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РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ОСВІТИ ТА ЗАГАЛЬНОЇ
ПЕДАГОГІКИ
УДК 796.011.1:37:378.4(477)«194/198»
Ювген Ювтушенко
Сумський національний аграрний університет

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННа
У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
(ДРУГА ПОЛОВИНА 40-х – КІНЕЦЬ 80-х рр. ХХ ст.)
Мета статтл: здлйснити аналлз нормативно-правовом бази флзичного вихованнѐ
у вищих педагоглчних навчальних закладах Украмни у друглй половинл 40-х – наприклнцл 80х рр. ХХ ст. Методи досллдженнѐ: теоретичний аналлз, порлвнѐннѐ та узагальненнѐ
джерел. Результати досллдженнѐ: на основл аналлзу нормативно-правових документлв
визначено стратегля держави щодо флзичного вихованнѐ студентськом молодл.
Практичне значеннѐ: досллдженнѐ, на основл лсторичного досвлду, дозволѐю виѐвити
шлѐхи вдосконаленнѐ нормативно-правовом бази флзичного вихованнѐ в педагоглчних
вишах. Висновки та перспективи подальших наукових розвлдок: встановлено, що
нормативно-правове забезпеченнѐ флзичного вихованнѐ у вищих навчальних закладах
протѐгом досллджуваного перлоду характеризуютьсѐ динамлчнлстя та намаганнѐм
удосконалявати систему флзичного розвитку студентськом молодл влдповлдно до
поллтичних та соцлально-економлчних потреб держави. Подальшого вивченнѐ потребую
змлст навчальних програм з флзичном культури длѐ вишлв ѐк складова нормативного
забезпеченнѐ флзичного вихованнѐ студентлв.
Ключові слова: нормативно-правовий документ, флзичне вихованнѐ, спорт,
вищл педагоглчнл навчальнл заклади, постанова, наказ, лнструкцлѐ.

Постановка проблеми. Нові виклики, перед ѐкими стикнуласѐ наша
держава, вимагаять нагального поліпшеннѐ фізичного розвитку населеннѐ.
Основоя необхідних перетворень у цій галузі ю активна правотворча політика
різних інституцій. Створеннѐ сучасної ефективної нормативно-правової бази
стане необхідним каталізатором длѐ вирішеннѐ проблем зміцненнѐ здоров’ѐ
нації, розвитку масового і професійного спорту. Усе це робить актуальними
зверненнѐ до історичного досвіду державного регуляваннѐ розвитку
фізичного вихованнѐ і спорту серед різних верств населеннѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Правові проблеми фізичного
вихованнѐ, спорту й туризму досліджувалисѐ С. Братановським,
В. Івшиним, В. Кравченко, M. Кукушкіним, П. Петуховим, В. Уваровоя,
І. Чемакіним, В. Шабайловоя, Л. Щенніковоя та ін.
Окремі аспекти законодавства в галузі фізичної культури
розглѐдалисѐ в теоретичних та історичних працѐх М. Баки, О. Вацеби,
В. Видріна, М. Виленського, С. Гуськова, Т. Круцевич, В. Майбороди,
М. Солопчука, Я. Тимошенка та ін. Разом із тим, комплексних досліджень,
присвѐчених нормативно-правовій базі фізичного вихованнѐ в
педагогічних навчальних закладах України, до цього часу не проведено.
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Методи дослідження: теоретичний аналіз, порівнѐннѐ та
узагальненнѐ джерел.
Мета статті – здійснити аналіз нормативно-правової бази фізичного
вихованнѐ у вищих педагогічних навчальних закладах України у другій
половині 40-х – наприкінці 80-х рр. ХХ ст.
Виклад основного матеріалу. Нормативно-правова база фізичного
вихованнѐ у вищих педагогічних навчальних закладах України, починаячи з
відновленнѐ їх роботи в 1943 р. і до кінцѐ 1980-х рр., залишаласѐ складноя,
оскільки формуваласѐ не одним, а цілоя системоя партійно-державних
органів. Ними приймалисѐ офіційні документи різного рівнѐ яридичної сили.
Найважливішими правовими актами, у ѐких закріплявалисѐ клячові
положеннѐ щодо фізичної культури і спорту у вищій школі, були Конституції
СРСР (1936 р., 1977 р.) та УРСР (1937 р., 1978 р.), прийнѐті вищими соязними
та республіканськими законодавчими органами.
Значне місце у визначенні правових норм фізичного вихованнѐ у
вищих педагогічних навчальних закладах відігравали постанови ЦК КПРС
(до 1952 р. ВКП(б)) та ЦК КПУ (до 1952 р. КП(б)У), ѐкі ѐвлѐли собоя
обов’ѐзкову длѐ виконаннѐ партійну директиву в галузі фізичної культури
та спорту. Порѐдок реалізації цих директив регулявавсѐ нормативними
актами міністерств СРСР та Української РСР у формі наказів та інструкцій.
Наступне за іюрархіюя місце мали постанови Комітету з фізичної культури і
спорту при Раді Міністрів СРСР, ѐкі носили координаційний характер.
Завдѐки цьому комплексу актів забезпечувалосѐ керівництво розвитком
фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах.
Слід зазначити, що, перебуваячи у складі Радѐнського Соязу,
Україна лише формально могла розроблѐти власну стратегія в тій чи іншій
галузі. Фактично вона була усунута від проведеннѐ будь-ѐкої власної
політики, а тому правові акти партійно-державних установ Української РСР
щодо фізичного вихованнѐ у вищих навчальних закладах лише дублявали
рішеннѐ, прийнѐті в Москві.
Перші повоюнні нормативно-правові акти щодо фізичного вихованнѐ
студентів вищих навчальних закладів були спрѐмовані на виправленнѐ
критичної ситуації, що склаласѐ у ставленні молоді до занѐть фізичноя
культуроя. Низка об’юктивних причин соціально-економічного та побутового
характеру (відсутність гуртожитків, доступного регулѐрного харчуваннѐ тощо)
змушувала студентів шукати додаткові доходи длѐ існуваннѐ, здебільшого
пов’ѐзані з важкоя малокваліфікованоя фізичноя працея. Відповідно, на
занѐттѐ фізичноя культуроя, а тим більше спортом, у студентів просто не
вистачало сил та часу. Під різним приводом вони намагалисѐ ухилитисѐ ѐк від
обов’ѐзкових, так і від добровільних форм фізичного вдосконаленнѐ. За
даними сучасного українського дослідника Я. Тимошенка, у перші повоюнні
роки відвідуваність занѐть із фізичної культури в більшості інститутів не
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перевищувала 70 %. Факультативний курс спортивного вдосконаленнѐ
студентів та систематична тренувальна робота у спортивних секціѐх не
проводилисѐ в жодному інституті. Кількість осіб, звільнених від занѐть,
досѐгала 30 % *5, 353+.
На подоланнѐ негативних проѐвів у галузі фізичної культури, у тому
числі й пасивного ставленнѐ студентської молоді до власного фізичного
розвитку, була спрѐмована постанова ЦК КП(б)У від 30 груднѐ 1946 р. «Про
стан фізкультурної і спортивної роботи в Українській СРСР». Слід зазначити,
що відновленнѐ повноцінної фізкультурної роботи у вищих навчальних
закладах бачилосѐ партійним керівництвом ѐк невід’юмне й важливе
доповненнѐ до мілітарної підготовки населеннѐ. Доказом цього ю
постанова ЦК КП(б)У від 7 червнѐ 1947 р. «Про покращеннѐ ѐкості
військової і фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів
Української РСР». Відповідно до нього навчальна робота вишів із фізичного
вихованнѐ продовжувала будуватисѐ на основі програм воюнного часу, а
керівництво нея здійснявали військові кафедри.
Але вже з осені 1947 р. починаютьсѐ реформуваннѐ фізичного
вихованнѐ у вищій школі. 18 листопада був підписаний наказ міністра вищої і
середньої спеціальної освіти СРСР «Про заходи по покращення фізичного
вихованнѐ і спорту у вищих навчальних закладах». Згідно з ним із 1947–1948
навчального року у вишах уводивсѐ обов’ѐзковий курс фізичного вихованнѐ,
ѐкий не був пов’ѐзаний із військовоя підготовкоя. Длѐ його опрацяваннѐ
навчальний план передбачав 2 год. щотижневих занѐть на 1 і 2 курсах. Крім
того, у вищих навчальних закладах організовувалисѐ кафедри (або курси)
фізичного вихованнѐ. Найважливіші положеннѐ цього документу лѐгли в
основу наказу міністра освіти УРСР «Про стан фізичного вихованнѐ у вищих
педагогічних навчальних закладах та заходи по поліпшення постановки
фізичного вихованнѐ в них», ѐкий вийшов у січні 1948 р.
На соязному рівні були розроблені нові положеннѐ та програми з
фізичної культури. Головними завданнѐми фізичного вихованнѐ і спорту у
вищих навчальних закладах проголошувалисѐ: всебічний фізичний
розвиток студентів на основі комплексу ГПО; прищепленнѐ студентам
лябові до систематичних занѐть фізичними вправами і спортом; спортивне
вдосконаленнѐ студентів в окремих видах спорту; формуваннѐ необхідних
військово-прикладних навичок *1, 1+.
З 1949 р. нормативно-правове регуляваннѐ фізичного вихованнѐ
студентської молоді набуваю нового змісту. Це було пов’ѐзане з виходом
радѐнських спортсменів на міжнародну арену та перетвореннѐм
спортивних змагань в одну з форм ідеологічної боротьби СРСР проти країн
Заходу. Перед системоя фізичного вихованнѐ основоположним завданнѐм
стаю пошук та підготовка обдарованих атлетів, ѐкі би були здатні здобувати
перемоги на світових змаганнѐх найвищого рівнѐ. Ці стратегічні цілі були
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закріплені в партійно-державних документах кінцѐ 40-х рр. ХХ ст.
Найважливішими з них були постанова ЦК ВКП(б) «Про розвиток масового
фізкультурного руху та зростаннѐ майстерності радѐнських спортсменів»
(грудень 1948 р.), постанова ЦК КП(б)У «Про подальший розвиток фізичної
культури і спорту в Українській РСР» (червень 1949 р.), наказ Міністерства
освіти УРСР «Про поліпшеннѐ фізичного вихованнѐ учнів шкіл і студентів
педагогічних ВНЗ Української РСР» (1950 р.). Відповідно до цих документів,
діѐльність фізкультурних колективів педагогічних вишів спрѐмовуваласѐ на
забезпеченнѐ зростаннѐ спортивної майстерності студентської молоді та
завойовуваннѐ на цій основі радѐнськими спортсменами в найближчі роки
світової першості в найважливіших видах спорту *4, 19+.
На виконаннѐ рішень цих документів колективом учених під керівництвом Б. Граменицького була розроблена нова програма з фізичної культури
длѐ вищих навчальних закладів. Вона вступила в дія в 1951 р. і містила більш
високі вимоги до рівнѐ фізичної підготовки студентів. Порѐд із цим длѐ тих,
хто мав відхиленнѐ в здоров’ї і був неспроможний виконувати вимоги
програми за основним курсом, створявалисѐ спеціальні медичні групи.
Протѐгом 1950-х рр. питаннѐ фізичного вихованнѐ студентів ѐк
важливої частини підготовки спортсменів вищої майстерності
неодноразово розглѐдалосѐ на засіданнѐх колегії Міністерства освіти УРСР,
Комітету з фізичної культури і спорту при Раді Міністрів УРСР, Управліннѐ
педагогічних вузів. У результаті цих засідань ухвалявалисѐ рішеннѐ та
видавалисѐ накази, спрѐмовані на покращеннѐ організації спортивномасової роботи зі студентськоя молоддя [7, 158]. Ці документи, а також
постанова ЦК ВКП(б) від 27 груднѐ 1948 р., складали нормативну основу
переоріюнтації фізичного вихованнѐ студентів вишів із військової та
загально фізичної підготовки на спортивну.
Стан фізичного вихованнѐ студентів регулѐрно обговорявавсѐ на
вчених радах педагогічних інститутів України. Так, учена рада Сталінського
(з 1961 р. Донецького) педагогічного інституту в 1953 р. прийнѐла рішеннѐ
про докорінне покращеннѐ спортивно-масової та навчальної роботи з
фізичного вихованнѐ. Вона зобов’ѐзала кафедру фізичного вихованнѐ
надати список збірних команд інституту на затвердженнѐ дирекції,
організувати регулѐрне тренуваннѐ спортсменів протѐгом року, взѐти
зобов’ѐзаннѐ з підготовки значкистів ГПО, скласти план спортивно-масових
закладів та неухильно його виконувати *6, 6+.
Новий етап нормативно-правового регуляваннѐ фізичного вихованнѐ у
вищих педагогічних навчальних закладах розпочинаютьсѐ наприкінці
1950-х рр. Він обумовлявавсѐ серйозними змінами в політичному та
соціально-економічному
житті
СРСР.
Партійним
керівництвом
проголошувавсѐ курс на подоланнѐ відставаннѐ від країн Заходу в усіх галузѐх
господарства. Основним засобом вирішеннѐ цього завданнѐ було обрано
6
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екстенсивний шлѐх, пов’ѐзаний зі збільшеннѐм кількісних показників у
виробництві, а не його модернізаціѐ за рахунок досѐгнень науково-технічної
револяції. Наслідком такої політики стала, у тому числі, і значна
інтенсифікаціѐ праці. Витримувати зростаячі трудові навантаженнѐ могли
лише фізично підготовлені та витривалі працівники, ѐкі притримувалисѐ
здорового способу життѐ та не були схильні до хвороб. Тому партійнодержавним керівництвом було вирішено, що в наступні десѐтиліттѐ занѐттѐ
фізичноя культуроя і спортом необхідно перетворити на масовий рух.
Нове баченнѐ ролі фізичної культури в житті радѐнського суспільства
вперше було відображено в постанові ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 9
січнѐ 1959 р. «Про керівництво фізичноя культуроя і спортом». Згідно з
цим документом, роль фізичної культури полѐгала в розвиткові масового
фізкультурного та спортивного руху в країні, а також у сприѐнні охороні
здоров’ѐ трудѐщих. Організаційноя ланкоя, ѐка мала розгорнути масове
фізичне вихованнѐ населеннѐ, проголошувавсѐ Сояз спортивних товариств
і організацій СРСР, ѐкий діѐв на громадських засадах.
Даноя постановоя передбачалосѐ й суттюве поліпшеннѐ ѐкості
навчальних занѐть із фізичної культури. У зв’ѐзку з цим Міністерством
вищої і середньої спеціальної освіти СРСР 18 лятого 1959 р. було видано
наказ «Про фізичне вихованнѐ студентів вищих навчальних закладів». Він
вимагав від керівництва вишів розглѐдати фізичне вихованнѐ ѐк
«неперервний навчально-виховний процес», що поюднував у собі заходи з
оздоровленнѐ, всебічного фізичного розвитку, освіти, спортивного
вдосконаленнѐ та підготовки студентів до високопродуктивної праці й
захисту батьківщини. Особлива увага надаваласѐ масовим оздоровчим
заходам, у зв’ѐзку з чим із 1959 р. у студентських гуртожитках в
обов’ѐзковому порѐдку вводиласѐ ранкова гімнастика. У вихідні дні длѐ
молоді мали проводитисѐ масові фізкультурно-спортивні заходи, а длѐ
залученнѐ студентів до активного способу життѐ під час канікул виші
повинні були створявати спортивно-оздоровчі табори.
У лятому 1960 р. Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти
СРСР доповнило свій наказ інструктивним листом № И-12 «Про заходи
покращеннѐ фізичного вихованнѐ студентів вищих навчальних закладів». У
ньому основними формами фізичного вихованнѐ проголошувалисѐ
навчальні занѐттѐ, масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні заходи. У
1963 р. була введена нова програма фізичного вихованнѐ длѐ вишів. У ній
основний наголос робивсѐ на масовому охопленні студентів занѐттѐми з
фізичної культури. Длѐ цього поглибляваласѐ диференціаціѐ змісту
фізичного вихованнѐ за станом здоров’ѐ.
ак свідчать річні звіти про роботу педагогічних інститутів УРСР
1960-х рр., на початку кожного навчального року проводилисѐ контрольні
медичні перевірки студентів. За їх наслідками будуваласѐ навчальна та
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спортивно-масова робота. Залежно від стану здоров’ѐ, фізичного розвитку й
технічної підготовки, усі студенти длѐ занѐть фізичноя культуроя
розподілѐлисѐ на навчальні відділеннѐ: спортивного вдосконаленнѐ,
підготовчі, спеціальні. Така форма розподілу студентів длѐ занѐть фізичноя
культуроя забезпечувала фізичний розвиток усіх студентів і створявала
умови длѐ реалізації індивідуальних здібностей *8, 57+.
Продовженнѐм обраної наприкінці 1950-х рр. концептуальної лінії на
масовість фізичного вихованнѐ стала чергова постанова ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР «Про заходи подальшого розвитку фізичної культури і спорту»,
прийнѐта 11 серпнѐ 1966 р. Вона передбачала набуттѐ фізичноя культуроя
всенародного характеру. Длѐ цього необхідно було вдосконалити
керівництво фізичним вихованнѐм і спортом у СРСР; створити науково
обґрунтовану систему фізичної підготовки, ѐка мала охоплявати всі групи
населеннѐ; посилити увагу державних установ до фізкультурного руху [2, 2].
Отже, у фізичному вихованні студентської молоді протѐгом 1960-х
рр. партійно-державним керівництвом було остаточно закріплене нове
завданнѐ – охопити ѐкомога більшу кількість контингенту фізкультурними
заходами – замість зосередженнѐ основної уваги на підготовці окремих
висококваліфікованих спортсменів.
Визначені пріоритети продовжували отримувати нормативноправову підтримку і в наступні десѐтиліттѐ. Так, 11 вереснѐ 1981 р. була
прийнѐта постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР «Про подальше
піднесеннѐ масовості фізичної культури і спорту», у ѐкій ставиласѐ вимога
розробити і практично втілити заходи щодо підйому фізичної культури і
спорту з тим, щоб занѐттѐ фізичними вправами, спортом і туризмом стали
щоденноя потребоя особистості, особливо молоді.
На основі ціюї постанови Міністерство вищої і спеціальної середньої
освіти СРСР видало 3 листопада 1981 р. наказ «Про заходи покращеннѐ
фізичного вихованнѐ та піднесеннѐ масовості фізичної культури і спорту у
вищих і середніх спеціальних навчальних закладах СРСР». У ньому йшлосѐ
про запровадженнѐ фізкультурних пауз та виробничої гімнастики в режим
навчального днѐ.
У цих документах зверталасѐ увага і на те, що масовому розвиткові
фізичної культури і спорту серед молоді шкодить велике число змагань та
зборів, на ѐкі витрачаятьсѐ величезні кошти і значна кількість лядей
відриваютьсѐ від навчального процесу. Тому спортивні заходи в навчальних
закладах мали організовуватисѐ тільки у вільний від занѐть час, а обласні
змаганнѐ, ѐк правило, у суботні і недільні дні. Ставилосѐ завданнѐ суттюво
скоротити число республіканських та обласних змагань і зборів [3, 5]. Таким
чином, протѐгом 1960 –1980-х рр. було прийнѐто низку нормативних актів,
виконаннѐ ѐких мало виправити недоліки у фізичному вихованні, сприѐти
розгортання масового фізкультурного руху в молодіжному середовищі.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
нормативно-правова база фізичного вихованнѐ у вищих педагогічних
навчальних закладах України протѐгом досліджуваного періоду складаласѐ з
документів різного рівнѐ яридичної іюрархії, прийнѐтих багатьма партійнодержавними органами.
Аналіз нормативно-правових актів свідчить про те, що стратегіѐ держави щодо фізичного вихованнѐ студентської молоді не була сталоя і змінявавласѐ під впливом політичних, соціальних та економічних чинників. Так, у перші повоюнні роки пріоритетом вважалосѐ відновленнѐ фізичного вихованнѐ у
вишах на мілітарній основі. Саме на досѐгненнѐ цього результату і був
спрѐмований зміст нормативно-правових документів, прийнѐтих до 1948 р.
Післѐ виходу постанови ЦК ВКП(б) «Про розвиток масового фізкультурного руху та зростаннѐ майстерності радѐнських спортсменів» (грудень 1948 р.)
фізкультурна діѐльність педагогічних вишів зосереджуютьсѐ на пошуку та
підготовці атлетів, ѐкі б здатні були здобувати перемоги на світових змаганнѐх.
Новий етап нормативно-правового регуляваннѐ фізичного вихованнѐ у
вищих педагогічних навчальних закладах розпочинаютьсѐ наприкінці
1950-х рр. Його ознакоя ю переоріюнтаціѐ на розвиток масового
фізкультурного руху у вишах, а також на сприѐннѐ охороні здоров’ѐ студентів.
У цілому, нормативно-правове забезпеченнѐ фізичного вихованнѐ у
вищих навчальних закладах протѐгом досліджуваного періоду
характеризуютьсѐ динамічністя та намаганнѐм удосконалявати систему
фізичного розвитку студентської молоді. Разом із тим, рівень
законодавства в цій галузі не може бути визнаний цілісним, стабільним і
таким, що повноя міроя відповідав існуячим на той час потребам.
Предметом подальшого вивченнѐ ю зміст навчальних програм із фізичної
культури длѐ вишів ѐк складової нормативного забезпеченнѐ фізичного
вихованнѐ студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
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РЕЗЯМЕ
Евтушенко Е. Нормативно-правоваѐ база физического воспитаниѐ в высших
педагогических учебных заведениѐх Украины (втораѐ половина 40-х – конец 80-х гг. ХХ ст.).
Цель статьи: осуществить анализ нормативно-правовой базы физического
воспитаниѐ в высших педагогических учебных заведениѐх Украины в установленный
период. Методы исследованиѐ: теоретический анализ, сравнение и обобщение
источников. Результаты исследованиѐ: на основе анализа нормативно-правовых
документов определена стратегиѐ государства относительно физического
воспитаниѐ студенческой молодежи. Практическое значение: исследование, на
основе исторического опыта, позволѐет выѐвить пути усовершенствованиѐ
нормативно-правовой базы физического воспитаниѐ в педагогических вузах. Выводы
и перспективы дальнейших научных исследований: установлено, что нормативноправовое обеспечение физического воспитаниѐ в высших учебных заведениѐх в
течение исследуемого периода характеризуетсѐ динамическими изменениѐми,
направленными на совершенствование системы физического развитиѐ
студенческой молодежи в соответствии с политическими и социальноэкономическими потребностѐми государства. Дальнейшего изучениѐ требует
содержание учебных программ по физической культуре длѐ вузов как часть
нормативного обеспечениѐ физического воспитаниѐ студентов.
Ключевые слова: нормативно-правовой документ, физическое воспитание,
спорт, высшие педагогические учебные заведениѐ, постановление, приказ, инструкциѐ.

