо).
Голова НДІБ «Молекула» пропонує кожній команді картки з першим
завданням.
Завдання 1. На півдні країни з’явилися жахливі комахи, що можуть
спричинити вибух епідемії. Розмір популяції комах у момент часу t (час у
9000
днях) задано функцією Р(t) = 10000 –
. Допоможіть обчислити
1 t
початковий розмір популяції комах та знайти залежність швидкості
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росту популяції від часу t, щоб нам було легше їх позбутися [2].
Після того, як усі команди розв’яжуть завдання, потрібно заслухати всі
пропозиції вчених. Наприклад, одна з команд, навела таке розв’язання
завдання:
Початковий розмір популяції комах: Р(0) = 10000 – 9000/1 = 1000
(комах).
1
9000
9000
V(t) = (10000 –
)' = – 9000 (–
)
=
.
(1  t ) 2
(1  t ) 2
1 t
Якщо хтось отримав іншу відповідь, організатор із робітниками
з’ясовують місце та причину помилки.
Аналогічно організовується робота з другим і третім завданням.
Завдання 2. Нашими вченими були розроблені нові ліки проти
хвороби, яку викликали жахливі комахи. Ліки при додаванні у
бактеріальне середовище дозволяють зменшити популяцію бактерій.
З експерименту відомо, що через t хвилин після додавання ліків у
t
3
p(0)  2


популяції було p(t) =
бактерій. Допоможіть встановити
швидкість дії ліків, тобто знайти швидкість зміни чисельності популяції
в момент t. Також нам необхідно підрахувати, який час потрібен для
3
того, щоб популяція зменшилася від 10 6 до 10 осіб [2]?
Розв’язання:
V(t) = (p(0)  2



t
3

t
3

)' = p(0)  2




t
3

1
 ln 2  ( ) – швидкість дії ліків.
3

t
3

t
ln 10
3
= 10 ,   ln 2  3 ln 10 , t = 9
≈ 9*3,3 ≈ 30
3
ln 2
(днів) – потрібно для того, щоб популяція зменшилася від 10 6 до 10 3 осіб.


10 = 10  2 , 2
3

6

Завдання 3. При внутрішньовенному вливанні глюкози її вміст у крові
хворого, що постраждав від укусів комах (який виражено у відповідних
t
одиницях) через t годин становить С(t) = 10 – 8e . Допоможіть знайти
залежність швидкості зміни складу глюкози у крові від часу, а також
lim C (t ) – рівноважний вміст глюкози в крові хворого [2].
t
Розв’язання:
t

t

V(t) = (10 – 8e )' = 8e – залежність швидкості зміни складу глюкози
в крові від часу.

lim C (t ) = lim (10 – 8e t ) = 10 – рівноважний вміст глюкози у крові
t 
t
хворого.
Наприкінці гри підбиваються підсумки. Організатор визначає
найактивніших науковців і нагороджує їх певним чином. Після закінчення
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гри проводиться її обговорення, з’ясовуються причини прийняття того чи
іншого рішення, до яких результатів вони привели, яким стратегіям
віддавалася перевага. Можна запропонувати наступні питання для дискусії
(Чи сподобалася Вам гра? Яка її мета? Чи здалася Вам гра складною? Що
нового Ви дізналися з гри? Чи допомогла Вам гра краще закріпити знання
про диференціювання функції? Ваші пропозиції щодо вдосконалення гри).
Підкреслимо, що застосування дидактичних ігор на заняттях з вищої
математики – це суттєвий резерв посилення мотивації вивчення вищої
математики, встановлення міжпредметних зв’язків, набуття навичок
дослідницької діяльності, підвищення ефективності навчально-виховного
процесу та взаємодії і взаєморозуміння між викладачем і студентами.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Організація
дослідницької діяльності студентів біологічного профілю, встановлення
міжпредметних зв’язків під час навчання вищої математики сприяє
формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців біологічного
профілю через формування вмінь пошуку, обробки й презентації інформації;
накопичення досвіду продукування ідей у нестандартних ситуаціях.
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РЕЗЮМЕ
Пузырев В. Е. Организация исследовательской деятельности студентовбиологов в процессе преподавания высшей математики.
В статье представлен опыт организации исследовательской деятельности
студентов биологического факультета при изучении дисциплины «Основы высшей
математики». Показана фундаментальная роль высшей математики, а также
важность
междисциплинарных
связей
математики
со
специальными
биологическими дисциплинами в системе подготовки специалистов биологического
направления. Автор подчеркивает необходимость использования профессионально
ориентированных задач по высшей математике в подготовке будущих
специалистов биологической отрасли. Примеры таких заданий приведены в статье.
Представлены фрагменты дидактической игры по математике «Научная
конференция биологов», разработанной для студентов-биологов с целью
приобретения ими навыков исследовательской деятельности.
Ключевые слова: исследовательская деятельность студентов, обучение
высшей математики, профессиональная подготовка биологов, профессионально
ориентированные задачи, дидактические игры.
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SUMMARY
Puzyrov V. Organization of Research Biology Students in Teaching of Mathematics.
The features of higher mathematics training of biologists and biochemists are
considered in this paper. The methods of research include both theoretical: study, analysis
and systematization of pedagogical and psychological literature on the organization of
research students’ activity, comparison and synthesis of scientific publications on the
problem of higher mathematics teaching for biologists, and empirical: observation of training
activities of the first-year students at the biological faculty in Donetsk National University,
questioning these students.
The author’s experience of organization of students’ research activity during learning
the discipline «Foundations of Mathematics» at biological faculty is presented. The necessity
of implementing of professionally oriented tasks in higher mathematics training of biologists
and biochemists is underlined. Some examples of these tasks are given in the paper. The
possibilities of applying of modern informational technologies at different stages of the
mathematical training of biologists and biochemists are analyzed. Some fragments of the
slide-lecture «Algebra of matrix» designed in Smartboard Notebook for interactive
whiteboard are presented by the author.
The content of the slide-lecture includes some biological facts to demonstrate the
interaction between the mathematics and biology. The scenario of designed didactic
mathematical game «Scientific conference of biologists» for pre-service biologists to acquire
their research skills is shown. This game includes various professionally oriented tasks of
mathematics for biologists and biochemists. After gaming the students are offered the
following questions for discussion: Do you like the game? What is it purpose? Is this game
difficult? What knowledge have you acquired during the game?
The applying of didactical mathematical games in the classroom is a significant reserve of
strengthening study motivation of higher mathematics and improving the interaction and
understanding between a teacher and the students. The effective organization of students’
research activity during learning mathematics at biology faculty helps to develop the professional
competences of biologists and biochemists through the acquiring of research skills, analyzing of
new information and producing the ideas in unusual situations.
Key words: research students’ activity, teaching higher mathematics, professional
training biologists, the professionally oriented tasks, didactical games.
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УНИВЕРСИТЕТ: ПРОБЛЕМА КОНГРУЭНТНОСТИ СИСТЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА ЗНАНИЯ И СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
У статті метою розгляду вперше обрана проблема конгруентності
університетської структури, форми виробництва знання й теорії навчання Г.
Бейтсона. Методологічну основу роботи становить сукупність теоретикоемпіричних методів наукового пізнання, включаючи методи ідеалізації, моделювання
й порівняння. Отримані результати свідчать про гетерогенність і організаційну
різноманітність як форм виробництва знання, так і моделей навчання. Доведено,
що університет може розглядатися як унікальний майданчик інноваційних
взаємодій. Цей висновок набуває особливої актуальності у зв'язку з перебудовою
вищої освіти, що спричинена імплементацією Закону України «Про вищу освіту».
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Мы можем учиться, учиться,
может быть, учиться учиться.
Грегори Бейтсон (1904—1980)
Постановка проблемы. Первая постановка вопросов о науке и
образовании в современном их понимании известна нам в формулировке
Вильгельма фон Гумбольдта (1767–1835), выдающегося представителя
немецкой и европейской гуманитарной истории, философа, филолога,
государственного деятеля и дипломата. Свое видение образования, которое
заключается для человека в «высшем и наиболее пропорциональном
формировании его способностей в единое целое» [3, 30], Гумбольдт
сформулировал в своей работе «Идеи к опыту, определяющему границы
деятельности государства» (1792 г.). Содержание образования он отразил в
Кенигсбергском и Литовском учебных планах. Показательным является
исключение из них закона Божьего. Главное, чему должны научиться
ученики, считал Гумбольдт, – это умение учиться, тренировать свои силы.
Гумбольдт понимал науку и образование как соединение школьного типа
обучения с обучением «под собственным руководством» и как «переход от
одного к другому». Наука при этом «должна рассматриваться как все еще не
до конца разрешимая проблема» и поэтому исследование должно быть
постоянной задачей высшей школы. Основные положения концепции
Гумбольдта пережили свое время и соответствуют современной концепции
личностно-ориентированной педагогики. Великому Гумбольдту удалось
найти оптимальную структуру и сформулировать задачи, на основе которых в
1808 г. прусским королевским декретом был основан Берлинский
университет Фридриха Вильгельма (в 1949 году, в память о заслугах
Александра и Вильгельма фон Гумбольдтов, университету было присвоено
их имя). Модель этого университета (рис. 1), которая нашла всемирное
признание и до сих пор служит примером для подражания, получила
название «Университета Гумбольдта». Фундаментальные принципы этого
университета – академическая свобода и единство исследования и
преподавания, его девиз: «Исследуй, обучая! Обучай, исследуя!». Важно
подчеркнуть, что «единство исследования и преподавания» гарантировалось
фигурой университетского преподавателя-исследователя, а также свободой
выбора тематики лекций для студентов (в отличие от гимназии); институтом
семинаров («питомников» науки); тесной связью университета с продолжающей существовать Академией и прочими исследовательскими институтами, которые вскоре стали возникать как внутриуниверситетские структуры.
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Рис. 1. Университет Гумбольдта (модельное представление)
Об этом идет речь в докладных записках Гумбольдта, написанных им
в ходе подготовки к открытию Берлинского университета; в них почти все
названные положения выступают как требования (См.: Журнал
«Неприкосновенный запас». 2002. № 2 (22). С. 5210). Идеальной модели
университета Гумбольдта присущи четыре основные функции:
1) производство знания; 2) накопление и хранение знания; 3) передача
знания; 4) распространение знания. Все они актуальны и сегодня.
Анализ актуальных исследований. Как показал опыт, предложенная
Гумбольдтом
структура
университета
открывает
широчайшие
возможности в подготовке интеллектуальной элиты общества. Это
подтверждается, в частности, наличием 29-и Нобелевских лауреатов в
составе профессуры Берлинского университета: среди них Альберт
Эйнштейн, Макс Планк, Роберт Кох, Отто Вагнер и др. Построенная по
модели Гумбольдта система высшего образования охватывает детальное
изучение, запоминание, критический анализ концепций, создаваемых из
поколения в поколение, очищение знания от ложных заблуждений и его
передачу ученикам заранее определенным способом.
Производство знания во времена Гумбольдта было дисциплинарным и
осуществлялось, как правило, отдельными лицами. В глобализующемся
постиндустриальном обществе возникает новый, трансдисциплинарный тип
производства знания, оно начинает фигурировать как важнейший фактор
конкурентного преимущества хозяйствующих субъектов. На знание
возникает устойчивый спрос. Основная «фабрика» трансдисциплинарного
знания — университет. Коммодификация знания и его успешный трансфер
во внеуниверситетское пространство стимулируют переформатирование
внутриуниверситетской структуры. Поэтому производящий знание
университет видится нам (в модельном представлении) как
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функционирующая
в
глобальном
образовательном
пространстве
самоорганизующаяся
система
в
виде
научно-образовательнопромышленного комплекса [5] с академическим ядром (АЯ),
обеспечивающим фундаментальность образования, профессиональноориентированными модулями (ПОМ), выстраивающимися вдоль
приоритетных направлений деятельности университета, и открытыми во
внеуниверситетское пространство проектно-инновационными полями
(ПИП), функционирующими с учетом запросов бизнес-среды (Рис. 2).

Рис. 2. Университет в современном социокультурном пространстве
Цель статьи. Проанализировать адекватность организационной
структуры университета современным формам производства знания и
теории уровней обучения, разработанной американским исследователем
Грегори Бейтсоном.
Изложение основного материала. Очевидно, что фундаментальной
основой предложенной в [5] модели является так называемый
«треугольник знания» (Triangle of Knowledge), в вершинах которого
находятся образование, исследования и бизнес. Результатом их
взаимодействия являются инновации. Заметим, что две стороны
треугольника (образование и исследования) были оформлены еще в
гумбольдтовские времена; сегодня они, трансформировавшись,
представлены на рис. 2 в виде АЯ и ПОМ. Отметим также, что ПИП
включает в себя лишь аффилированные бизнес-структуры.
Государство, хотя непосредственно и не входит в «треугольник знания»
АЯ—ПОМ—ПИП, но оказывает определяющее влияние на его
функционирование. В эпоху Гумбольдта государство выступало гарантом
автономии университета. В середине XX века государство обеспечивало
функционирование так называемой «линейной модели инноваций», в
рамках которой система НИОКР рассматривалась как основной и
единственный источник инноваций на национальном уровне. В 1980-е гг.
вошла в официальный оборот и была повсеместно принята концепция
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национальных инновационных систем (НИС), разработчиками которой
являются профессора Кристофер Фримен (Великобритания), Бенгт-Айк
Лундвалл (Швеция) и Ричард Нельсон (CША). Исследования показали, что без
качественного взаимодействия субъектов НИС друг с другом все попытки
стимулирования развития инноваций будут либо провалены, либо принесут
минимальный результат. Сегодня известны примеры стимулирования
инновационной деятельности университетов путем опережающего
законодательного оформления таких внутриуниверситетских структур, как
малые инновационные предприятия (МИП) и научно-образовательные
центры (НОЦ), которые можно рассматривать в качестве площадок
взаимодействия АЯ, ПОМ и ПИП (рис. 2). Если АЯ обеспечивает устойчивое
функционирование университета, то ПОМ и ПИП являются элементами
инфраструктуры, обеспечивающими его рост и развитие в современных
условиях. Развитие заложенных в НИС идей на основе системного подхода
стимулировало разработку ряда концепций современных форм производства знания (рис. 3). Их детальному анализу посвящена работа коллектива уральских ученых под руководством профессора М. В. Федорова [6].

Рис. 3. Концепции современных форм производства знания [6]
Не имея возможности в рамках данной статьи детально остановиться
на эволюции указанных концепций, отметим, тем не менее, что уже на
уровне «тройной спирали» («Triple Helix») становится очевидным
преимущество горизонтальных связей между акторами по сравнению с
вертикальным механизмом управления инновационным развитием [4].
От концепции к концепции (рис. 3) возрастает роль университета как
ядра инновационной деятельности. При этом коммодификация знаний
становится одной из его академических целей, а сам университет начинает
исполнять новую для себя миссию — инновационную. Университет
создает новое знание и генерирует идеи, в то время как
правительство/государство формирует нормативную базу, а бизнес
обеспечивает инновационный процесс ресурсами. Развитие нелинейных,
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«спиралевидных» представлений относительно производства знания
привело к появлению концепции «пентаспирали» (рис. 3), предложенной
коллективом уральских ученых в 2011 году [6].

Рис. 4. Модель «тройной спирали»
Если концепция «тройной спирали» (рис. 4) предусматривает участие в
инновационных процессах трех акторов (университет–бизнес/предприятия–
государство), то в концепции «пентаспирали» рассматривается уже пять
институтов управления инновациями: образование – исследования – бизнес –
государство/власть – институты гражданского общества [6]. Авторы модели
убеждены, что она является прообразом «новой формы интеграции входящих
в ее состав институций и обеспечивает все необходимые условия
инновационной деятельности». Главная же задача, которую решает
«пентаспираль», – создание возможностей для комплексного управления
процессами инновационной деятельности: производства, трансфера,
применения научного знания, создания на его базе наукоемких технологий.
Обучение в условиях радикальных социокультурных трансформаций
актуализирует известный вывод Маргарет Мид (1901–1978) о том, что важно
не только чему и кого учить, но и как учить. Разработанная Грегори
Бейтсоном (1904–1980) теория уровней обучения позволяет соотнести их с
формами производства знания, представленными на рис. 3. Всего Г. Бейтсон
выделяет пять уровней обучения, из которых актуальными для человека
полагает три. Исследователь самокритично признает, что его «типология
уровней обучения имеет неясные вопросы и должна быть исследована
более глубоко» [2]. На уровне Mode 1 (заметим, что термин «Mode» широко
используется в западной литературе в значении «тип», «способ») обучение
происходит в рамках дисциплинарной парадигмы. Грегори Бейтсон называет
такое обучение протообучением (первичным обучением или обучением
первого уровня) [2]. Это репродуктивный уровень обучения, когда
происходит трансляция определенной суммы теоретических знаний,
которые участники учебного взаимодействия усваивают, как правило, в
438

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

результате многоразового повторения. Такое знание может быть
использовано в решении шаблонных ситуаций, стереотипных заданий. Уже
на уровне Mode 2 протообучение должно быть дополнено вторичным
обучением. Бейтсон иногда называет его дейтеро-обучением и
характеризует как «обучение процессу учебы». Результат вторичного
обучения проявляется в умении осуществлять поиск информации, в
способности ориентироваться в различных жизненных ситуациях, в умении
формировать задания с учетом перспективы развития ситуации и т. д.
«Вторичное обучение — это своего рода подспудный процесс, вряд ли даже
осознаваемый, крайне редко отслеживаемый его участниками и
исключительно слабо связанный с заявленной темой обучения», — так
характеризует этот вид обучения британский социолог, профессор Зигмунт
Бауман [1, 154]. Г. Бейтсон указывает, что протообучение и вторичное обучение соответствуют природе человека, сформировавшейся в ходе эволюции;
они в той или иной мере присутствуют в каждой известной культуре. Их
основной недостаток — тесная связь с практиками прошлого. Эффективные в
условиях стабильного развития, они утрачивают свой ценностный потенциал
в условиях непрогнозируемого будущего. Поэтому на уровне Mode 3 и, в
полной мере, на уровне Mode 5 затребованным становится третичное
обучение. На этом уровне обучения важно «учиться переучиваться»,
изменять в зависимости от ситуации варианты конструирования заданий и
смыслов. Профессор З. Бауман считает, что третичное обучение дает знания
о том, как нарушать общепринятый порядок, как избавиться от привычек и
предотвратить привыкание, как преобразовать фрагментарные элементы
опыта в доселе неведомые образцы, относясь в то же время к любому из них
как к приемлемому лишь «до особого уведомления». «При таких
обстоятельствах «третичное обучение» обретает наивысшую адаптивную
ценность и быстро становится центральным элементом незаменимого
«снаряжения» для жизни, отнюдь не искажая образовательного процесса и
не отклоняясь от его истинной цели», – считает З. Бауман [1, 157].
Выводы. Развитие инновационных процессов в глобализирующемся
мире
настоятельно
требует
усовершенствования
структуры
университета [5], равно как и все более эффективных стратегий по
производству нового знания. Современный университет может стать той
уникальной площадкой инновационного взаимодействия, где в рамках
«пентаспирали» [6] производится творческое, инновационное знание, а
для его приобретения осуществляется третичное обучение (по
Г. Бейтсону [2]). Обеспечение конгруэнтности системы по производству
знания и системы обучения представляет собой нетривиальную задачу,
решение которой может быть получено в результате философскометодологического анализа проблем современного образования и науки.
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РЕЗЮМЕ
Смирнов В. А. Университет: проблема конгруэнтности системы производства
знания и системы обучения.
В статье целью рассмотрения впервые выбрана проблема конгруэнтности
университетской структуры, формы производства знания и теории обучения
Г. Бейтсона. Методологическую основу работы составляет совокупность
теоретико-эмпирических методов научного познания, включая методы
идеализации,
моделирования
и
сравнения.
Полученные
результаты
свидетельствуют о гетерогенности и организационном разнообразии как форм
производства знания, так и моделей образования. Показано, что университет
может рассматриваться как уникальная площадка инновационных взаимодействий.
Этот вывод представляется перспективным в связи с перестройкой высшего
образования согласно Закону Украины «О высшем образовании».
Ключевые слова. Университет, структура, производство знания, тройная
спираль, уровни обучения.