SUMMARY
Evtushenko Ye. Legislative basis on physical education in higher pedagogical
education institutions of Ukraine (second half of the 40’s – the late 80’s of the XXth century).
The purpose of the article is to analyze the regulatory framework of physical
education in higher pedagogical education institutions of Ukraine in the second half of the
40’s – the late 80’s of the XXth century. Research methods: theoretical analysis, comparison
and synthesis of the sources. The results of the study: based on the analysis of normativelegal documents the strategy of the state towards physical education of students is defined.
Practical value: the study, on the basis of historical experience, allows to identify the ways of
improving the normative-legal basis of physical education in the pedagogical universities.
Conclusions and prospects for further research: it was found out that the regulatory
framework of physical education in higher pedagogical education institutions of Ukraine
during the analyzed period consisted of documents of different levels of legal hierarchy
adopted by many party and state authorities.
Analysis of legal acts shows that the strategy of the state in relation to physical
education of students was not constant and changed under the influence of political, social
and economic factors. So, in the early postwar years the priority was the restoration of
physical education in higher schools on military basis. The contents of legal documents,
adopted before 1948, was directed at achieving this result.
After the decree of the Central Committee of the CC UCP(b) “On the development of
mass sports movement and growth of skills of Soviet athletes” (December 1948) physical
activity of pedagogical universities focuses on identifying and training athletes who would
have been able to win at international competitions.
A new phase of legal regulation of physical education in higher education institutions
begins at the end of the 1950s. Its feature is refocusing on the development of mass sports
movement in the universities and promoting the health of students.
In general, regulatory support of physical education in higher education institutions in
the period under study is characterized by dynamism and desire to improve the system of
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physical development of students. However, the level of legislation in this area cannot be
recognized as coherent, stable and such that fully conforms to the time requirements. The
subject of further study is the content of the curriculum of physical culture for schools as part
of the normative support of physical education of students of higher education institutions.
Key words: legal document, physical education, sport, higher education institutions,
decree, order, instruction.
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МНОЖИННИЙ ІНТЕЛЕКТ І ОБДАРОВАНІСТЬ У
ТЕОРЕТИЧНІЙ МОДЕЛІ ГОВАРДА ГАРДНЕРА
У статтл розглѐнуто теорля множинного лнтелекту в педагоглчному контекстл, осмислено головнл теоретичнл положеннѐ цлюм теорлм з точки зору можливостей мм
використаннѐ в цллѐх сприѐннѐ розвитковл обдарованих длтей та молодл. Охарактеризовано виокремленл Р. Гарднером види лнтелекту – ллнгвлстичний, просторовий,
логлко-математичний, музичний, тллесно-клнестетичний, особистлсний та млжособистлсний. Наголошено, що окресленл види лнтелекту не сллд сприймати ѐк данлсть,
вони не лснуять ѐк флзичнл об’юкти, а лише ѐк потенцлйно кориснл науковл понѐттѐ.
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Постановка проблеми. Психологи, ѐкі одними з перших взѐлисѐ
досліджувати інтелект (Ч. Спірмен (1927) і Л. Термен (1975), віддавали
перевагу холістичному підходу. Вони вивчали загальний інтелект (general
intelligence) ѐк складну, інтегровану здатність індивідів оперувати понѐттѐми
й розв’ѐзувати проблеми. Відповідно тести, що розроблѐлисѐ длѐ
виміряваннѐ рівнів інтелекту, теж слугували визначення базового
коефіціюнта загального інтелекту (g-фактора) *1, c. 12+. Перші спроби
спростувати такий методологічний підхід ѐк юдино правильний зробили
американські психологи Л. Л. Терстоун і Дж. Гілфорд (Луіс Терстоун ю автором
12-ти факторної моделі інтелекту, Джой Гілфорд – соціального інтелекту) *5;
8+. Пляралізму в дослідженнѐх цього напрѐму додали також праці Рaймонда
Кеттела (1971) і Філіппа Вернона (1971), у ѐких вони обґрунтували іюрархічні
зв’ѐзки між різними факторами інтелекту, причому топ-стрічки в цій іюрархії
були віддані вербальному та числовому факторам *2; 10+.
Розуміння інтелекту ѐк складного феномена, що з’ѐвлѐютьсѐ й
розвиваютьсѐ під упливом багатьох чинників (спадковість, вихованнѐ,
культура), посприѐли праці Роберта Стернберга (1985). Учений виокремив і
схарактеризував такі головні види лядського розуму, ѐк аналітичний,
креативний, практичний. Їх поюднаннѐ, динаміка, модифікації перебуваять
під значним впливом зовнішнього середовища і того, ѐким чином лядина
реагую на мінливі умови оточеннѐ *9+.
Крім Р. Стернберга, до розробленнѐ так званих мультифакторних
теорій інтелекту долучилисѐ такі відомі вчені, ѐк Ф. Ганю, Ф. Монкс,
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Дж. Рензулі, А. Таннебаум, К. Хеллер і Говард Гарднер. У чому ж полѐгаю
особливість наукового доробку Говарда Гарднера, порівнѐно з іншими
теоріѐми цього напрѐму? Висловляюмо думку, що саме завдѐки
поюднання мультифакторності й міждисциплінарності ѐк засадничих
методологічних підходів Г. Гарднер досѐг чимало цікавих інсайтів і плідних
висновків у дослідженні інтелекту.
Міждисциплінарність легко даваласѐ Г. Гарднеру завдѐки багаторічній
спеціалізації на кількох предметних галузѐх одночасно. Упродовж 28 років він
був заступником керівника проекту «Зеро» в Гарвардській вищій педагогічній
школі, 20 років поспіль працявав у групі нейропсихологів, вивчав, ѐким
чином здібності пов’ѐзані зі структуроя мозку лядини; у співробітництві з
Робертом Стернбергом та викладачами Юльського університету розробив
навчальну програму «Практичний інтелект у школі». Крім того, у процесі
наукових пошуків Говард Гарднер тісно співпрацявав із фахівцѐми в галузі
мистецтва, культурології, соціології, нейробіології.
Своя наукову позиція щодо багатовимірності інтелекту вчений
обґрунтовую таким чином: «а завжди стверджував, що ляди володіять не
одним інтелектом, ѐкий називаять загальним або g-фактором». Він ставить
під сумнів продуктивність понѐттѐ «величезні загальні здібності», адже розум
наділений потенціалом працявати з різними видами змісту, однак легкість, із
ѐкоя лядина справлѐютьсѐ з оцим конкретним змістом, нічого не говорить
про те, що вона так само легко впораютьсѐ з іншими видами знань [1, 24].
Мета статті – розглѐнути теорія множинного інтелекту в педагогічному
контексті, осмислити головні положеннѐ ціюї теорії з точки зору можливостей
її застосуваннѐ длѐ сприѐннѐ розвиткові обдарованих дітей і янацтва.
Виклад основного матеріалу. У теорії множинного інтелекту Г. Гарднер
виходить із того, що ляди, ѐк особливі істоти, наділені не одним, а низкоя
автономних інтелектів, з-поміж ѐких він виокремив лінгвістичний,
просторовий, логіко-математичний, музичний, тілесно-кінестетичний,
особистісний, міжособистісний. Згодом, через двадцѐть років післѐ поѐви
першого виданнѐ книги «Структура розуму: теоріѐ множинного інтелекту»,
учений замислисѐ над тим, щоб доповнити цей перелік восьмим видом
інтелекту – натуралістичним. Понад те, він вважаю, що на цьому теж не слід
зупинѐтисѐ. Беручи до уваги суспільну й культурну динаміку, варто приділити
увагу дослідження таких видів інтелекту, ѐк екзистенціальний (здатність розв’ѐзувати глобальні проблеми), духовний, емоційний і сексуальний *1, 12–15].
Таким чином Г. Гарднер наголошую на важливості врахуваннѐ не
тільки особистісних факторів (спадковість, набутий досвід), а й так званих
контекстних обставин та умов (культурних, політичних, соціальних,
географічних тощо), сукупний вплив ѐких веде до еволяції інтелекту і ѐк
персонального, і ѐк цивілізаційного надбаннѐ.
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Говард Гарднер визначаю інтелект ѐк біопсихологічний потенціал, ѐк
цінну длѐ певної культури здатність лядини створявати продукти й
розв’ѐзувати проблеми, і, згідно з висновками вченого, кожен із видів
інтелекту маю власну траюкторія розвитку, відповідальні структурні відділи
мозку, операційні системи, еволяційну динаміку. Індивіди розвиваять
один або кілька видів інтелекту через успадковані здібності, можливості,
ѐкі надаю оточеннѐ, соціалізація й цінності культури *4, 16+. «а хотів
розширити понѐттѐ інтелекту, – поѐсняю вчений, щоб воно стосувалосѐ не
лише результатів типу «папір-олівець», а й охоплявало знаннѐ про
лядський мозок і сприйнѐтливість до культурного багатоманіттѐ» *1, 21+.
Критично оціняячи власну теорія інтелекту, Говард Гарднер зазначаю,
що вона може в чомусь мати схожість із теоріѐми інших авторів, наприклад,
тих, хто займаютьсѐ дослідженнѐм індивідуальних стилів навчаннѐ, видів
діѐльності, архетипів лядської поведінки тощо. Безумовно, мовить Гарднер,
«у цих класифікаціѐх обов’ѐзково знайдетьсѐ щось спільне, однак у моїй
теорії ю три оригінальних аспекти» [1, 33]. Вони розкриті нижче.
1. Сім видів інтелекту виокремлено унікальним методом: за
допомогоя важливих наукових відкриттів, що стосуятьсѐ розвитку лядини
(відхилень розвитку), функціонуваннѐ мозку, еволяції тощо. Тоді ѐк більшість
інших класифікацій розглѐдаять корелѐції між результатами тестів, або ж
емпіричні спостереженнѐ, наприклад, за учнѐми в класі. (Г. Гарднер вважав,
що за допомогоя тестів можливо передбачити успішність у школі, але в
ширшому контексті прогностична здатність тестів ю досить обмеженоя).
2. Визначені види інтелекту досить тісно пов’ѐзані зі змістом. Ляди
володіять певними видами інтелекту завдѐки інформаційному змісту,
ѐкий існую в світі у виглѐді числової інформації, просторової інформації,
інформації про інших лядей.
3. Інтелекти не ю аналогами стильових характеристик і не можуть
бути зведені до таких. Длѐ їх визначеннѐ потрібні інші категорії. Слід брати
до уваги зміст діѐльності.
До того ж, зазначаю Г. Гарднер, автор не несе відповідальність за те,
ѐким чином буде потлумачена й використана його теоріѐ: «різні ляди
можуть використовувати по-різному моя теорія, ѐк і будь-ѐку іншу» *6, 199+.
Щодо прикладних аспектів теорії множинного інтелекту, зокрема
перспектив її застосуваннѐ в умовах формального навчаннѐ, то тут Говард
Гарднер робить важливе застереженнѐ: «Множинний інтелект сам по собі
не може бути метоя освіти» [1, 15]. Освітні системи потребуять загальної
переоцінки їхнього інституціонального функціонуваннѐ, що неможливо
зробити без спеціальної наукової теорії. Однак теоріѐ множинного
інтелекту може стати в нагоді тим лядѐм, ѐкі задумуятьсѐ над цілѐми, ѐких
вони хочуть досѐгти, здобуваячи освіту.
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На продовженнѐ ціюї думки Г. Гарднер зазначаю, що в сучасних
суспільствах існую ѐк мінімум 100–200 різних професій, будь-ѐкий
університет середніх розмірів може запропонувати підготовку принаймні з
50-ти спеціальностей *1, 16+. І, ѐкщо розглѐдати інтелект ѐк потенціал, то
лядина постаю перед вибором, де і ѐк вона може його зреалізувати з
найбільшим успіхом. Г. Гарднер вважаю, що длѐ лядини, наділеної
інтелектом, не існую перепон длѐ того, щоб вона могла ним скористатисѐ.
Питаннѐ в тому, наскільки вона готова слідувати за своїм інтелектом [1, 21].
Логікоя цих міркувань ми скористалисѐ длѐ побудови узагальненої
таблиці, що містить описані Г. Гарднером види інтелекту, а також
систематизовані нами відповідні здібності (здатності) та споріднені галузі
діѐльності, сфери застосуваннѐ окремих видів інтелекту (див. табл. 1).
Таблицѐ 1
Задатки, здібності й здатності за видами інтелекту
Вид інтелекту
Лінгвістичний

Просторовий

Логікоматематичний+
натуралістичний

Задатки, обдарованості
Розуміннѐ й чуттѐ мови, здатність
швидко та ѐкісно опановувати
структуру і семантику мови, обирати
мовні зразки длѐ точного й
доконаного висловляваннѐ думок в
усній та письмовій формах, осѐгненнѐ
смислових кодів і фразеологізмів
мови й мовленнѐ в контексті
відповідних культурних традицій
Здатність
точно
схоплявати
просторові форми та їх співвідношеньнѐ, ідентифікувати об’юкти довкіллѐ:
установлявати
відстань,
розмір,
геометричну форму, траюкторія руху
тощо, здатність створявати й відтворявати ментальні образи ѐк природних, так і рукотворних об’юктів, здібності до двохвимірного, трьохвимірного
просторового
мисленнѐ,
наближена до фотографічної уѐва
Здатність до абстрактного, операційного,
системного,
гіпотетичного,
дивергентного, міждисциплінарного
мисленнѐ, уміннѐ користуватисѐ
числами, формулами, символами,
теоремами, законами фізичного світу
длѐ
дослідницької,
практичноприкладної, експериментальної діѐльності, знаннѐ й розуміннѐ наріжних
основ існуваннѐ флори і фауни, буттѐ
лядини ѐк природної істоти
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Споріднені види
діяльності й професії
Учені-гуманітарії,
політики,
лінгвісти,
письменники,
поети,
редактори, перекладачі,
лектори,
викладачі,
журналісти,
диктори,
прес-аташе, рекламодавці

Інженери, конструктори,
проектанти, архітектори,
художники, скульптори,
режисери-постановники,
балетмейстери,
оператори, будівельники,
дизайнери,
навігатори,
пілоти, водії, геологи,
спортсмени

Учені-природничники,
математики, програмісти,
фахівці в галузі цифрових
та космічних технологій,
екологи, біологи, медики,
фізіологи, селекціонери,
зоологи,
працівники
аграрного сектора
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Музичний

Тілеснокінестетичний

Особистісний

Міжособистісний

Чутливість до музичної гармонії,
здатність поюднувати звуки в музичні
фрази і фрагменти, уміннѐ розпізнавати висоту й тональність звуку,
відтворявати мелодія, розуміти
експресивні, технічні аспекти музики,
її жанрове й культурне походженнѐ
Здатність використовувати тіло длѐ
вираженнѐ емоцій, намірів, длѐ
виконаннѐ цільових дій, здатність
відчувати тіло у просторі й часі,
маніпулявати предметами, імітувати
рухи інших лядей, уміннѐ слухати і
чути власне тіло, розуміти й
поважати тілесність ѐк таку
Чутливість до власних внутрішніх
станів, усвідомленнѐ своїх сильних і
слабких
сторін,
здатність
використовувати гарне знаннѐ себе
длѐ вибору ефективної й морально
виправданої моделі поведінки в
різноманітних життювих ситуаціѐх
Здатність до інтелектуальної та
емоційної емпатії («прочитаннѐ»
думок, почуттів, намірів інших
лядей), уміннѐ адекватно реагувати
на вчинки й дії інших лядей,
спілкуватисѐ, взаюмодіѐти з ними,
виконувати соціальні ролі

Музиканти, композитори,
співаки, аранжувальники,
диригенти,
саундпродясери

Спортсмени, актори, танцяристи, майстри пантоміми, професіонали, від
ѐких вимагаютьсѐ вправність і вивіреність рухів –
рѐтувальники,
хірурги,
висотники-монтажники,
авіатори, машиністи тощо
Немаю
професійних
преференцій,
сприѐю
успіху в найрізноманітніших видах діѐльності

Політики,
психологи,
свѐщеники,
лікарі,
вчителі,
вихователі,
менеджери,
продавці,
соціальні
працівники,
спеціалісти в галузі паблік
рілейшнз

Маюмо зауважити, що порѐдок розташуваннѐ видів інтелекту в
наведеній вище таблиці лише повторяю послідовність їх презентації у
працѐх Говарда Гарднера без жодного натѐку на іюрархізація. Адже сам
автор не вбачаю доцільності в ранжуванні видів інтелекту, позаѐк у
повсѐкденному житті всі вони, ѐк правило, гармонійно «співробітничаять»,
так що автономну їх дія навіть складно помітити *1, 57+.
ак приклад, можна навести особистісний інтелект. Самоідентифікаціѐ
й сприйнѐттѐ власного «а» ю результатом особливої комбінації різних видів
інтелекту, ѐкі утворяять індивідуальний профіль лядини. А цілісність і
тотожність уѐвлень про власне «а» підтримуютьсѐ загальними здібностѐми,
необхідними й корисними длѐ будь-ѐкого виду інтелекту, а саме: здатність
до аналізу й синтезу; критичність, систематичність мисленнѐ тощо *1, 120+.
Щоправда, певна класифікаціѐ таки маю місце в теорії Г. Гарднера, і
полѐгаю вона в поділі видів інтелекту на об’єктні, безоб’єктні, особистісні. До
перших (об’юктних) Г. Гарднер відносить просторовий, логіко-математичний,
тілесно-кінестетичний види інтелекту, ѐкі підлѐгаять юдиній різновидності
контроля – особливостѐм структури й функцій предметів, із ѐкими лядина
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вступаю в контакт. акби наш всесвіт мав іншу структуру, припускаю вчений, ці
види інтелекту, вірогідно, виражалисѐ б в іншій формі.
Безоб’юктні види інтелекту – лінгвістичний і музичний – не зумовлені
матеріальним світом і цілком залежать від структури мови й музики.
Особистісні інтелекти залежать від множини впливових почасти
котроверсійних умовностей: існуваннѐ особистості лядини, існуваннѐ інших
лядей, інтерпретаціѐ «а» в тій чи тій культурі, особливості організації
суспільного життѐ (індивідуалістська, комунітарна спільнота) тощо.
Говард Гарднер у своюму дослідженні активно використовую
порівнѐльний метод, зокрема, длѐ виѐвленнѐ особливостей, модифікацій,
ѐких набуваять види інтелекту залежно від генетики, культури, влкових
особливостей лядини. Унаслідок застосуваннѐ такої дослідницької
стратегії він дійшов цікавих висновків щодо особливостей окремих видів
інтелекту, стисло вони наведені нижче.
Лінгвістичний інтелект
 Лінгвістична обізнаність належить до найпоширеніших талантів
серед лядей.
 Уміннѐ дітей чотирьох-п’ѐти років затьмаряять будь-ѐку
лінгвістичну компя’терну програму. Навіть найвідоміші й найдосвідченіші
лінгвісти не здатні написати правила, ѐкі б відображали різноманіттѐ
мовних форм, уживаних дітьми.
 У західних системах, заснованих на фонології, читаннѐ залежить
головним чином від тих відділів мозку, ѐкі оброблѐять лінгвістичні звуки,
але в тих системах (на Сході), де читаннѐ переважно ідеографічне, воно
значноя міроя ґрунтуютьсѐ на діѐльності центрів, призначених длѐ
обробленнѐ зображень[1, 130, 132, 140].
Музичний інтелект
 З усіх талантів, ѐкими наділена лядина, музичний проѐвлѐютьсѐ в
найбільш ранньому віці.
 Щойно дитина одержую справжня музичну освіту, вона досить
швидко розвиваю в собі необхідні навички.
 акщо і ю галузь, длѐ опануваннѐ ѐкоя необхідно мати певні
генетичні задатки, то це – музика. Тут існуять цілі династії, ѐк це було з
Моцартом, Бахом, Гайдном. Не менш важливими ю обставини негенетичного
походженнѐ – цінності.
 Музичний інтелект тісно пов’ѐзаний із математичним [1, 155, 164, 177].
Математичний інтелект
 Логіко-математичний інтелект маю універсальну природу, і на
нього чи не найменшоя міроя впливаять культурні відмінності.
 акщо дитині вдаютьсѐ чогось досѐгти в математиці, вона маю
щоднѐ задумуватисѐ над власним прогресом. Адже визнаним ю факт, що в
математиці, ѐк у жодній іншій науці, вирішальне значеннѐ маять третій і
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четвертий десѐток років життѐ лядини. До 25, 30 років основна робота
вченого-математика фактично закінчуютьсѐ.
 Уміннѐ впродовж багатьох годин витрачати енергія на
розв’ѐзаннѐ, здавалосѐ б, нерозв’ѐзної задачі, ю длѐ математика нормоя й
неможливо допустити, щоб хтось або щось відволікало. І в цьому
математики відрізнѐятьсѐ від пересічних лядей, щоб стати математиком,
треба бути самітником [1, 194, 200, 254].
Просторовий інтелект
 Просторовий інтелект маю найдавнішу історія існуваннѐ і
наѐвний у всіх відомих культурах на планеті.
 Нормальні дорослі ляди, ѐк правило, з віком демонструять гірші
показники здібностей, пов’ѐзаних із правоя півкулея – логіко-математичних,
тілесно-кінестетичних, але це не стосуютьсѐ просторових здібностей.
 Базисні длѐ просторового інтелекту розуміннѐ цілісності, відчуттѐ
«гештальту», уміннѐ розрізнѐти деталі можуть із віком навіть посиляватисѐ
завдѐки досвіду, що ю певноя компенсаціюя на тлі погіршаннѐ інших
здатностей лядини в процесі постаріннѐ *1, 258, 260, 264+.
Тілесно-кінестетичний інтелект
 Більшість органів тіла (ѐк і нервової системи) так чи інакше
беруть участь у виконанні рухів.
 Наше кінестетичне чуттѐ, ѐке керую роботоя всіх органів, даю нам
змогу контролявати час, силу і розмах рухів, а також привносити за
потреби зміни в наші дії й операції.
 Діти маять уроджений хист імітувати, повторявати побачене й
почуте, часом він проѐвлѐютьсѐ на такому високому рівні, що можливо
говорити про значний потенціал тілесно-кінестетичного інтелекту.
 У багатьох культурах поціновуютьсѐ талант володіннѐ власним
тілом не лише за вимогоя професій, а й за стилем життѐ. В Індії,
наприклад, незграбність вважаютьсѐ ознакоя недорозвиненості, у апонії
лябов до витонченості рухів проѐвлѐютьсѐ ѐскраво в чайній церемонії, у
дзен-буддизмі вітаютьсѐ й підтримуютьсѐ робота над подоланнѐм
обмежень власного тіла *1, 264, 267, 281].
Теоріѐ множинного інтелекту становить особливий інтерес у тій
частині, де розкриваятьсѐ закономірності розвитку видів інтелекту
впродовж життѐ лядини, а також можливості здійснявати цілеспрѐмовані
впливи на цей процес. Тут автор розмірковую над проблемами освіти,
вибором педагогічних методів, контекстними впливами на дітей із ѐкомога
раннього віку з точки зору їх сприѐтливості формування індивідуальних
профілів інтелекту із супровідним набором здібностей, талантів.
Без опіки, сприѐннѐ, наголошую вчений, навіть діти, народжені дуже
талановитими, можуть потонути у вирі буденності. Так, скажімо, лядина не
стане великим шахістом, ѐкщо в неї немаю принаймні шахової дошки. Однак,
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ѐкщо дитина перебуваю в середовищі, де граять у шахи, у неї набагато більше
шансів стати шахістом, ѐкщо не великим, то хоча б досвідченим [1, 85].
У процесі розвитку лядина торую шлѐх від спостереженнѐ об’юктів до
формуваннѐ понѐть про них, від простих дій до встановленнѐ відношень
між ними, від сенсорно-моторної сфери до чистої абстракції і нарешті – до
вершин науки й логіки, і, щоб успішно рухатисѐ, вона потребую допомоги
досвідчених наставників.
На підтвердженнѐ ціюї думки можна навести описаний Г. Гарднером
випадок зі студентом, ѐкому в процесі навчаннѐ в коледжі вдалосѐ в десѐть
разів збільшити короткострокову пам’ѐть. Значить, міркую вчений, чимало
нерівностей у шкільних атестатах можливо знівелявати, змінивши методи
навчаннѐ. Він наголошую, що длѐ виѐвленнѐ й розвитку інтелекту (інтелектів)
вирішальну роль відіграю ранню втручаннѐ і правильне навчаннѐ. Ось чому під
словом «вундеркінд» Г. Гарднер розумію гарну спадковість, ѐка ю справжнім
даром, розвиненим за допомогоя навчаннѐ *1, 416+.
Згідно з одніюя з існуячих версій, певні комбінації генів обох батьків
можуть унаслідок взаюмодії приводити до виробництва ензимів, ѐкі
впливаять на структуру мозку. У результаті такого впливу певні зони мозкової
діѐльності можуть розширяватисѐ, збільшувати кількість з’юднань або ж
зазнавати гальмуваннѐ, і будь-ѐкий із можливих варіантів визначатиме
формуваннѐ здібностей, обдарованостей, видів інтелекту в дитини.
Наразі серед учених не існую юдиної думки щодо того, ѐкоя ю частка
спадковості в інтелекті лядини. Дехто з учених вважаю, що інтелектуальний
потенціал ю спадковими на 80 % , інші кажуть, що лише на 20 %, а найбільш
помірковані дотримуятьсѐ золотої середини – 30 %, 50 % [7].
аким би не був вердикт учених щодо природи інтелекту, він не тільки
не відмінѐю, а й, навпаки, загостряю проблему грамотного і продуктивного
використаннѐ природних обдарувань. У цьому контексті Г. Гарднер говорить
про одне з найдивовижніших сучасних відкриттів нейробіології. Ідетьсѐ про
те, що від самого початку нервова система лядини вироблѐю значний
надлишок нейронних волокон. Надалі чимало зайвих з’юднань, необхідність у
ѐких відпала, атрофуятьсѐ, бо інакше вони б перешкоджали нормальній
роботі мозку.
Мозок лядини вміщую близько 1011 нейронів (від давн. гр. νεῦρον –
волокно, нерв), поюднаних з 1014 синапсів (від гр. «synapsis» – з’юднаннѐ) –
структур, що даять змогу нейрону проводити електричний або хімічний
сигнал в іншу клітину (нервову, м’ѐзову тощо.). Кожен із нейронів може
приймати від 10 000 до 20 000 електрохімічних сигналів і таку саму їх
кількість відправлѐти *3, 61+.
Відомий німецький нейробіолог Вольф Зінгер (Wolf Singer)
стверджую, що дитина народжуютьсѐ з потужноя базоя знань про
властивості світу, у ѐкому вона житиме, і ці знаннѐ збережені в складній
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функціональній структурі мозку. Відтак інтелект немовлѐти і наближено не
ю тим, чим його часто мислѐть – білим аркушем (tabula rasa), ѐкий слід
заповнити зусиллѐми сім’ї і школи *3, 61].
Говард Гарднер надаю власне поѐсненнѐ надлишковому
проростання нейронів у малолітніх дітей. Він стверджую, що це ю той
ресурс, ѐкий необхідний длѐ забезпеченнѐ гнучкості на наступних етапах
розумового розвитку дитини. акщо траплѐютьсѐ ѐкийсь збій, травма,
«запасні» з’юднаннѐ виконуять компенсаторні функції й даять організму
більше шансів длѐ виживаннѐ *1, 94–97].
Можна лише здогадуватисѐ, ѐкого еволяційного прориву досѐгло б
лядство, ѐкби навчилосѐ використовувати ресурс мозку лядини,
заощаджений «про запас» без екстремальних обставин, а в цільовому,
психологічно й педагогічно вивіреному режимі. В оптимальному варіанті
саме освіта маю бути чутливоя до періодів максимальної гнучкості й
адаптивності в розвиткові дитини, коли порівнѐно легко можна активізувати
даровані природоя інтелектуальні задатки. Тут, без сумніву, може стати в
нагоді теоріѐ множинного інтелекту Говарада Гарднера, педагогічний зміст і
значеннѐ ѐкої неможливо вичерпно висвітлити в одній статті.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На
завершеннѐ ціюї наукової розвідки вважаюмо за необхідне звернути увагу
на важливе зауваженнѐ автора з приводу того, що відкриті й описані ним
види інтелекту не слід сприймати ѐк даність, вони не існуять ѐк фізичні
об’юкти, а лише ѐк потенційно корисні наукові понѐттѐ. Це означаю, що,
працяячи з ними, педагоги маять широкий простір длѐ творчості, від ѐкої
значноя міроя залежатиме те, ѐким змістом, цілѐми й смислами буде
сповнене формуваннѐ неповторного інтелектуального профіля дитини.
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РЕЗЯМЕ
Лавриченко Н. Множественный интеллект и одаренность в теоретической
модели Говарда Гарднера.
В статье рассмотрена теориѐ множественного интеллекта в
педагогическом контексте, осмыслены главные теоретические положеннѐ этой
теории с точки зрениѐ возможностей ее использованиѐ в целѐх способствованиѐ
развития одаренных детей и молодежи. Охарактеризованы выделенные
Г. Гарднером виды интеллекта – лингвистический, пространственный, логикоматематический,
музыкальный,
телесно-кинестетический,
личностный,
межличностный. Подчеркиваетсѐ, что виды интеллекта не следует воспринимать
как данность, они не существуят как физические объекты, а лишь как
потенциально полезные научные понѐтиѐ.
Ключевые слова: интеллектуальное развитие ребенка, множественный
интеллект, одаренность, образование.

SUMMARY
Lavrychenko N. Тhe multiple intelligences and giftedness in the theoretical model of
Howard Gardner.
Famous American scientist, Howard Gardner (born July 11, 1943) provides researches
in the field of children and developmental psychology. Hе hold position as Adjunct professor
of psychology at the Harward University for a long time. He has received honourary degrees
from 26 colleges and universities in different countries such as Bulgaria, Chile, Greece, Israel,
Italy, South Korea, entered top 100 of the most prominent intellectuals of the world. Howard
Gardner has written 25 books, which are translated into 28 languages, as well as hundreds of
articles, published in reputable scientific editions. The most known work, wich brought him a
recognition in the scientific world, was the book «Frames of Mind: The Theory of Multiple
Intelligences» (1983). The revolutionary scientist’s vision of human mind as a complex
structured research object has shattered the widespread concepts оf intelligence as general
capacity, which can be measured with proved psychometric tools.
These «Tectonic Shifts» in intelligence understanding have concerned not only
psychology, but also pedagogics as a related field. Hence, the significant сhanges in
understanding of student’s skills, capabilities, giftedness and possibilities of their
development, estimation and assessment.
The goal of this article is to consider the theory of Multiple Intelligences in the frames
of pedagogics, to conceptualize the main grounds of this theory in order to find the
possibilities of gifted children and youth progress promotion. The article characterizes the
outlined by Howard Gardner types of intelligence – linguistic, spatial, logical-mathematical,
musical, bodily-kinesthetic, personal and interpersonal.
In conclusion the author draws attention to an important remark of Howard Gardner
about the fact that opened and described types of intelligence should not be taken as a
given, they don’t exist as physical objects, but only as potentially useful scientific concepts.
This means that, working with them, teachers have a wide scope for creativity, which will
largely depend on what content and meanings will complete the formation of the unique
intellectual profile of a child.
Key words: intellectual development of the child, multiple intelligences, giftedness,
education.
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ МЕТОДИКИ
АНТOНА СЕМЕНОВИЧА МАКАРЕНКО
У статтл розкриваютьсѐ питаннѐ про фллософськл сторонл освлтньом системи
Антона Семеновича Макаренка, метоя ѐкого ю видлленнѐ нового методологлчного
плдходу видатного педагога до освлти й вихованнѐ. Автор даном статтл вважаю, що ю
можливлсть використовувати акслологля ѐк спослб досллдженнѐ в галузл педагоглки,
осклльки акслологлѐ, ѐк наука про природу цлнностей, влдлграю значну роль у визначеннл
динамлки розвитку поведлнкових л особистлсних ѐкостей длтей. Це означаю, що
«формуваннѐ» та «становленнѐ» цлнностей повинно бути в центрл уваги вслх, хто
займаютьсѐ педагоглкоя на науковому рлвнл ѐк з точки зору освлтньом л виховном
складових, так л з позицлм психологлм.
Ключові слова: фллософлѐ, акслологлѐ, цлнностл, лядина, особа, методологлчний
плдхлд, дитина, колектив, А. С. Макаренко.

Постановка проблемы. Вопрос о применении аксиологического
подхода в педагогике очень часто не стоит на повестке днѐ теоретиков и
практиков, поскольку многие считаят, что аксиологиѐ касаетсѐ только
философии как науки о человеке, вернее о личности, под углом зрениѐ
метафизических и абстрактных критериев. Автор данной статьи считает, что
имеетсѐ возможность использовать аксиология в качестве способа длѐ
исследованиѐ в области педагогики, потому что аксиологиѐ, как наука о
природе ценностей, играет большуя роль в определении динамики развитиѐ
поведенческих и личностных качеств детей. Это значит, что «формирование»
и «становление» ценностей должны быть в центре вниманиѐ всех, кто
занимаетсѐ педагогикой на научном уровне и с точки зрениѐ
образовательной и воспитательной составлѐящих, и с позиции психологии.
Анализ актуальных исследований. Анализ современных материалов
по вопросам философских основ воспитательной методики Антона
Семёновича Макаренко не дает конкретного и однозначного ответа на
заданнуя тему, потому что желание показать А. С. Макаренко под иным
углом зрениѐ, помимо педагогического, не давало ожидаемых
результатов. При этом было несколько попыток исследовать творческое
наследие Антона Семеновича Макаренко с позиции философии, которые
создаят костѐк настоѐщей статьи, несмотрѐ на противоречивые выводы
данных исследований, среди которых имеятсѐ как кандидатские
диссертации, так и солидные научные статьи.
Цель статьи – понимать и исследовать философские и
мировоззренческие
установки
Антона
Семеновича
Макаренко,
применѐемые к условиѐм современного мира с целья развитиѐ такого
нового научного направлениѐ, как аксиологическое макаренковедение,
которое должно опиратьсѐ на философия, социология, психология,
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акмеология длѐ полного и глубокого изучениѐ макаренковского творческого
наследиѐ, так, чтобы выходить из советского или постсоветского толкованиѐ
идей Антона Семеновича и переходить к полному дискредитирования
подлинной философской системы выдаящегосѐ педагога и воспитателѐ.
Изложение основного материала. Если посмотреть поближе на
аксиология с целья ее перехода на более высокий уровень педагогической
аксиологии, мы можем увидеть, что она изучает и исследует ценности в их
хронологическом и синхроническом развитии. Аксиологиѐ не подвергает
ценности релѐтивизму, что неправильно как с позиции философии, так и с
позиции педагогики, а стараетсѐ учитывать их в собственном историческом и
социальном контексте, обстоѐтельство очень важное сегоднѐ, поскольку
аксиологиѐ может оказать воздействие в решении антропологического
кризиса, который переживает весь мир. Этим мы хотим сказать, что
аксиологиѐ изучает ценности через призму реальности, и, наоборот, с тем,
чтобы определить, как ценности отличаятсѐ от социального конформизма и
от поведениѐ по личному расчету, несмотрѐ на то, что в некоторых
иностранных ѐзыках, таких, как итальѐнский, французский, немецкий и
английский слова «ценность» совпадает со смыслом слова «цена»,
«стоимость» (соответственно valore, valeur, Werte, value). Одновременно,
даннаѐ дисциплина стараетсѐ доказать, что, возможно, необходимо их
обоснованно критиковать, поскольку, «сама ценность должна однажды быть
подставлена под вопрос» *4+.
С этой точки зрениѐ мы считаем методологически целесообразным
длѐ современной педагогики и психологии преодолеть и переосмысливать
позиции натурализма, представлѐящего философские обстановки, по
которым ѐдром этики ѐвлѐятсѐ требованиѐ жизни, согласуящейсѐ с
законами природы, развитие естественных побуждений. Кроме того,
педагогическаѐ аксиологиѐ должна противостоѐть позициѐм этического
лессефэризма, ѐвлѐящегосѐ, по нашему мнения, последствием
постепенного
«откачиваниѐ»
воспитаниѐ
и
образованиѐ
из
педагогического процесса, в котором должны скрыватьсѐ и сохранѐтьсѐ
культурные ценности лябого народа.
Методологически, педагогическаѐ аксиологиѐ имеет задачей изучать
поведение личности с целья повысить ее внутренний статус по пирамиде
потребностей А. Маслова, хотѐ американский философ в своем труде «К
психологии бытиѐ»*3+ предполагает, что ценность ѐвлѐетсѐ избирательным
принципом, свойственным лябому живому существу. В этом пункте мы не
можем согласитьсѐ с известным психологом, потому что мы не допускаем,
что
ценность
может
быть
результатом,
или
способом
«ценностнообразованиѐ», происходѐщим от нужды, от интереса или от
долговременного чувства удовлетворенности, как считали представители
американского прагматизма, а именно: Перри, Ч. Моррис и К. Льяис.
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С тем, чтобы педагогическаѐ аксиологиѐ стала настоѐщим методом
гуманистического исследованиѐ, она должна использовать теоретические
позиции дискурса, разработанные немецким философом Ярген
Хабермасом в его теории «коммуникативного действиѐ». Им Хабермас
хочет доказать, что вопросы, касаящиесѐ морали, «активизируятсѐ» и
«актуализируятсѐ» тогда, когда неудовлетворенные нормативные
ожиданиѐ вызываят эмоционально отрицательнуя реакция, «не
укладываящуясѐ в объективный взглѐд на вещи» *1+, поэтому «Сфера
морального не есть продукт логической дефиниции или бесстрастной
оценки, а обозначаетсѐ вовлеченностья» *1+.
Как предполагает Я. Хабермас, «Моральнаѐ рефлексиѐ не может быть
отделена от активной позиции участника, а обоснование нуждаетсѐ в
«перформативной (причастной, деѐтельностной) установке». Этическаѐ
легитимность норм требует дискурсивно сформированного признаниѐ всех
участников ситуации – гласит формальный принцип дискурс-этики, который
«основан на убеждении в том, что существуят «универсалии употреблениѐ
ѐзыка» *7+. Я. Хабермас подчеркивает, что в дискурсе заложен общий
(универсалистский)
моральный
принцип.
Несмотрѐ
на
некуя
противоречивость такого утверждениѐ, поскольку Я. Хабермас не
убедительно говорит о нем *1+, мы считаем положительным моментом в
этой теоретической конструкции тот факт, что в дискурсе моральный
принцип не абстрактно и безоговорочно принимаетсѐ, а согласуетсѐ.
Следовательно, мы считаем, что конструктивным может быть только тот
дискурс, который, говорѐ ѐзыком Я. Хабермаса, опираетсѐ на коммуникативное действие, ѐвлѐящимсѐ точкой социального объединениѐ лядей.
Если принимать дискурс в качестве методологического приема длѐ
педагогической аксиологии, мы считаем, что они могут стать средством и
способом длѐ изучениѐ новых ценностных ориентиров внутри общества,
по очевидной причине. Дискурс – это же «диалог», коммуникациѐ,
«симфоническаѐ составлѐящаѐ» человеческого общениѐ (М. М. Бахтин), и
они отличаятсѐ от информации тем, что создаят новые и более
качественные межличностные свѐзи, подчеркиваящие содержательный
«контент» общениѐ. Они не создаят впечатлениѐ «социальной
значимости» личности только потому, что она в постоѐнной свѐзи с
другими (что психологически и морально абсолятно не правильно), и,
одновременно, не ограничиваятсѐ простой, и пустой, передачей
информации, котораѐ может быть некритически воспринѐто лядьми. Под
этим углом зрениѐ, мы думаем, что дискурс этики должен проводить к
тому, что Моисеем Самойловичем Каганом определено как осмысление
ценности *2, 52+. В этом пространстве смыслом становитсѐ способ
обнаружениѐ субъектом (личности) значениѐ объекта длѐ своего
субъективного бытиѐ.
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Таким образом, ценность приобретает диалектический характер,
будет «осмысленнаѐ», будет «наделена смыслом». Кроме того, напомним,
что ценность относитсѐ к сфере «бытиѐ» (субъективнаѐ – индивидуальнаѐ
сфера), и, поэтому, можно согласитьсѐ с И. Т. Фроловым, который
обозначил ценности как «специфические социальные определениѐ
объектов окружаящего мира» *6, 646+. Опираѐсь на дискурс этики, на
коммуникативное действие и на ценности, как социально «зарѐженные»
объекты, педагогическаѐ аксиологиѐ может служить методологическим
средством длѐ предотвращениѐ межличностных конфликтов. На наш
взглѐд, это возможно потому, что на основу педагогической аксиологии
возможно положить теоретические установки событийного и средового
подхода. Такие подходы, разработанные известными российскими
учеными В. И. Слободчиковым, И. Я. Шустовой, Я. С. Мануйловым,
Д. В. Григорьевым, Е. В. Боровской и другими, подчеркиваят, как важна
событийность в педагогике, потому что она создает событийнуя общность
*7+, где реализуетсѐ стремление человека быть собой с другими *там же+.
Выводы. С нашей точки зрениѐ, понѐтие «событийнаѐ общность»
ѐвлѐетсѐ очень важным, потому что в нем происходѐт процессы,
способствуящие
«пересечения»
в
общем,
эмоциональнопсихологическом и ценностно-смысловом пространствах лядей, как
встреча а-Ты, и именно там может состоѐтьсѐ дискурс как процесс
внутреннего развитиѐ и способ созданиѐ новых этических
внутригрупповых парадигм. Педагогическаѐ аксиологиѐ должна изучать и
среду, где живет личность с тем, чтобы понимать, какие имеятсѐ задатки и
дать ориентиры, чтобы обеспечивать создание благополучных условий длѐ
личностного роста, что очень важно и сегоднѐ, особенно учитываѐ
возрастаящий уровень субкультур, которые наблядаятсѐ по всему миру.
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РЕЗЯМЕ
Меттини Э. Философские основы воспитательной методики Антона Семеновича
Макаренко.
В статье раскрываетсѐ вопрос о философских сторонах образовательной
системы Антона Семеновича Макаренко с целья выделениѐ нового
методологического подхода к образования и воспитания. Автор данной статьи
считает, что имеетсѐ возможность использовать аксиология в качестве способа
длѐ исследованиѐ в области педагогики, потому что аксиологиѐ, как наука о природе
ценностей, играет большуя роль в определении динамики развитиѐ поведенческих и
личностных качеств детей. Это значит, что «формирование» и «становление»
ценностей должны быть в центре вниманиѐ всех, кто занимаетсѐ педагогикой на
научном уровне и с точки зрениѐ образовательной и воспитательной
составлѐящих, и с позиции психологии.
Ключевые слова: философиѐ, аксиологиѐ, ценности, человек, личность,
методологический подход, коллектив, Макаренко.