SUMMARY
Smirnov V. University: a problem of congruence of knowledge production system and
system of learning.
In this article a problem of congruence of university structure, modes of knowledge
production and the G. Beytson’s theory of learning are considered as the research goal. This problem is considered for the first time. The methodological basis of work is the theoretical-empirical
methods of scientific knowledge, including the methods of idealization, modeling and comparison.
In the center of consideration there is a university, a unique institution which
accumulates in it education, researches (science), and innovation’s production. The structure
of university constantly changed according to the requirements of society.
The author of this article considers that the university has to represent a modern
scientific, educational and industrial complex with the academic kernel and the
interdisciplinary project-oriented periphery. This periphery has to include two interuniversity
components: profession-oriented modules (POM) and project-innovative fields (PIF). Through
these components the university interacts with business. This interaction is promoted by the
small innovative enterprises, the scientific-educational centers and other innovative
structures which are already created in some countries.
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Successful innovative activity demands modern modes of knowledge production.
Evolution of these forms from the Conception of traditional disciplinary-organized knowledge
production (Mode 1) to the Conception of knowledge production «Penta Helix» (Mode 5) is
investigated in this article. A widely known model «Triple Helix» of Henry Etzkowitz (Mode 5) is
also considered.
These modes of knowledge production are correspond to well-known learning levels
of Gregory Beytson. Prof. Beytson has predicted the existence of 5 learning levels (from 0 to
ΙV), but only three of them (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) are actual for the modern person. Learning Ι is the
development and improvement of new receptions and abilities. Learning ΙΙ is a fruitful in the
time of fast, sharp changes. It supposes instant reorganization of absolutely other category
or a class of actions. Such learning is effective in the time of fast transition to new policy, to
new values or priorities. Such learning is rather innovative. Only the solution of the problem
of congruence of knowledge production and learning levels will allow university to execute
successfully its new mission – innovative.
Key words: University, structure, knowledge production, Triple Helix, learning levels.
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Мукачівський державний університет

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ
ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Актуальність статті зумовлена тим, що вища освіта в третьому тисячолітті
стає одним із найважливіших чинників успішного розвитку суспільства, необхідною
умовою підтримки конкурентоспроможності професійного рівня особистості.
Визначено стратегії інтернаціоналізації вищої освіти: узгоджений підхід; стратегія
залучення кваліфікованої робочої сили; стратегія отримання доходу; стратегія
розширення можливостей. Досліджено академічні та економічні цілі інтернаціоналізації. Схарактеризовано інтернаціоналізацію як чинник створення нових можливостей
і підвищення доступності вищої освіти та її якості, впровадження інноваційних методів
роботи в системах вищої освіти, зміцнення міжнародної співпраці.
Ключові слова: інтернаціоналізація, вища освіта, європейська освіта,
стратегії інтернаціоналізації, цілі і форми інтернаціоналізаційних процесів.

Постановка проблеми. Вища освіта в третьому тисячолітті стає одним із
найважливіших чинників успішного розвитку суспільства. На початку ХХІ
століття це змушує держави, що прагнуть підвищення економічного розвитку,
інвестувати значні кошти в розвиток освітніх послуг. Для підприємств,
установ, організацій освітні послуги означають професійну підготовку кадрів,
що є необхідною умовою підтримки конкурентоспроможності та розвитку в
постійно змінних умовах. Загалом для держави освітні послуги – це процес,
що забезпечує розширене відтворення інтелектуального потенціалу. Для
особистості це пов’язано з набуттям знань, навичок з метою
працевлаштування, більш високих прибутків, забезпечення кращих умов
праці. Для сучасного освітнього ринку характерними є швидкі зміни змісту
освітніх послуг, попит на які може бути хвилеподібним, оскільки знання як
такі швидко «старіють»; трансформація якості освітніх послуг;
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багатопрофільність освітніх послуг, що передбачає комплексність та
міждисциплінарність їх надання; активізація інтернаціоналізації освіти. Цим
проблемам присвячено значну кількість наукових доробок вітчизняних і
зарубіжних дослідників: Н. Авшенюк, В. Андрущенко, Б. Брітти, В. Гайрапетян,
В. Кременя, Т. Левченко, О. Локшиної, О. Матвієнко, Н. Ничкало, О. Огієнко,
Л. Пуховської, А. Сбруєвої, Х. Хорти та інших.
Аналіз актуальних досліджень. Аналізуючи процес інтернаціоналізації
у статті «Глобальні та видатні національні університети: інтернаціоналізація,
конкуренція та роль держави», португальський дослідник Х. Хорта констатує:
«Для вищої освіти, а точніше, для провідних національних університетів,
орієнтованих на дослідницьку діяльність, швидкі зміни в освітньому
середовищі означали необхідність усе більш активно співпрацювати та
конкурувати на глобальному рівні. Це призвело до того, що в умовах
глобальних освітніх перегонів їх незаперечне лідерство в межах власної
освітньої системи значило менше, а часом значно менше, аніж раніше. Як
наслідок, інтернаціоналізація вищої освіти та відповідних інституцій стала
вирішальним стратегічним пріоритетом» [18, 387–388].
Процес інтернаціоналізації вищої школи в Європі розпочався
наприкінці ХХ століття з політики «відкритих дверей», що означало
посилення міжнародної співпраці європейських університетів, покращення
можливості визнання дипломів, заохочення свободи переміщення
студентів і викладачів, науковців. Було профінансовано й реалізовано
понад 400 міжуніверситетських проектів з участю більше як 500
західноєвропейських університетів, у результаті чого було розроблено
спільні навчальні курси, програми, посібники [14, 50–54]. У вищій освіті
з’являються відкрите навчання, дистанційне навчання, ініціативи
Європейського Союзу стимулюють та збагачують інтернаціоналізацію
вищої освіти в рамках загальноєвропейських програм: SOKRATES, що
включає два проекти – ERASMUS (стажування) та LINGUA (студентські
обміни); LEONARDO (професійна підготовка); TEMPUS (сприяння розвитку
вищої освіти в Центральній та Східній Європі, Монголії) [7, 8].
Результати поглибленого дослідження інтернаціоналізації вищої освіти
відображені в документах європейської спільноти: Комюніке конференції
Європейських міністрів освіти «Болонський процес 2020 – Європейський
простір в новому десятилітті» (Льовен і Лувен-ла-Ньов, 2009); Постанова
форуму Болонської політики (Відень, 2010 р.); Будапештсько-Віденська
декларація про Європейський простір вищої освіти (2010), Комюніке
«Використання нашого потенціалу з найбільшою користю: консолідація
Європейського простору вищої освіти», (Бухарест, 2012).
Так, у Комюніке «Болонський процес 2020 – Європейський простір в
новому десятилітті» підкреслено, що ознакою Європейського простору вищої
освіти має стати мобільність студентів, дослідників-початківців і викладачів,
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що покращить якість навчальних програм та високий рівень досліджень,
посилить академічну й культурну інтернаціоналізацію європейської вищої
освіти. Проголошується створення можливостей для мобільності у структурі
ступеневих програм. Необхідними вимогами є гнучкі траєкторії навчання й
активна інформаційна політика, повне визнання навчальних досягнень,
підтримка навчання та повна «портативність» (компактність) грантів і займів,
збалансованість потоку студентів [5, 51–52].
Одночасно питання розвитку вищої освіти на початку ХХІ століття
набуває особливої актуальності, що зумовлює необхідність посилення
уваги до різних аспектів інтернаціоналізації.
Мета статті – обгрунтувати цілі та форми інтернаціоналізаційних
процесів у вищій освіті в умовах євроінтеграції.
Виклад основного матеріалу. Підкреслимо, що інтернаціоналізація –
це процес впровадження міжнародної складової в дослідницьку, освітню
та адміністративну функції вищої освіти [7, 3]. Згідно з визначенням,
запропонованим ЮНЕСКО, «інтернаціоналізація» є однією із форм, у яких
вища освіта відповідає на можливості та проблеми глобалізації.
Інтернаціоналізація охоплює багато питань, серед яких навчальні
програми, процес викладання та навчання, дослідження, інституційні
угоди, мобільність викладачів і студентів, різноманітні форми
співробітництва тощо» [16, 20]. Інтернаціоналізацію вищої освіти на
національному, секторальному та інституційному рівнях прийнято розуміти
як процес, під час якого цілі, функції та організація надання освітніх послуг
набувають міжнародного виміру [7, 3].
У стратегічному документі «Вища освіта до 2030 року» виокремлено
чотири стратегії інтернаціоналізації вищої освіти, що характеризують
політику країн ОЕСР у цій сфері: узгоджений підхід; стратегія залучення
кваліфікованої робочої сили; стратегія отримання доходу; стратегія
розширення можливостей [17, 73–77].
Узгоджений підхід до інтернаціоналізації вищої освіти базується на
довгострокових політичних, культурних, академічних цілях розвитку країни.
Реалізація такої стратегії здійснюється шляхом підтримки студентської та
академічної мобільності, надання стипендій і реалізації програм академічних
обмінів, а також програм, спрямованих на створення інституційних
партнерств у сфері вищої освіти. Домінуючим принципом даного підходу є
міжнародне співробітництво, а не конкуренція. Стратегія залучення
кваліфікованої робочої сили спрямована на залучення обраних іноземних
фахівців і талановитих студентів до роботи в країні, що приймає, як засіб
забезпечення
економічного
розвитку
та
підвищення
конкурентоспроможності країни в економіці знань. Основним інструментом
такого підходу є система академічних стипендій, доповнена активною
програмою просування системи вищої освіти країни за кордоном в поєднанні
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з прийняттям відповідного візового та імміграційного законодавства.
Реалізація таких програм здійснюється через спеціальні агентства або мережу
агентств і організацій. Стратегія отримання доходу спрямована на
отримання доходу та базується на узгодженому підході й на стратегії
залучення кваліфікованої робочої сили, але в її рамках освітні послуги
пропонуються на повністю платній основі. Надання державних субсидій не
передбачено. Іноземні студенти дають додатковий дохід освітнім
інституціям, стимулюючи університети реалізовувати підприємницьку
стратегію на міжнародному освітньому ринку. Уряди, у свою чергу, надають
вищим навчальним закладам значну автономію, забезпечують високу
репутацію своєї системи вищої освіти, а також високий ступінь захисту
іноземним студентам. Стратегія розширення можливостей заохочує
здобуття вищої освіти за кордоном або у вищих навчальних закладах –
постачальниках іноземних освітніх послуг. Важливими інструментами такого
підходу є: програми підтримки зарубіжної мобільності професорськовикладацького складу, науковців і студентів; забезпечення іноземним
університетами, програмам і викладачам сприятливих умов для комерційної
освітньої діяльності у країні. Заохочується створення партнерств із місцевими
постачальниками освітніх послуг для забезпечення передачі знань між
зарубіжними й місцевими освітніми інституціями [17, 74].
На мультинаціональному й національному рівнях визначають рамкові
умови, напрями та механізми інтернаціоналізації. На рівні вищих навчальних
закладів виробляються власні стратегії інтернаціоналізації залежно від
особливостей місцевих умов, власного розуміння завдань забезпечення
якості освіти та пріоритетів розвитку. Конкретний характер інтернаціоналізації
визначається на індивідуальному рівні студентів і викладачів згідно з їхнім
досвідом, навичками, можливостями, а також мотивацією. На нашу думку, на
сучасному етапі варто визначити ще й регіональний рівень, який розуміємо
як міжнародні зв’язки на регіональному рівні. Таким у Європі є, наприклад,
співробітництво в рамках єврорегіонів.
Інтернаціоналізація освіти включає такі форми міжнародного
співробітництва: індивідуальну мобільність: мобільність студентів або
професорсько-викладацького складу; мобільність освітніх програм та
інституційну мобільність; формування нових міжнародних стандартів
освітніх програм; інтеграцію в навчальні програми міжнародного виміру;
інституційне партнерство: створення стратегічних освітніх альянсів [7, 4].
Аналіз документів міжнародних організацій та наукової літератури [4,
28; 7, 24; 11, 24–33; 13, 198–200] уможливлює виокремлення академічних та
економічних цілей інтернаціоналізації: академічні цілі – інтернаціоналізація
університетської освіти, спрямована на розвиток якості: інтернаціоналізація
навчальних курсів; організація закордонного стажування викладачів,
студентів, дослідників; організація та участь викладачів, студентів і наукових
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працівників у міжнародних конференціях; підвищення міжнародної
конкурентоспроможності та репутації цих навчальних закладів; економічні
цілі – інтернаціоналізація економічної діяльності університетів: експорт
освітніх і дослідницьких послуг; залучення іноземних студентів; організація
закордонних філіалів; реалізація програм дистанційного навчання; залучення
грантів міжнародних організацій.
Розглянемо детальніше цілі інтернаціоналізації.
Інтернаціоналізація навчальних курсів – це впровадження змін у навчальні плани університетів, інститутів і факультетів, що здійснюють міжнародне співробітництво. Сильним стимулом інтернаціоналізації програм навчання
є вплив міжнародних професійних об’єднань. Швидкий ріст міжнародної торгівлі професійними послугами спонукав представників багатьох професій організовувати свою діяльність на міжнародному рівні. Програми з міжнародною тематикою або переважанням міжнародного компонента впродовж
останніх років набули значної популярності в багатьох європейських країнах.
Закордонне стажування викладачів, студентів, дослідників – це
набуття учасниками цього процесу досвіду виконання завдань та обов’язків
певної спеціальності, оволодіння прогресивного зарубіжного досвіду, набуття
практичних умінь і навичок щодо виконання обов’язків на посаді, яку
обіймають, або на посаді більш високого рівня на підприємствах, в установах
та організаціях інших країн. Стажування проводиться за трьома векторами:
науковим, педагогічним та творчим.
До складових наукового вектора стажування віднесено: вивчення й
оволодіння слухачем зарубіжного досвіду щодо впровадження нових
технологій, технічних засобів, прогресивних форм організації навчального
процесу; удосконалення науково-дослідної та інноваційної діяльності
викладачів; набуття й удосконалення сучасних наукових знань, практичних
умінь і навичок у процесі професійного навчання безпосередньо на
конкретному робочому місці; підвищення професійного рівня та ділових
якостей стажистів щодо самостійного прийняття рішень з управлінських та
виробничих проблем; набуття додаткової компетенції (оволодіння
навичками користування сучасними засобами оргтехніки, зв’язку) тощо.
Складовими педагогічного вектора стажування є: ознайомлення з
передовими педагогічними технологіями, сучасними засобами навчання;
обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу.
Творчий вектор стажування передбачає: обмін творчим досвідом; безпосередню участь у роботі творчих колективів працівників галузі; укладання
портфоліо; розробку авторських навчально-методичних матеріалів для роботи з обдарованими учнями тощо. Науковий вектор спрямовується на проходження стажування на базі провідних навчальних закладів галузі (відповідно
до фаху стажера), відвідування лекційно-практичних занять, забезпечення
індивідуального консультування, участь у наукових дослідженнях тощо.
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Педагогічний і творчий вектори стажування реалізуються відповідно до
індивідуального плану. Його структурними компонентами є: мета й завдання
стажування; термін стажування; зміст і форми роботи, у тому числі
теоретична підготовка відповідно до напряму основної діяльності фахівця
(участь у науково-методичних заходах, лекціях, семінарах, конференціях,
роботі з нормативно-правовими документами) та практична частина (участь у
педагогічних експериментах, проектах, роботі науково-дослідної лабораторії
чи творчого колективу, самоосвітня та самостійна діяльність) [8].
Участь викладачів, студентів і дослідників у міжнародних
конференціях уможливлює їхнє ознайомлення з новими науковими
досягненнями відповідної галузі та презентацію результатів власних
наукових досліджень [13, 198–200].
Підвищення міжнародної конкурентоспроможності, міжнародної
репутації університетів. Дослідники по-різному трактують поняття
«конкурентоспроможності вищих навчальних закладів». Ми приєднуємося
до думки, що рівень конкурентоспроможності вищих навчальних закладів
необхідно визначати, ураховуючи три позиції, а саме: здатність вищого
навчального закладу забезпечити належну якість підготовки фахівців
відповідного напряму та спеціальності; здатність студентів даного
навчального закладу опанувати необхідні професійні знання й уміння;
здатність роботодавців реально оцінити підготовленість випускників вищих
навчальних закладів до відповідної професійної діяльності [3, 224].
В умовах глобалізаційних процесів зростає значення експорту
освітніх послуг. Під поняттям «експорт послуг» розуміють експорт
нематеріальної продукції у вигляді послуг, що включає комерційні,
професійні та споживчі послуги, а також послуги іноземцеві, якщо він
перебуває на митній території країни. Експорт освітніх послуг – це
комплекс організаційних заходів суб’єктів національної системи освіти з
реалізації на комерційній основі освітньої послуги споживачу-нерезиденту
як на території країни, так і за її межами, з метою задоволення потреб
іноземного споживача – замовника послуги [4, 28; 6].
Залучення на навчання іноземних студентів є одним зі шляхів
забезпечення
трудового
потенціалу
країни
та
підвищення
конкурентоспроможності вищої освіти [2, 72–75]. Формами залучення на
навчання іноземних студентів є розробка й реалізація бакалаврських і
магістерських програм іноземними мовами, виділення коштів
університетом на стипендії іноземним студентам, літні школи, програми
дистанційної освіти, офшорні програми, створення позитивного
психологічного клімату для навчання іноземних студентів.
Організація зарубіжних філіалів. Університети прагнуть поєднувати
набір іноземних студентів із розширенням пропозицій своїх освітніх послуг на
перспективних ринках, організовуючи закордонні відділення та філіали. Ця
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тенденція свідчить про зрушення у процесі інтернаціоналізації від попиту до
пропозиції. Якщо країна, у якій створено філіал, юридично визнає іноземний
диплом, то студенти можуть навчатися за програмою цього навчального
закладу від початку й до випуску. Багато університетів укладають угоди про
співробітництво з аспектів викладання та навчання. Дуже часто ці угоди
пов’язані з обміном студентами і/або викладачами. У деяких випадках ці
зв’язки переростають у навчальні консорціуми та мережі. Як правило, такі
об’єднання вищих шкіл мають досить обмежені права. Здебільшого їх розглядають як добровільні об’єднання реалізації конкретних освітніх проектів.
З метою удосконалення й інтенсифікації інтернаціоналізаційних
процесів у освітній галузі у 2008 р. було створено міжнародну організацію –
Європейський реєстр забезпечення якості (ЄРЗЯ) – European Register of
Quality Assurance Agencies (ЕQАR) зі штаб-квартирою в Брюсселі (Бельгія).
Того ж року Україна стала його повноправним урядовим членом, що є
важливим кроком у напрямі забезпечення європейського рівня якості вищої
освіти [20]. Ці стандарти ґрунтуються на засадах внутрішнього й зовнішнього
забезпечення якості вищої освіти у європейському просторі вищої освіти, а
саме: університети відповідальні за якість наданих ними освітніх послуг і за
те, як ця якість забезпечується; захищеність інтересів суспільства щодо
якості та стандартів вищої освіти; розвиток і вдосконалення якості
навчальних програм в інтересах студентів та інших бенефіціарів вищої освіти
в європейському просторі вищої освіти; ефективність і надійність
організаційних структур, у межах яких академічні програми здійснюються та
підтримуються; прозорість зовнішньої фахової допомоги у процесах
забезпечення якості; підтримка культури якості у вищих навчальних
закладах; відкритість і підзвітність, відповідальність за державні та приватні
інвестиції; забезпечення якості на національному та міжнародному рівнях;
різноманіття нововведень [8; 11, 24–33; 13, 198–200].
Більш глибока взаємодія між навчальними закладами передбачається
у процесі підписання ними різноманітних угод про впровадження
узгоджених освітніх програм, які регулюються ГАТО – «Глобальний альянс
транснаціональної освіти» – (GATE) – Global Alliance for Transnational
Education), що включає бізнес-організації, університети та інші навчальні
заклади, урядові структури, які займаються проблемами забезпечення якості,
акредитації та сертифікації програм, що пропонуються за межами власної
країни. Ця організація предбачає декілька варіантів угод між вищими
навчальними закладами: франчайзинг – за угодою закордонний ВНЗ видає
місцевому навчальному закладу дозвіл на використання свої навчальних
програм і видачу своїх дипломів на взаємно узгоджених умовах; програми –
«близнюки» – такі угоди між вищими навчальними закладами різних країн
підписуються для продовження спільних програм навчання. В обох ВНЗ
студенти одних і тих самих курсів займаються за однаковими підручниками
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та складають однакові екзамени, при цьому викладають їм, як правило,
місцеві викладачі; взаємне визнання програм – на відміну від попередньої
угоди ВНЗ, які співробітничають, не розробляють спільних програм.
Прикладом такого визнання є система Подвійного диплома серед
європейських університетів, що пропонують бакалаврські програми з
міжнародного бізнесу та ділового адміністрування. Порівнявши свої
програми та навчальні плани, університети домовилися видавати свої
дипломи студентам із навчальних закладів-партнерів, якщо ті провчились у
них упродовж року й виконали основні вимоги. При цьому плату за навчання
студенти вносять тільки в той університет, до якого вони вступали, що
дозволяє їм економити не тільки час, але й гроші [9].
Реалізація програм дистанційної освіти. Розвиток мережі Інтернет
дозволив розширити потенціал інтернаціоналізації у зв’язку з тим, що стало
можливим проводити повноцінний обмін інформаційними потоками без
фізичного переміщення людей [15, 79–96]. Основними перевагами сучасної
моделі електронної інтернаціоналізації навчання є: вільний доступ;
збільшення можливої пропускної здатності краших викладачів; гнучкість;
конкурентне середовище; мовна практика; навички використання новітніх
мультимедійних технологій; кроскультурні комунікації. Одним із
найпоширеніших інструментів віртуальної інтернаціоналізації вищої освіти є
веб-конференції, які дозволяють проводити онлайн-презентації, спільно
працювати з документами й додатками, синхронно переглядати сайти,
відеофайли та зображення. Сервіси для веб-конференцій можуть включати
такі можливості й інструменти: спільний доступ до екрана або до окремих
додатків; інтерактивна дошка; демонстрація презентацій; синхронний
перегляд веб-сторінок; анотація екрану; моніторинг присутності учасників;
текстовий чат тощо.
Зазначимо, що активне використання засобів інтернаціоналізації у
вищій школі стримується деякими проблемами: додаткове навантаження
викладачів; складність пошуку партнерів; розробка специфічних завдань;
вирішення технічних проблем тощо. Віртуальна інтернаціоналізація освіти
передбачає включення різних міжнародних аспектів у дослідницьку,
викладацьку та адміністративну діяльність вищих навчальних закладів на
основі використання сучасних інформаційних технологій, зміщує акцент із
проблем фінансування на питання електронної та мовної грамотності
студентів і працівників університетів, а також їхньої професійної кваліфікації.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Інтернаціоналізація вищої освіти створює нові можливості та сприяє підвищенню
доступності вищої освіти та її якості, впровадженню інноваційних методів
роботи в системах вищої освіти, зміцненню міжнародної співпраці.
Міжнародному співробітництву в галузі освіти й дослідженням, що
відповідають потребам економіки, сприяє та надаватиме новий імпульс
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розвитку й підвищенню конкурентоспроможності Європи ініціатива ЄС
«Сьома рамкова програма» [21], яка організована за чотирма окремими
напрямами: співробітництво (підтримує співпрацю університетських,
промислових, дослідницьких і громадських установ); ідеї (фінансуються
міжгалузеві дослідження, інноваційні, «ризикові» та міждисциплінарні
проекти); люди (розвиток і посилення людського потенціалу в європейських
дослідженнях; підтримка навчання, мобільності та кар’єрного росту);
можливості (оптимізація використання й розвитку дослідницьких
інфраструктур, посилення інноваційних можливостей малого й середнього
бізнесу та його спроможності отримувати вигоду від досліджень).
Перспективами подальших досліджень можуть бути проблеми
інноваційних технологій у вищій школі, порівняльний аналіз нормативноправової бази європейської та української вищої освіти.
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РЕЗЮМЕ
Товканец А. В. Интернационализацийные процессы в развитии европейского
высшего образования в начале ХХ века.
Актуальность статьи обусловлена тем, что высшее образование в третьем
тысячелетии становится одним из важнейших факторов успешного развития
общества,
необходимым
условием
поддержания
конкурентоспособности
профессионального уровня личности. Определены стратегии интернационализации
высшего
образования:
согласованный
подход;
стратегия
привлечения
квалифицированной рабочей силы; стратегия получения дохода; стратегия
расширения возможностей. Исследованы академические и экономические цели
интернационализации. Охарактеризовано интернационализацию как фактор
создания новых возможностей и повышения доступности высшего образования и
его качества, внедрения инновационных методов работы в системах высшего
образования, укрепления международного сотрудничества.
Ключевые слова: интернационализация, высшее образование, европейское
образование,
стратегии
интернационализации,
цели
и
формы
интернационализацийных процессов.
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SUMMARY
Tovkanets G. The processes of internationalization in the development of European
higher education at the beginning of the twenty-first century.
The relevance of the article due to the fact that higher education in the third
millennium is one of the most important factors for successful development of society, the
necessary condition for sustainable competitive professional level personality matched due to
the acquisition of knowledge and skills to provide employment, higher incomes, better
working conditions.
One of the forms in which higher education responds to the opportunities and challenges
of globalization is internationalization. The documents which cover the international cooperation
of universities and creating European Higher Education are analyzed. There are four strategies of
internationalization of higher education: a coordinated approach; a strategy to attract qualified
workforce; an income strategy; an empowerment strategy.
The following goals are systematized: academic – the internationalization of the
courses; organization of foreign training of the teachers, students, researchers, organization
and participation of the teachers, students and researchers in the international conferences;
international competitiveness and reputation of these schools; economic – University
internationalization of economic activity: exports of educational and research services;
attracting foreign students; foreign branch organization; implementation of distance
learning programs; attraction of international grants for research activities.
The multilevel nature of the process of internationalization of higher education is
studied: international, national, university, individual. The predictions of cooperation
between higher education institutions of the franchise, the program – «twins», mutual
recognition of training programs are grounded.
The author has determined internationalization as a factor in creating new
opportunities and increasing the accessibility of higher education and its quality, innovative
methods in higher education systems, strengthening international cooperation.
The prospects for further research can be a problem of innovations in higher
education, comparative analysis of the legal framework of European and Ukrainian higher
education, complexity and discipline between the educational services, the intensification of
international trade in educational services.
Key words: internationalization, higher education, European education, the strategies
of internationalization, the goals and forms of the process of internationalization.