SUMMARY
Mettini E. Philosophical bases of Anton Semenovitch Makarenko’s educational
methods.
In the paper the question about philosophical components of Anton Semenovitch
Makarenko’s educational system is discussed, and it is aimed to emphasize a new
methodological approach to education and pedagogy. The author suggests and shows that it is
necessary to take into deliberation this topic, on account of child outlook it develops both on
educational and pedagogical ground, as well, starting with personal behavior of educator, and
interaction with other people, and finishing with moral needs of the personality. Thus, in author’s
opinion it might be possible to create some scientific paradigm which could allow to take a look
at moral and ethical education of children from positions of axiology that are related to goals of
present paper and having a particular meaning for specialized scholars, philosophers and
sociologists. Moreover, such topics draw attention of international community, as far as ethical
crisis of present world presupposes that all who want to go out of narrow frameworks of
pedagogy as science about children and have pedagogy as science about man and personality try
hard to realize such project. Besides, axiological approach to education and pedagogical sciences
allows thinking that latters must be “built up” on the basis of pluralism, because they imply a
multidisciplinary and multilayer approach to the personality based on dialogue as core for
creating new behavior, it means ethically oriented paths in education, taking into account the
fact that only an ethical regulation of conflicts in collective can give the possibility of a really
development of such personal qualities as altruism, diligence, generosity, that are needed in
interpersonal relations, at work, at school and in every place where takes place any form of
personal interaction. The author of the present paper is convicted that Anton Makarenko’s ideas
can help modern specialized scholars, studying his pedagogical heritage by creation of such new
look at Makarenko’s studies as axiological one. Moreover, scholars of other fields of research can
use Makarenko’s ideas in seeking for solution to the problem of anthropological crisis of a
modern society due to maladjustment and absence of concrete values, having a deep moral and
psychological meaning for youth. The aim of the author is underscoring how discourse must
become an important and inherent part in pedagogical sciences, and in such important fields,
related to this: education and formation. Discourse ought to become a possibility in disclosing
pedagogy, education and formation to outer world, because it is necessary that they have a
direct contact with society and environment, as far as it is impossible to figure out pedagogy out
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of the society and vice versa, if taking into account their complementary character, which can
have a positive influence both on pedagogy and society. Pedagogy cannot be content with
researching theoretical way to solving eternal questions concerning it, science has to be a
battlefield where practice must be a prerequisite and factor for further development of the
science. From this point of view, it is interesting to use Makarenko’s, Dewey’s ideas in order to
create a pedagogical pragmatism, which can go out and get free of outdated conceptions. This
process has to go in favors of a pedagogy and education that have to be aimed at observing and
studying formation of the child’s personality and his or her development into a fully rounded
moral person, as far as this process must arise on the background of democratic principles, being
ever background of pedagogy as a driving force of society.
Key words: philosophy, axiology, values, man, personality, methodological approach,
collective, Makarenko.
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РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ ПОРІВНЯЛЬНОЇ
ПЕДАГОГІКИ
УДК 37.046.16:37.014.24
Василь Білокопитов
Сумський національний аграрний університет

ОСНОВНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ВИМІРУ
ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННа аКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статтл виокремлено основнл аспекти розглѐду процесу забезпеченнѐ ѐкостл
вищом освлти в нацлональному вимлрл; визначено понѐттѐ, що характеризуять
млжнародний
вимлр
забезпеченнѐ
ѐкостл
вищом
освлти;
висвлтлено
лнтернацлоналлзацля вищом освлти в наукових роботах влтчизнѐних та зарублжних
досллдниклв; схарактеризовано два вимлри та причини розвитку лнтернацлоналлзацлм
вищом освлти; наголошено на феноменл глобаллзацлм вищом освлти; проаналлзовано
вплив процеслв лнтернацлоналлзацлм та глобаллзацлм на ѐклсть вищом освлти; показано
принципову влдмлннлсть млж понѐттѐми «лнтернацлоналлзацлѐ» та «глобаллзацлѐ»;
розглѐнуто сучаснл концепцлм ювропемзацлм, реглоналлзацлм та лнтеграцлм.
Ключові слова: вища освлта, ѐклсть вищом освлти, забезпеченнѐ ѐкостл вищом
освлти, глобаллзацлѐ, лнтернацлоналлзацлѐ, ювропемзацлѐ, реглоналлзацлѐ, лнтеграцлѐ.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство маю потребу у фахівцѐх із
високим та ѐкісним рівнем знань, здатних виконувати відповідні функції в
державних і приватних організаціѐх, тому держава зацікавлена в
забезпеченні високої ѐкості підготовки майбутніх фахівців. Розвиток процесу
забезпеченнѐ ѐкості на Ювропейському просторі вищої освіти відбувавсѐ на
всіх етапах реформаційних перетворень ѐк у межах структурних реформ
національних систем вищої освіти країн-учасниць Болонського процесу, так і
в контексті структурно-змістових і суто змістових перетворень.
Аналіз актуальних досліджень. Основні аспекти міжнародного виміру
стали предметом активного наукового дослідженнѐ широкого кола
вітчизнѐних (В. Андрущенко, М. Згуровський, А. Сбруюва та ін.) і зарубіжних
науковців (P. G. Altbach, P. Bennell, S. Cunnigham, I. Enders, J. Knight,
M. J. Lemaitre, T. Pearce, Y. Rayan, P. Scott, L. Stedman, S. Tapsall, H. Wit та ін.).
Мета статті полѐгаю у висвітленні складових міжнародного виміру
процесу забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти та їх взаюмодії.
Виклад основного матеріалу статті. Крім національного виміру
розглѐду процесу забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти («управліннѐ ѐкістя
освіти», «ліцензуваннѐ», «атестаціѐ», «акредитаціѐ», «оцінка ѐкості»,
«аудит», «моніторинг», «рейтинг»), у роботі використовуятьсѐ основні
понѐттѐ, що характеризуять міжнародний вимір забезпеченнѐ ѐкості вищої
освіти:
«інтернаціоналізаціѐ»,
«глобалізаціѐ»,
«ювропеїзаціѐ»,
«регіоналізаціѐ», «інтеграціѐ» у контексті розглѐду освітніх змін ХХІ століттѐ.
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Відома канадська дослідницѐ Дж. Найт визначаю постійне розширеннѐ
значеннѐ інтернаціоналізації вищої освіти ѐк «міжнародного виміру, що
незмінно збільшуютьсѐ у значенні, масштабі, складності» *8, 22–24].
У роботі ціюї дослідниці «Інтернаціоналізаціѐ вищої освіти у країнах
Азії» понѐттѐ «інтернаціоналізаціѐ освіти» інтерпретуютьсѐ таким чином:
а) запровадженнѐ міжнародного змісту освіти, міжнародних навчальних
матеріалів, форм діѐльності; б) процес інтеграції міжнародного та інтеркультурного виміру у викладаннѐ, наукові дослідженнѐ, соціальні послуги, що
здійсняю університет; в) процес, що охопляю не тільки зміни в навчальних
планах і мобільність студентів, але й мобільність викладачів та адміністрації,
спеціально розроблені стратегії пристосуваннѐ вищих навчальних закладів до
нових умов та отриманнѐ прибутку від інтернаціоналізації [9, 25].
Досліджуячи глобальні тенденції розвитку вищої освіти, український
науковець А. Сбруюва в роботі «Інтернаціоналізаціѐ вищої освіти: пріоритети
комплексної стратегії Ювропейського Соязу» зазначила, що об’юднана Ювропа
поставила перед вищоя освітоя завданнѐ більш ефективної участі в
глобальній конкурентній боротьбі за іноземних студентів, підвищеннѐ ѐкості
викладаннѐ та створеннѐ кращих можливостей длѐ наукових досліджень.
Демографічні проблеми даять Ювропі відчути дефіцит талановитої молоді,
тому залученнѐ й утриманнѐ найкращих спеціалістів з усього світу
усвідомляютьсѐ ѐк важливий чинник підвищеннѐ інтелектуального
потенціалу регіону, а отже, і його інноваційної та конкурентної спроможності
на глобальному ринку. Крім цього, автор додаю, що нова стратегіѐ охопляю
три клячові сфери інтернаціоналізації вищої освіти: по-перше, міжнародна
мобільність студентів і персоналу; по-друге, наданнѐ міжнародного виміру та
світової ѐкості курикулуму, розвиток цифрової грамотності; по-третю,
стратегічне співробітництво, партнерство й нарощуваннѐ інноваційного
потенціалу *3, 89–95].
У роботі голландського науковцѐ Х. де Віта «акість інтернаціоналізації
вищої освіти в Ювропі» класифіковано чотири типи мотивів інтернаціоналізації
вищої освіти: політичні (зовнішнѐ політика, національна безпека, державна та
регіональна ідентичність, мир та взаюмопорозуміннѐ, технічна підтримка);
соціо-культурні (роль університетів, міжкультурне розуміннѐ та компетенціѐ,
соціо-культурний зв’ѐзок); економічні (розвиток та конкурентоспроможність,
національний освітній попит, фінансова інтенсивність, ринок праці);
академічні (розвиток міжнародного та міжкультурного простору, навчаннѐ та
освітні послуги, розширеннѐ академічного горизонту, профіль та статус
вищого навчального закладу, покращеннѐ ѐкості, міжнародні академічні
стандарти) *13+.
У дослідженні відомого вітчизнѐного науковцѐ М. Згуровського «У
вирі глобалізації: виклики і можливості» підкресляютьсѐ, що прийдешнѐ
епоха характеризуютьсѐ стрімким наростаннѐм процесів світової
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глобалізації, ставленнѐ до ѐких неоднозначне, нерідко полѐрно
протилежне у представників різних груп населеннѐ з різних країн і регіонів
планети. На сучасному етапі існую величезний інтерес до феномену
глобалізації, і в той самий час ще не досѐгнуто глибокого розуміннѐ його
сутності, повного усвідомленнѐ позитивних і негативних його рис [2].
Австралійський дослідник С. Канінгхем, автор наукової розвідки
«Освіта без кордонів» визначаю, що під понѐттѐм «глобалізаціѐ»
об’юднуютьсѐ
низка
споріднених
концептів:
інтернаціоналізаціѐ
виробництва, торгівлі, фінансів, розвиток міжнародних корпорацій;
міжнародна мобільність фахівців, розвиток діаспорних та іммігрантських
громад; міжнародні комунікаційні потоки, що здійсняятьсѐ за допомогоя
ІКТ та забезпечуять міжнародне поширеннѐ культурних послуг, предметів
масового споживаннѐ; глобальний обмін ідеѐми й понѐттѐми, експорт
західних цінностей, духу демократії, екологічної свідомості; розвиток
міжнародних громадських організацій; зростаяче значеннѐ міжнародних
правових норм длѐ визначеннѐ національних законодавств *11, 7–8].
У сфері вищої освіти глобалізаціѐ спричинила суттюві перетвореннѐ,
зумовленість ѐких відомий американський дослідник Ф. Альтбах висвітлив
у науковій розвідці «Глобалізаціѐ та сили змін у вищій освіті», а саме:
широкі соціальні й економічні зміни реалій ХХІ століттѐ, сучасні
інформаційні технології, нові шлѐхи мисленнѐ й фінансуваннѐ вищої освіти,
зміна пріоритетів ринку праці, комерціалізаціѐ, широкомасштабна
мобільність студентів і викладачів, глобальне поширеннѐ наукових ідей,
роль англійської мови ѐк міжнародної [5].
Основним питаннѐм, що потребувало ретельного вивченнѐ, став
ступінь змін у діѐльності університетів, зокрема в міжнародній, зумовлених
процесами глобалізації.
ак результат впливу вищезазначених процесів слід узѐти до уваги три
компоненти «глобалізованої» вищої освіти, ѐкі було виокремлено в роботі
чилійської дослідниці М. Дж Лемаітре «Забезпеченнѐ ѐкості та визнаннѐ у
глобальній перспективі»: 1) довіра ѐк найважливіша соціальна вимога
(ѐкщо розвиток спрѐмовано на визнаннѐ, підвищеннѐ рівнѐ мобільності);
2) ѐкість ѐк зміст культурних змін (ѐкщо існуять різні цілі процесу
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, то й визнаннѐ ѐкості може також
зміняватисѐ); 3) роль забезпеченнѐ ѐкості у глобальній перспективі
(забезпеченнѐ ѐкості стандартів і процедур корисні тільки тоді, коли вони
здатні активно сприѐти ѐкості у вищому навчальному закладі й допомогти
їм взѐти на себе відповідальність за послуги, ѐкі вони надаять [10, 3–12].
На думку британських учених П. Беннела та Т. Пірса,
інтернаціоналізаціѐ освіти ю прѐмим наслідком глобалізації, зазначаячи
при цьому, що глобалізаціѐ ю новим, складнішим етапом процесу
інтернаціоналізації [6, 26–27].
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Щодо англійського дослідника П. Скотта, то він вважаю, що
глобалізація не можна розглѐдати просто ѐк вищу форму
інтернаціоналізації з декількох причин: 1) інтернаціоналізаціѐ передбачаю
існуваннѐ міцних національних держав: глобалізаціѐ або ігнорую, або ж ю
відверто ворожоя до них; 2) інтернаціоналізаціѐ, ѐк правило, заѐвлѐю про
себе через «високе» слово дипломатії або культури, тоді ѐк глобалізаціѐ –
«заземленоя» мовоя масового споживаннѐ та глобального капіталізму; 3)
інтернаціоналізаціѐ, пов’ѐзана з існуячим (нерівним) устроюм системи
національних держав, намагаютьсѐ відтворити й навіть легітимізувати
іюрархія та гегемонія. Глобалізаціѐ ж, навпаки, оскільки вона не пов’ѐзана
з минулим і ю діювоя (навіть руйнівноя), може сформулявати новий
порѐдок денний: глобальні кліматичні зміни, забрудненнѐ навколишнього
середовища, нові технології і, що найважливіше, нерівність між Північчя і
Півднем, між окремими націѐми» *12, 2–4].
Отже, принципова відмінність між понѐттѐми «інтернаціоналізаціѐ» і
«глобалізаціѐ» визначаютьсѐ ставленнѐм до державного суверенітету.
Інтернаціоналізаціѐ, концептуальне наповненнѐ ѐкої відбувалосѐ в
контексті політичної науки та, головним чином, міжнародних відносин, за
В. Андрущенком, ю процесом, ѐкий, по-перше, зміцняю зв’ѐзки між
державами, а по-друге, не зачіпаю фундаментальні основи державної
системи [1, 41–42].
Длѐ всебічності аналізу понѐть «інтернаціоналізаціѐ» та «глобалізаціѐ»
слід висвітлити поглѐди науковців щодо їх співвідношеннѐ. У цьому
дослідженні
співвідношеннѐ
понѐть
«глобалізаціѐ
освіти»
–
«інтернаціоналізаціѐ освіти» варто дотримуватисѐ підходу, сформульованого
відомим англійським дослідником П. Скоттом, у роботі ѐкого ці феномени не
просто суттюво відрізнѐятьсѐ один від одного, а й у низці вимірів ю
протилежними тому, що інтернаціоналізаціѐ освіти передбачаю існуваннѐ
світу, що складаютьсѐ з національних держав, між ѐкими існуять політичні
кордони, через ѐкі і з повагоя до ѐких здійсняютьсѐ обмін студентами, викладачами, науковцѐми, адміністративним персоналом, ідеѐми, навчальними
програмами тощо. Відмінність глобалізації полѐгаю в тому, що вона передбачаю суттюву зміну світового порѐдку з виникненнѐм нових регіональних
об’юднань і втратоя національними кордонами свого значеннѐ [12, 5].
Визнаний дослідник Дж. Ендерс зазначаю, що в освітній політиці
90-х років ХХ століттѐ на хвилі досѐгнень ювропейських інтеграційних
реформ та впливу процесу глобалізації виникла та сформуваласѐ сучасніша
концепціѐ «ювропеїзації», що виѐвлѐю себе в дії двох суперечливих
тенденцій. З одного боку, регіоналізація, принаймні у вищій освіті, можна
було б визначити ѐк процес зростаячого регіонального співробітництва,
охопляячи взаюмодія на всіх рівнѐх. З іншого боку, ю досить вагомі
підстави вважати, що регіоналізаціѐ у вищій освіті ю органічноя складовоя
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процесів глобалізації в тому плані, що співробітництво між сусідами
зміцняютьсѐ з метоя протидії тиску інших країн та регіонів світу *7, 363+.
Результатом з’ѐсуваннѐ сутності таких процесів, ѐк інтернаціоналізаціѐ, глобалізаціѐ, ювропеїзаціѐ стаю визначеннѐ понѐттѐ «інтеграціѐ», що
інтерпретуютьсѐ ѐк об’юднаннѐ в ціле будь-ѐких окремих частин *4, 232+.
Детальніше понѐттѐ «інтеграціѐ» визначаютьсѐ ѐк об’юднаннѐ
діѐльності організованих співдружностей лядей у певних сферах, ѐке
залежить від рішеннѐ цих лядей, тобто від їх волі й прагнень. Не можна не
погодитисѐ з думкоя М. Згуровського, що це, у першу чергу, процес
політичний. Ляди можуть активно вклячатисѐ в процеси інтеграції, бути
пасивними учасниками цих процесів або зовсім відмовитисѐ від них. Усі ці
«відтінки» інтеграційних процесів чітко іляструятьсѐ країнами
Ювропейського Соязу в ході побудови ними юдиного політичного й
економічного простору. Найхарактернішими формами інтеграції длѐ
сучасного світу ю політична, військово-політична й економічна. В
історичному аспекті різні форми інтеграції спостерігалисѐ досить давно,
особливо в політичній чи військово-політичній сферах [2].
Попередньої тези дотримуютьсѐ й В. Андрущенко, ѐкий зазначаю, що
ювропейська інтеграціѐ – це стан, досѐгнутий у часі і просторі, рівень
консолідації, злиттѐ національних освітніх систем. Ювропеїзаціѐ – це процес
змін, що сприѐять інтеграції на всіх рівнѐх – місцевому, регіональному,
національному та загальноювропейському *1, 64+.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Не
враховуячи кількість досліджень щодо процесів глобалізації та
інтернаціоналізації сучасного етапу розвитку суспільства, можна
стверджувати, що очевидним залишаютьсѐ факт, що забезпеченнѐ ѐкості
вищої освіти ще не повністя вивчений процес. Крім того, цей процес
знаходитьсѐ в постійному та незупинному розвиткові, перетинаячи
кордони й не підпорѐдковуячись національним урѐдам. Це означаю, що в
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти велике майбутню.
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РЕЗЯМЕ
Белокопытов В. Основные аспекты международного измерениѐ процесса
обеспечениѐ качества высшего образованиѐ.
В статье выделены основные аспекты рассмотрениѐ процесса обеспечениѐ
качества высшего образованиѐ в национальном измерении; определены понѐтиѐ,
которые характеризуят международное измерение обеспечениѐ качества высшего
образованиѐ; освещена интернационализациѐ в научных работах отечественных и
зарубежных исследователей; охарактеризованы два измерениѐ и причины развитиѐ
интернационализации высшего образованиѐ; уделено внимание феномену глобализации
высшего образованиѐ; проанализовано влиѐние процессов интернационализации и
глобализации на качество высшего образованиѐ; показано принципиальное различие
между понѐтиѐми «интернационализациѐ» и «глобализациѐ»; рассмотрены
современные концепции европеизации, регионализации и интеграции.
Ключевые слова: высшее образование, качество высшего образованиѐ,
обеспечение качества высшего образованиѐ, глобализациѐ, интернационализациѐ,
европеизациѐ, регионализациѐ, интеграциѐ.

SUMMARY
Bilokopytov V. The main aspects of international dimension of quality assurance in
higher education.
The main aspects of national dimension of higher education quality assurance have
been determined in the article. They are quality education management, licensing,
certification, accreditation, quality assessment, audit, monitoring, rating. As for international
dimension the main aspects of higher education quality assurance are internationalization,
globalization, Europeanization, regionalization, integration. Internationalization involves
both changes in curricula, programs of higher education and mobility of students, teachers,
administration, training programs and institutions engaged in education.
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Internationalization of education is interpreted as: a) implementation of international
educational content, international teaching materials, forms of activity; b) the integration of
international and intercultural dimension in teaching, research, social services; c) process
that includes not only changes in the curriculum and student mobility, but also mobility of
teachers and administrators, specially designed strategy of higher education adaptation to
new conditions to profit from internationalization. Factors that contribute to
internationalization acceleration are: 1) large-scale participation in higher education; 2)
development of global service competition and internationalization of labor markets; 3) cost
reduce of transport services; 4) the ability to obtain rapid information.
The term “globalization” combines a number of related concepts: the
internationalization of production, trade, finance, development of international corporations;
international mobility of professionals, international communication flows; global exchange
of ideas and concepts, export of western values, the spirit of democracy, ecological
awareness; development of international civil society organizations; the growing importance
of international law standards to determine the national legislation.
Modern concept of “Europeanization” includes two contradictory trends. On the one
hand, regionalization in higher education could be defined as the process of regional
cooperation increasing. On the other hand, regionalization in higher education is an integral
part of the globalization process in the sense that cooperation between neighbors
strengthens to counter pressure from other countries and regions of the world.
Integration is defined as the union of organized people communities in certain areas,
depending on the decision, will and aspirations of people.
Key words: higher education, quality of education, quality assurance of higher
education, globalization, internationalization, Europeanization, regionalization, integration.
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ЗАРУБІЖНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ОБДАРОВАНОСТІ:
СУЧАСНИЙ СТАН
У статтл висвлтлено сучаснл теоретичнл концепцлм розвитку обдарованостл й
таланту в зарублжному психолого-педагоглчному дискурсл, зокрема «Три види збагаченнѐ
навчальних програм» Дж. Рензуллл, «Плрамлда розвитку таланту» Дж. Плмрто,
«Диференцлйована модель обдарованостл й таланту» Ф. Ганью, «Модель пошуку
таланту» Дж. Стейнлл, «Мянхенська модель обдарованостл й таланту» К. Хеллера.
Доведено, що системний характер блльшостл з розглѐнутих у межах даном розвлдки
концепцлй забезпечую цлллснлсть навчально-виховного процесу обдарованих длтей та
молодл на рлзних етапах розвитку обдарованостл, починаячи з процесу лдентифлкацлм.
Ключові слова: обдарованлсть, талант, концепцлм обдарованостл, моделл
обдарованостл, обдарованл школѐрл.