УДК 37.037:338.48-6
Л. Є. Цюкало
Глухівський національний педагогічний
університет імені Олександра Довженка

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ В СИСТЕМІ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Метою роботи є розкриття та узагальнення особливостей використання
спортивно-оздоровчого туризму у фізичному вихованні студентської молоді. Робота
присвячена вивченню проблеми використання спортивного-оздоровчого туризму як
засобу фізичного виховання, що дасть можливість визначити його місце,
особливості використання, роль і значення у загальній системі фізичного виховання
студентів. Розкрито форми використання спортивно-оздоровчого туризму та його
вплив на фізичний стан студентів. Для вирішення вище поставлених завдань
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використовувались такі методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних
джерел; порівняльно-історичний метод; системно-структурний аналіз.
Ключові слова: спортивно-оздоровчий туризм, фізичне виховання, нетрадиційні
види спорту, учнівська молодь, студенти, система навчання і виховання.

Постановка проблеми. В Україні традиційно популярним і
розвиненим є спортивно-оздоровчий туризм як вид дозвілля, змагальної
діяльності різних верств населення. Значні туристичні та рекреаційні
ресурси, які має наша держава, проблема їх ефективного використання
роблять вкрай необхідним дослідження питання використання спортивнооздоровчого туризму як засобу фізичного виховання.
Спортивно-оздоровчий туризм – складова частина в системі
фізичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді. Поруч із
такими ефективними засобами фізичного виховання, як гімнастика,
спортивні ігри, легка атлетика, плавання та інші традиційні й нетрадиційні
види спорту, різноманітні види спортивно-оздоровчого туризму сприяють
всебічному, гармонійному розвитку підростаючого покоління, особливо
студентської молоді[1, 12–14].
Нормативно правова база розвитку туризму. На сучасному етапі
розвитку освіти в Україні посилюється увага суспільства до вирішення
проблеми формування особистості, Її своєчасного фізичного та психічного
розвитку, стимулювання творчої активності. Особливої гостроти й
актуальності вони набувають у системі навчання та виховання дітей
дошкільного віку, що відзначено в державних документах: національна
програма «Освіта» (Україна XXI століття), Закон України «Про фізичну
культуру і спорт» (1993 р.), Цільова комплексна програма «Фізичне
виховання – здоров’я нації» (1998 р.), Доктрина фізичного виховання і
спорту в Україні (2004 р.) та інші.
Діяльність у галузі туризму базується на основі Закону України «Про
туризм», Державній програмі розвитку туризму на 2002–2010 роки
(Постанова Кабінету міністрів України від 29.04.2002 № 583), Указі
Президента України «Про основні напрями розвитку туризму в Україні до
2010 року» (від 10.08.1999 №973/99), проекті Закону України «Про
сільський зелений туризм», інших законодавчих актах України.
Аналіз актуальних досліджень Для сучасних досліджень проблеми та
напрями державної політики у сфері туризму в Україні є характерний
багатоплановий підхід. Філософський і соціальний аспект формування
здорового способу життя відображено у працях А. Бойко, Н. Гундарової,
В. Крюкової, О. Сахно, Л. Сущенко; концепції детермінації й інтеграції – про
визначення та єдність природних і соціальних мотивів людської поведінки, її
потреб (Л. Виготський, Г. Костюк, С. Максименко, А. Маслоу, С. Рубінштейн);
психолого-педагогічний аспект формування здорового способу життя
розглядали В. Оржихівська, Е. Буліч, Т. Бойченко, З. Плохій, С. Юрочкіна,
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С. Кондратюк, С. Свириденко; педагогіки – про організацію розвиваючого
середовища, засоби педагогічного впливу на виховання та формування
здорового способу життя (В. Башков, Ю. Короп, В. Махов, І. Муравов,
Л. Пундик). Як стверджує І. Філіппова, однією із суттєвих перепон на шляху
більш ефективного просування ідеї спортивно-оздоровчого туризму серед
потенційних туристів є відсутність професійно розробленої маркетингової та
рекламної стратегії.
Аналіз спеціальної літератури показав, застосування елементів
туризму в роботі з дошкільниками присутнє у практиці дошкільних
закладів України, Росії, Білорусії. Так, дослідження Т. Зав’ялової (2002 р.)
свідчать, що застосування засобів туризму в основних формах організації
фізичного виховання дошкільників буде сприяти більш ефективному
розвитку фізичних якостей і координаційних здібностей; підвищенню рівня
фізичних якостей і координаційних здібностей; підвищенню рівня
позитивних взаємовідносин між дітьми; кращому засвоєнню знань щодо
фізичної культури та правил поведінки на природі, порівняно з дітьми, які
займаються за традиційною програмою навчання.
Мета роботи – розкрити та узагальнити особливості використання
спортивно-оздоровчого туризму у фізичному вихованні студентської молоді.
Завдання:
1. Проаналізувати й узагальнити дані літературних джерел із питань
історії розвитку спортивно-оздоровчого туризму.
2. Вивчити сучасний досвід використання спортивно-оздоровчого
туризму у вищих навчальних закладах.
3. Сформувати
практичні
рекомендації
щодо
оптимізації
використання занять спортивно-оздоровчим туризмом серед студентів.
Методи дослідження:
1. Аналіз та узагальнення літературних джерел.
2. Порівняльно-історичний метод.
3. Системно-структурний аналіз.
Виклад основного матеріалу. Проблема розвитку туристськокраєзнавчої діяльності у вищих навчальних установах є однієї з основних. У
Положенні «Про організацію туристської, краєзнавчої і екскурсійної
роботи», затвердженому ще наказом Міносвіти СРСР надається перелік,
що складається з 18 форм такої роботи, у який усі екскурсії, прогулянки,
походи, багатоденні подорожі й експедиції, гуртки, секції, клуби,
вікторини, конкурси, змагання з використанням краєзнавчих матеріалів на
заняттях фізичної культури[6, 22–30]. Цей перелік можна поповнити ще й
такими формами, як туристський табір, навчально-тренувальний збір,
семінари, консультації, огляди готовності. Але й тепер його не можна
вважати повним і остаточним: можливі й ще якісь форми, поки не
напрацьовані практикою, але які народяться в майбутньому [4, 18–24].
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Різноманітні форми діяльності забезпечують комплексний характер
туристично-краєзнавчої діяльності в навчанні, вихованні й оздоровленні
студентів, у ній закладені широкі можливості для творчої самодіяльності –
спортивної, науковий, художньої, технічної, соціальної та педагогічної.
Серед найбільш важливих форм організації спортивно-оздоровчого
туризму у ВНЗ можна виокремити: походи, прогулянки, екскурсії,
експедиції, зльоти, змагання. Саме цей ряд складає основне ядро змісту
туристично-краєзнавчої діяльності у вищих навчальних закладах [6, 19–28].
Сутністю туристської діяльності, тієї самою суттєвою формою її, тим
зерном, без якого немає туризму, є похід. Узагалі різні походи в усій їхній
власній різманітності: ближні й дальні, одноденні й багатоденні,
категорійні. Дійсно, без походів туризму немає та бути не може. Існуюча в
деяких педагогів думка, що замість походів можна проводити екскурсії, які
цілком замінять походи та приведуть до такого самого результату
помилкова. Тільки похід, будучи комплексною формою спортивнотуристичної діяльністю, що обов’язково містить у собі і краєзнавство,
екскурсії в тому числі, дозволяє одночасно досягати всіх цілей, які взагалі
ставляться перед туристсько-краєзнавчою діяльністю [5, 43–52].
Якщо у вищих навчальних закладах проводиться багато екскурсій,
поїздок, реалізується краєзнавчий принцип викладання основ наук,
влаштовуються виставки і навіть створений свій студентський клуб, – усе це
не робить туризм у вищому навчальному закладі фактом, а навчальний
заклад – туристичним.
Яка ж кількість туризму потрібна вищому навчальному закладу?
Проста загальна кількість проведених за навчальний рік туристичних
походів ще не визначає цілком рівень розвитку студентського туризму у
вищому навчальному закладі. Якщо, наприклад, у вищому навчальному
закладі багато походів, але всі вони одно-дводенні, немає категорійних, то
говорити про високий рівень туризму в цьому закладі не приходиться, це
точна ознака відсутності в ньому гурткової форми туристської роботи. Тут
студенти позбавлені перспективи, вони з року в рік ходять тільки в
невеликі походи, їхня майстерність, їхній туристський досвід не росте, їхній
краєзнавчий обрій не розширюється, їхні туристські інтереси урізані. У
такому вищому навчальному закладі немає динаміки в розвитку
туристсько-краєзнавчою діяльності [2; 3, 14–18].
Часто спостерігається й інша картина, коли у вищому навчальному
закладі проводяться різні за складністю походи та їх досить багато, але й ця
картина не розкриває загалом рівень розвитку спортивно-оздоровчого
туризму у вищих навчальних закладах [2, 28–34].
Щоб визначити, скільки потрібно у вищому навчальному закладі
туризму, треба йти від молоді, від їхніх інтересів, захоплень, схильностей.
А вони в них дуже різні: в одних футбол, у інших марки, у когось техніка.
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Треба розібратися, яке ставлення реальних студентів до туризму, чи всім
він подобається та якою мірою.
Практика показує, що з підвищенням рівня туристично-краєзнавчої
діяльності у студентів зростає і потреба в туризмі. Інтереси студентів не
стоять на місці, вони бурхливо розвиваються. Межу насичення потреб у
туризмі треба вміти визначати вчасно та планувати роботу адекватно рівню
сьогоднішніх інтересів студентів, ледве перевершуючи його.
Для системи туристсько-краєзнавчої діяльності важливо її постійний
розвиток, якісне й кількісне вдосконалювання, це не щось раз і назавжди
задане, одномірне, цей рух уперед, постійне відновлення [3, 32–41].
Для збереження й розвитку туристко-краєзнавчої діяльності у вищому
навчальному закладі необхідно вирішити багато завдань, у тому числі:
1. Віддати пріоритет розвитку спортивно-оздоровчому туризмові.
Самодіяльний (спортивний і пізнавальний) туризм потрібний вищому
навчальному закладу, тому що в його основі лежать самостійні дії
студентів, а вони і є та база, той фундамент, на якому успішно здійснюється
процес навчання й виховання. Туристично-краєзнавчу діяльність у вищих
навчальних закладах необхідно розуміти як спільну роботу викладачів і
студентів, і чим більше частка праці самих студентів в організації та
проведенні туристських походів і екскурсій, тим краще для справи.
2. Викладач-організатор – головна діюча особа й основне джерело
ініціативи в спортивній туристично-краєзнавчій роботі. Тому необхідно
постійно й енергійно пілкуватися про ідеологічну, фізичну та технічну
туристичну підготовку викладачів-організаторів.
3. Не можна впроваджувати у вищі навчальні заклади туризм
адміністративно-командними, насильницькими способами. Також не слід
нав’язувати учасникам походів і екскурсій непосильні для них поки фізичні
й розумові навантаження. Завжди треба виходити із сьогоднішнього рівня
розвитку туристських інтересів і здібностей. Однак, слід не тільки
враховувати інтереси студентів, але й формувати їх.
Система туристичної роботи не буде успішно розвиватися без
міцного активу студентів-туристів. Актив (секційна частина туристкокраєзнавчої діяльності) повинен якісно рости з випередженням розвитку
масового туризму. Обидві ці частини тісно взаємозв’язані: масові
одноденні походи, прогулянки й екскурсії стимулюють гурткову роботу, а
вихованці секцій – кваліфікований актив мандрівників і краєзнавців, які
дуже потрібні для розвитку та зміцнення масової туристської роботи.
Але помилкою буде, якщо обмежитися тільки розвитком мережі секцій
для любителів туризму та не займатися туризмом у групах. Адже мінімальний
обсяг спортивно-оздоровчого туризму потрібний усім студентам.
4. Усіляко треба розвивати зовнішні зв’язки студентського туризму з
іншими вищими навчальними закладами й організаціями: зі станціями юних
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туристів, з музеями, різними товариствами, редакціями газет, туристськими
клубами, секціями туризму підприємств і лісництвами, відділами культури,
санепідемстанціями, досвідченими краєзнавцями тощо.
5. У суспільстві вважається, що туризм – це відпочинок, але для
вищих навчальних закладів він – частина навчально-виховного процесу.
Захоплення студентів туризмом поступово переростає в їх
різноманітну діяльність, але не тільки для особистої користі, для своєї
групи, а й на загальне благо свого навчального закладу.
Практичні рекомендації. Аналіз результатів дослідження дозволив
нам запропонувати низку практичних рекомендацій щодо оптимізації
використання занять спортивно-оздоровчим туризмом серед студентів. Ці
рекомендації сформульовані у вигляді пропозицій щодо окремих дій і
заходів щодо використання спортивно-оздоровчого туризму у фізичному
вихованні студентів.
 Відвести належне місце розвитку спортивно-оздоровчого туризму
в навчальному процесі студентів ВНЗ;
 Розвивати зовнішні зв’язки студентського туризму з іншими
вищими навчальними закладами й організаціями;
 Туристично-краєзнавчу діяльність у вищих навчальних закладах
необхідно розглядати як спільну роботу викладачів і студентів;
 Для системи туристсько-краєзнавчої діяльності важливо її
постійний розвиток, якісне та кількісне вдосконалювання;
 Для успішного розвитку системи туристичної роботи необхідно
створювати міцний актив студентів-туристів. Актив (секційна частина
туристко-краєзнавчої діяльності) повинен якісно рости з випередженням
розвитку масового туризму;
 Спортивно-оздоровчий туризм слід вважати не як відпочинок, а як
частину навчально-виховного процесу;
 Необхідно організовувати спортивно-туристичні секції з належною
фінансовою підтримкою.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Спортивно-оздоровчий туризм – складова частина в системі фізичного
виховання дітей, учнівської та студентської молоді. Поруч із такими
ефективними засобами фізичного виховання, як гімнастика, спортивні ігри,
легка атлетика, плавання та інші традиційні й нетрадиційні види спорту,
різноманітні види спортивно-оздоровчого туризму сприяють всебічному,
гармонійному розвиткові підростаючого покоління.
Серед найбільш важливих форм організації спортивно-оздоровчого
туризму у ВНЗ можна виокремити: походи, прогулянки, екскурсії,
експедиції, зльоти, змагання. Саме цей ряд складає основне ядро змісту
туристично-краєзнавчої діяльності у вищих навчальних закладах. Особливе
значення спортивно-оздоровчий туризм має для загартовування організму,
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виховання такої важливої якості, як витривалість і формування необхідних
у житті рухових навичок і вмінь.
Аналіз дослідження рівня фізичного стану студентів показав, що
використання елементів спортивно-оздоровчого туризму у процесі
фізичного виховання студентів має оздоровчий ефект. Дослідження
показало, що використовуючи елементи спортивно-оздоровчого туризму у
фізичному вихованні, у студентів покращилися показники маси тіла, дещо
покращилися показники артеріального тиску, середній показник частоти
серцевих скорочень, показники загальної витривалості студентів і
показники відновлюваності пульсу.
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РЕЗЮМЕ
Цюкало Л. Е. Спортивно-оздоровительный туризм в системе физического
воспитания студенческой молодежи.
Целью работы является раскрытие и обобщение особенностей
использования спортивно-оздоровительного туризма в физическом воспитании
студенческой молодежи. Работа посвящена изучению проблемы использования
спортивного оздоровительного туризма как средства физического воспитания,
даст возможность определить его место, особенности использования, роль и
значение в общей системе физического воспитания студентов. Раскрыты формы
использования спортивно-оздоровительного туризма и его влияние на физическое
состояние студентов. Для решения выше поставленных задач использовались
такие методы исследования: анализ и обобщение литературных источников;
сравнительно-исторический метод; системно-структурный анализ.
Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, физическое
воспитание, нетрадиционные виды спорта, учащаяся молодежь, студенты,
система обучения и воспитания.