Постановка проблеми. Сутність, природа і складові обдарованості,
співвідношеннѐ понѐть «обдарованість» і «талант» вже протѐгом тривалого
часу привертаять увагу вітчизнѐних і зарубіжних дослідників-представників
різних галузей знань: філософів, психологів, педагогів, фізіологів, неврологів
та ін. Розроблені концепції обдарованості стаять теоретичним підґрунтѐм
длѐ ідентифікації обдарованих дітей та молоді й запровадженнѐ спеціальних
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освітніх програм. Однак, на жаль, на сьогодні в нашій країні, на відміну від
таких розвинених англомовних країн, ѐк США, Канада та Велика Британіѐ,
необхідність запровадженнѐ спеціальних освітніх програм та наданнѐ
додаткових освітніх послуг длѐ обдарованих учнів у межах загальноосвітніх
навчальних закладів, поки що не визнана на державному рівні. Робота з
обдарованоя учнівськоя молоддя здійсняютьсѐ в позанавчальний час і ю, ѐк
правило, справоя окремих педагогів-ентузіастів. У той самий час екстраполѐціѐ зарубіжного досвіду організації спеціальних програм длѐ обдарованих
школѐрів передбачаю детальне вивченнѐ теоретичних засад цього процесу.
Аналіз актуальних досліджень. Теоретичні засади розвитку
обдарованості в зарубіжних країнах стали предметом дослідженнѐ таких
вітчизнѐних науковців, ѐк О. Антонова, О. Бевз, О. Бочарова, В. Волик,
М. Гальченко, Я. Гоцулѐк, Н. Дроботенко, С. Юрмаков, Д. Корольов,
Н. Лавриченко, М. Міленіна, Л. Попова, А. Сбруюва, В. Стрижалковська,
П. Тадеюв, Н. Теличко, Я. Хілько, А. Чичук та ін. у межах висвітленнѐ
широкого кола питань, присвѐчених означеній проблемі. Разом із тим
зауважимо, що динамічні зміни в суспільному житті зумовляять
необхідність постійного оновленнѐ теоретичного підґрунтѐ, що й викликаю
поѐву нових і модифікація існуячих концепцій обдарованості.
З оглѐду на такі міркуваннѐ метою статті ю висвітленнѐ сучасних
теоретичних концепцій розвитку обдарованості й таланту в зарубіжному
психолого-педагогічному дискурсі.
Виклад основного матеріалу. Перш, ніж перейти безпосередньо до
викладу матеріалу дослідженнѐ, вважаюмо за доцільне зауважити, що в
зарубіжній науково-педагогічній літературі замість концепції найчастіше
вживаютьсѐ термін «модель обдарованості», при цьому розуміннѐ моделі
вітчизнѐними вченими значно відрізнѐютьсѐ від того, що поширене в
зарубіжних країнах. У межах нашої наукової розвідки, з оглѐду на
поширеність даного терміну в наукових працѐх авторів досліджуваних
країн, термін «модель» буде вжито синонімічно терміну «концепціѐ».
Слід наголосити, що різні теоретичні концепції фокусуять увагу на
різних аспектах розвитку обдарованості, однак найбільшу увагу дослідників
привертаять саме шлѐхи розвитку обдарованості й таланту. У цьому
контексті вважаюмо за доцільне проаналізувати такі теоретичні концепції
(моделі), ѐк: «Три види збагаченнѐ навчальних програм» (Enrichment triad
model) Дж. Рензуллі, «Піраміда розвитку таланту» (Pyramid model) Дж. Піїрто,
«Диференційована модель обдарованості й таланту» (Differentiated Model of
Giftedness and Talent – DMGT) Ф. Ганью, «Модель пошуку таланту» (Talent
search) Дж. Стейнлі, «Мянхенська модель обдарованості й таланту» (The
Munich model of Giftedness and Talent) К. Хеллера.
Модель «Три види збагаченнѐ навчальних програм» Дж. Рензуллі, ѐк і
«Модель випадкового збігу» Д. Фельдмана, фокусую увагу на розвиткові
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таланту в дитѐчому та янацькому віці. Основоя длѐ розвитку таланту в даній
концепції виступаять: 1) вищі за середні когнітивні здібності; 2) креативні
здібності; 3) готовність до виконаннѐ завдань. Автор концепції наголошую, що
талант може розвиватисѐ в 15–20 % найздібніших учнів, при цьому процес
розвитку таланту зумовляютьсѐ належноя послідовністя набутого
навчального досвіду в школах. Засвоюннѐ навчального досвіду, за
твердженнѐм Дж. Рензуллі, відбуваютьсѐ в три етапи: 1) збагаченнѐ
навчальних програм у певних сферах; 2) спеціально організоване викладаннѐ
підвищеного рівнѐ тих навчальних дисциплін, що становлѐть длѐ учнѐ
предмет інтересу; 3) розвиток креативної продуктивності, що в дорослому
житті призведе до професійного внеску на користь суспільства [7].
Модель американської дослідниці Дж. Піїрто «Плрамлда розвитку
таланту», ѐк і розглѐнута вище модель Дж. Рензуллі, в основу процесу
розвитку таланту покладаю природні здібності, що маять бути розвинені
через удосконаленнѐ психологічних і когнітивних навичок. Значний влив на
напрѐм розвитку таланту справлѐять цінності сім’ї, школи, громади й
культурні цінності. Зазначені цінності можуть відкрити або знищити
можливості розвивати таланти й інтереси. На думку Дж. Піїрто, такі
психологічні характеристики, ѐк інсайт, захопленість, наполегливість та
креативність переважуять інтелект, коли йдетьсѐ про визначеннѐ вірогідності
досѐгненнѐ дитиноя визначних результатів серед однолітків *6+.
«Диференцлйована модель обдарованостл й таланту» канадського
вченого Ф. Ганью характеризую процес розвитку таланту (P) ѐк
трансформація визначних природних здібностей або дарів (G) у визначні
навички, що систематично розвиваятьсѐ й визначаять майстерність або
талант (Т) у певній сфері діѐльності. Рушіѐми означеного процесу ю три типи
каталізаторів,
зокрема:
внутрлшньо-особистлснл
(intrapersonal)
каталізатори (I), наприклад, особистісні ѐкості або процеси
самоуправліннѐ; зовнлшнл (environmental) каталізатори (E), зокрема:
соціально-демографічні чинники; психологічний вплив (з боку батьків,
учителів, однолітків); спеціальні послуги та програми розвитку талантів
тощо; випадок (chance) (C) [2, 119].
Зазначена модель охопляю шість компонентів, розподілених на дві
частини. Перша частина відображаю безпосередньо процес перетвореннѐ
природних здібностей у таланти, а друга – чинники, що на нього
впливаять, або каталізатори (див. рис. 1).
Блок Обдарованлсть (G) охопляю чотири сфери природних
здібностей: 1) інтелектуальні; 2) креативні; 3) соціально-афективні;
4) сенсорно-моторні. ак наголошую автор концепції, зазначені природні
здібності проѐвлѐятьсѐ в усіх дітей тіюя чи іншоя міроя. Однак коли такі
здібності стаять визначними, можна говорити про обдарованість. Високі
здібності або дари найкраще виѐвлѐятьсѐ в дітей раннього віку, оскільки
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зовнішні чинники й систематичне навчаннѐ майже не справлѐять на них
впливу. Однак, обдарованість проѐвлѐютьсѐ і в старших дітей, і навіть у
дорослих, насамперед, через швидкість, із ѐкоя окремі особи набуваять
нових навичок у певних сферах лядської діѐльності; чим простіше або
швидше процес навчаннѐ – тим вище природні здібності.
Каталізатори
Обдарованість
= 10 % кращих учнів
ПРИРОДНІ
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НАВИЧКИ, ЩО
СИСТЕМАТИЧНО
РОЗВИВАЮТЬСЯ
сфери
 академічна;
 мистецтво
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 спорт;
 технології

Рис. 1. Диференційована модель обдарованості Ф. Ганью
(систематизовано автором на основі автентичного джерела *2, 121])
У цьому контексті зауважимо, що широке коло вчених підкресляять
взаюмозв’ѐзок природних здібностей і темпів навчаннѐ. Так,
Л. Готтфредсон зазначаю, що «хоча серед дослідників немаю юдності щодо
визначеннѐ інтелекту, вони одностайні в тому, що саме інтелект відбиваю
здатність розмірковувати, розв’ѐзувати проблеми, мислити абстрактно й
набувати знаннѐ» *4, 93+.
Схожих поглѐдів дотримуютьсѐ й Дж. Керрол, наголошуячи, що
«фахівці в переважній своїй більшості ігноруять очевидний висновок тестів
на рівень інтелекту, ѐкий полѐгаю в тому, що показник IQ відбиваю ступінь,
до ѐкого або швидкість, із ѐкоя особи здатні навчатисѐ» *1, 44+.
На думку вчених, вимірявання краще підлѐгаять інтелектуальні та
психомоторні природні здібності, оскільки перші виѐвлѐятьсѐ за допомогоя
різноманітних IQ-тестів, що проводѐтьсѐ індивідуально або в групах і
вважаятьсѐ найбільш точними інструментами виміряваннѐ загального рівнѐ
когнітивних функцій або так званого g-фактора *1+. Длѐ виѐвленнѐ
психомоторних природних здібностей також розроблено широку сукупність
тестів, за допомогоя ѐких виміряютьсѐ рівні фізичного здоров’ѐ учнів
початкової та середньої школи. Важче підлѐгаять вимірявання креативні
здібності, оскільки наѐвні тести не даять таких точних результатів, ѐк,
наприклад, тести на рівень інтелекту. Однак найбільші труднощі в зарубіжних
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науковців і педагогів-практиків виникаять при виміряванні соціальноафективних природних здібностей, оскільки найбільш поширеними інструментами їх виміряваннѐ ю самооціняваннѐ та свідченнѐ однолітків *2, 123].
Блок Таланти (Т) в «Диференційованій моделі обдарованості й
таланту» Ф. Ганью відображаю сфери лядської діѐльності, у ѐких відбуваютьсѐ
трансформаціѐ високих здібностей у добре сформовані навички (див. рис. 1).
ак наголошую автор концепції, сфери лядської діѐльності можуть бути
найрізноманітнішими, виходити за межі тих, що представлені в даному
блоці. При цьому всі особи, чиї визначні навички дозволѐять віднести їх до
10 % найкращих учнів, можуть вважатисѐ талановитими *2, 124].
Талант ю конструктом, що постійно розвиваютьсѐ, а тому ѐк тільки
дитина набуваю нових навичок, ці навички можуть бути вимірѐними під час
іспитів, тестів на виѐвленнѐ рівнѐ навчальних досѐгнень, змагань, конкурсів
тощо. При цьому слід зауважити, що рівень навчальних досѐгнень може
зміняватисѐ у процесі навчаннѐ. ак правило, у дітей, ѐкі в початковій школі
визнавалисѐ академічно обдарованими, поступово знижуютьсѐ рівень
навчальних досѐгнень і лише найбільш амбіційні й наполегливі учні
«тримаять марку» до завершеннѐ навчаннѐ в школі.
Клячовим блоком даної моделі ю Процес розвитку таланту (Р),
автор проводить паралель між компетентністя, ѐк рівнем розвитку певних
навичок від низького до вищого за середній, та талантом. Автор концепції
підкресляю, що талант у сфері освіти обдарованих ю те саме, що й
компетентність у сфері загальної освіти.
Згідно з даноя моделля, процес розвитку таланту може відбуватисѐ
в таких формах: визріваннѐ; неформальне навчаннѐ; формальне
неінституційне навчаннѐ; формальне інституційне навчаннѐ *2, 125].
Визрлваннѐ (maturation) – це процес, що контроляютьсѐ переважно
геномом, ѐкий забезпечую ріст і трансформація всіх біологічних структур та
фізіологічних процесів. Цей процес розвитку, у своя чергу, впливаю на інші
функції на рівні фенотипу. Наприклад, дослідженнѐ свідчать, що суттюві зміни
у фізіології мозку прѐмо співпадаять з паралельними змінами в пізнавальних
досѐгненнѐх *3+. Неформальне навчаннѐ стосуютьсѐ, переважно, знань і
навичок, отриманих у щоденній діѐльності. Більшість випадків так званого
«практичного інтелекту» ю результатом неформального навчаннѐ або
навчальної діѐльності поза межами навчального закладу. Загальні знаннѐ,
навички мовленнѐ, навички соціалізації й мануальні навички формуятьсѐ в
маленьких дітей задовго до того, ѐк вони починаять відвідувати навчальний
заклад майже повністя під впливом такої неструктурованої діѐльності.
Формальне нелнституцлйне навчаннѐ, з поглѐду Ф. Ганью, ѐвлѐю собоя
аутонавчаннѐ або самонавчаннѐ, коли діти або дорослі прагнуть розвинути
свої компетенції під час дозвіллювої діѐльності. Не всі досѐгаять високих
результатів, однак існуять випадки, коли музикант-самоучка демонструю
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набагато вищі результати, ніж його однолітки, ѐкі навчаятьсѐ в музичній
школі протѐгом 5–6 років. У межах DMGT такі особи вважаятьсѐ талановитими. Формальне лнституцлйне навчаннѐ залишаютьсѐ найбільш традиційноя формоя розвитку таланту, що передбачаю офіційне визнаннѐ компетентності чи таланту. У даному випадку формальне інституційне навчаннѐ
охопляю ѐк загальноосвітні навчальні заклади, так і позашкільні *2, 125].
Другоя важливоя складовоя моделі ю чинники, що впливаять на
процес розвитку таланту, або каталізатори (див. рис. 1). У межах
внутрлшньо-особистлсних каталлзаторлв (І) автор концепції виділѐю п’ѐть
компонентів:
флзичнл
характеристики;
мотивацля;
бажаннѐ;
самоуправллннѐ та особистлснл характеристики, що впливаять на
розвиток таланту. Зовнлшнл каталлзатори (Е) охопляять такі компоненти,
ѐк: оточеннѐ (на макрорівні – географічне, демографічне, соціологічне; та
мікрорівні – розмір сім’ї, соціально-економічний статус, наѐвні в місцевій
громаді послуги); вплив значущих ослб (батьків, братів і сестер, родичів,
друзів, педагогів, менторів, кумирів та інших); пропозицлѐ послуг длѐ
розвитку таланту, що існую, ѐк правило, у таких формах, ѐк прискореннѐ,
збагаченнѐ та групуваннѐ; подлм. Важливим каталізатором розвитку таланту
ю випадок (шанс) (С). На думку Ф. Ганью, зазначений каталізатор справлѐю
вплив на зовнішні й навіть внутрішньо-особистісні каталізатори.
ак видно з рис. 1, внутрішньо-особистісні й зовнішні каталізатори
маять постійний вплив на процес розвитку таланту. Наприклад, здібні та
вмотивовані учні маять бажаннѐ навчатисѐ, щоб отримати кращі результати.
Батьки надаять моральну або матеріальну підтримку (відвідуваннѐ літніх
шкіл, спеціальних програм длѐ обдарованих тощо) длѐ досѐгненнѐ їхньоя
дитиноя кращих результатів у навчанні. Роль модератора в цьому випадку
відіграю навчальний процес, що допомагаю усвідомити, що навички
необхідно вдосконалявати навіть за умови наѐвності визначних природних
здібностей, оскільки тільки перші успіхи можуть не вимагати жодних зусиль.
Іноді зовнішні каталізатори справлѐять вплив опосередковано, через
внутрішньо-особистісні каталізатори. Слід зазначити, що існуять різні види
взаюмодії між компонентами моделі, що характеризуять складний
багатоаспектний процес розвитку таланту.
Таким чином, розглѐнута концепціѐ спрѐмована на з’ѐсуваннѐ
сутності процесу розвитку таланту, ѐку автор вбачаю в перетворенні
природних здібностей у сформовані навички в різних сферах лядської
діѐльності в результаті складної взаюмодії внутрішньо-особистісних і
зовнішніх чинників впливу на зазначений процес. Особливістя даної
концепції ю чітке розмежовуваннѐ понѐть «обдарованість» (визначні
природні здібності) і «таланти» (визначні сформовані навички).
Дещо схожоя на попередня ю «Мянхенська модель обдарованості й
таланту» К. Хеллера, оскільки вона передбачаю розвиток природних
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здібностей (факторів таланту) в низці сфер під впливом внутрішніх та
зовнішніх чинників (модераторів) (див. рис. 2), однак головноя відмінністя
від попередньої моделі ю використаннѐ понѐть «обдарованість» і «талант» ѐк
синонімічних, у той час ѐк Ф. Ганью наголошую на тому, що талант ю
результатом розвитку природних здібностей (обдарованості).
Згідно з моделля К. Хеллера, фактори таланту (провісники) охопляять,
крім
інтелектуальних
(лінгвістичних,
математичних,
технічноконструкторських тощо), креативні здібності (оригінальність, продуктивність,
гнучкість, ліквідність тощо), соціальні компетентності (здатність до
плануваннѐ, лідерство, контроль над соціальноя взаюмодіюя інших осіб),
музично-артистичні здібності, психомоторні навички та практичний інтелект.
Зазначені фактори ю фундаментальними, але, за слушним зауваженнѐм
авторів моделі, не юдиними можливими складовими обдарованості. Длѐ
розвитку окреслених факторів необхідні сприѐтливі умови, ѐкі передбачаять
активне навчаннѐ, сприѐтливі особистісні характеристики й зовнішні чинники.
У результаті визначні досѐгненнѐ ю продуктом складної взаюмодії факторів
таланту та модераторів (див. рис. 2).
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Рис. 2. «Мянхенська модель обдарованості й таланту» К. Хеллера [5]
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«Модель пошуку таланту» Дж. Стейнлі спрѐмована на виѐвленнѐ
особливостей розвитку здібностей математично обдарованих учнів.
Важливоя складовоя моделі ю спеціальне тестуваннѐ в таких клячових
когнітивних сферах, ѐк вербальне, математичне і просторове мисленнѐ із
застосуваннѐм інструментів високого рівнѐ, що дозволѐять точно
вимірявати здібності обдарованих учнів.
Інша складова моделі полѐгаю в досѐгненні оптимального
співвідношеннѐ між виѐвленими в результаті тестуваннѐ здібностѐми й
рівнем наѐвних навчальних програм, ѐк шкільних, так і позашкільних. Таке
оптимальне співвідношеннѐ досѐгаютьсѐ через прискореннѐ в навчанні та
пристосуваннѐ темпу поданнѐ навчального матеріалу до здібностей
школѐрів. В основу «Модель пошуку таланту» покладено гіпотезу про те,
що мотиваціѐ, готовність до виконаннѐ завдань та наполегливість
зумовляятьсѐ й підтримуятьсѐ належним півнем стимуляваннѐ, ѐкий
досѐгнуто завдѐки такому оптимальному співвідношення. Оптимальне
співвідношеннѐ також стосуютьсѐ інтересів, уподобань та цінностей учнів.
Ураховуячи той факт, що згадані вище чинники зміняятьсѐ з часом,
оптимальна організаціѐ навчальних програм длѐ окремих учнів з
урахуваннѐм їхнього вибору майбутньої професії маю бути змінена *8+.
Отже, сутність моделі пошуку талантів полѐгаю в розробленні
оптимальних навчальних програм длѐ обдарованих учнів з урахуваннѐм
виѐвлених у результаті тестуваннѐ їхніх здібностей.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, розглѐнуті в межах даної статті зарубіжні психолого-педагогічні
концепції обдарованості дозволѐять констатувати, що вони маять
практико-оріюнтований характер, оскільки спрѐмовані не лише на
теоретичне поѐсненнѐ феномену обдарованості й механізмів її розвитку, а
ю теоретико-методологічним підґрунтѐм навчаннѐ обдарованих учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах. Системний характер більшості з
розглѐнутих у межах даної розвідки концепцій забезпечую цілісність
навчально-виховного процесу обдарованих дітей та молоді на різних
етапах розвитку обдарованості, починаячи з процесу ідентифікації.
У подальшому з метоя різнобічного висвітленнѐ окресленої
проблеми доцільним бачитьсѐ вивченнѐ зарубіжних філософських і
медико-біологічних концепцій обдарованості.
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РЕЗЯМЕ
Бойченко М. Зарубежные психолого-педагогические концепции одаренности:
современное состоѐние.
В статье освещены современные теоретические концепции развитиѐ
одаренности и таланта в зарубежном психолого-педагогическом дискурсе, в
частности «Три вида обогащениѐ учебных программ» Дж. Рензулли, «Пирамида
развитиѐ таланта» Дж. Пиирто, «Дифференцированнаѐ модель одаренности и
таланта» Ф. Ганье, «Модель поиска таланта» Дж. Стейнли, «Мянхенскаѐ модель
одаренности и таланта» К. Хеллера. Доказано, что системный характер
большинства рассматриваемых в рамках данной статьи концепций обеспечивает
целостность учебно-воспитательного процесса одаренных детей и молодежи на
разных этапах развитиѐ одаренности, начинаѐ с процесса идентификации.
Ключевые слова: одаренность, талант, концепции одаренности, модели
одаренности, одаренные школьники.

SUMMARY
Boichenko M. Foreign psychological-pedagogical conceptions of giftedness: current
status.
In the article the modern theoretical conceptions (models) of giftedness and talent
development in the foreign psychological-pedagogical discourse are revealed, in particular,
J. Renzulli’s “Enrichment triad model” (focuses on talent development in childhood and
adolescence; the basis for talent development in this model are: 1) above average cognitive
abilities; 2) creative abilities; 3) readiness to perform tasks); J. Piirto’s “Pyramid model” (the basis
for talent development constitute natural abilities that should be developed through the
improvement of psychological and cognitive skills); F. Gagné’s “Differentiated Model of
Giftedness and Talent – DMGT” (describes the talent development process as the transformation
of the outstanding natural abilities or gifts to the outstanding skills that are being systematically
developed, and determine the skill or talent in a particular field of activity); J. C. Stanley’s “Talent
search” (aims to identify the peculiarities of the mathematically gifted students’ abilities
development; an important component of the model is testing in such key cognitive areas as
verbal, mathematical, and spatial reasoning using the high-level tools to accurately measure the
ability of gifted students); K. Heller’s “The Munich model of giftedness and talent” (provides for
the development of natural abilities (factors of talent) in a number of spheres under the influence
of internal and external factors (moderators).
Considered in the article foreign psychological-pedagogical conceptions of giftedness
allow concluding that they are practice-oriented in nature, since they are aimed not only at
theoretical explanation of the phenomenon of giftedness and mechanisms of its
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development, but are the theoretical and methodological basis of the education of gifted
students in secondary schools.
It is proved that the systemic nature of the most conceptions revealed in this article
ensures the integrity of the educational process of gifted children and youth at different
stages of talent development, starting with the identification process.
In the future, with the aim of a thorough reflection of the designated problem it is
expedient to study foreign philosophical and medico-biological conceptions of giftedness.
Key words: giftedness, talent, conceptions of giftedness, models of giftedness, gifted
students.
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Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

ҐЕНЕЗА КОРПОРАТИВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У США
У статтл проаналлзовано особливостл становленнѐ корпоративного
унлверситету ѐк форми органлзацлм корпоративном освлти у США; виѐвлено, що
головними соцлально-економлчними передумовами становленнѐ цього освлтнього
феномену були: перехлд влд лндустрлального сусплльства до лнформацлйном економлки,
невлдповлднлсть ѐкостл професлйного навчаннѐ у традицлйних закладах освлти
практичним вимогам виробництва, демографлчний фактор; з’ѐсовано, що
функцлональними особливостѐми перших корпоративних унлверситетлв були мх
закритлсть, суворе структурне плдпорѐдкуваннѐ органлзацлм-засновнику, влдсутнлсть
партнерства лз зовнлшнлми освлтнлми структурами.
Ключові слова: корпоративний унлверситет, корпоративна освлта, США,
соцлально-економлчнл передумови, соцлальне партнерство, Інститут лнженерлм та
менеджменту корпорацлм General Motors, Корпоративна школа корпорацлм General
Electric, Унлверситет Уолта Длснеѐ, Унлверситет Гамбургер, Унлверситет Motorola.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток економіки, досѐгненнѐ в
галузі науки й техніки, інформатизаціѐ американського суспільства у другій
половині минулого століттѐ зумовили гостру потребу в забезпеченні
економіки висококваліфікованими кадрами. Вирішеннѐ ціюї проблеми
вимагало нових підходів до освіти, оскільки традиційні навчальні заклади
не могли забезпечити достатнього рівнѐ професійної підготовки в умовах
швидкого соціально-економічного прогресу. Виникаю і набуваю швидкого
розвитку корпоративний університет ѐк сучасна й найбільш прогресивна
форма корпоративної освіти.
Вивченнѐ й аналіз прогресивного досвіду Сполучених Штатів
Америки ѐк країни, де корпоративні університети з’ѐвилисѐ вперше й
набули найвищого ступенѐ розвитку, ю надзвичайно актуальним в умовах
економічної кризи в Україні та необхідності пошуку шлѐхів підвищеннѐ
конкурентоспроможності підприюмств за допомогоя освіти й підготовки
кваліфікованої робочої сили.
Аналіз актуальних досліджень. Дослідження різних аспектів
проблем корпоративної освіти в зарубіжних країнах присвѐчено праці
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вітчизнѐних і зарубіжних учених: К. Аргіріса, С. Бабушко, Н. Лоргіної,
Ю. Малахова, Л. Лук’ѐнової, Н. Ничкало, О. Огіюнко, Т. Радаюва, Н. Пазяри,
П. Сенжа та ін. Водночас залишаютьсѐ недостатньо вивченим і
узагальненим досвід розвитку корпоративних університетів у США.
Мета статті: виѐвленнѐ соціально-економічних передумов та
особливостей становленнѐ корпоративного університету ѐк форми
організації корпоративної освіти у США.
Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети
використовувавсѐ комплекс взаюмопов’ѐзаних методів дослідженнѐ, а
саме: компаративний, структурний, системно-функціональний аналіз,
порівнѐннѐ й узагальненнѐ, що ю необхідними длѐ вивченнѐ праць
науковців, офіційних і нормативних документів та емпіричних даних.
Виклад основного матеріалу. Корпоративний університет – це
форма підготовки й розвитку персоналу, спрѐмована на вирішеннѐ
стратегічних завдань організації. ак зазначаю С. Грачова [1], основоя будьѐкого корпоративного університету, ѐк і всіх класичних університетів, ю
системність підходу до процесу навчаннѐ. Проте причини виникненнѐ
одних та інших різні. Класичні університети виникли через необхідність
пізнаннѐ навколишнього світу, систематизації всіх знань і передачі їх
нащадкам. Корпоративні університети з’ѐвилисѐ через прискореннѐ темпів
життѐ, необхідність адаптуватисѐ до швидкого науково-технічного
прогресу, збільшеннѐ конкуренції на ринку праці.
Термін «корпоративний університет» набуваю вжитку у 1980-х рр. і
стосуютьсѐ освітніх проектів великих корпорацій, що називалисѐ
університетами, академіѐми, інститутами та школами, проте на практиці це
ѐвище виникло значно раніше. Перші навчальні заклади такого зразка порѐд
із класичними університетами з’ѐвлѐятьсѐ у 20 рр. минулого століттѐ ѐк
складова нової системи професійного навчаннѐ, зануреного в практику.
За визначеннѐм Марка Аллена (Mark Allen), корпоративний
університет – це «заклад освіти, ѐкий ю стратегічним інструментом,
призначеним длѐ допомоги компанії-засновнику в досѐгненні своюї місії
шлѐхом здійсненнѐ діѐльності, що заохочую індивідуальне й організаційне
навчаннѐ, здобуваннѐ знань і набуттѐ мудрості» *2, 9+. ак бачимо з
визначеннѐ, призначеннѐм корпоративного університету ю впровадженнѐ
навчаннѐ у виробництво з метоя вирішеннѐ не лише поточних завдань, а й
задоволеннѐ перспективних потреб і стратегій розвитку організації.
Корпоративний університет покликаний вирішувати проблеми оціняваннѐ
потреб, розвитку управлінського персоналу, розробки програм електронного
навчаннѐ, розвитку соціального партнерства тощо. Пропонуютьсѐ широкий
спектр програм, від базового до докторського рівнѐ, усѐ навчальна діѐльність
спрѐмована на задоволеннѐ потреб окремих осіб та організацій.
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Серед учених існуять різні думки щодо того, ѐкий корпоративний
університет виник найпершим, проте всі дослідженнѐ підтверджуять, що це
відбулось у Сполучених Штатах Америки *2; 3; 11+. Основноя передумовоя
його виникненнѐ був перехід від індустріального суспільства, що вимагало
кваліфікованих працівників, до інформаційної економіки, що базуютьсѐ на
знаннѐх. До факторів, ѐкі зумовили зародженнѐ цього феномену, учені *2; 5;
12; 13+ також відносѐть зближеннѐ навчаннѐ й виробництва (навчаннѐ
відбуваютьсѐ безпосередньо на робочому місці, а не поза ним), зміну
пріоритетів працівників, длѐ ѐких можливості навчаннѐ в організації
становили більшу цінність, ніж гарантіѐ зайнѐтості на роботі, невідповідність
рівнѐ та ѐкості професійного навчаннѐ у традиційних закладах освіти
практичним вимогам виробництва, економічну вигоду длѐ підприюмств від
навчаннѐ своїх працівників, необхідність наданнѐ можливості постійного
поновленнѐ знань працівників в умовах інформаційного суспільства й
забезпеченнѐ їх конкурентоспроможності в умовах глобальної економіки,
важливість длѐ компаній відповідати очікуваннѐм кліюнтів. Важливим
чинником зростаннѐ числа корпоративних університетів ю також
демографічна ситуаціѐ. До 2020 р. у Сполучених Штатах очікуютьсѐ вихід на
пенсія сімдесѐти мільйонів так званих бейбі бумерів (baby boomers – дітей,
що народилисѐ під час повоюнного демографічного вибуху), замість ѐких на
робочі місцѐ прийдуть лише сорок мільйонів працівників. Вирішеннѐм
кадрової проблеми у високорозвинених країнах, таких, ѐк Сполучені Штати
Америки, Е. Гордон (E. Gordon) *9+ вважаю розвиток корпоративних
університетів ѐк найбільш ефективної форми організації навчаннѐ й
підготовки висококваліфікованих працівників.
Розуміннѐ сучасного корпоративного університету неможливе без
дослідженнѐ попередніх форм його функціонуваннѐ, ѐкі слугували основоя
та створявали умови длѐ його подальшого розвитку. Першими
корпоративними університетами вчені називаять Корпоративну школу
компанії General Electric (1914) та Інститут інженерії та менеджменту
корпорації General Motors (1927) *6; 10+. На початку це були заклади
закритого типу, ѐкі уникали партнерства із зовнішніми освітніми структурами
й прагнули самостійно розроблявати програми підготовки та професійного
розвитку персоналу відповідно до вимог корпорації. Проте, не зважаячи на
певну обмеженість перших корпоративних університетів, їх заснуваннѐ стало
длѐ зазначених компаній значним досѐгненнѐм та кроком вперед у сфері
розвитку лядського капіталу, а отже їх можна вважати першими зразками
організацій, що навчаятьсѐ, та стверджувати, що вони здійснили
визначальний внесок у справу зближеннѐ навчаннѐ й виробництва та
визначили шлѐхи подальшого розвитку корпоративної освіти в цій країні.
Важливо зазначити, що, оскільки корпоративні університети, ѐкі
з’ѐвилисѐ в першій половині ХХ ст., функціонували ізольовано й жодним
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чином не були пов’ѐзані з існуячими освітніми структурами, то корпорації
прагнули отримати акредитація своїх освітніх програм *8+. У результаті
протѐгом 1920-х – 1980-х рр. бакалаврські й магістерські ступені було
запроваджено в корпоративних університетах, заснованих банківськими
установами, страховими та комп’ятерними компаніѐми, проектними і
машинобудівельними фірмами, організаціѐми у сфері охорони здоров’ѐ й
підприюмствами в текстильній промисловості.
У 80-х рр. минулого століттѐ відбуваютьсѐ переосмисленнѐ підходів
до розвитку персоналу. акщо раніше навчаннѐ в основному надавалось
управлінському персоналу та спрѐмовувалосѐ на вирішеннѐ конкретних
проблем, що виникали на робочому місці, то тепер освіту почали
розглѐдати в контексті загального розвитку корпорації й надавати ширшим
категоріѐм працівників за умови збільшеннѐ продуктивності та
конкурентоспроможності підприюмства.
Першим корпоративним університетом нового зразка став
Університет Уолта Діснеѐ, створений у 1955 р. з метоя освіти та підготовки
«касти» надзвичайно компетентних працівників на основі визначених
корпораціюя принципів задлѐ досѐгненнѐ юдиної місії – зробити
щасливими кліюнтів *7+. Основноя ідеюя Уолта Діснеѐ було створеннѐ
університету на території компанії, де зосереджуватиметьсѐ всѐ навчальна
діѐльність, за результатами ѐкої слухачі отримуватимуть сертифікати.
Зараз Університет Уолта Діснеѐ – це ѐвище, ѐке не обмежуютьсѐ
навчальним приміщеннѐм і функціоную в партнерстві зі структурними
підрозділами компанії, надаячи освітні послуги на місцѐх. Освітній
персонал тісно співпрацяю з керівниками структурних підрозділів у
розробці програм, ѐкі відповідаять поточним потребам корпорації. І хоча,
ѐк зазначаю Карен Барлі (Karen Barley) *4+, Університет Уолта Діснеѐ не
створив зовнішніх партнерських зв’ѐзків із іншими закладами освіти, він
побудував надзвичайно тісне внутрішню партнерство, ѐке сприѐло
забезпечення високої ефективності компанії.
Серед перших корпоративних університетів, що мали визначальний
вплив на подальший розвиток ціюї форми організаційного навчаннѐ, також
називаять Університет Гамбургер (Hamburger University), заснований у
1961 р. компаніюя McDonalds з метоя професійного навчаннѐ своїх
працівників задлѐ забезпеченнѐ високої ѐкості обслуговуваннѐ своїх
кліюнтів у різних країнах світу.
Ще один корпоративний університет, ѐкий заслуговую на особливу
увагу, було створено в 1981 р. компаніюя Motorola. ак і в інших подібних
закладах того часу, навчальний процес у цьому закладі знаходивсѐ під
цілковитим контролем корпорації, оріюнтувавсѐ винѐтково на її цінності й
задоволеннѐ потреб у кваліфікованих кадрах. Однак у своюму баченні
стратегії розвитку корпоративного університету компаніѐ Motorola пішла
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значно далі за інших. акщо в перші роки існуваннѐ університету його
партнерська співпрацѐ в розробці навчальних програм та курсів обмежуваласѐ лише підрозділами компанії, то на початку 1990-х рр. цей заклад
кардинально змінив своя концепція партнерства й почав активно співпрацявати з іншими компаніѐми, що мали корпоративні університети, а також із
традиційними вищими і середніми навчальними закладами над поширеннѐм
передової практики, досвіду й найбільш ефективних методів роботи.
Університет Motorola маю акредитовані програми й надаю допомогу
іншим університетам у підготовці персоналу длѐ високотехнологічних
галузей, виступаю організатором конференцій длѐ керівників бізнесу та
освітньої сфери з обміну ідеѐми щодо перспектив розвитку освіти й праці в
Америці. Усвідомляячи дефіцит висококваліфікованих кадрів у технічних
галузѐх, компаніѐ Motorola вбачаю своя місія в підготовці наступних
поколінь працівників у сфері високих технологій. Завдѐки політиці
відкритості й обміну передовим досвідом та ідеѐми вона займаю провідні
позиції у сфері освіти й розвитку лядських ресурсів у США та ю прикладом
ефективного соціального партнерства між бізнесом та освітоя *4].
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень.
Підсумовуячи результати здійсненого дослідженнѐ, можемо зробити
висновок про те, що:
– в умовах стрімкого розвитку економіки на початку минулого століттѐ у
США виникаю нова форма організаційного навчаннѐ – корпоративний
університет, ѐкий ю механізмом вирішеннѐ поточних завдань і задоволеннѐ
перспективних потреб та стратегій розвитку організації;
– до соціально-економічних передумов становленнѐ корпоративних
університетів належать: перехід від індустріального суспільства до
інформаційної економіки; зближеннѐ навчаннѐ й виробництва;
невідповідність рівнѐ та ѐкості професійного навчаннѐ у традиційних
закладах освіти практичним вимогам виробництва; демографічний фактор;
– функціональними особливостѐми перших корпоративних
університетів були їх закритість, суворе структурне підпорѐдкуваннѐ
організації-засновнику, відсутність партнерства із зовнішніми освітніми
структурами, що не применшую їх вагомого внеску у справу зближеннѐ
навчаннѐ й виробництва та визначеннѐ шлѐхів подальшого розвитку
корпоративної освіти у США.
До перспективних напрѐмів подальших досліджень належить
вивченнѐ особливостей функціонуваннѐ корпоративних університетів у
США на сучасному етапі.
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РЕЗЯМЕ
Литовченко И. Становление корпоративного университета: американский
контекст.
В статье проанализированы особенности становлениѐ корпоративного
университета как формы организации корпоративного образованиѐ в США;
выѐвлено, что главными социально-экономическими предпосылками становлениѐ
этого образовательного феномена были: переход от индустриального общества к
информационной экономике, несоответствие качества профессионального
обучениѐ в традиционных учебных заведениѐх практическим требованиѐм
производства, демографический фактор; выѐснено, что функциональными
особенностѐми первых корпоративных университетов были их закрытость,
строгое
структурное
подчинение
организации-учредителя,
отсутствие
партнерства с внешними образовательными структурами.
Ключевые слова: корпоративный университет, корпоративное образование,
США, социально-экономические предпосылки, социальное партнерство, Институт
инженерии и менеджмента корпорации General Motors, Корпоративнаѐ школа
корпорации General Electric, Университет Уолта Диснеѐ, Университет Гамбургер,
Университет Motorola.
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SUMMARY
Lytovchenko I. Formation of the corporate university: American context.
The article analyzes the features of the corporate university as a form of organization of
corporate education in the United States which arose against the background of the rapid economic development and advances in science and technology at the beginning of the last century.
The corporate university emerged as a mechanism for solving current problems and
needs of the strategic development of the organization. It has been revealed that the main
socio-economic preconditions for the formation of this educational phenomenon were: the
transition from the industrial society, which required skilled workers to the information
economy based on knowledge; convergence of learning and manufacture; change in
priorities of workers, who valued training opportunities in the organization more than
security of their employment; inadequacy of vocational training in the traditional education
institutions to practical job requirements; economic benefits for businesses from training
their employees in organizations; the need to provide the continuous training to workers in
the information society and ensure their competitiveness in the global economy; the
importance for companies to meet the expectations of customers; the demographic factor.
Among the first corporate universities which emerged in the USА were: the General
Electric Corporate School, the General Motors Institute of Engineering and Management,
Disney University, Hamburger University, Motorola University. It was found out that the first
corporate universities were characterized by strict structural subordination to the parent
organization and the lack of partnership with external educational institutions. However,
despite their certain limitations, the first corporate universities became a significant
achievement and a step forward in the development of human capital. Therefore their parent
companies can be considered the first examples of learning organizations, which have made
a decisive contribution into the convergence of education and manufacture and identified the
ways of further development of corporate education in the country.
Key words: corporate university, corporate education, United States, socio-economic
background, social partnership, General Motors Institute of Engineering and Management,
General Electric Corporate School, Disney University, Hamburger University, Motorola University.
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Дар’я Медведовська
УАБС

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ аКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
У статтл автор розглѐдаю понѐттѐ «ѐклсть вищом освлти», аналлзую рлзноманлтнл плдходи до його визначеннѐ та досвлд Великом Британлм, можливлсть використаннѐ цього досвлду в сучаснлй системл влтчизнѐном вищом освлти. Надаютьсѐ стисла
характеристика сучасних критерлмв оцлнки ѐкостл освлти, критерлмв л стандартлв, ѐкл
використовуятьсѐ длѐ оцлняваннѐ ѐкостл освлти. Визначатьсѐ, що на рлвнл навчального
закладу потрлбно забезпечити ѐклсне наданнѐ освлтнлх послуг; длюво впроваджувати
млжнароднл стандарти ѐкостл освлти; сприѐти органлзацлм навчального процесу,
адекватного сучасним тенденцлѐм розвитку нацлональном та свлтовом економлки.
Ключові слова: ѐклсть вищом освлти, управллннѐ, освлтнл стандарти,
оцлняваннѐ, забезпеченнѐ ѐкостл вищом освлти.