SUMMARY
Tsyukalo L. Sports And Health Tourism In The Physical Education Of The Students.
The aim of the article is discovery and synthesis of specific use of sports tourism in
physical training of the students. The work is devoted to studying the problem of using sports as
a means of improving tourism physical education. It will provide an opportunity to define its
place, especially the use of the role and importance in the overall system of physical education
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students. The use of sports tourism and its impact on the physical condition of the students is
disclosed. To solve the above tasks such methods as analysis and synthesis of the literature;
comparative-historical method; system-structural analysis are used.
The work is devoted to studying the problem of using sports and health tourism as a
means of physical education, which will enable to determine its location, features use, role
and importance in the overall system of physical education students.
Along with effective means of physical education such as gymnastics, sports, athletics,
swimming and other traditional and non-traditional sports, various types of sports and
health tourism encourage the full and harmonious development of the younger generation,
especially the students.
Practice shows that the level of tourism and regional studies of the students and the
need for tourism have increased. The interests of the students are still different, they are
developing. Limit saturation needs in tourism must be able to determine the time and to plan
adequate level of current interests of the students, nearly surpassing it.
For a system of tourist and local history of its continuous development is important,
qualitative and quantitative improvement, it is not something given once and for all, onedimensional, this forward movement, constant updating.
Among the most important forms of sports and health tourism in universities may be
distinguished: hiking, walks, tours, expeditions, gatherings, competitions. It is this series is
the core content of local history tourist activity in higher education. Of particular importance
sports tourism has for the hardening of the body, raising such important qualities as
endurance, and forming the necessary life skills and motor skills.
The analysis of the study of the physical condition of students has showed that the
use of elements of sport tourism in physical education students has healing effect. The study
has found that using the elements of sports tourism in physical education of the students
improved performance in body weight, slightly improved blood pressure, improved average
heart rate, and improved performance of students.
Key words: sports tourism, physical education, non-traditional sports, the pupils, the
students, a system of training and education.

УДК 378. 147
Ж. В. Черкашина
Українська інженерно-педагогічна академія

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ НА ПІДГОТОВКУ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ
ДИСЦИПЛІН У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті розглянуто педагогічні умови підготовки іноземних студентів до
вивчення професійно орієнтованих дисциплін та обрунтовано педагогічні технології.
Уточнено критерії (усної та письмової комунікації, готовності до вивчення
професійно орієнтованих дисциплін); показники готовності іноземних студентів до
вивчення професійно орієнтованих дисциплін у ВНЗ фармацевтичного профілю
(сформованість знань, умінь і навичок, сформованість інтересу до вивчення
професійно орієнтованих дисциплін). Cформульовано низку науково-практичних
рекомендацій, реалізація яких сприятиме розвитку формування готовності
іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у ВНЗ.
Ключові слова: педагогічні умови, підготовка іноземних студентів, адаптація,
професійно орієнтовані дисципліни, рівні готовності, рівні сформованості.
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Постановка проблеми. Подальше реформування системи вищої
освіти й посилення вимог до майбутніх фахівців, удосконалення нової
моделі освіти висувають нові вимоги до процесу підготовки іноземних
студентів у вищих навчальних закладах України.
Проблема підготовки іноземних студентів до вивчення професійно
орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті потребує
подальшого наукового осмислення, зокрема враховуючи педагогічні умови
підготовки іноземних студентів на довузівському етапі навчання.
Аналіз актуальних досліджень. Питаннями визначення педагогічних
умов у різних аспектах педагогічної науки займалися такі дослідники, як:
Н. Іполітова, В. Зінченко, Н. Кузьміна, Ю. Бойчук, Т. Шмоніна, Н. Яковлева
та ін. [3; 5; 9.]. Педагогічні умови як важлива компонента освітнього
середовища сприяють успішній адаптації іноземних студентів до навчання
у ВНЗ. Від педагогів, з якими стикаються студенти на першому курсі,
залежить враження про Україну та її систему освіти [2, 47].
Метою статті є висвітлення результатів впливу педагогічних умов на
формування готовності іноземних студентів до вивчення професійно
орієнтованих дисциплін у фармацевтичному ВНЗ.
Методи дослідження – теоретичний аналіз, аналіз нормативних
документів, анкетування, тестування, спостереження, бесіда.
Виклад основного матеріалу. У процесі дослідження було
обґрунтовано, визначено й реалізовано педагогічні умови підготовки
іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін,
серед яких: підготовка викладачів до впровадження інноваційних
педагогічних технологій; адаптація іноземних громадян у новому
соціально-культурному
середовищі;
упровадження
педагогічних
технологій у навчання іноземних студентів підготовчих факультетів
фармацевтичного та медицинского профілю.
Дослідження проводилось у Національному фармацевтичному
університеті (м. Харків), де здійснювалася дослідно-експериментальна
робота з підготовки іноземних студентів до вивчення професійно
орієнтованих
дисциплін
на
етапі
довузівської
підготовки.
В експериментальному дослідженні взяли участь 137 студентів підготовчих
факультетів та 58 викладачів підготовчих відділень фармацевтичних і
медичних вищих навчальних закладів.
У процесі наукового пошуку було виділено мотиваційноорієнтувальний, змістово-процесуальний і результативний компоненти
підготовки іноземних студентів етапу довузівської підготовки до
подальшого навчання у ВНЗ медичного чи фармацевтичного профілю.
Мотиваційно-орієнтувальний компонент визначає мету та завдання
підготовки іноземних студентів підготовчого факультету до подальшого
навчання у ВНЗ медичного чи фармацевтичного профілю. Як визначено
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цільовим компонентом, метою є поглиблена підготовка іноземних
студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у
фармацевтичному або медичному ВНЗ.
Мотиваційно-орієнтувальний компонент виступає основою для
структурування основних властивостей і якостей особистості педагога як
професіонала; виконує регулятивну й орієнтовну функцію у процесі
підготовки педагога до інноваційної діяльності.
Функціями мотиваційно-орієнтувального компонента готовності до
інноваційної діяльності є: пробудження у викладачів особистісно
значимого ставлення до об’єкта та предмета його діяльності; вироблення
навичок аналізу та прагнення до активного вирішення нестандартних
педагогічних ситуацій, інтересу до планування й освоєння інновацій;
формування настрою та постійної орієнтації на інноваційну діяльність.
Реалізація першої педагогічної умови передбачала попередню
методичну підготовку викладачів довузівського етапу до впровадження
інноваційних педагогічних технологій.
Було проведено семінар-тренінг «Педагогічні технології у підготовці
іноземних студентів підготовчого факультету», на якому розглянуто такі
питання: «Поняття та структура педагогічної технології, «Класифікація
педагогічних технологій», «Упровадження педагогічних технологій на етапі
довузівської підготовки іноземних студентів».
Семінар-тренінг відповідно до розробленого сценарію передбачав:
надання інформації викладачам про сутність, особливості та можливості
сучасних педагогічних технологій; формування теоретичних знань
педагогічних технологій; набуття особистого досвіду щодо можливостей
педагогічних технологій; набуття певних умінь і навичок застосування
педагогічних технологій; аналіз, вивчення, узагальнення й поширення
педагогічного досвіду тощо.
З метою вивчення ставлення викладачів ВНЗ підготовчих факультетів
до впровадження інноваційних технологій у підготовку іноземних студентів
нами було проведено анкетування 52 викладачів Національного
фармацевтичного університету, Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна, Харківського національного медичного університету.
За результатами опитування виявили, що 100 % викладачів
вважають, що інноваційні технології впливають на якість засвоєння
навчальної дисципліни. 58 % викладачів відчувають існування суттєвого
розриву між викладанням навчальних дисциплін у ВНЗ та реальними
вимогами до випускників підготовчих факультетів, у той час – 62 %
респондентів позитивно ставляться, 30 % – так не вважають. До
впровадження інновацій у навчально-виховний процес ВНЗ, 27 % –
викладачів ставляться із зацікавленням.
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Викладачі віддали перевагу особистісно орієнтованій, інформаційнокомунікаційній – 46 % та професійно орієнтованій технологіям – 42 %;
менше зацікавленості у викладачів викликали такі сучасні технології:
дистанційного навчання – 27 %; проблемна 16 %; інтернет-технологія –
11 %; проектна – 8 %; тренінгова – 11 %; модульна – 3 %. Із числа
опитуваних 77 % викладачів позитивно ставляться до практики проведення
занять із профільних дисциплін із застосуванням педагогічних технологій.
Більшість викладачів вважають, що заняття, проведені із
застосуванням інноваційних технологій, порівняно з традиційною мають
такі переваги: краще засвоєння матеріалу – 54 %; більший рівень мотивації
та зацікавленості студентів – 50 %; підвищення творчого потенціалу
студентів – 39 %; збільшення рівня самостійності студентів – 11 %.
Опитування викладачів дозволило визначити найбільш важливі
умови впровадження інновацій у навчальний процес, серед яких:
залежність від творчої особистості науково-педагогічних працівників ВНЗ
31 %; більший обсяг годин на аудиторні заняття (27 %); цілком
відповідність умовам, які надає навчальний заклад (16 %); зацікавленість
студентів (16 %); нефінансова мотивація керівництвом (16 %);
Змістово-процесуальний компонент є центральним етапом у підготовці
іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у
фармацевтичному університеті. Змістово-процесуальний компонент визначає
зміст навчання іноземних студентів підготовчих факультетів ВНЗ та визначає
зміст навчальних дисциплін, необхідний для вивчення професійно
орієнтованих дисциплін і становлення майбутніх фахівців, конкретизується у
площині професійної підготовки у вищому навчальному закладі.
За основу нами взято зміст, який відображено у програмах
навчальних дисциплін, структурно-логічній схемі набуття необхідних знань,
умінь та навичок згідно з навчальним планом.
Реалізовуючи другу педагогічну умову було визначено основні
показники соціальної адаптації на рівні експериментальної групи
(входження в групу; певний соціальний статус; прийняття правил і норм
корпоративної культури.
Вивчаючи труднощі адаптаційних процесів і шляхи вирішення
застосовано методику «Самооцінка адаптивності С. І. Болтівця», яка
передбачала визначення рівня адаптованості студента на етапі завершення
навчання на підготовчому факультеті. Ця методика надала загальну
картину результатів комплексного процесу адаптації студентів на етапі
завершення навчання на підготовчому підготовчому до умов навчання.
Отримані узагальнені показники представлено у табл. 1.
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Таблиця 1
Результати оцінювання рівня адаптації студентів підготовчого факультету
НФаУ за методикою «Самооцінка адаптивності С. І. Болтівця»
Рівень адаптованості
Виражений рівень адаптації
Первинний рівень адаптації
Помірний рівень
адаптації
Разом

Кількість
досліджуваних

Відсоток досліджуваних, %

18
15
38

25,35
21,13
53,52

71

100

Як бачимо з табл. 1. більшість досліджуваних студентів (53,52 %)
мають помірний рівень адаптованості, п’ятнадцять студентів – первинний,
18 студентів (23,35 %) має високий рівень адаптованості, що є досить
значним і суттєвим показником.
Проведені нами спостереження й опитування з вивчення проблем
адаптації іноземних студентів на підготовчому факультеті НфаУ
продемонстрували, що: значущість адаптаційних процесів недостатньо
враховано у процесі вивчення дисциплін на етапі довузівської підготовки;
не досліджено теоретичні та практичні аспекти адаптації іноземних
студентів; відсутній науково-методичний супровід і підтримка з питань
адаптації для іноземних студентів.
Бесіди з іноземними студентами виявили такі основні труднощі, які
виникають в іноземних студентів частіше за все: невміння орієнтуватись у
розкладі, кабінетах, корпусах: невміння правильно планувати свій час,
відсутність навичок роботи з підручниками, посібниками, першоджерелами:
погана підготовка, отримана в школі, ліцеї чи гімназії; несамостійність,
невпевненість у собі тощо.
Процесуальний компонент містить технології, форми, методи й
засоби для його досягнення в навчанні. Як базовий елемент компонента,
виділяються педагогічні технології, що сприяють швидкому та якісному
навчанню іноземних студентів.
Реалізація третьої педагогічної умови передбачала впровадження
педагогічних технологій. Педагогічні технології навчання іноземних
студентів у медичних і фармацевтичних навчальних закладах досліджені
Л. Кайдаловою, А. Нісімчук, В. Черних та ін. [7; 8; 9].
Під час впровадження педагогічних технологій ми дотримувалися
принципів навчання іноземних студентів нерідною мовою: взаємозв’язок
мовних, загально-професійних та адаптаційних завдань; професійної
спрямованісті навчання; урахування національно-культурних особливостей
особистості іноземного студента; урахування адаптаційних процесів;
комунікативності, рівня володіння мовою навчання кожним студентом.
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Технологічний підхід до освітнього процесу в дослідженні
передбачав спрямоване, поетапне, інструментальне управління цим
процесом і гарантоване досягнення поставлених навчальних цілей.
Важливе значення в контексті досліджуваної проблеми з метою
закріпленню знань і формуванню вмінь та навичок стало проведення
тренінгів як складника професійно-орієнтованих технологій фахової
підготовки іноземних студентів підготовчого факультету, що також
забезпечило інтенсивність навчання, результат якого досягається завдяки
активній роботі його учасників.
З метою оцінювання готовності іноземних студентів до вивчення
професійно орієнтованих дисциплін у ВНЗ медичного та фармацевтичного
спрямування нами було розроблено критерії: готовності іноземних студентів
до сприймання професійної інформації, що характеризується вміннями
студентів сприймати її у процесі читання та прослуховування професійно
орієнтованих текстів, науково-популярних матеріалів професійного
спрямування та спеціальної навчально-технічної літератури; готовності
іноземних студентів до усної комунікації, що проявляється у володінні
студентами діалогічним, полілогічним і монологічним мовленням; готовності
іноземних студентів до письмової комунікації, для якого характерним є
використання елементів офіційно-ділового стилю, володіння науковопопулярним, науково-публіцистичним і власне науковим стилями. В основу
визначення рівнів готовності іноземних студентів ВНЗ до вивчення
професійно орієнтованих дисциплін (високого, середнього, низького й дуже
низького) було покладено вище наведені критерії та показники.
Уточнено критерії (усної та письмової комунікації, готовності до
вивчення професійно орієнтованих дисциплін); показники готовності
іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у ВНЗ
фармацевтичного профілю (сформованість знань, умінь і навичок,
сформованість інтересу до вивчення професійно орієнтованих дисциплін).
Визначення рівнів та їх ознак сприяло здійсненню диференційованого
підходу до підготовки іноземних студентів, а також загальній оцінці
ефективності запропонованої моделі підготовки іноземних студентів ВНЗ до
вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному
навчальному закладі.
Важливим питанням є визначення рівнів сформованості готовності
іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін.
Результати рівнів сформованості готовності іноземних студентів до
вивчення професійно орієнтованих дисциплін представлено на рис. 1. та
рис. 2.
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Рис. 1. Рівні сформованості готовності до вивчення професійно
орієнтованих дисциплін в контрольній групі
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Рис. 2. Рівні сформованості готовності до вивчення професійно
орієнтованих дисциплін в експериментальній групі
Проведені дослідження довели ефективність обґрунтованих
педагогічних умов підготовки іноземних студентів до вивчення професійно
орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті.
Отримані результати дослідження дають підстави стверджувати, що
упровадження педагогічних технологій у процес навчання іноземних
студентів в експериментальних групах на етапі довузівської підготовки
фармацевтичного університету вплинуло на вибір ВНЗ і спеціальності,
посилило мотивацію навчання, підвищило якість навчання й рівень
готовності до вивчення професійно орієнтованих дисциплін.
464

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

За допомогою критерію (професійна спрямованість) визначався за
модифікованою методикою «Тест-опитувальник рівня професійної
спрямованості» Т. Д. Дубовицької [3, 83]. Рівні професійної спрямованості у
группах наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Рівні професійної спрямованості
Рівні професійної
спрямованості
Високий
Середній
Низький

Контрольна група
66
29
23
14

Експериментальна група

%
44
35
21

71
45
21
5

%
63
30
7

Зауважимо, що у студентів контрольної групи спостерігалося:
зниження кількості студентів із низьким рівнем і зростання студентів із
високим та середнім рівнем сформованості готовності до вивчення
професійно орієнтованих дисциплін становило лише 7 %.
Узагальнення отриманих даних зумовило формулювання висновку
про те, що в умовах використання розробленої моделі та реалізації
педагогічних умов у студентів експериментальної групи посилилася
мотивація, відповідальність за результатами навчання, якісна успішність.
Результативний компонент охопив підготовку іноземних студентів підготовчого факультету до подальшого навчання у ВНЗ медичного чи фармацевтичного профілю за допомогою визначених критеріїв, рівнів і показників.
Результати дослідження дали змогу сформулювати низку науковопрактичних рекомендацій, реалізація яких сприятиме розвиткові
формування готовності іноземних студентів до вивчення професійно
орієнтованих дисциплін у ВНЗ.
Висновки. Таким чином, результати педагогічного дослідження
свідчать про суттєві позитивні зміни рівнів готовності іноземних студентів
підготовчого факультету до подальшого навчання у ВНЗ та вивчення
професійно орієнтованих дисциплін.
Таким чином, підтверджено ефективність теоретично обґрунтованих
педагогічних умов, що дали змогу забезпечити високу якість професійної
спрямованості в підготовці іноземних студентів на підготовчих факультетах
і статистично значуще підвищили її рівень в експериментальній групі
порівняно з контрольною групою.
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РЕЗЮМЕ
Черкашина Ж. В. Исследование влияния педагогических условий на подготовку
иностранных студентов к изучению профессионально ориентированных дисциплин в
высшем учебном заведении.
В статье рассматриваются педагогические условия подготовки
иностранных студентов к изучению профессионально ориентированных дисциплин,
приводятся примеры педагогических технологий. Уточнены критерии (усной и
письменной
коммуникации,
готовности
к
изучению
профессионально
ориентированных дисциплин); показатели готовности иностранных студентов к
изучению профессионально ориентированных дисциплин в высших учебных
заведениях фармацевтического профиля (сформированность знаний, умений и
навыков,
сформированность
интереса
к
изучению
профессионально
ориентированных
дисциплин).
Сформулирован
ряд
научно-практических
рекомендаций,
реализация
которых
будет
способствовать
развитию
формирования глтовности иностранных студентов к изучению профессионально
ориентированных дисциплин в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: педагогические условия, подготовка иностранных
студентов, адаптация, профессионально ориентированные дисциплины, уровни
готовности, уровни сформированности.

SUMMARY
Cherkashina J. The investigation of the influence of pedagogical conditions for
training of foreign students to the study of professionally oriented disciplines in higher
education institution.
The article deals with the pedagogical conditions of foreign students’ training for the
study of professionally oriented disciplines, the examples of educational technologies are
under analysis. The foreign students’ availability to the study of professionally oriented
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disciplines in the universities of pharmaceutical profile is defined more exactly.
As the research progressed, the pedagogical conditions of foreign students’ training
for the study of professionally oriented disciplines were justified, defined and implemented,
including: the training of the teachers for the introduction of innovative teaching
technologies; adaptation of foreign citizens in a new socio-cultural environment;
implementation of educational technologies in teaching of foreign students at preparatory
departments of pharmaceutical and medical profile.
The study has been conducted at the National University of Pharmacy (Kharkiv), where
the experimental work on the preparation of foreign students to the study of professionally
oriented disciplines at the stage of pre-university training was implemented. Therefore, 137
students of preparatory departments and 58 teachers of preparatory departments of
pharmaceutical and medical higher education institutions were involved in a pilot research
project.
In the process of research the components of training the foreign students at a stage
of preliminary preparation for the further study in higher educational medical or
pharmaceutical institutions have been distinguished such as: the motivational and
approximate component, the informational and procedural component, effective constituent.
The investigation has cleared up that the implementation of the pedagogical
conditions in the process of training the foreign students of the preparatory faculty affects
the subsequent choice of institution and specialty; indicates the availability for pre-study of
professionally oriented disciplines in the pharmaceutical university.
Thus, the results of pedagogical research indicate significant positive changes in the
levels of readiness foreign students’ preparatory faculty for further education in universities
and study professionally oriented disciplines.
Key words: the pedagogical conditions, training of foreign students, adaptation,
professionally oriented disciplines, the levels of availability, the levels of formation.
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РОЗДІЛ VІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
УДК 378.013.42-057.875:379.8
Н. О. Максимовська
Харківська державна академія культури

МОДЕЛЬ АНІМАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ
СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ
У статті презентується модель анімаційної соціально-педагогічної
діяльності (АСПД) зі студентською молоддю, яка реалізується на рівні
позанавчального простру ВНЗ та у відкритій сфері дозвілля. Мета публікації, що
полягає у визначенні теоретичних основ процесу моделювання вказаної діяльності,
досягається шляхом визначення провідних стратегічних пріоритетів здійснення
АСПД, напрямів діяльності на кожному з підрівнів, методів та форм її реалізації.
Особлива увага приділяється завданням активізації традиційних виховних сфер ВНЗ,
розбудові позитивного інформаційно-дозвіллєвого середовища студентської молоді,
підтримки дозвіллєвих ініціатив у міському, регіональному, міжнародному просторі.
Ключові слова: соціально-педагогічна діяльність, анімаційний підхід,
студентська молодь, сфера дозвілля, соціальна творчість.

Постановка проблеми. У нових соціально-культурних умовах
соціально-педагогічна діяльність (СПД) зі студентською молоддю вимагає
новітніх підходів, оскільки студентство є провідним соціальним суб’єктом
нової доби та від його соціального розвитку залежить розвиток глобальної
культури людства. Окрім навчальної діяльності, провідною сферою
соціального становлення цієї соціальної групи є дозвіллєва діяльність, яка
має найбільшу ціннісну спрямованість і найменший ступінь регламентації.
Провідним підходом до СПД у сфері дозвілля є анімаційний, оскільки за
походженням, розвитком, розгалуженням, специфікою дозволяє
створювати підґрунтя для посилення соціальної суб’єктності студентів,
уможливлює участь у процесах активної соціальної взаємодії.
Аналіз актуальних досліджень. Проблеми соціального становлення
студентської молоді та соціально-педагогічної діяльності з цією соціальною
групою досліджували Ю. Богінська, А. Рижанова, С. Савченко, І. Трубавіна,
В. Штифурак. Анімація та анімаційна діяльність стала сферою наукових
інтересів Л. Волик, Т. Лесіної, Л. Тарасова, М. Петрової та ін. Однак,
анімаційний підхід до СПД зі студентською молоддю у сфері дозвілля не
досліджувався вченими.
Мета статті полягає у презентації моделі анімаційної соціальнопедагогічної діяльності з урахуванням рівнів її реалізації, мети, напрямів,
завдань, методів, форм і засобів здійснення.
Методи дослідження. У процесі отримання результатів було
використано методи аналізу наукових фактів, синтезу провідних
теоретичних положень, створення ідеальної моделі соціально-педагогічної
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діяльності, прогнозування результатів систематизації СПД у середовищі
ВНЗ і відкритій сфері дозвілля.
Виклад основного матеріалу. Базисом для побудови моделі АСПД є
наукові дослідження провідних учених, які визначають сучасні теоретичні
позиції соціальної педагогіки як науки, практичні напрями соціальновиховного перетворення соціальних середовищ локального та глобального
рівнів, завдання соціально-педагогічної діяльності з різними соціальними
суб’єктами, зокрема студентською молоддю [1; 2; 3; 4]. Зважаємо на те, що
анімація – механізм забезпечення соціальної творчості як прояву
найвищого рівня соціальності через пряму участь у соціальній взаємодії.
Забезпечення соціальної творчості студентської молоді відбувається
шляхом запровадження анімаційної СПД (далі АСПД) на рівні
позанавчального простору ВНЗ та у відкритій сфері дозвілля. Поєднує ці рівні
єдина мета, яка зумовлює зв’язок цих загальних рівнів. У ВНЗ
схарактеризована вище мета (розвиток соціальної творчості) конкретизується
через стратегічні пріоритети (удосконалення традиційних виховних сфер ВНЗ
для забезпечення розвитку соціальної творчості студентської молоді через
сферу дозвілля; розбудова соціально-позитивного інформаційнодозвіллєвого середовища в позанавчальній діяльності для виявлення
соціальної суб’єктності; спрямування соціально-позитивної ініціативи
студентства на вдосконалення соціально-виховного простору ВНЗ).
Реалізація вказаних пріоритетів відбувається за підрівнями: студент,
група (спеціальність), студентство ВНЗ. На кожному з підрівнів відповідно є
провідне завдання. По-перше, актуалізація соціально-ціннісного компоненту
мотиваційної структури особистості студента, розвиток культури дозвілля
студента як складової соціальної культури. Оскільки регулювання діяльності
особистості у сфері дозвілля відбувається непримусовими засобами, то
основним регулюючим важелем на індивідуальному рівні стає мотивація до
здійснення активності на основі ціннісних орієнтацій. Анімаційна СПД надає
активного мотивуючого характеру, що перетворює студента на критично
мислячого суб’єкта засобами інтелектуального усвідомлення, мистецтва,
різних видів творчої активності (інтерактивні форми діяльності з проблем
соціального виховання для активу студентів, які зацікавлені в розбудові
позанавчальної та дозвіллєвої діяльності, а також для всіх бажаючих заходи,
що сприяють емоційному сприйняттю дійсності, саморегулюванню,
соціальному самовизначенню).
По-друге, інтенсифікація дій, що сприяють прямій участі студентів у
соціально-культурних процесах на підґрунті провідних видів позанавчальної
діяльності, самоорганізація дозвілля студентської молоді сприяють
виявленню громадянської та просоціальної позиції у сфері дозвілля
(самоврядування, волонтерство, громадська діяльність, сумісна творчість у
різних видах). Вирішення цього завдання сприяє прояву соціальної
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суб’єктності у груповій взаємодії у сфері дозвілля в соціально-виховному
середовищі ВНЗ. Реалізується шляхом виявлення дозвіллєвих вподобань
студентів і сприяння реалізації інтересів та здібностей у познанавчальній
діяльності; об’єднання студентів у групи за інтересами й вироблення ними
стратегії та тактики реалізації їх у соціально-позитивному напрямі.
По-третє, активізація анімаційного соціально-виховного середовища
ВНЗ для розвитку соціальної творчості. Відбувається через поступову
активізацію соціально-виховного середовища ВНЗ на внутрішньому рівні,
передбачає реалізацію конкретних цілей: виявлення можливостей ВНЗ для
запровадження АСПД (прихованого потенціалу соціальних суб’єктів на
внутрішньому рівні виховного простору; перетворення соціальних лідерів на
єдину команду активних, заповзятливих ентузіастів, позитивно
налаштованих, оптимістично сприймаючих дійсність; використання ресурсів
навчання й виховання закладу (мистецтво, науково-інтелектуальні можливості, медіа простір, соціально-культурні комунікації); набуття власного
соціально-творчого «обличчя», яке буде упізнаватися серед інших; консолідація зусиль і трансляція соціально-культурного досвіду на зовнішній рівень.
Виконуючи ці провідні завдання, на кожному з підрівнів досягається
власний результат, а саме: на рівні студента – соціальна суб’єктна позиція,
високий рівень культури дозвілля; на рівні групи та спеціальності – соціальна
активність і соціальна відповідальність студентської молоді; на рівні
студентства ВНЗ – консолідованість і солідарна участь у позанавчальному
процесі. У сукупності, результати підрівнів складають загальний результат –
готовність до соціальної творчості студентської молоді.
З урахуванням єдності та відкритості соціально-виховного
середовища ВНЗ, АСПД переважно реалізується у традиційних виховних
сферах, однак їх пріоритетність може змінюватися. Наприклад, у нових
умовах інформаційна виховна сфера потребує водночас вдосконалення на
рівні з іншими й виокремлення в певний стратегічний пріоритет (що й було
зроблено в нашому випадку). Інформаційно-дозвіллєвий простір як
культурно-комунікаційний осередок у соціально-виховному середовищі
ВНЗ відіграє роль новітнього актуального для студентства простору, у
якому вдало поєднуються традиції та новації. В інформаційному суспільстві
та закладі вищої освіти як осередку підготовки фахівців вищого ґатунку, які
засвоюють сучасні знання, особливе значення набуває сучасне
інформаційне середовище ВНЗ з усіма його атрибутами. А саме, включає в
себе бібліотеку ВНЗ як осередок накопичення й надання інформації,
студентський музей як форма соціальної та культурної комунікації, власну
медіа продукцію (газета закладу, сайт установи, сторінки кафедр в
Інтернет-мережі, рекламні ролики тощо), Інтернет простір (див. рис. 1).
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Анімаційна соціально-педагогічна діяльність зі студентською молоддю у ВНЗ у сфері дозвілля

Мета – розвиток соціальної творчості студентської молоді як вияв рівня соціальності
Стратегічні пріоритети
Вдосконалення традиційних виховних
сфер ВНЗ для забезпечення розвитку
соціальної творчості студентської молоді
у позанавчальній діяльності.

Підрівні
Напрями

Розбудова
соціально-позитивного
інформаційно-дозвіллєвого середовища у
поза навчальній діяльності для виявлення
соціальної суб’єктності

Студент
Актуалізація
соціальноціннісного
компоненту
мотиваційної
структури
особистості
студента,
розвиток культури дозвілля
студента
як
складова
соціальної культури

Інформаційнокомунікативна

Традиції
студентські та
ВНЗ

Самоврядування

Мистецькоестетична

Громадська
діяльність
Соціальна
робота

Ландшафтнопросторова

Група, спеціальність

Студентство ВНЗ

Створення
власними
зусиллями
студентів
безпечного інформаційного
середовища,
активізація
культурно-комунікаційного
осередку музею, бібліотеки

Активізація
анімаційного
соціально-виховного
середовища ВНЗ для розвитку
соціальної
творчості,
підготовка
кураторів
до
організації позанавчальної .
діяльності .

Методи, форми, засоби

Завдання

Виховні сфери
Сприяння суб’єктивізації
інформаційної діяльності
студента у сфері дозвілля

Самоусвідомлення та само
ідентифікація із студентством
як соціальною групою

Усвідомлення власної
«самості» як активного
соціального суб’єкта

Спрямування
соціальновиховного впливу мистецтва
на емоц. мотивац..сферу
студентства

Забезпечення участі
студентської молоді у
громадській діяльності
Самоорганізація
волонтерства студентів
Просторовосередовищна
ідентифікація

Високий рівень соціальної суб’єктності
та культури дозвілля

Спрямування соціально-позитивної
ініціативи
студентства
на
вдосконалення соціально-виховного
простору ВНЗ

Створення власними зусиллями
студентів
безпечного
інформаційного
середовища,
активізація
культурнокомунікаційного осередку музею,
бібліотеки
Підтримка студентських традицій та
традицій ВНЗ,створення нових
традицій

Самоорганізація поза навчальної
діяльності на основі принципу
субсидарності,виявлення
дозвіллєвих і соціальних потреб та
визначення шляхів їх забезпечення
Залучення до різних видів
аматорського мистецтва
Участь у розбудові громадянського
суспільства, соціальних рухах та
об’єднаннях, висунення ініціатив у ВНЗ,
сприяння вияву громадянської позиції

Посвята у першокурсники, вступ до
професії, віртуальна вікторина – кращий
студент, театралізація, істор. реконстр.

Тренінг з проблем соціального
виховання, центр дозвіллєвої
активності, мозковий штурм
Анімаційна
вітальня
мистецьк.
осередок, студентський театр, майстеркласи
з
народного
прикладного
мистецтва, тематичні концерти, КВК
Підтримка студентських ініціатив,
проектна діяльність, «Студентська
громада», благодійні дозвіллєві заходи
Благодійні акції, мобільні волонтерські
групи,
суботники
у
гуртожитку,
студ.центр
психолого-педагогічної
підтримки

самодопомога у вирішенні
соціальних проблем
Включення
архітектурноландшафтного простору ВНЗ до
поза навчального процесу
Соціальна
активність
відповідальність

Науковий гурток, студ. медіа центр,
Інтернет-клуб, студ. кібер-простір,
віртуальна музейна експозиція,
конкурс краща інтернет-сторінка,
акція
медіа-варта,
квест
«інформаційна безпека»

та

Флеш-моби, прогулянки з наставниками,
висадка пам’ятних дерев, екскурсії
територією ВНЗ, студентський парк

Консолідованість та солідарна участь
у поза навчальному процесі

Готовність до соціальної творчості студентської молоді
Координація та регулювання АСПД

Рис. 1. Структура та зміст анімаційної соціально-педагогічної
діяльності зі студентською молоддю у ВНЗ
471

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 3 (47)