Постановка проблеми. Розуміннѐ провідної ролі освіти в
інформаційному суспільстві зробило нагальноя проблему ѐкості освіти ѐк
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длѐ самих замовників ціюї послуги, так і длѐ держави в цілому. Наука і освіта –
це життюво важливі сфери, без ѐких неможливо будівництво розвинутого
демократичного суспільства. Усі документи Болонського процесу, ѐкі були
підписані міністрами, відповідальними за вищу освіту країн-учасників цього
процесу, наголошуять на нагальності ціюї проблеми. У контексті Болонського
процесу ѐкість освіти – це системно-соціальні ѐкості й характеристики, ѐкі
визначаять відповідність системи освіти прийнѐтим вимогам, соціальним
нормам, державним стандартам. [2, 171+. Длѐ того, щоб навчальний заклад
уважавсѐ сучасним і престижним, необхідно приділѐти увагу вирішення
найголовнішої мети – забезпечення ѐкості знань. Проблема ѐкості знань
випускників вищих навчальних закладів залишатьсѐ одніюя з найважливіших,
і в водночас – одніюя з найскладніших.
Управліннѐ ѐкістя вищої освіти ѐк термін належить до процесу
оцінки ѐкості, ѐкий сконцентрований на внутрішній оцінці ѐкості вишу або
програми. Це сукупність заходів, ѐкі регулѐрно здійсняятьсѐ в системі або
на інституційному рівні, щоб забезпечити ѐкість вищої освіти й поліпшити її
в цілому. Цей термін охопляю всі заходи щодо здійсненнѐ політики,
спрѐмованої на підвищеннѐ ѐкості через її плануваннѐ, контроль за ѐкістя,
забезпеченнѐ ѐкості та механізми його підвищеннѐ. Управліннѐ ѐкістя
вищої освіти пов’ѐзане з певним набором операційних методів і дій, ѐкі
розроблѐять і використовуять длѐ того, щоб виконати вимоги, що
висуваятьсѐ до ѐкості *5, 172].
акість вищої освіти трактуютьсѐ ѐк здатність задовольнѐти потреби
споживачів і суб’юктів освітнього процесу. Тому основним критеріюм ѐкості
освіти виступаю ступінь задоволеннѐ потреб особистості й суспільства,
відповідності запитам особистості, роботодавців і суспільства. Оскільки
запити різних соціальних, професійних груп, окремих осіб можуть бути
різними, тому й результати освіти можуть бути оцінені різними суб’юктами
(студентами, батьками, викладачами, роботодавцѐми тощо) за різними
критеріѐми, на різних рівнѐх, а це актуалізую проблему підходів щодо
технології моніторингу та управліннѐ ѐкістя вищої освіти.
Аналіз актуальних досліджень. Зарубіжні й вітчизнѐні автори
досліджуять ѐкість освіти одразу в кількох аспектах: соціальнофілософському, освітньому та педагогічному (В. Андрущенко, В. Астахова,
Л. Горбунова, М. Култаюва, М. Лукашевич, В. Лутай та інші), філософськоосвітѐнському та управлінському (О. Величко, А. Софрон, Т. Гусен, Д. Дзвінчук,
Б. Жебровський, М. Кисіль, А. Тайджман), суспільно-економічному,
соціокультурному та освітньому (К. Корсак, Р. Браун), соціологічному
(В. Кушерець, М. Романенко, О. Скідун, Н. Щипачова). Серед британських
учених, ѐкі вивчали проблему ѐкості вищої освіти, слід згадати Вес Стритинг
(Wes Streeting), Грем Вайз (Graeme Wise), Пол Тейлор (Paul Taylor), Денні
Вілдінг (Danny Wilding), Дженіс Кей (Janice Kay), Елизабет Данн (Elisabeth
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Dunne), Джеймс Хатчисон (James Hutchinson), Едвард Салліс (Edward Sallis).
Також порівнѐльному аналізу ѐкості вищої освіти в Україні та Великій Британії
приділили увагу Г. Калінічева, Н. Статінова, Н. Сухова, О. Ворожейкіна.
Мета статті. Метоя даної статті ю проведеннѐ аналізу ювропейських
підходів із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, ѐкі були б корисні длѐ
використаннѐ у вітчизнѐній системі вищої освіти.
Методи дослідження. Длѐ написаннѐ статті було використано
системний аналіз психолого-педагогічної літератури, Інтернет матеріалів
длѐ опису понѐтійного полѐ проблеми, аналіз нормативних документів із
вищої професійної освіти, аналіз та узагальненнѐ ювропейського досвіду
щодо ѐкості вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах постійного
швидкого розвитку суспільства, глобалізації й конкуренції на ринку праці,
необхідності широкого використаннѐ інформаційних ресурсів і
технологічних надбань, особливого значеннѐ набуваю підвищеннѐ ѐкості
підготовки кваліфікованого фахівцѐ. Нові реалії висуваять інші вимоги до
ѐкості освіти, зокрема, універсальності підготовки випускників вищих
навчальних закладів, їхньої адаптації до соціальних умов, особистісної
оріюнтованості навчального процесу, його інформатизації, визначальній
важливості освіти в забезпеченні сталого лядського розвитку. У високій
ѐкості освітніх послуг зацікавлені ѐк окрема особа (студент), так і держава,
що маю виступати гарантом національних інтересів. Крім того, у ѐкості
освіти виѐвлѐю зацікавленість і роботодавець. акість – одна з
найважливіших філософських категорій. акість освіти значноя міроя
залежить від активності того, хто навчаютьсѐ на занѐттѐх, від бажаннѐ
кожного студента розвиватись і самовдосконаляватись, від здатності та
готовності використовувати набуті знаннѐ тощо *2, 364].
ак свідчить оглѐд існуячих джерел, ювропейські моделі оцінки ѐкості
вищої освіти переважно поділѐять такі світові концептуальні підходи:
1) оцінка «споживача» переважаю над оцінкоя «виробника»;
2) комплексний розглѐд проблеми ѐкості через створеннѐ клячових
елементів (освітніх стандартів, оцінки досѐгнень незалежними
організаціѐми, автономії навчальних закладів тощо);
3) розуміннѐ можливостей більш об’юктивної оцінки ѐкості освіти
лише з плином певного часу;
4) визначеннѐ рейтингу вищих навчальних закладів переважно за
такими основними параметрами, ѐк репутаціѐ в суспільстві, вступний
конкурс, науковий потенціал професорсько-викладацького складу (у тому
числі й кількість Нобелівських лауреатів), фінансові ресурси закладу,
задоволеність студентів ѐкістя та організаціюя навчального процесу,
задоволеність роботодавців ѐкістя підготовки фахівців;
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5) повага до відмінностей між різними національними системами, а
також до індивідуальних конкурентних переваг із оціняваннѐм закладу в
цілому;
6) поюднаннѐ внутрішньої й зовнішньої оцінки;
7) використаннѐ оцінки ѐк засобу звітності та ѐк засобу сприѐннѐ
розвиткові навчального закладу;
8) використаннѐ багаторівневого системного моделяваннѐ при
плануванні досліджень з ѐкості освіти;
9) широке розуміннѐ освітніх досѐгнень (досѐгненнѐ з предмета,
динаміка освітніх досѐгнень, ставленнѐ до навчальних предметів;
задоволеність освітоя; подальша освіта і кар’юра);
10) проведеннѐ моніторингу ѐкості на національному та
міжнародному рівнѐх ѐк основи длѐ прийнѐттѐ управлінських рішень;
11) розуміннѐ, що ѐкість університетської освіти не піддаютьсѐ
абсолятному та однозначному вимірявання, оскільки таке виміряваннѐ
маю вклячати наѐвний рівень соціально-економічного розвитку країни,
реальні доходи, обсѐги споживаннѐ матеріальних і духовних благ та
послуг, а також різні рівні розвитку потреб лядини;
12) тенденціѐ до використаннѐ юдиної термінології, що сприѐю
покращення міжнародної комунікації ѐк між національними системами
вищої освіти, так і між різноманітними освітніми профілѐми (програмами
підготовки) *1, 6].
У світовій практиці застосовуятьсѐ три основних підходи до
оціняваннѐ ѐкості освіти: репутаційний (на основі експертних оцінок),
результативний (за об’юктивними показниками) і загальний. Кількість
підходів може бути більшоя: традиційний (престижність ВНЗ), науковий
(відповідність стандартам), менеджерський (задоволеннѐ кліюнта),
споживчий (сам споживач визначаю ѐкість), демократичний (користь
вищого закладу длѐ суспільства) *6, 82].
Найбільш показовим стосовно оцінки ѐкості вищої освіти ю досвід
Великої Британії, ѐка входить до країн-засновниць Болонського процесу і
чиѐ система зовнішнього оціняваннѐ ѐкості вищої освіти ю не просто
всеохопляячоя, але й одніюя з найскладніших та найавторитетніших у
світі. Найцікавіші нововведеннѐ у сфері управліннѐ ѐкістя освіти Великої
Британії стали предметом детальних наукових обговорень, метоя ѐких ю
розробленнѐ нового загальноювропейського підходу до управліннѐ ѐкістя
освітніх послуг. У Великій Британії виші ю незалежними, автономними
організаціѐми, з їх власними правовими повноваженнѐми, ѐк
академічними, так і управлінськими. Вони не ю власністя держави, хоча
більшість із них залежить більшоя чи меншоя міроя від державного
фінансуваннѐ та маю можливість вільно пропонувати програми й нагороди
з урахуваннѐм стану їх повноважень. Кожен університет і коледж вищої
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освіти несе відповідальність за забезпеченнѐ того, щоб відповідні
стандарти були досѐгнуті і що пропонуютьсѐ дійсно ѐкісна освіта *3, 70+.
Таким чином, А. С. Нежюнцева констатую той факт, що при здійсненні
політики стратегічного управліннѐ системоя вищої освіти Великої Британії
застосовуютьсѐ механізм довгострокового стратегічного управліннѐ, а
держава застосовую механізм ліберального підходу. Основна
відповідальність за академічні стандарти і ѐкість вищої освіти лежить на
окремих університетах і коледжах, кожен із ѐких ю самостійним і
самоврѐдним. Але в 1997 році було створено Агентство із забезпеченнѐ
ѐкості вищої освіти (QAA) длѐ забезпеченнѐ комплексної перевірки
забезпеченнѐ ѐкості длѐ всіх установ, ѐкі надаять вищу освіту в
Сполученому Королівстві. Причина введеннѐ додаткового формального
зовнішнього оціняваннѐ ѐкості була частково результатом бажаннѐ урѐду
більш гнучко реагувати на рівень ѐкості освіти, а саме:
– зробити вищу освіту більш актуальноя длѐ соціальних і
економічних потреб;
– розширити доступ до вищої освіти;
– збільшити кількість студентів, при цьому знизити витрати на одного
студента;
– забезпечити сумірність положень та процедур перевірки ѐкості
всередині та між установами, у тому числі й длѐ міжнародних зіставлень;
– переконатисѐ, що вища освіта виправдовую державні кошти.
Пізніше виділили ще дві причини:
– (1) перевірка співвідношеннѐ ціни, ѐку сплачуять студенти, та
ѐкості освіти, ѐку вони отримуять;
– (2) упевненість у тому, що навчальні установи в змозі впоратисѐ зі
зростаячоя глобалізаціюя вищої освіти.
Управліннѐ освітніми стандартами і ѐкістя вищої освіти в
університетах Великої Британії спираютьсѐ на кілька основних цінностей:
1) прозорість – всі результати спостережень, міркувань і
пропозицій із проведеннѐ дій, оціняваннѐ або фінансуваннѐ регулѐрно
публікуятьсѐ та доступні длѐ всіх. Таким чином, кожен ВНЗ маю можливість
ознайомитисѐ зі щорічними доповідѐми інших навчальних закладів,
визначити свою місце в порівнѐнні з ними та здійснити належні заходи в
разі потреби;
2) оперативність;
3) підзвітність;
4) чесність і справедливість;
5) співпрацѐ – Велика Британіѐ ю одніюя з країн-ініціаторів Болонської
декларації, ѐка маю на меті створеннѐ юдиного освітнього простору,
підвищеннѐ мобільності викладачів, студентів і випускників вишів, зближеннѐ
позицій ювропейських країн в економічній, соціальній і культурній сферах;
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6) удосконаленнѐ – кожний вищий навчальний заклад Великої Британії самостійно розроблѐю освітні програми і це розвиваю «дух суперництва»
серед викладачів вишів, даячи змогу здобувати найкращі результати в
навчанні того чи іншого предмету. Особливості сучасних критеріїв
оціняваннѐ ѐкості освіти полѐгаять у тому, що вони припускаять: свободу
длѐ університетів у формуванні навчальних планів; особливу увагу до ѐкості
підготовки фахівців; необхідність постійного вдосконаленнѐ освітніх програм
із метоя підвищеннѐ їх ѐкості; стимуляваннѐ інновацій в освітніх стандартах.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Ураховуячи потреби впровадженнѐ ювропейських стандартів ѐкості
освітніх послуг до ювропейського освітѐнського простору варто: на рівні
навчального закладу забезпечити ѐкісне наданнѐ освітніх послуг; діюво
впроваджувати міжнародні стандарти ѐкості освіти; сприѐти організації
навчального процесу, адекватного сучасним тенденціѐм розвитку
національної та світової економіки; сприѐти контроля за ѐкістя підготовки
кадрів на всіх рівнѐх навчаннѐ; прикласти максимум зусиль до участі
навчальних закладів у річних рейтингах вишів світу.
На сьогодні ѐкість ювропейської вищої освіти прѐмо залежна від
здатності навчального закладу формувати «додану вартість», що можливе
лише за умови фокусуваннѐ на тих ѐкостѐх лядини, ѐкі необхідні длѐ
функціонуваннѐ в сучасному суспільстві: відкритість і інтерес до
навколишнього середовища, новаторство, моральність, соціальна
активність та відповідальність, здатність навчатись упродовж життѐ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Болотов В. А. О построении общероссийской системы оценки качества
образованиѐ / В. А. Болотов // Вопросы образованиѐ. – 2005. – № 1. –С. 5–10.
2. Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник / за редакціюя
В. Г. Кременѐ. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.
3. Граничина О. А. Контроль качества образовательного процесса в контексте
управлениѐ вузом : дис. доктора педагогических наук : 13.00.08 / О. А. Граничина. –
СПб., 2009.
4. Головань М. С. Компетенціѐ і компетентність : досвід теорії, теоріѐ досвіду
/ М. С. Головань // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 23–30.
5. Кісіль М. В. Оцінка ѐкості вищої освіти / М. В. Кісіль // Вища освіта України. –
2005. – № 4 (14). – С. 82–87.
6. Value-Added Assesment : accountability’s New Frontier *Електронний ресурс]
/ Perspectives. American Association of State Colleges and Universities. – Spring 2008. –
Режим доступу :
httр://www.aascu.org/pdf/06_perspectives.pdf.

РЕЗЯМЕ
Медведовская Д. Основные критерии качества высшего образованиѐ: опыт
Великобритании.
В статье автор рассматривает понѐтие «качество высшего образованиѐ»,
анализирует разнообразные подходы к его определения и опыт Великобритании,
возможность использованиѐ этого опыта в современной системе отечественного
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высшего образованиѐ. Даетсѐ краткаѐ характеристика современных критериев
оценки качества образованиѐ, критериев и стандартов, которые используятсѐ длѐ
оцениваниѐ качества образованиѐ. Определѐетсѐ, что на уровне учебного заведениѐ
необходимо обеспечить качественное предоставление образовательных услуг;
жизнеспособно воплощать международные стандарты качества образованиѐ;
способствовать организации учебного процесса, адекватного современным
тенденциѐм развитиѐ национальной и мировой экономики.
Ключевые слова: качество высшего образованиѐ, управление, образовательные
стандарты, оценивание, обеспечение качества высшего образованиѐ.

SUMMARY
Medvedovska D. The main standards of higher education quality: the experience of
Great Britain.
The author considers the concept of “quality of higher education”, examines a variety of
approaches to its definition and experience of Great Britain, the opportunity to use this experience
in the modern system of national higher education. A brief description of the current criteria for
assessing the quality of education, criteria and standards, which are used for evaluating the quality
of education, is given. It is determined that the level of the institution is necessary to provide quality
of educational services; viable implement international quality standards of education; contribute
to the educational process, adequate to modern trends in the development of national and world
economy. In order to consider the school modern and prestigious, it is necessary to pay attention to
solving the most important goal – providing quality knowledge.
The problem of quality of graduates’ knowledge remains one of the most important
and at the same time – one of the most difficult. Most estimates indicate the quality of
higher education is the experience of Great Britain, which is part of the founders of the
Bologna process, whose system of external evaluation of the quality of higher education is
not just comprehensive, but also one of the toughest and most prestigious in the world.
The most interesting innovation in the field of quality of education of Great Britain were
the subject of detailed scientific discussions aimed at drafting a new pan-European approach to
the quality management education. In the UK universities are independent, autonomous
organizations with their own legal authorities, both academic and administrative.
Given the need to implement European standards of quality educational services in
the European educational space, the institution should provide the quality educational
services; effectively implement the international standards of education; promote the
organization centered learning process, adequate to modern trends of national and world
economy; promote quality control training for all the levels of education; exert every effort to
attend schools in the annual rankings of universities around the world. Today the quality of
European higher education directly depends on the ability of the institution to form a “value
added”, which is possible only if there is a focus on the qualities that are necessary to
function in the modern society: openness and interest in the environment, innovation,
morality, social activity and responsibility, the ability to learn throughout life.
Key words: quality of higher education, government, educational standards,
evaluation, quality assurance in higher education.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННа В УНІВЕРСИТЕТАХ США
У статтл виокремлено особливостл флзичного вихованнѐ в системл вищом
освлти США. Теоретично обґрунтовано особливостл флзичного вихованнѐ у США.
Розглѐнуто та проаналлзовано американський досвлд у сферл флзичного вихованнѐ, що
ѐвлѐю собоя важливе джерело длѐ розробки нових плдходлв до органлзацлм флзичного
вихованнѐ й удосконаленнѐ лснуячом системи флзичного вихованнѐ в унлверситетах
Украмни. Аналлз основних особливостей флзичного вихованнѐ у вищлй школл США даю
можливлсть виокремити характернл риси та виѐвити позитивнл аспекти в
органлзацлм флзичного вихованнѐ й застосувати мх у влтчизнѐнлй практицл.
Ключові
слова:
особливостл
флзичного
вихованнѐ,
факультатив,
професлоналлзм, комерцлаллзацлѐ, дозвлллѐ, флнансова плдтримка, рекреацлѐ.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день одніюя з першочергових
проблем прогресивного лядства ю формуваннѐ гармонійної особистості, ѐка
маю високий рівень розвитку духовних, інтелектуальних і фізичних
здібностей. Найважливішим завданнѐм, що постаю перед сучасним
суспільством, вважаютьсѐ зміцненнѐ здоров’ѐ учнівської молоді України, адже
понад 80 % маю відхиленнѐ у стані здоров’ѐ *4+.
Суспільна потреба у фізичному вихованні особистості знаходить
відображеннѐ в низці документів: Конституціѐ України, Закон України «Про
фізичну культуру і спорт» (Закон України від 11.06.2015), Закон України
«Про вищу освіту» (Указ Президента України № 1556 – VII від 1 липнѐ
2014), Указ Президента України «Про деѐкі заходи щодо вдосконаленнѐ
системи фізичного вихованнѐ дітей та молоді» від 06.06.2014, Указ
Президента України «Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту
від 11.06.2014 [1; 2].
Концепціѐ базуютьсѐ на Конституції України, Законах України «Про
освіту», «Про фізичну культуру і спорт» та інших законодавчих актах держави.
Фізичне вихованнѐ в системі освіти здійсняютьсѐ відповідно до законів
України «Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт» в усіх типах виховних,
навчально-виховних і навчальних закладах, незалежно від форм власності.
У зв’ѐзку з цим надзвичайної актуальності набуваю узагальненнѐ й
використаннѐ передового світового досвіду організації фізичного вихованнѐ
студентів у США. ак відомо, США ю визнаним лідером в світі не тільки в
освітній сфері, а й у сфері спорту та фізкультурної діѐльності, що й зумовило
подальший аналіз досвіду фізичного вихованнѐ в університетах США.
Аналіз актуальних досліджень. Вагомий внесок у створеннѐ
теоретичної бази з питаннѐ особливостей і організації фізичного вихованнѐ в
університетах США зробили такі вітчизнѐні науковці, ѐк С. Мединський,
І. Максименко, Н. Адамський, А. Зайцев, В. Мудрік, І. Мудрік, С. Опарін та ін.
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Значний доробок щодо проблеми розвитку фізичного вихованнѐ
маять такі американські вчені, ѐк Г. Векслер, С. Лі, Дж. Фалтон, Д. Томас,
Д. Поуп, Б. МакКаллік, А. Ропер, К. Франс, К. Енніс та інші.
Аналіз джерельної бази дозволѐю зробити висновок щодо вивченнѐ
лише окремих аспектів питаннѐ, присвѐченого особливостѐм організації та
розвитку фізичного вихованнѐ у США.
Отже, вищезазначена проблема залишаютьсѐ недостатньо
розробленоя й маловивченоя.
Метою статті ю теоретичний аналіз особливостей фізичного
вихованнѐ у США.
Виклад основного матеріалу. Фізичне вихованнѐ у США маю складну
та цікаву історія, у процесі ѐкої воно назавжди ввійшло в педагогічну
практику й отримало науково-практичне обґрунтуваннѐ. За останні сорок
років фізичне вихованнѐ в Сполучених Штатах Америки пройшло
інтенсивний шлѐх становленнѐ та реформуваннѐ і на даний момент ѐвлѐю
собоя одну з найбільш успішних і діювих систем. Вагоме значеннѐ
фізичного вихованнѐ, ѐк одного з найважливіших напрѐмів вихованнѐ,
поѐсняютьсѐ досить серйозноя підтримкоя з боку держави.
За визначеннѐм словника української мови, термін «особливість»
трактуютьсѐ ѐк характерна риса, ознака, властивість або своюрідність,
специфіка чого-небудь *6+.
Отже, з оглѐду на вищезазначене, можна виділити такі особливості
фізичного вихованнѐ в університетах США:
1) гармонійне поюднаннѐ навчаннѐ та дозвіллѐ студентів;
2) фінансова підтримка фізичного розвитку студентів;
3) розвинена система факультативних та рекреаційних занѐть;
4) комерціалізаціѐ та професіоналізм студентського спорту.
Отже, першоя особливістя фізичного вихованнѐ у США ю гармонлйне
поюднаннѐ навчаннѐ та дозвлллѐ студентлв.
У зв’ѐзку з тим, що кожен ВНЗ самостійно розроблѐю навчальні
програми з фізичного вихованнѐ, вони маять відмінності в спортивних
традиціѐх; специфіці спеціальностей; матеріальній базі; у виборі
популѐрних видів спорту тощо. Протѐгом багатьох років базові програми з
фізичного вихованнѐ зазнавали змін, що стосуятьсѐ змісту основного курсу
і його основних розділів, а також питань організації фізичного вихованнѐ
студентів і контроля рівнѐ їх фізичної підготовленості. У 1959 році кожні 9
університетів і коледжів США з 10 встановлявали вимоги щодо
обов’ѐзкового навчаннѐ студентів із курсу «Фізичне вихованнѐ». Сьогодні
тільки кожні 6 із 10 навчальних закладів вважаять фізичне вихованнѐ
обов’ѐзковим предметом, необхідним длѐ факультативного освоюннѐ [3].
Фізичне вихованнѐ, спорт і різна діѐльність учасників спортивних
програм сприѐять збільшення мотивації студентів до навчаннѐ та
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позитивно позначаятьсѐ на їх успішності. Рухова діѐльність студентів в
умовах змагань створяю передумови до активного способу життѐ в
американському суспільстві. Спортивні змаганнѐ стимуляять інтерес до
фізичної діѐльності не лише у студентів та викладачів, але й у членів їх
сімей. Фізичне вихованнѐ і спорт піднімаять дух і сприѐять об’юднання
студентів длѐ вирішеннѐ різних завдань. Спортивні успіхи студентів усілѐко
підтримуятьсѐ громадськістя коледжів та університетів.
Адміністрації університетів і коледжів США вміло поюднуять навчаннѐ й
дозвіллѐ студентів. У цьому зв’ѐзку широке поширеннѐ у ВНЗ отримали різні
оздоровчі програми ѐк длѐ студентів, так і длѐ викладачів та обслуговуячого
персоналу.
Спорт і освіта в американському суспільстві ю тісно
взаюмопов’ѐзаними, оскільки спорт маю важливе значеннѐ длѐ
навчального закладу, батьків і студентів. Слід зазначити, що університети й
коледжі США маять велику самостійність у виборі організаційної структури
фізичного вихованнѐ і спорту, у тому числі в розробці змісту програм,
навчальних курсів і розкладу занѐть.
Студентська молодь, ѐка навчаютьсѐ в університетах, становить
основу аматорських та національних збірних команд країни. Команди
професійних і напівпрофесійних ліг поповняятьсѐ за рахунок студентівспортсменів. У США розроблена і впроваджена система відбору
найсильніших спортсменів-студентів у команди професійних ліг.
Відповідно до існуячих традицій американського суспільства, зарахуваннѐ
студентів-спортсменів у професійну команду з виду спорту ю вершиноя
спортивної кар’юри.
Американські фахівці в галузі фізичної культури і спорту вважаять,
що студентський спорт історично ю головним джерелом поширеннѐ вищих
досѐгнень у спорті, а зараз – живильним середовищем всіюї фізкультурномасової діѐльності в країні. Загальновідомо, що середні школи багато в
чому у своїй діѐльності наслідуять приклад ВНЗ. Більшоя міроя це
відноситьсѐ до сфери спорту. Одним із основних мотивів спортивного
вдосконаленнѐ школѐрів-спортсменів ю прагненнѐ отримати фінансову
підтримку (спортивну стипендія) або забезпечити найбільш сприѐтливі
умови длѐ вступу до вищого навчального заклад *3, 8+.
Наступноя з особливостей можна вважати отриманнѐ спортивних
стипендлй. Така програма підтримки студентів-спортсменів була
запропонована саме американськими університетами. Отже, у перші роки
ХХ ст. за допомогоя спортивних стипендій багато студентів США могли
поюднувати навчаннѐ у вищому навчальному закладі з участя у великому
спорті, а за відсутності спортивних стипендій багато хто не зміг би
відвідувати занѐттѐ в університеті. Повна стипендіѐ передбачаю оплату не
тільки проживаннѐ та різні побутові аспекти, а також гроші на книги й інші
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невеликі витрати. Однак, слід зазначити, що система забезпеченнѐ
спортивними стипендіѐми ю досить своюрідноя. Основним фінансовим
джерелом ю доходи від великого спорту, вклячно із контрактами,
благодійними акціѐми й матчами. Розподілом усіх цих коштів займаятьсѐ
не фінансова служба університету, а спортивний факультет університету
або ж кафедра фізичного вихованнѐ та спорту *3, 8+.
Особливоя в американській системі фізичного вихованнѐ також ю
така форма організації занѐть, ѐк факультатив. Важливість позакласних
заходів у кампусах університетів добре відома. Ці заходи існуять на
додаток до навчального плану університету і сприѐять збільшення
освітнього досвіду студента. На думку О. Остін, практично будь-ѐкий тип
участі студентів у коледжі позитивно впливаю на їх навчаннѐ й розвиток.
Позакласні заходи (факультативи) забезпечуять відповідну установку до
залученнѐ і взаюмодії з іншими студентами. Таким чином, відбуваютьсѐ
збільшеннѐ ефективності навчаннѐ та підвищеннѐ рівнѐ розвитку студентів.
Позакласні спортивні занѐттѐ або факультативи надаять можливість
грати у футбол, теніс, бейсбол, софтбол, волейбол, футбол, баскетбол, а
також займатисѐ іншими видами спорту на рівні початківців, середньому й
конкурентоспроможному рівні. Діѐльність пропонуятьсѐ на різних рівнѐх
навичок, щоб стимулявати участь, незалежно від майстерності. Також
може вклячати в себе інші компоненти фізичної діѐльності, зокрема танці,
фітнес або фізично активні ігри. Результатом такого виду діѐльності ю:
збільшеннѐ фізичної активності; покращена фізична підготовка; зниженнѐ
рівнѐ ожиріннѐ; збільшеннѐ успішності в навчальній діѐльності.
Система факультативних і рекреаційних занѐть в університеті на
практиці реалізуютьсѐ таким чином. Студент заповняю бланк-заѐву, у ѐкій
указую вибрані види спорту, викладача, бажаний час занѐть. Сервісна
служба кафедри або центру підбираю зручну длѐ кожного студента
програму занѐть і пропоную необхідні умови длѐ її реалізації. Оцінка рівнѐ
фізичної підготовленості студентів за підсумками освоюннѐ базових
програм також розрізнѐютьсѐ в різних університетах [3].
Комерцлаллзацлѐ флзичного вихованнѐ та спорту ю характерноя рисоя
длѐ Сполучених Штатів Америки. У період між 1981–1984 роками різко
зросла частка телевізійних доходів від продажу прав транслѐції студентського
баскетболу й американського футболу. До середини 1984 асоціаціѐ володіла
монопольним правом на укладеннѐ контрактів із телекомпаніѐми від імені
всіх своїх членів із наступним розподілом між ними отриманих від цього
доходів. Така практика пригнічувала інтереси великих університетів і
коледжів, що маять сильні футбольні та баскетбольні команди, оскільки саме
гра цих команд приваблявала телеглѐдачів. У той самий час такий принцип
розподілу доходів підтримував спортивні бяджети середніх і невеликих
навчальних закладів [9].
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У середині 1920-х років зростаячий професлоналлзм студентського
футболу, про що свідчило найманнѐ тренерів із професійного спорту і
відповідні відносини з атлетами, спонукав корпорація Карнегі в інтересах
суспільства провести розслідуваннѐ. Дослідженнѐ, проведене X. Савадж у
1929 році, показало, що студентський спорт втратив зв’ѐзок зі своїми
витоками – аматорським спортом. Студентський спорт США охопили серйозні
протиріччѐ, що ставлѐть під загрозу вся систему організації та розвитку
спорту в коледжах і вишах. Студентський спорт із моменту свого
організаційного розвитку (фактично одночасно зі створеннѐм NCAA 31
березнѐ 1906) став віддалѐтисѐ від аматорського спорту. І справа не в тому,
що NCAA досѐгла успіху в підтримці спортивної дисципліни на ігрових
майданчиках і в регламентації правил проведеннѐ студентських спортивних
змагань, а в тому, що організаційне становленнѐ самостійної структури у
сфері спорту визначило підвищені вимоги до спортивних програм, підсумком
ѐких став виступати юдиний критерій – спортивний результат. А звідси –
підвищені вимоги до спортсменів (селекційний відбір), тренерських кадрів
(запрошеннѐ фахівців із професійного спорту), до розвитку спортивної
матеріально-технічної бази, що врешті-решт вже через 10 років дозволило
проаналізувати в студентському спорті риси професіоналізму *4; 7; 9].
Слід підкреслити, що дане протиріччѐ не ю результатом освітньої
системи США останніх років. Аналіз літературних джерел і документальних
даних свідчить, що воно існую близько сторіччѐ. Хоча спорт досить серйозно
сприймаютьсѐ в багатьох коледжах, прагненнѐ заробити гроші на змагальній
діѐльності студентів часом порушую цілісність освітнього процесу *9+.
З метоя контроля за процесами, що здійсняятьсѐ в
університетському спорті, у 1990 році була створена «лицарська комісіѐ з
проблем міжвузівського спорту» [9].
З оглѐду на вищезазначене, можна виділити такі особливості
фізичного вихованнѐ в університетах США: гармонійне поюднаннѐ навчаннѐ
та дозвіллѐ студентів; фінансова підтримка фізичного розвитку студентів;
розвинена система факультативних і рекреаційних занѐть; комерціалізаціѐ
та професіоналізм студентського спорту.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналізуячи
особливості фізичного вихованнѐ в університетах США, варто врахувати той
факт, що у США накопичено величезний досвід у сфері фізичного вихованнѐ.
Отже, доходимо висновку, що проведені дослідженнѐ та врахуваннѐ
позитивного досвіду США сприѐтимуть вивчення нових підходів та шлѐхів
удосконаленнѐ існуячої системи фізичного вихованнѐ в Україні. Отже,
ґрунтовне вивченнѐ цього питаннѐ сприѐтиме вирішення існуячих проблем,
адже сучасна система фізичного вихованнѐ потребую вдосконаленнѐ та
запровадженнѐ новітніх методів та підходів.
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РЕЗЯМЕ
Рычкова М. Особенности физического воспитаниѐ в университетах США.
В статье выделены особенности физического воспитаниѐ в системе высшего
образованиѐ США. Теоретически обоснованы и проанализированы особенности
физического воспитаниѐ в США. Рассмотрен также американский опыт в сфере
физического воспитаниѐ, который представлѐет собой важный источник длѐ
разработки новых подходов к организации физического воспитаниѐ и
совершенствованиѐ существуящей системы физического воспитаниѐ в университетах
Украины. Анализ особенностей физического воспитаниѐ в высшей школе США дает
возможность выделить характерные черты и выѐвить положительные аспекты в
организации физического воспитаниѐ и применить их в отечественной практике.
Ключевые слова: особенности физического воспитаниѐ, факультатив,
профессионализм, коммерциализациѐ, досуг, финансоваѐ поддержка, рекреациѐ.