Традиційно заклади вищої освіти були значимими для
функціонування того територіального простору, у якому існували, а
студентська молодь складала значний прошарок населення. У сучасних
умовах цей простір розширюється відповідно до умов загального
соціального середовища, зокрема дозвіллєвого, разом із цим посилюється
значення студентства як суб’єкта просоціальної дозвіллєвої діяльності.
В умовах інформаційного суспільства обмежень для цього простору не
існує, тобто має бути врахований не тільки територіальний, але й
міжнародний та віртуальний простір, у якому здійснюється дозвіллєва
діяльність студентської молоді (у сукупності – відкрита сфера дозвілля).
Згідно з метою АСПД зі студентською молоддю у відкритій сфері
дозвілля, результатом зовнішнього рівня є безпосередня реалізація
готовності до соціальної творчості через втілення дозвіллєвих ініціатив
соціально-позитивного спрямування у відкритому соціально-культурному
просторі. Досягнення загальної мети АСПД (розвиток соціальної творчості
студентської молоді) на цьому рівні полягає у здійсненні двох стратегічних
пріоритетів: висунення та реалізація соціально-позитивних дозвіллєвих
ініціатив студентською молоддю у відкритому соціально-культурному
просторі; участь студентів у вдосконаленні сфери дозвілля та розбудові
глобальної культури в інформаційному суспільстві.
Реалізація цих пріоритетів відбувається за основними напрямами
діяльності, загальними для всіх зовнішніх підрівнів: налагодження
соціального партнерства ВНЗ і закладів сфери дозвілля для реалізації
дозвіллєвих ініціатив; встановлення регіональних та міжрегіональних культурних і дозвіллєвих зв’язків як основи прояву соціальної творчості; участь у
діяльності міжнародних асоціацій та об’єднань дозвіллєвого спрямування.
Механізмами реалізації АСПД у цих напрямах є взаємодія та партнерство з установами сфери дозвілля, задоволення дозвіллєвих потреб студентською молоддю через здійснення соціально-позитивної діяльності поза межами ВНЗ, активна участь у вдосконаленні соціально-виховного спрямування
діяльності різних соціальних суб’єктів та інституцій у сфері дозвілля.
Зважаючи на підрівні рівня відкритої сфери дозвілля (міський,
регіональний, міжнародний), АСПД здійснюється з урахуванням специфіки
дозвіллєвої діяльності студентської молоді на рівнях великого міста,
регіону, міжнародного простору, оскільки дозвіллєві вподобання сучасної
молоді, зокрема студентської, не мають територіальних обмежень. Якщо
на внутрішньому рівні здійснення АСПД пріоритетними були виховні сфери
в межах позанавчального часу, то у відкритій сфері дозвілля відбувається
перетворення активності відповідно до виховних сфер ВНЗ у єдину
соціально-позитивно спрямовану дію.
Традиційно для студентів розширення меж сфери дозвілля відбувається в міському просторі, який у сучасних умовах має розгалужену
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дозвіллєву інфраструктуру. ВНЗ знаходиться у великому місті, яке є територіальною громадою із власною системою самоврядування, дозвіллєвою
інфраструктурою, що може відрізнятись у кожному конкретному випадку.
Для реалізації АСПД із метою активізації соціально-виховного
потенціалу суттєвого значення набувають центри дозвілля, клуби, музеї, бібліотеки, туристичні об’єкти, паркові комплекси, заклади культурномистецької спрямованості (театри, кінотеатри, філармонії, хореографічні
студії) тощо. Під час реалізації дозвіллєвих ініціатив сфера дозвілля розширюється за участі місцевого самоврядування, громадських організацій, закладів соціального захисту, територіальних центрів, центрів соціальних служб.
Також серед активних дій студентської молоді в місті є співпраця із
центрами соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, у межах якої
висуваються ініціативи, що стосуються студентського самоврядування та
волонтерства, участь у громадській діяльності через дозвілля. А саме
студентські вистави для людей, які знаходяться в скрутних життєвих
обставинах (пенітенціарний заклад, геріатричний центр, центр реабілітації
для людей з обмеженими можливостями тощо), де акторами є студенти та
залучені фахівці за безпосередньої участі тих, для кого ця діяльність
проводиться (див. рис. 2).
У цілому, провідною перспективною методичною формою для
інтеграції студентських ініціатив є створення єдиного соціальнодозвіллєвого кампусу «Місто-ВНЗ», де акумулюються ідеї вдосконалення
сфери дозвілля міста та доводяться до реалізації позитивні соціальнодозвіллєві дії. Таким чином, міське дозвіллєве середовище стає простором
для реалізації дозвіллєвих ініціатив студентської молоді, які стають певною
моделлю соціально-творчої дозвіллєвої діяльності. Тим самим
підтверджується зв’язок рівнів під час реалізації АСПД із студентством.
Наступним підрівнем реалізації АСПД зі студентською молоддю у
відкритій сфері дозвілля є регіональний та загальний у межах країни.
Відповідно стан дозвіллєвого простору доцільно аналізувати із
застосуванням регіонального підходу, оскільки історичні, культурні,
соціальні особливості суттєво впливають на сферу дозвілля. Її формування
та розвиток залежать від демографічних характеристик регіону (загальна
кількість мешканців, зайнятість на виробництві, кількість жителів міста й
села, вікові характеристики та багато інших), потреб соціальних суб’єктів,
традиційних культурних ознак, ступеню розвитку системи місцевого
самоврядування, інфраструктури дозвіллєвої сфери, її кадрового та
методичного забезпечення.
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Анімаційна соціально-педагогічна діяльність зі студентською молоддю у відкритій сфері дозвілля

Мета – розвиток соціальної творчості студентської молоді
Стратегічні пріоритети
Висунення та реалізація соціально-позитивних дозвіллєвих
ініціатив у відкритому соціально-культурному просторі

напрями

підрівні

місто

Налагодження соціального
партнерства ВНЗ та закладів
сфери
дозвілля
для
реалізації
дозвіллєвих
ініциатив

Встановлення
регіональних
та
міжрегіональних
культурних і дозвіллєвих
зв’язків як основи прояву
соціальної творчості

Заклади культури
Туризм та вуличний простір
Освітня та соціальна сфера

Медіа та віртуальний
простір

Регіон,
країна

Міжна
родний

Активізація регіональних та
міжрегіональних культурних
та
дозвіллєвих
зв’язків,
утворення
єдиного
студентського дозвіллєвого
простру,
в
якому
реалізуються
соціальнопозитивні ініціативи, обмін
досвідом
та
спільна
активність студентів різних
ВНЗ
Інтеграція
у
світовий
соціальний і дозвіллєвий
простір як основа реалізації
глобальної соціальності у
соціокультурному просторі

Участь
у
діяльності
міжнародних асоціацій та
об’єднань
дозвіллєвого
спрямування

Методи, форми, засоби

завдання

Вияв соціальної суб’єктності у
процесі співпраці із закладами
сфери дозвілля та реалізації
соціально-спрямованої дозвіллєвої
діяльності у закладах культури,
туризму, центрах дозвілля, освіти,
соціального захисту

Участь у вдосконаленні сфери дозвілля та
розбудові
глобальної
культури
в
інформаційному суспільстві

Сільські громади

Обласні території

Загально українські

Студентські міжнар.організації
Дозвіллєві міжнар. організації
Віртуальні дозвіллєві спільноти

Соціальні проекти, акції, флеш моби,
квести, вуличне мистецтво, свята та
конкурси у закладах, медіа діяльність
на міському рівні, профілактичні
заходи у гральних клубах, мобільні
волонтерські групи, подієві екскурсії
містом, інтерактивна бібліотека,
допомога підшефним інтернатам та
геріатричним центрам, створення
єдиного
соціально-дозлвіллєвого
кампусу «Місто-ВНЗ»

Виїзна
студентська
бібліотека,
інтернет-тека (бібліобус), студентські
виставки у сільській школі, обмін
студентами різних регіонів, майстеркласи з регіональних мистецтв,
етноанімація, свято регіонального
костюму
та
кухні,
історичні
реконструкції
регіональних
та
державних подій, виїзна музейна
експозиція ВНЗ «Обмін музеями»

Участь у діяльності міжнародних
організацій
студентських
і
дозвіллєвих, віртуальних, міжнародні
табори, Європейські тижні у ВНЗ,
захід «Студентство як
творець
глобальної
культури»,
створення
власного контенту популяризація
країни, регіону, ВНЗ у Інтернеті та
соціальних мережах, створення банку
сайтів дозвілля

Реалізація соціально-позитивних дозвіллєвих ініціатив
Координація та регулювання АСПД

Рис. 2. Структура та зміст анімаційної соціально-педагогічної
діяльності зі студентською молоддю у відкритій сфері дозвілля
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Оскільки для сфери дозвілля суттєвими є міжрегіональні зв’язки, а у
ВНЗ навчаються студенти з інших регіонів, тому саме сфера дозвілля стає
засобом непримусової адаптації студентів інших регіонів, взаємообміну
культурно-духовними цінностями, через демократичне студентське
середовище можуть встановлюватися не тільки міжрегіональні зв’язки, але
навіть міжнародні.
Виходячи із зазначеного, для розвитку та реалізації соціальної
творчості студентської молоді на цьому рівні соціального простору
провідними завданнями є: активізація регіональних і міжрегіональних
культурних та дозвіллєвих зв’язків, утворення єдиного студентського
дозвіллєвого простру, у якому реалізуються соціально-позитивні ініціативи,
обмін досвідом і спільна активність студентів різних ВНЗ.
Для вирішення завдань цього рівня доцільним є використання таких
методів і форм АСПД: виїзна студентська бібліотека (інтернет-тека,
бібліобус), експозиція студентського музею (популяризація власного ВНЗ
серед сільської молоді та населення), студентські вистави в сільській школі,
віртуальна екскурсія, Інтернет-клуб у селі, міжрегіональні ініціативи (моя
мала батьківщина). Ефективними будуть обмін студентами різних регіонів,
майстер-класи з регіональних мистецтв, етноанімація, свято регіонального
костюму та кухні, історичні реконструкції регіональних і державних подій,
виїзна музейна експозиція ВНЗ «Обмін музеями».
Таким чином регіональний дозвіллєвий простір віддзеркалює
взаємозв’язок цінностей історичного, культурного, ментального зв’язку
соціальних суб’єктів (різні суб’єкти соціальної взаємодії – село, традиції
регіону, обличчя регіону, сільська громада тощо). Дозвіллєві ініціативи
стосуються занурення молоді до історії, культури, традицій регіону, інтеграція
до регіонального середовища шляхом активної участі в дозвіллєвій
діяльності. На нашу думку, дозвіллєві ініціативи цього рівня стосуються як
удосконалення соціально-виховного спрямування сфери дозвілля регіону, так
і встановлення зв’язків між регіонами через дозвіллєві ініціативи, що
укріплюватиме не тільки студентські спільноти, але через активу участь
студентів сприятиме усталенню ментальних зв’язків між регіонами, що
особливо важливе в сучасних умовах для збереження єдності країни.
В умовах розбудови інформаційного суспільства дозвілля студентів у
відкритому дозвіллєвому просторі розширюється за рахунок міжнародного
рівня, взаємодія в якому є і фактором, і результатом, і проявом досягнення
мети АСПД – соціальної творчості на глобальному рівні. У сучасних умовах,
коли віртуальна альтернатива дає можливість розширити соціально-творчу
активність, вона може перетворитися на провідний рівень організації
дозвіллєвої діяльності студентства, оскільки саме на цьому рівні
спостерігається оперативність, новації, можливість адаптації до нових умов
розбудови суспільства інформації. Провідним завданням АСПД на цьому рівні
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є: інтеграція у світовий соціальний і дозвіллєвий простір як основа реалізації
глобальної соціальності у соціокультурному просторі для здійснення
соціальної творчості на міжнародному рівні. Це завдання виконуватиметься
шляхом участі в уже існуючих організаціях і віртуальних спільнотах,
популяризації власних соціальних цінностей (які стосуються етносу, традицій,
країни, громадської позиції, глобальних проблем і пропозицій їх подолання
тощо) та створення власних спільнот із міжнародною участю з виробленням і
залученням до соціально-позитивних реальних і віртуальний дозвіллєвих дій.
До провідних спільнот та об’єднань, участь у яких забезпечується через сферу
дозвілля відносимо студентські дозвіллєві та громадські організації
відповідного спрямування, дозвіллєві організації міжнародного рівня,
віртуальні дозвіллєві спільноти.
До дозвіллєвих ініціатив міжнародного рівня відносяться створення
власне студентами банку сайтів та електронних посилань, де можна задовольнити соціально позитивні дозвіллєві потреби; вироблення та поширення на
міжнародному рівні інформації різними мовами й невербальними засобами
про країну, регіон, ВНЗ; створення власної (можливо віртуальної) організації з
метою добору та реалізації студентських дозвіллєвих ініціатив у різних країнах.
Окрім вказаного модель АСПД містить організаційно-управлінський
аспект, який складається із суб’єкт-суб’єктного компоненту й координації та
регулювання. Увага саме до цього елементу системи зумовлена високим
ступенем
суб’єктної
участі
учасників
процесу,
особливостями
саморегулювання дозвіллєвої діяльності студентської молоді, а також
особливими правилами організації діяльності в позанавчальний час. До
суб’єктів АСПД належать студентська молодь, представники самоврядування,
активісти студентських громад, викладачі, керівний склад ВНЗ, куратори,
заступники деканів, проректор з науково-методичної та виховної роботи,
соціальний педагог, співробітники ВНЗ. У відкритій сфері дозвілля:
співробітники
закладів
соціокультурного
простору,
представники
громадських організацій, місцевого самоврядування, співробітники закладів
дозвілля, члени дозвіллєвих спільнот, зокрема й віртуальних (див. рис. 3).
Суб’єкт-суб’єктний елемент системи АСПД доволі різноплановий, його
функціонування має методично забезпечуватися. Особливо це стосується
кураторів як безпосередніх представників виховної вертикалі у студентській
групі. Інститут кураторства у ВНЗ є провідною ланкою для здійснення
позанавчальної діяльності. Куратором має бути педагогічний працівник
високої кваліфікації, однак його компетентність у певній галузі знань не
гарантує успішність виховної роботи серед студентської молоді, а ще більше
соціально-виховної, до якої треба фахівців готувати спеціально. Отже, окрім
підвищення соціально-педагогічної компетентності кураторів постає
завдання врахування сучасних умов інформаційного суспільства в організації
діяльності студентів у вільний час.
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Анімаційна соціально-педагогічна діяльність зі студентською молоддю у відкритій сфері дозвілля
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Рис. 3. Організаційно-управлінський рівень моделі анімаційної
соціально-педагогічної діяльності зі студентською молоддю у сфері дозвілля
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Для ефективного регулювання системи АСПД передбачається
застосування комплексу механізмів, які забезпечуватимуть зв’язки в
середині системи, зумовлюватимуть взаємини ззовні. До цього елементу
відносимо законодавче регулювання, принципи здійснення діяльності та
умови збалансованості системи. Комплексне законодавче підґрунтя, яке
поєднує в собі законодавче забезпечення системи вищої освіти, сфери
дозвілля, молодіжне та соціальне законодавство.
Окрім законодавчого базису, стійкість і рівновага системи АСПД
забезпечується застосуванням сукупності принципів, яка складається із
керівних положень, що регламентують СПД, а саме інтегруються принципи
власне соціально-педагогічної діяльності, анімаційного підходу, сфери
дозвілля. Їх, на нашу думку, доцільно розподілити на: загальні соціальнопедагогічні (гуманізму, гармонізації соціального та індивідуального, принцип
інтеграції, опори на потенційні можливості); спеціальні (сфера дозвілля та
система вищої освіти) вільної діяльності, добровільної участі, наближеності
до суб’єкта, інформативності, різноманітності та змінюваності діяльності,
інтересу, єдності розвитку, рекреації, розваг; єдності навчально-виховного
процесу у ВНЗ, особистісного підходу, діалогічного спілкування,
демократизації позанавчальної діяльності; специфічні (анімаційний підхід)
наданої можливості, прямої участі, вмотивованості, толерантності й емпатії,
визволення для творчості, активної позиції, конструктивної взаємодії,
емоційної позитивності, субсидарності, ініціативності.
Необхідним для ефективного функціонування моделі є
запровадження спеціальних умов, які є ключовими для реалізації АСПД у
нашому дослідженні. Перша умова: підтримка студентського
самоврядування та ініціатив у позанавчальному процесі. Сформульована
умова акцентує на тому, що для студентства самостійна діяльність є
знаковою для соціального розвитку, дозволяє виявити соціальну
суб’єктність і шляхом участі у позитивній діяльності здійматися на вищий
рівень соціально-ціннісного усвідомлення дійсності. Друга умова:
оптимізація дозвілля студентів в умовах інформаційного суспільства. Зміна
соціально-культурних умов існування є провідною детермінантою розгляду
студентської дозвіллєвої діяльності нині та на перспективу. Третя умова:
забезпечення інтеграції виховних впливів відкритої сфери дозвілля та
соціально-виховного середовища ВНЗ. Активізація й поєднання соціальновиховного впливу значущих закладів та установ дозвіллєвого простору для
соціального розвитку та соціальної творчості студентської молоді.
Висновки. Таким чином, розроблена модель анімаційної соціальнопедагогічної діяльності зі студентської молоді у сфері дозвілля, яка
здійснюється на двох провідних рівнях: позанавчальному середовищі ВНЗ та
у відкритому дозвіллєвому просторі, міста, регіону, країни. Реалізація
діяльності на цих рівнях здійснюється відповідно до визначених стратегічних
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пріоритетів, які сприяють мотивації студентства до активної участі в
соціально-позитивній діяльності. Для реалізації напрямів і завдань
добираються відповідні методи, форми діяльності, акцент робиться на
новітніх засобах, які набувають поширення в інформаційному суспільстві і
складають дозвіллєвий інтерес студентської молоді. Модель містить
організаційно-управлінський рівень, який забезпечує ефективність регулювання та координації АСПД. На основі моделі розроблятимуться конкретні
програми для різних ВНЗ з урахування їх специфіки та дозвіллєвих вподобань
студентської молоді, що й буде перспективою подальшого дослідження.
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РЕЗЮМЕ
Максимовская Н. О. Модель анимационной социально-педагогической
деятельности со студенческой молодежью в сфере досуга.
В статье представлена модель анимационной социально-педагогической
деятельности (АСПД) со студенческой молодежью, которая реализуется на уровне
внеучебного пространства ВУЗа и в открытой сфере досуга. Цель публикации,
которая состоит в определении теоретических основ процесса моделирования
указанной деятельности, достигается путем реализации основних стратегических
приоритетов осуществления АСПД, направлений деятельности на каждом из
подуровней, методов и форм ее реализации. Особое внимание уделяется задачам
активизации традиционных воспитательных сфер ВУЗа, расширению позитивного
информационно-досугового пространства студенческой молодежи, поддержке
досуговых иннициатив в городском, региональном, международном пространстве.
Ключевые слова: социально-педагогическая деятельность, анимационный
подход, студенческая молодежь, сфера досуга, социальное творчество.

SUMMARY
Maksymovska N. The Model of Animation Social-Pedagogical Activity with Students
in the Sphere of Leisure.
The article presents a model of animation social-pedagogical activity (ASPA) with
students, which is implemented at high school’s extracurricular space level and in open
leisure sphere. The aim of the publication is to define theoretical bases of the process of
modeling indicated activity, to achieve through realization of basic strategic priorities of
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ASPA’s implementation, through direction of activity at every sublevel, the method and form
of its realization. Emphasis is made on the tasks to activate high school’s traditional
educational spheres, to expand the student’s positive information-leisure space, to support
leisure initiatives in urban, regional and international spaces.
The completion of these major tasks at every sublevel leads to individual results,
which are: at the student level – subject’s social position, high level of leisure culture; at the
group and specialty level – student’s y social activity and social responsibility; at the high
school studenthood level – consolidation and solidary participation in extracurricular process.
In conjunction, the results of sublevels compose a general result – student’s preparation to
social creativity.
The priority tasks of this scientific direction are: to study the student’s leisure needs as
a leading subject of global culture development in new socio-cultural conditions, diagnosis of
the students’ social education process and sociality level, adaptability to high school
conditions, the risks of social deviations, organization of high school conditions adaptation
process for freshmen by involvement into extracurricular activity; procuring of SPA’s
educational function through self-government activation.
According to the aim of ASPA with the students in open leisure sphere, the result of
external level is immediate realization of preparation to social creativity through
implementation of socially positively directed leisure initiatives in open social-cultural space.
Reaching ASPA’s general aim (development of students’ social creativity) at this level lies in
realization of two strategic priorities: promotion and realization of the students socially
positive leisure initiatives in open leisure social-cultural space; students’ participation in
improvement of leisure sphere and in construction of global culture in information space.
Key words: social-pedagogical activity, animation approach, student youth, leisure
social creativity.
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Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

ВИЩА ОСВІТА – ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
У статті розкрито систему вищої освіти як соціального інституту, який
специфічними методами реалізує процес соціалізації молодої людини до життя
суспільства через навчання та виховання. Для молодої людини вища освіта є ресурсом
соціальної мобільності, кар’єрного зростання, вона орієнтує молодь на засвоєння
професійних знань, сприяє формуванню мрій, пов’язаних із досягненням життєвого
успіху та соціального стану в суспільстві.
Соціалізація особистості продовжується протягом усього життя, а тому
важливу роль у цьому процесі відіграють люди, у безпосередній взаємодії з якими
проходить її життя: батьки, родичі, однолітки, учителі, лідери молодіжних організацій,
школа, університет, армія, ЗМІ, партії, церква.
Молода людина – це особистість, а особистість – це результат соціального
становлення особи, який проходить через подолання труднощів і накопичення власного
життєвого досвіду. Вища освіта як соціальний інститут відповідає за своєчасну й
адекватну підготовку молодої людини до повноцінного функціонування в суспільстві та
виступає надзвичайно важливим чинником соціалізації молоді, бо, інвестуючи в
особистість, сучасне українське суспільство забезпечує динамічність прогресивних змін
в економіці й інших сферах суспільного життя, а значить, вища освіта стає важливим
чинником соціальної стабільності та ефективного забезпечення зайнятості населення.
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Сприяючи економічному зростанню через вплив на продуктивність праці,
університетська освіта забезпечує збільшення національного доходу, зменшення
бідності, зростання рівня культури виробництва і споживання, підвищення якості
життя людей, надає можливість молодій людині впевнено прямувати в майбутнє.
Ключові слова: вища освіта, чинники вищої освіти, феномен освіти, освіта як
складне й багаторівневе соціальне явище, формування громадянина, соціалізація
освіти, проблеми та механізми соціалізації, соціальні знання, цінності, інвестування
в особистість, соціалізація молоді, закономірності й особливості соціальних
процесів, інвестиції в особистість, вища освіта як цінність.

Постановка проблеми. Тенденції та закономірності в розвитку вищої
освіти, її глобалізація та модернізація, зростання ролі у вирішенні
глобальних проблем, поширення безперервної та дистанційної освіти,
загострення конкурентоспроможності держав на світовому ринку експорту
освіти, наявність кризових тенденцій у сфері освіти багатьох держав світу –
і сьогодні привертають увагу соціологів до неї.
Становлення України як суверенної держави, утвердження
подальшої демократизації життя, радикальні соціально-економічні
реформи суспільства гостро ставлять питання про народження та
виховання громадянина нової формації, свідомого, творчого, здатного до
плідної праці в різних сферах суспільного життя. У підготовці такої
особистості особлива роль відведена вищим навчальним закладам, де
формується майбутнє нації, її суспільний і культурний генофонд,
забезпечується утвердження прогресивного в розвитку держави,
удосконаленні людських стосунків, набуття студентством соціального
досвіду, моральних цінностей і успадкування духовних надбань
українського народу.
Освіта – це розвиток особистості й формування громадянина,
здатного самостійно та вільно мислити й діяти. Навчання – ядро освіти, але
здобуття освіти відбувається й за межами навчальних закладів – протягом
усього життя людини, а тому методологія побудови освітянської системи та
спрямованість змісту її головних соціальних функцій визначає
соціокультурний характер інституту освіти. Освіта – це соціальна система,
яка має свою структуру:
дошкільна, загальна середня, позашкільна, професійно-технічна,
вища, післядипломна освіта та самоосвіта.
Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських
якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у
вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань
за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є
вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти [2], вона забезпечує
фундаментальну, наукову, загальнокультурну та практичну підготовку,
одержання здобувачами вищої освіти спеціальності в процесі навчання з
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урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій,
культури та мистецтва відповідно до покликання, інтересів і здібностей.
Аналіз актуальних досліджень. Відомо, що система освіти в Україні
переживає радикальні зміни, які торкаються всіх її елементів і ланок. На
функціонування вищої освіти значний вплив здійснює економіка, політика,
культура та інші сфери суспільного життя. Розвиток вищої освіти як
соціального інституту тісно пов’язаний із загальним процесом демократизації
суспільства. На її особливості впливають рівень розвитку й потреби
суспільства, сформульовані державою соціальна мета та принципи вищої
освіти. Аналіз соціальних функцій вищої освіти дає змогу визначити
властивості, специфіку, межі вищої освіти як соціального феномену.
Дослідження проблеми й механізмів соціалізації, їх сутності та змісту
привертало увагу багатьох авторів: Б. Ананьєва, Л. Буєву, В. Москаленко,
Б. Паригіна та ін.; постановка проблеми соціалізації молодої особистості
викладена у працях Ю. Давидова, С. Іконникової, І. Конна, А. Коршунова,
К. Мяло, Г. Чередниченко, О. Шкаратіна та ін.; проблему цінностей у
соціології вивчають науковці О. Ручка, М. Титма, О. Здравомислов,
В. Оссовський, І. Мигович, О. Балакірєва та інші. Найбільш вагомий внесок
становлять роботи, які розкивають міждисціплінарні уявлення про соціалізацію особистості: Г. Андрєєва, Н. Андрєєнкова, І. Конн, О. Кущак, Н. Лавриченко, В. Москаленко, А. Мудрик, С. Савченко та ін; дослідження, які адресовані студентству як особливій соціально-демографічній складовій суспільства: В. Лісовський, С. Левікова, В. Павловський, Б. Рубін, С. Савченко та ін.;
теорії, які присвячені застосуванню різноманітних педагогічних підходів у
вищих навчальних закладах: В. Андрющенко, І. Бех, Є. Бондаревська, М. Боритко, І. Зимня, В. Краєвський, О. Крюкова, В. Сєриков, А. Хуторськой та ін.
Вітчизняна соціологія освіти представлена працями Ю. Алексєєва,
В. Астахової, Л. Герасіної, А. Лігоцького, Л. Чернецького, О. Якуби та ін.
Стадії та етапи процесу соціалізації молодого покоління, їх характеристики
та критерії розглядаються в працях Н. Антипова, Г. Гилінського,
А. Кузнецової, В. Титаренко та ін.
Усі згадані дослідження відображають сучасні уявлення про загальні
закономірності й особливості соціалізаційних процесів, які відбуваються в
різні часові проміжки, у різних суспільствах і соціально-демографічних групах.
Незважаючи на значний інтерес до проблеми соціалізації, до цього
часу питання соціальних чинників, що забезпечують успішний перебіг
процесу соціалізації молоді, досліджені недостатньо. Існує певне
протиріччя між загальною потребою ефективного впливу на соціалізацію
молоді та дослідженням питань, пов’язаних із соціальним становленням
особистості. Ідея формування механізмів соціалізації через вищу освіту,
засвоєння соціальних знань, цінностей, умінь і навичок поведінки в
суспільстві визначає пошук таких основ, знання яких дозволило б
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оптимізувати процес становлення інтересу та участі молодого покоління в
житті сучасного українського суспільства.
Метою статті є дослідження чинників вищої освіти, що зумовлюють
соціалізацію молоді в сучасному українському суспільстві.
Виклад основного матеріалу розпочнемо з уточнення значення
вищої освіти як соціального інституту, який специфічними методами
реалізує процес соціалізації людей, передусім підростаючого покоління:
підготовку й залучення до життя суспільства через навчання та виховання.
Від появи першого університету до масштабної університетської освіти
початку XXI ст. вища освіта пройшла 900-літній шлях розвитку, що засвідчує її
цінність на особистісному, суспільному, локальному, регіональному і
глобальному рівнях. Цінність вищої освіти, як соціального інституту,
визначається її людино-творчою та культурною спрямованістю, стратегічною
важливістю для сталого розвитку суспільства, забезпечення прогресу його
соціальної, економічної, безпекової та інших складових. Оскільки сталий
суспільний розвиток як процес позитивних, постійно зростаючих соціальноекономічних та культурних змін передбачає узгодження потреб сучасних і
майбутніх поколінь у ресурсах розвитку, упровадження соціальних
стандартів, створення нових технологій, збереження довкілля тощо, він є
залежним від рівня освіченості громадян та сукупного інтелекту нації, тому
орієнтація на сталий розвиток суспільства зобов’язує постійно здійснювати
інвестиції в людський капітал провідна роль у якому належить сфері освіти:
від дошкільної до вищої та освіти впродовж життя
Відомо, що країни світу з розвиненою економікою постійно
нарощують витрати на освіту, оскільки освіта, особливо вища, стала
важливим чинником реалізації їхньої стратегії економічного зростання.
Вища освіта в успішних країнах перестала сприйматися як сфера
невиробничого споживання й усе більше утверджується як найбільш
ефективна інвестиція в людський капітал, що забезпечує країні економічні і
соціальні вигоди та стимулює всебічний прогрес.
Вища освіта стала основним чинником розвитку багатства суспільства
завдяки своїй унікальній місії щодо нарощування інтелектуального капіталу –
знань і компетентностей особистості. Необхідність підвищення конкурентоспроможності європейської економіки спонукало Європейський Союз до
вироблення концепції Європи знань. Адже в сучасному глобалізованому світі
лідерами стають країни, що мають прямий доступ до наукових досліджень і
використання їх результатів, країни, що спроможні здійснювати підготовку та
залучати до вирішення перспективних проектів найкращих науковців.
Вища школа України для забезпечення поступального розвитку
постала перед необхідністю здійснення прориву вищої освіти. Для цього
має бути скорочено мережу вищих навчальних закладів, створено сучасні
університетські центри з відповідною концентрацією науковців, новою
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технологічною та дослідницькою інфраструктурою, суттєво збільшено
фінансування навчання й досліджень у розрахунку на одного студента.
Тоді модернізовані університети зможуть взяти на себе відповідальність за
інтелектуальний, духовний та економічний розвиток держави. Це має
прискорити перехід України до сталого суспільного розвитку. Вища школа
сьогодні являє собою не тільки найважливіший соціально-економічний
елемент державної машини. У сучасних умовах вона залишається останнім
соціалізаційним механізмом, покликаним або успішно завершити, або
скоректувати результат соціалізаційних впливів на особистість.
Головну роль у здійсненні цього прориву належить вищій освіті та
молодому поколінню – молоді. У повсякденному висловлюванні молодь - це
не тільки реальне сьогодення, а також майбутнє. З наукової точки зору,
молодь – це соціально-демографічна група з характерним для неї віковими,
соціально-психологічними особливостями й соціальними цінностями, які
зумовлюються рівнем соціально-економічного, політичного, культурного
розвитку та особливостями соціалізації в суспільстві.
Цінність освіти полягає в тому, що вона, з одного боку, готує людину
до життя в наявному суспільстві, а з іншого – формує в людини здатність
приймати незалежні, автентичні рішення, щоб позитивно змінювати себе
та суспільство, в якому живе [5, 189].
Період навчання у вищому навчальному закладі розглядається як
особливий вид трудової діяльності, тому що вища освіта, яку отримує
молодь, є не тільки свідченням інтелектуальних здібностей здобувачів
вищої освіти та власників дипломів, але й необхідною умовою існування
людини в сучасному світі, він визначається як самостійний інститут
соціалізації особистості, який закладає основи її життєдіяльності,
світогляду, морально-етичні установки на наступне життя. Здобуття вищої
освіти та спеціальності припадає на час розквіту життєвих, інтелектуальних,
творчих сил людини, саме в цьому віці закладаються всі основні
світоглядні основи, з якими особистість увійде в самостійне життя.
Студентська молодь найбільш чуйно сприймає інноваційні тенденції
в розвитку суспільства. Це відбувається в силу того, що вона у своєму
існуванні спирається не тільки й не стільки на стандарти минулого, скільки
на стандарти майбутнього суспільства.
Вища освіта як соціальний інститут стає ресурсом соціальної
мобільності молоді, кар’єрного зростання спеціалістів з вищою освітою.
Реалізуючи свої соціальні функції, вона прищеплює прагнення до знань,
орієнтує молодих людей на освоєння професійних навичок, сприяє
формуванню мрій, пов’язаних із бажанням досягнення життєвого успіху й
відповідного соціального стану.
Життєві прагнення та цілі випускників безпосередньо пов’язані з
розвитком професійної кар’єри, із професійною мобільністю як
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показником їхніх високих статусних позицій і життєвого успіху. Шлях до
успіху, високий авторитет у суспільстві, на службовій ниві є оцінкою
задоволеності своїм життям. Для досягнення цієї мети сучасному
випускнику вищого навчального закладу необхідно обрати прагматичну
модель поведінки на ринку праці, що вимагає активного діяльнісного,
раціонального підходу до вибудовування свого майбутнього.
Специфічність процесу соціалізації молодої людини в системі вищої
освіти полягає в тому, що він відбувається цілеспрямовано, систематично,
планомірно, за допомогою певного кола осіб: педагогів, однокурсників,
керівників практики, співробітників, батьків. Цей соціальний інститут
поширює панівну в суспільстві ідеологію, відображає у своїй структурі й
функціонуванні суспільні відносини та є одним із важливих засобів
забезпечення спадкоємності поколінь, соціальної безперервності.
Інвестуючи в особистість, сучасне українське суспільство забезпечує
динамічність прогресивних змін в економіці й інших сферах суспільного
життя, а значить, вища освіта стає важливим чинником соціальної
стабільності та ефективного забезпечення зайнятості населення. Сприяючи
економічному зростанню через вплив на продуктивність праці,
університетська освіта забезпечує збільшення національного доходу,
зменшення бідності, зростання рівня культури виробництва та споживання,
підвищення якості життя.
Соціальне становлення молоді – процес різнобічного її включення в
життєдіяльність суспільства як системи, сприйняття її як елементу цієї системи
[3]. Це інтенсивний, з огляду на вік, процес сприйняття та засвоєння знань,
правил та норм життя в суспільстві, пошуки відповідного до власних ідеалів
місця в соціумі, адаптація до виконання в ньому певної соціальної ролі.
Соціалізація особистості починається з перших років життя та
продовжується протягом усього життя. Основними етапами соціалізації
особистості вважаються: дитинство, юність, зрілість і старість. Важливу
роль у тому, якою зростає молода людина, як проходить її становлення,
відіграють люди, у безпосередній взаємодії з якими проходить її життя:
близькі та далекі родичі, однолітки, вчителі, друзі родини, лідери
молодіжних організацій, та представники адміністрації школи,
університету, організації, а також церква, армія, телебачення, радіо, партії.
Соціалізація молодої особистості у взаємодії з різними факторами
відбувається за допомогою низки механізмів: традиційного, стилізованого,
міжособистісного, інституційного. Традиційний механізм соціалізації молоді
являє собою засвоєння норм, еталонів поведінки, поглядів, стереотипів, які
характерні для сім’ї та близького оточення. Комплекс моральнопсихологічних рис і проявів поведінки особистості , що створює конкретний
стиль поведінки та мислення молодої людини відбувається у стилізованому
механізмі соціалізації. Міжособистісний механізм соціалізації функціонує у
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процесі взаємодії молодої людини зі значимими для неї особами – батьками,
викладачами, однолітками. Процес взаємодії молоді з інститутами
суспільства й різними громадськими організаціями представляє
інституційний механізм її соціалізації. Молода людина – це особистість, а
особистість – це результат соціального становлення особи, який проходить
через подолання труднощів і накопичення власного життєвого досвіду. Вища
освіта як соціальний інститут відповідає за своєчасну та адекватну підготовку
молодої людини до повноцінного функціонування в суспільстві і виступає
надзвичайно важливим чинником соціалізації молоді.
У сучасних умовах саме вища освіта все більшою мірою
позиціонується молоддю як ресурс для соціальної мобільності й освоєння
нових соціальних ролей. Процес і результат вищої освіти студента повинен
бути націлений на відповідність потребам споживачів, досягненням науки,
на формування здатності відповідати новим викликам суспільства, що
трансформується. Тому студент, мотивований до кар’єрного зростання,
повинен за допомогою системи адекватних методів, засобів і видів
діяльності накопичувати певну сукупність знань, компетенцій, формувати й
розвивати здібності, уміння й навички, одержувати нові знання та
ефективно діяти у виробництві, а також в інших сферах суспільного життя.
Соціалізація студентства у вищих навчальних закладах не зводиться до
оволодіння тільки професійними знаннями, сьогодні актуальними стають
проблеми різностороннього розвитку особистості, і, передусім, тією
атмосферою, яка панує у студентському середовищі, бо період навчання у
вищому навчальному закладі, це початок самостійного життя. Під час вступу
до вишу в молодої людини починається інше життя. Життя, у якому він сам,
методом проб і помилок, визначає, що добре, а що – погано, сам ухвалює
рішення й несе за них відповідальність, приймає на себе позицію
самостійності, згідно якої перед власними рішеннями молодої людини ніхто
не владний. Це можна виразити так: «я вважав за краще звинувачувати себе,
а не світ; не по доброті душевній, але щоб залежати тільки від себе
самого» [1, 126]. А це, у свою чергу, сприяє народженню дорослої самостійної
особи, здатної долати труднощі, не сподіваючись ні на кого.
Будучи студентом, молода людина залучається до особливого
етносу, що живе за своїми законами та моральними устоями. Людині, яка
не була студентом, ніколи не зрозуміти специфіки цієї студентської
культури. Життя в студентському середовищі дозволяє людині сформувати
свій погляд на світ, створити свою шкалу цінностей, згідно якої він згодом
вимірюватиме свої та чужі вчинки. Адже, якщо вірити словам
А. Ейнштейна: «освіта є те, що залишається в нас після того, як ми
забудемо все, чому нас учили...» [7].
Студентське життя передбачає накопичення власного досвіду, під
яким розуміється досвід бути особою та здатність до виконання
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особистісних функцій, активно залучає їх у загальний інформаційний потік
та активну участь у різноманітних заходах і в цілому в університетському
громадському житті, яке формує в молоді навички управлінської
діяльності, лідерські якості, вміння працювати в колективі, а система
Інтернет, сучасні компʼютерні технології, новітня література з
найактуальніших проблем сучасності роблять студента одним із найбільш
інформованих членів суспільства.
Отже, молоді люди проходять черговий етап соціалізації, у ході якого
вони визначаються зі своїми соціальними ролями, займають певне місце в
суспільстві. Тому можна констатувати, що університетська освіта сприяє
соціальній і персональній ідентифікації людини та в процесі її здобуття в
молодої людини формуються сталі цінності. Вища освіта сприяє тому, що
формується цілісна, «справжня» особа, у якій зовнішнє оформлення
співпадає з внутрішнім змістом [4].
Молодь з оптимізмом дивиться в майбутнє, очікуючи успішної
самореалізації, бо на сьогоднішній день вона набагато перевершує людей
старшого віку за якістю освіти, а тому отримання вищої освіти
розглядається нею як шлях до життєвого успіху.
Вибір спеціальності й місця роботи визначається фінансовими
міркуваннями, можливістю отримання високих доходів, а тому карʼєрний
ріст і професійна самореалізація як ціннісні орієнтири займають чільне
місце в самореалізації молодої людини. У сучасний період саме молодь
опинилася в найбільш складному становищі. Ситуація ускладнюється ще й
тим, що «...виховувати повинні дорослі, що не вписуються в це життя.
А саме ці реалії визначають зміст, характер і, у кінцевому рахунку,
результат соціалізації молоді» [6, 4].
Що ж дає молодій людині вища освіта, як здійснює її соціалізацію в
суспільстві? Найголовніше – конкурентоспроможність. У сучасному
суспільстві існує необхідність кваліфікованих фахівців, здатних ініціювати й
удосконалювати інновації. На перший план виходить не складність техніки
та її виробничі показники, а люди, фахівці, керуючі нею, тобто, в сучасному
суспільстві важливий сам працівник, його навички й уміння, що, у свою
чергу, свідчить про інтерес безпосередньо до людської особи, яка прагне
до вдосконалення в різних сферах своєї діяльності.
Процес постійного самоменеджменту є основним інструментом для
професійного розвитку, карʼєрного зростання, оскільки передбачає
прагнення до саморозвитку в собі творчої особистості, акцент на
постійному особистісному зростанні, самопізнанні, самовизначенні,
самоуправлінні, самовдосконаленні, самоконтролі, самостворенні,
самооздоровленні. Зрештою – це є процес самореалізації себе в одному
або кількох соціально зумовлених видах діяльності.
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Висновки. Вища освіта – соціальний інститут, який специфічними
методами реалізує процес соціалізації молодої людини до життя
суспільства через такі чинники як навчання й виховання, мотивує до
кар’єрного зростання, накопичення сукупності знань, компетенцій, формує
та розвиває здібності, уміння й навички, спонукає до постійного оновлення
знань, готує до життя в суспільстві, а також формує в молоді здатність
приймати незалежні, неординарні рішення, щоб позитивно змінювати
себе та суспільство, у якому живе.
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РЕЗЮМЕ
Пшеничная Л. В. Высшее образование действенный механизм социализации
молодежи.
В статье представлено систему высшего образования как социальный
институт, который через специфические методы осуществляет процесс
социализации молодежи в обществе через образование и воспитание. Высшее
образование для молодежи – это ресурс социальной мобильности, карьерного роста,
оно ориентирует молодежь на усвоение профессиональных знаний, способствует
формированию мечты, связанной с достижением жизненного успеха и социального
статуса в обществе.
Социализация личности осуществляется на протяжении всей его жизни, а
потому главную роль в жизни молодого человека играют люди, в непосредственной
связи с которыми проходит его жизнь: родители, родственники, однокласники,
учителя, лидеры молодежных организаций, школа, університет, армия, средства
массовой информации, партии, церковь.
Молодые люди – это личности, а личности – результат социального
становлення, который проходит через преодоление трудностей и накопление
собственного жизненного опыта. Высшее образование как социальный институт
отвечает за своевременную и адекватную подготовку молодежи к полноценному
функционированию в обществе и является важнейшим слагаемым социализации,
потому что, инвестируя в личность, современное общество обеспечивает
динамичность прогрессивных изменений в экономике и остальных сферах жизни
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общества, а значит, высшее образование является важнейшей составляющей
социальной стабильности и эффективного обеспечения занятости молодежи.
Способствуя экономическому росту производительности труда, университетское
образование увеличивает национальный доход, уменьшает бедность, повышает
уровень культуры производства и потребления, повышает качество жизни людей,
предоставляет возможность молодым людям уверенно смотреть в будущее.
Ключевые слова: высшее образование, составляющие высшего образования,
феномен образования, образование как сложное и многоуровневое социальное
явление, формирование личности, социализация образования, проблемы и
механизмы социализации. Социальные ценности, инвестирование в личность,
социализация молодежи, закономерности и особенности социальных процессов,
высшее образование как ценность.

SUMMARY
Pshenychna L. Higher Education is an Effective Mechanism of Youth Socialization.
The paper reveals the system of higher education as a social institution that
implements specific methods for realization of socialization process of a young man to the
life of the society by means of training and education. From the point of view of a young
man, higher education is a resource of social mobility, career advancement, it encourages the
youth to master professional knowledge, fosters the emergence of dreams, related to
achieving life success and attaining social status in the society.
Personality socialization continues throughout life, thus an important role in this
process is played by people, with whom a person stays in close interaction during his whole
life: parents, relatives, peers, teachers, the leaders of youth organizations, school, university,
military, media, parties, church.
A young man is a personality, and a personality is an outcome of social formation of a
person who undergoes overcoming of difficulties and accumulation of his own life experiences.
Higher education as a social institution is responsible for realization of an opportune and
adequate training of a young man for his full functioning in the community and serves as an
extremely important factor of youth socialization, since by investing in a personality. Modern
Ukrainian society provides dynamic progressive changes in the economy and other spheres of
public life and, thus, higher education becomes an important factor of social stability and
effective maintenance of population employment. Promoting economic development through its
impact on productivity, university education provides increase in national income, reduction of
poverty, growth of production and consumption culture levels, improvement of people’s life
quality, gives an opportunity for a young man to face confidently the future.
To sum it up, higher education is social institution which implements specific methods of
socialization process of the young man to the life of society through factors such as training and
education, motivation for career growth, accumulation body of knowledge, competencies, forms
and develops the abilities and skills, leads to constant renewal knowledge, prepare for life in
society and in shaping young people’s ability to make independent, creative solutions to
positively change ourselves and the society in which he lives.
Key words: higher education, higher education factors, education phenomenon,
education as a complex and multi-level social phenomenon,
formation of a citizen,
socialization of education, the problems and mechanisms of socialization, social knowledge,
values, investments in a personality, socialization of the youth, patterns and peculiarities of
social processes, higher education as a value.
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СОЦІОКУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТУДЕНТІВ В
УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ
У статті здійснено аналіз сучасного забезпечення соціокультурної адаптації
міжнародних студентів в університетах України. Висвітлено сутність та
особливості процесу. Встановлено три основні рівні соціокультурної адаптації
міжнародних студентів в Україні. Представлено проблеми та бар’єри (мовні,
релігійні, культурні) соціалізації іноземців та запропоновано шляхи їх вирішення з
метою підвищення привабливості українських університетів на міжнародній арені.
Ключові слова: соціокультурна адаптація, міжнародні студенти,
університети, соціальна інтеграція, інтеркультурна взаємодія.

Постановка проблеми. Інтеграція вищої освіти України до світового
освітнього простору передбачає набір на навчання міжнародних студентів.
Наявність міжнародних студентів у ВНЗ є ключовим елементом
інтернаціоналізаційного розвитку вищої освіти країни, а також запорукою
високого рівня якості освітніх послуг і привабливості закладів вищої освіти на
глобальному, міжнародному ринку освітніх послуг. За останнє десятиліття
рівень міжнародного рейтингу українських ВНЗ повільно, але невпинно
зростає та як наслідок збільшується кількість міжнародних студентів, які
здобувають вищу освіту в Україні. Міжнародне навчання вимагає розробки
системи соціокультурної адаптації міжнародних студентів до реалій
українського суспільства, його світогляду, традицій, релігії тощо. Актуальність
теми дослідження зумовлена складністю соціо-культурних адаптаційних
процесів, пов’язаних зі зростанням кількості міжнародних студентів в
українському академічному суспільстві у транзитний період становлення
сучасної європейської держави. Формування позитивного іміджу країни
серед іноземців зумовлює необхідність допомоги їхього наближення до
українських соціо-культурних цінностей. Ця проблема набуває актуальності в
контексті набору на навчання в українські університети все більшої кількості
міжнародних студентів. Одним із ключових завдань є розроблення програми
забезпечення соціокультурної адаптації міжнародних студентів та їх інтеграції
в українське суспільство.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема соціокультурної адаптації
не є новою в сучасних наукових дослідженнях. Питання соціалізації
іноземців розкрито в роботах таких соціальних дослідників, як: Б. Ананьєв,
П. Бергер, Ч. Кулі, Н. Лебедєва, В. Москаленко, Т. Парсонз, В. Сіарл,
В. Татенко, А. Фурнхем та ін. Питання культурної та соціальної адаптації
студентів-іноземців на початкових етапах вивчали вітчизняні дослідники
П. Донец, С. Дрокина, І. Личагіна, О. Тихоновський та ін. Складові
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соціальної адаптації міжнародних студентів у вишах представлено в
роботах К. Буракової, А. Кравченко, Т. Стефаненко, В. Паніотто та ін.
Міграційні процеси, етапи та проблеми соціалізації, адаптації та інтеграції
до нового соціуму теоретично обґрунтувано в наукових працях таких
зарубіжних науковців, як Ф. Альтбах, Т. Берно, С. Вард, П. Вілсон, В. Кастро,
А. Кеннеді, Д. Розенталь, М. Сваглер та ін.
У роботах зазначених науковців не сформовано вирішення наукового
завдання, пов’язаного з соціокультурними процесами, що спостерігаються
в середовищі міжнародних студентів під час їх тимчасового перебування в
українському соціумі. Успішне розв’язання цього завдання дозволить
зблизити міжнародних та українських студентів у нашому суспільстві,
забезпечити зростання соціокультурної обізнаності міжнародних студентів
та поліпшити комфортність їхнього перебування в Українi; формувати імідж
України як успішної країни з якісною освітою на міжнародній арені.
Метою статті є аналіз особливостей процесу соціокультурної
адаптації міжнародних студентів в Україні та встановлення його сутності.
Виклад основного матеріалу. Міжнародний студент є сформованою
особистістю, яка потребує адаптації до реалій та особливостей
українського суспільства. Під адаптацією розуміємо процес психологічного,
соціального та культурного пристосування, який передбачає засвоєння
іноземцем соціальних норм та норм поведінки і спілкування, традицій,
цінностей української культури, мовних особливостей, що є необхідним
для забезпечення комфортного життя міжнародних студентів в Україні.
Як зазначила російська дослідниця С. Дрокіна, більшість міжнародних
студентів приїжджають в Україну абсолютно не знаючи культури спілкування,
мовленнєвого й побутового етикету. Учена вважає навчання іноземців
міжкультурному спілкуванню в нових умовах важливим елементом
педагогічної діяльності. Вона наголошує на важливості поведінки й позиції
викладача та неприпустимість тиску та повчальності. Викладач повинен
дотримуватись особливого такту і повністю виключити нав’язливу пропаганду
своєї культури, а зіставляючи різні культури утверджувати думку про те, що
культура зближує народи [2]. Тож наголосимо, що у процесі педагогічної
взаємодії викладачі мають бути готовими розвивати вміння й навички
міжкультурного спілкування, які тісно пов’язані з успішністю адаптації
міжнародних студентів до нового середовища, особливо на початковому
етапі знайомства з країною та культурою нації.
Вітчизняна вчена Т. Стефаненко простежила психологічну напругу в
міжнародних студентів на початку їхнього ознайомлення та адаптації до
нового соціокультурного середовища. Основними бар’єрами у процесі
адаптації та інтеграції з українським суспільством дослідниця вважає відмову
від звичних культурних цінностей, пошук компромісу для співіснування
щонайменше двох культур та нерівність культурних позицій іноземців [4,
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160]. Вважаємо таку позицію дещо обмеженою, оскільки соціокультурна
адаптація для окремо взятого іноземного студента індивідуальна. Крім того, в
Україні навчається багато студентів із пострадянського простору та мають
багато спільного з нашою культурою, нормами поведінки та спілкування.
Тому такі студенти не стикаються із зазначеними бар’єрами. Для
міжнародних студентів далекого зарубіжжя (Африка, Азія, Західна Європа)
навчання в Україні може стати культурним шоком, подолання якого часто має
позитивні наслідки – прискорює сприйняття наших цінностей і норм
поведінки, сприяє переходу на наступний етап саморозвитку особистості.
Сучасні дослідники схиляються до виділення різних етапів
соціокультурної адаптації. Наприклад, О. В. Тихоновський виділяє такі етапи:
 подолання мовного бар’єру;
 входження у студентське середовище;
 засвоєння основних норм міжнародного колективу;
 вироблення стилю поведінки;
 формування сталого позитивного ставлення до майбутньої
професії [5].
Уважаємо доцільним виділяти не лише етапи, а й рівні. На основі
аналізу робіт вітчизняних науковців виділимо три основні рівні
соціокультурної адаптації міжнародних студентів:
Рівень зіткнення та шоку – низка соцікультурних факторів зумовлює
певну поведінку індивіда для реалізації власної інтеграції в нове середовище.
Це первинний рівень взаємодії. Вступаючи до ВНЗ молодь стикається із
незнайомим соціокультурним простором. Особливо жорстко це відбувається
з іноземними громадянами, оскільки їх інтеграція в освітній простір України
передбачає наявність обізнаності в нормах поведінки та в системі цінностей,
які стимулюватимуть здобуття знань і фахову підготовку.
Організаційний
рівень
більше
стосується
соціалізації.
Перебудовування сприйняття індивідом картини світу відбувається саме на
цьому рівні: з’являються певні цінності та оціночні судження, відчуття
необхідності успішної соціалізації, що зумовлює пошук шляхів досягнення
успіху в новому суспільстві. Тож успіх процесів соціалізаційно-культурної
адаптації на цьому рівні залежить від індивідуального сприйняття картини
світу студентом та можливості зіставлення або поєднання різних культур.
Третій рівень найвищий – свідомий. На цьому рівні розглядають
обов’язкове усвідомлення моральних цінностей, які стосуються рівня
культурного розвитку суспільства. Він передбачає формування основної
життєвої мети та спрямувань, стремління до здобуття бажаного
соціального статусу на основі професійної підготовки.
На основі аналізу соціокультурних особливостей іноземних студентів
з різних регіонів та їх впливу на соціокультурні, інтеграційні процеси
можемо стверджувати, що міжнародні студенти у вітчизняних ВНЗ схильні
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переважно до колективізму, в той час як студенти-українці – переважно
індивідуалісти. Саме ці відмінності зумовлюють соціокультурні
непорозуміння, бар’єри у спілкуванні та труднощі в спільному навчанні.
Основними перешкодами соціокультурної адаптації більшість
вітчизняних дослідників вважають мовні, релігійні та культурні бар’єри.
Релігійний та культурний фактори мають бути враховані при формуванні
академічних груп, розселенні міжнародних студентів по гуртожитках, виборі
методики викладання та підборі викладацького складу. Подолання мовного
бар’єру є найскладнішим елементом соціокультурної адаптації в Україні,
зокрема для міжнародних студентів далекого зарубіжжя, оскільки українська
мова є достатньо складною для них. Засвоєння розмовного рівня української
мови потребує часу, терпіння та старанності. Тож академічні групи доцільно
формувати з урахуванням приналежності до подібних або близьких культур,
релігій і мов. З метою допомоги подолання бар’єрів спілкування на початковому етапі слід рекомендувати викладачам використовувати на заняттях
рольові ігри, діалоги, диспути, імітаційно-моделюючі ігри, додатково навчати
мовному етикету, не забуваючи про врахування міжкультурних відмінностей.
Погодимося із твердженням української дослідниці П. Донець про
необхідність використання викладачами всіх можливих засобів
позитивного емоційного та психологічного впливу для створення
сприятливої атмосфери в академічних групах та ухиляння від
авторитарного спілкування. Вчена наголошує на необхідності розроблення
технології навчання, спрямованої на академічну, соціально-психологічну та
соціокультурну адаптацію міжнародних студентів. Така технологія
сприятиме успішному міжкультурному спілкуванню [1].
У науковій літературі найчастіше виділяють три типи адаптації
міжнародних студентів: повне прийняття звичаїв, норм, цінностей, які
домінують над первинними етнічними рисами; часткове сприйняття
нового соціокультурного оточення, що означає схвалення обов’язкових
культурних норм суспільства зі збереженням етнічних рис і утворенням
етнічних груп; відмова від сприйняття нових соціокультурних норм, а
дотримання первинних етнічних рис. Звичайно, останній тип адаптації є
справжнім викликом для сучасних освітян, науковців і керівників ВНЗ.
Для успішного управління адаптацією міжнародних студентів
І. Личагіна пропонує фіксувати початкові рівні адаптованості студентів до
навчання у ВНЗ, пріоритети ціннісних орієнтацій, емоційне самопочуття та
психофізіологічні особливості; на основі переробки й узагальнення
інформації розробляти програми коректуючих дій, що базуються на
ціннісних пріоритетах; організовувати допомогу студентам на початковому
етапі навчання із залученням викладачів, студентських громадських
організацій, старшокурсників; вести чіткий облік у роботі [3].
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Сучасні університети – це полікультурний простір, у якому відбувається
кроскультурне спілкування і викладачі повинні бути готовими до такого
спілкування. Навчання у вишах України має залишити як глибокі знання за
спеціальністю, професійні навички, так і моральне задоволення,
інтеркультурну обізнаність, повагу до ВНЗ та держави в цілому, а також
формувати імідж України як успішної країни з якісною освітою на
міжнародній арені. Тож, розроблення програми адаптації для міжнародних
студентів з особливим акцентуванням на відмінних від українського
населення рисах, дозволить забезпечити високий рівень освіти іноземцям.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, у ході аналізу особливостей процесу соціокультурної адаптації
міжнародних студентів в університетах України виділено три основні рівні
соціокультурної адаптації міжнародних студентів: рівень зіткнення та шоку;
організаційний рівень; найвищий рівень – свідомий. Відзначено, що
міжнародні студенти у вітчизняних ВНЗ схильні переважно до колективізму, у
той час як студенти-українці – переважно індивідуалісти, що зумовлює
бар’єри в спілкуванні між ними. У такому контексті для зближення
міжнародних та українських студентів у нашому суспільстві, вважаємо
необхідним готувати викладачів до забезпечення зростання соціокультурної
та релігійної обізнаності міжнародних студентів та подолання бар’єрів
спілкування. Рекомендуємо формувати академічні групи з урахуванням
приналежності до певних культур, релігій, мов і відповідно трьох типів
адаптації міжнародних студентів (повне прийняття нового соціокультурного
оточення, звичаїв, норм, цінностей; часткове; відмова від сприйняття нових
соціокультурних норм, а дотримання первинних етнічних рис).
Через розмаїття країн, з яких приїжджають студенти в Україну,
доцільність подальших розвідок вбачаємо у простеженні адаптаційних
особливостей громадян з окремо взятих країни.
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РЕЗЮМЕ
Чирва А. С. Социокультурная адаптация иностранных студентов в Украине.
В статье приведен анализ современного обеспечения социокультурной
адаптации международных студентов в университетах Украины. Очерчена
сущность и особенности процесса. Установлены три основные уровня
социокультурной адаптации международных студентов в Украине. Представлены
проблемы и барьеры (языковые, религиозные, культурные) социализации
иностранцев, а также предложены пути преодоления отличий с целью повышения
привлекательности украинских университетов на международной арене.
Ключевые слова: социокультурная адаптация, международные студенты,
университеты, социальная интеграция, интеркультурное взаимодействие.

SUMMARY
Chyrva А. Social and cultural adaptation of international students in Ukraine.
The article focuses on the analysis of modern scientific approaches to providing sociocultural adaptation of international students in universities of Ukraine. It views on the
essence and peculiarities of socio-cultural adaptation process. Three levels of social and
cultural adaptation of international students in Ukraine have been defined.
The level of contact and shock – a definite number of social factors makes the individuals
choose some set of structural acts which are realized in the process of integration. It is the
primary level of interaction. Integration of international students into studying in Ukraine
foresees the task of efficient training of the specialists and has to include confidence in behavior
models and system of values and norms which will serve as stimulus in the process of gaining
knowledge. The organizational level is deeper connected with socialization. At this level forming
and changing of individual world vision is taking place. The definite values and evaluative
thinking appear. A student feels necessity of successful socialization and so he looks for the ways
to achieve maximum success in the society. The third level is the highest one – confident. At this
level the compulsory moral conceptions connected with the level of society are considered. It
implies the life aims and directions formed or being formed, the efforts to gain some social
status, aspiration for professional training as a principal aim.
The language, cultural and religious problems and barriers of international student’s
adaptation to the socio-cultural environment of Ukrainian society with its peculiarities of
traditions, customs and culture are revealed. The ways of overcoming the language,
religious, cultural differences have been proposed to improve the quality of international
student study at universities of Ukraine.
Organization of professional pedagogical communication with international students
requires teachers to improve psychological and pedagogical readiness and sufficient theoretical
knowledge in the context of ethno-psychology and ethno-pedagogy. Elaboration of adaptation
programs for international students with special emphasis on the most different features which
outline them from Ukrainian population will make it possible fully provide the high level of skills
and knowledge received by foreigners in universities of Ukraine.
Key words: socio-cultural adaptation, international students, universities, social
integration, intercultural interaction.
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