SUMMARY
Rychkova M. The specific features of physical education in the universities of the USA.
The main features of physical education in the system of higher education in the USA
are singled out in the article. Also the peculiarities of physical education in the United States
are theoretically grounded. American experience in the field of physical education is
considered and analyzed. It is noted in the article that American positive experience is an
important source for the development of new approaches to physical education and
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improvement of the existing system of physical education in the universities of Ukraine. It is
stressed that over the last forty years physical education in the United States of America took
an intensive path of development and reform and currently represents one of the most
successful and efficient systems.
It is pointed out in the article that physical education, sports and various physical
activities of the participants of sports programs help to increase students’ motivation for
education and have a positive impact on their success. The article reveals the analysis of the
main features in the system of higher education in the USA and enables the identification of
characteristic features and helps to identify the positive aspects of physical education and
apply this experience in domestic practice.
There are the following features of physical education in the United States: a
harmonious combination of education and entertainment of students; financial support of
physical development of students; well-developed system of elective classes and recreation;
commercialization and professionalism of student sport. Analyzing the features of physical
education in the United States, one should take into account the fact that the USA has
accumulated the vast experience in the field of physical education. Physical education and
sport lift the spirit and promote the association of students for various tasks. Sporting
successes of students is strongly supported by the community of colleges and universities.
Therefore one may come to the conclusion that the studies and positive experience of the
United States will contribute to the study of new approaches and ways to improve the
existing system of physical education in Ukraine. Therefore, a thorough examination of the
issue will help solve the problems, because the modern system of physical education needs to
be improved and the introduction of new techniques and approaches.
Key words: features of physical education, electives, professionalism,
commercialization, entertainment, financial support, recreation.
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ДВНЗ «Переѐслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григоріѐ Сковороди»

ІННОВАЦІЙНІ ВПРОВАДЖЕННа ШВЕДСЬКОГО ДОСВІДУ НАВЧАННа
ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ В УКРАЇНІ
У статтл розроблено напрѐми впровадженнѐ елементлв досвлду Швецлм в системл
професлйном плдготовки вчителлв лноземних мов Украмни. Зазначено, що позитивний
досвлд плдготовки вчителлв лноземних мов у Швецлм може бути використаний в Украмнл у
виглѐдл таких реформацлйних змлн: наданнѐ студентам широких можливостей вибору
дисципллн та викладачлв; посиленнѐ уваги до розвитку млжкультурном компетенцлм
майбутнлх учителлв лноземних мов; посиленнѐ уваги до розвитку здатностл вчителлв
лноземних мов отримувати фаховл знаннѐ впродовж усього життѐ; посиленнѐ
соцлально-гуманлтарном спрѐмованостл плдготовки майбутнлх учителлв. Потребуять
подальшом розробки напрѐми впровадженнѐ елементлв досвлду Швецлм в царинл посиленнѐ
уваги до добору вступниклв на педагоглчнл спецлальностл.
Ключові слова: система професлйном плдготовки вчителлв лноземних мов,
модернлзацлѐ навчаннѐ, млжкультурна компетенцлѐ, мотивацлѐ до самоосвлти,
соцлально-гуманлтарна направленлсть, професлйна придатнлсть, тьятор, тренлнг.

Постановка проблеми. Проголошена інтеграціѐ України до
Ювропейського та світового товариства стала стимулявати широкий розвиток
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міжнародного співробітництва, що посилило розуміннѐ необхідності
оволодіннѐ одніюя чи декількома іноземними мовами міжнародного
спілкуваннѐ, що, у своя чергу, вплинуло на соціальний статус іноземної мови
ѐк навчального предмета й поклало ще більшу відповідальність на
професійну компетентність учителѐ іноземних мов. Нові вимоги, що постаять
перед сучасним учителем іноземних мов, його підготовкоя та професійними
ѐкостѐми, зумовляять потребу врахувати досвід інших країн, зокрема Швеції,
у професійної підготовці вчителів іноземних мов в Україні. Крім того,
актуальним длѐ сьогоденнѐ нашої країни ю впровадженнѐ відповідних
ювропейських стандартів у навчанні іноземних мов.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема формуваннѐ професійної
компетентності майбутніх учителів розглѐдаятьсѐ в найбільш розвинених
ювропейських країнах: В. В. Баркасі, що розробила методику діагностики
професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов *1+;
О. Ю. Мисечко, ѐка досліджувала розвиток системи професійної підготовки
вчителів іноземних мов в історичному аспекті *5+. Дослідженнѐ О. В. Голотяк
присвѐчено проблемі професійної підготовки вчителів іноземних мов в
університетах Франції *4+. В. М. Базуріноя досліджено професійну підготовку
майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії *2+. О. А. Жижко
зроблено опис професійної підготовки вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах Мексики *3+. Л. Мовчан *6+ та Я. Руднік *7+ вивчена система
навчаннѐ іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах Швеції.
Незважаячи на наѐвність досліджень щодо організації системи
професійної освіти майбутніх учителів іноземних мов, дещо поза увагоя
науковців залишаютьсѐ досвід, набутий Швеціюя в підготовці вчителів
іноземних мов. Вважаюмо вартим уваги досвід Швеції з її традиціѐми
професійної підготовки вчителів іноземних мов із урахуваннѐм загальноювропейських тенденцій, у тому числі Загальноювропейських Рекомендацій з
мовної освіти в контексті утвореннѐ юдиного освітнього простору.
Метою статті ю розробка напрѐмів упровадженнѐ елементів досвіду
Швеції в системі професійної підготовки вчителів іноземних мов України.
Методи дослідження. При написанні статті були використані такі
теоретичні методи: вивченнѐ наукової й методичної літератури з проблеми
дослідженнѐ, аналіз нормативної документації вищих закладів освіти,
ознайомленнѐ з досвідом роботи факультетів в аспекті теми дослідженнѐ –
з метоя визначеннѐ системи професійно-педагогічної підготовки вчителів
іноземних мов в університетах Швеції та України; емпіричні: метод
моделяваннѐ системи впровадженнѐ елементів досвіду Швеції у
професійної підготовці вчителів іноземних мов України.
Результати досліджень полѐгаять у тому, що вперше розроблено та
запропоновано систему елементів досвіду Швеції в підготовці вчителів
іноземних мов длѐ впровадженнѐ у процес професійної підготовки цих
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фахівців в Україні. Матеріали дослідженнѐ можуть використовуватись у
професійній підготовці студентів факультетів іноземної філології педагогічних
ВНЗ, а також у системі післѐдипломної педагогічної освіти вчителів.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом у Швеції спостерігаютьсѐ
посиленнѐ інтересу до вивченнѐ іноземних мов, що, на нашу думку,
пов’ѐзано із загальноювропейським розширеннѐм міжнародних зв’ѐзків, з
одного боку, та намаганнѐм утвердити нові стандарти взаюмин між країнами
об’юднаної Ювропи та поза її межами – з іншого. Клячова фігура майбутнього
Ювропейського суспільства – учитель-ювропеюць, відкритий длѐ світу, ѐкий
поважаю культури різних країн, спрѐмований на діалог із іншими культурами,
мобільний у своюму розвиткові та праці; спеціаліст, ѐкий оволодіваю
фундаментальними соцільно-гуманітарними й фаховими знаннѐми,
спроможний розв’ѐзувати типові професійні завданнѐ і водночас здатний до
самоусвідомленнѐ, саморозвитку й самовихованнѐ, до навчаннѐ та
вихованнѐ підростаячого поколіннѐ.
Майбутніх учителів іноземних мов Швеції готуять у 12 вищих
навчальних закладах. Професійна підготовка вчителів іноземних мов
здійсняютьсѐ педагогічними університетами міст Гьотеборг (Goteborg
University), Гальмштад (Halmstad University), Йончопінг (Jonkoping University),
Карлштад (Karlstad University), Лінчопінг (Linkoping University), Лунд (Lund
University), Малардален (Malardalen University), Мальме (Malmo University),
Mid Sweden University, Оребро (Orebro University), Сьодерторнс (Södertörns
University), Стокгольмський інститут педагогічної освіти та Стокгольмський
університет (Stockholm Institute of Education, Stockholm University) *8+.
Шведська академічна система університетів маю свої національні особливості,
а також підпорѐдкована загальноювропейській кредитно-модульній системі.
Підвищеннѐ вимог до рівнѐ професіоналізму педагогів, розробка
ювропейських критеріїв оцінки ѐкості їх роботи зумовили створеннѐ у
Швеції сучасної системи професійної підготовки вчителів іноземних мов в
університетах. Аналіз принципів організації системи професійної підготовки
вчителів іноземних мов в університетах Швеції та навчальних планів надав
можливість відокремити таки їх особливості:
- система професійної підготовки вчителів іноземних мов в
університетах Швеції оріюнтована на розвиток особистості, здатної
розвивати демократія. Длѐ цього здійсняютьсѐ наданнѐ студентам
широких можливостей вибору навчальних закладів, дисциплін, викладачів
і формуваннѐ чіткого розуміннѐ студентами кінцевої мети свого навчаннѐ.
Використовуютьсѐ студентське самоврѐдуваннѐ ѐк одна з найважливіших
передумов формуваннѐ громадѐнського світоглѐду;
- посилена увага до розвитку міжкультурної компетенції майбутніх
учителів іноземних мов. Шведський учитель іноземних мов маю бути
експертом в області ѐк національної культури та культури країни
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досліджуваної мови, так і глобальної ювропейської культури,
країнознавства, він маю радо й толерантно ставитисѐ до всіх учнів –
представників культурно-неоднорідного сучасного шведського суспільства,
що передбачаю знаннѐ умов соціального життѐ і умов навчаннѐ учнівмігрантів у Швеції і на Батьківщині;
- посилена увага до розвитку здатності вчителів іноземних мов
отримувати нові знаннѐ впродовж усього життѐ, оріюнтаціѐ на розвиток
мотивації до самоосвіти;
- соціально-гуманітарна спрѐмованість підготовки майбутніх учителів
іноземних мов, вихованнѐ здатності майбутнього фахівцѐ встановлявати з
учнѐми соціально-психологічний контакт, що забезпечую творчий характер
процесу навчаннѐ, доброзичливі відносини з учнѐми в міжособистісному
спілкуванні, а також творчі контакти з питань власної педагогічної
діѐльності. Складовоя частиноя сталого розвитку вищої педагогічної освіти
Швеції ю актуалізаціѐ проблеми формуваннѐ соціальної компетентності
майбутнього вчителѐ;
- посиленнѐ уваги до добору вступників на педагогічні спеціальності з
використаннѐм тесту на професійну придатність;
- розвиток дистанційної освіти. Важливоя тенденціюя розвитку
професійної підготовки вчителів іноземних мов Швеції ю забезпеченнѐ
гнучкості навчаннѐ, що часто трактуютьсѐ шведськими вченими ѐк «Знѐттѐ
просторових і часових обмежень» навчаннѐ;
- запровадженнѐ навчального стажуваннѐ студентів у країнах, мова
ѐких вивчаютьсѐ.
Вважаюмо, що позитивний досвід підготовки вчителів іноземних мов
у Швеції може бути використаний в Україні у виглѐді таких реформаційних
змін:
1) наданнѐ студентам широких можливостей вибору дисциплін і
викладачів;
2) посиленнѐ уваги до розвитку міжкультурної компетенції
майбутніх учителів іноземних мов;
3) посиленнѐ уваги до розвитку здатності вчителів іноземних мов
отримувати фахові знаннѐ впродовж усього життѐ;
4) посиленнѐ соціально-гуманітарної спрѐмованості підготовки
майбутніх учителів.
Відповідно до цього розроблено напрѐми впровадженнѐ елементів
досвіду Швеції в системі професійної підготовки вчителів іноземних мов
України (рис. 1).
Наданнѐ студентам широких можливостей вибору дисциплін та викладачів сприѐю не тільки розвиткові їх професійних компетенцій, але й також
буде сприѐти демократичній модернізації змісту педагогічної освіти України.
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ДЕМОКРАТИЗАЦІа СИСТЕМИ ОСВІТИ

Напрями впровадження елементів досвіду Швеції
професійної підготовки вчителів іноземних мов України
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Рис. 1. Напрѐми впровадженнѐ елементів досвіду Швеції в системі
професійної підготовки вчителів іноземних мов України *складено
автором+
акщо зіставити базові закономірності й цінності, властиві
демократичній системі в цілому, із цінностѐми окремих складових елементів,
наприклад, таких, ѐк особистість і міжособистісні відносини, можна
сформулявати такі основні риси демократичного навчально-виховного
процесу, що реалізуютьсѐ у вищих педагогічних навчальних закладах Швеції та
маю бути впроваджений в Україні: відсутність політичної заангажованості та
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нав’ѐзуваннѐ ідеологізованого світоглѐду, розвиток особистості, здатної
свідомо брати участь у політичному житті, зміцнявати й розвивати демократія; навчаннѐ студентів самостійності, наданнѐ їм максимальної свободи в
поюднанні з вихованнѐм почуттѐ відповідальності за свої дії, а також за
процеси, що відбуваятьсѐ в середовищі, у ѐкому вони живуть і навчаятьсѐ.
На основі дослідженнѐ навчальної діѐльності студентів мовних
факультетів Швеції встановлено, що діювим шлѐхом модернізації навчаннѐ
в системі вищої педагогічної освіти ю проведеннѐ тематичних
дисциплінарних спецкурсів, спрѐмованих на розвиток компетентності
майбутніх учителів іноземних мов.
З метоя посиленнѐ уваги до розвитку міжкультурної компетенції
майбутніх українських учителів іноземних мов пропонуюмо впровадженнѐ
в навчальний процес таких курсів та спецкурсів: «Комунікативна
етностилістика», «Основи психології кроскультурного спілкуваннѐ»,
«Національний стиль комунікації», «Тренінг міжкультурної комунікації».
Длѐ постіндустріального суспільства, у ѐкому становленнѐ кожної
лядини ю необхідноя умовоя соціально-економічного зростаннѐ, освіта стаю
безперервним процесом, ѐкий супроводжую лядину впродовж усього життѐ,
забезпечую постійне оновленнѐ й поповненнѐ знань і вмінь. Задлѐ посиленнѐ
уваги до розвитку здатності вчителів іноземних мов отримувати фахові
знаннѐ впродовж усього життѐ, пропонуюмо впровадженнѐ в навчальний
процес таких курсів та спецкурсів: «Когнітивна лінгвістика: методи і прийоми
дослідженнѐ», «Сучасні і традиційні підходи до аналізу мовної одиниці»,
«Методи дослідженнѐ в структурній лінгвістиці», «Кількісні методи
дослідженнѐ в мовознавстві». Названі курсі озброяять майбутніх педагогівмовознавців потужним інструментаріюм лінгвістичних досліджень, ѐкий вони
можуть використовувати у професійної діѐльності та з метоя саморозвитку.
Дослідженнѐ принципів організації системи професійної підготовки
вчителів іноземних мов в університетах Швеції дозволѐю зробити висновки,
що специфікоя педагогічної освіти у Швеції ю комплексне гуманітарне знаннѐ,
тобто те, що в педагогічному університеті готуять «гуманітаріѐ»,
«лядинознавцѐ», знаячого і здатного викладати іноземну мову; його вчать
розуміти лядину. З метоя поліпшеннѐ соціально-гуманітарної спрѐмованості
підготовки майбутніх учителів іноземних мов в Україні пропонуюмо
впровадженнѐ в навчальний процес таких курсів та спецкурсів: «Гендерні
аспекти вікової психології», «Етнічна психологіѐ» тощо.
Найбільш поширеними практичними методами та проектними
формами навчаннѐ майбутніх учителів іноземних мов, відповідно до
досвіду Швеції, можуть бути: тренінги, ментальні карти (mind map),
мозковий штурм (brainstorm), моделяваннѐ ситуативної взаюмодії,
презентації, командна і групова робота, кейс-метод, форуми.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Підвищеннѐ
вимог до рівнѐ професіоналізму педагогів, розробка ювропейських критеріїв
оцінки ѐкості їх роботи зумовили створеннѐ у Швеції сучасної системи
професійної підготовки вчителів іноземних мов в університетах. Позитивний
досвід підготовки вчителів іноземних мов у Швеції може бути використаний в
Україні у виглѐді таких реформаційних змін: наданнѐ студентам широких
можливостей вибору дисциплін та викладачів; посиленнѐ уваги до розвитку
міжкультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов; посиленнѐ
уваги до розвитку здатності вчителів іноземних мов отримувати фахові
знаннѐ впродовж усього життѐ; посиленнѐ соціально-гуманітарної
спрѐмованості підготовки майбутніх учителів. Відповідно до цього
розроблено напрѐми впровадженнѐ елементів досвіду Швеції в системі
професійної підготовки вчителів іноземних мов України.
На основі дослідженнѐ навчальної діѐльності студентів мовних
факультетів Швеції встановлено, що діювим шлѐхом модернізації навчаннѐ
в системі вищої педагогічної освіти ю проведеннѐ тематичних
дисциплінарних спецкурсів, спрѐмованих на розвиток компетентності
майбутніх учителів іноземних мов. З метоя посиленнѐ уваги до розвитку
міжкультурної компетенції майбутніх українських учителів іноземних мов
пропонуюмо впровадженнѐ в навчальний процес таких курсів та
спецкурсів: «Комунікативна етностилістика», «Основи психології
кроскультурного спілкуваннѐ», «Національний стиль комунікації», «Тренінг
міжкультурної комунікації». Задлѐ посиленнѐ уваги до розвитку здатності
вчителів іноземних мов отримувати фахові знаннѐ впродовж усього життѐ,
пропонуюмо впровадженнѐ в навчальний процес таких курсів та
спецкурсів: «Когнітивна лінгвістика: методи і прийоми дослідженнѐ»,
«Сучасні і традиційні підходи до аналізу мовної одиниці», «Методи
дослідженнѐ в структурній лінгвістиці», «Кількісні методи дослідженнѐ в
мовознавстві». З метоя поліпшеннѐ соціально-гуманітарної направленості
підготовки майбутніх учителів іноземних мов в Україні, пропонуюмо
впровадженнѐ в навчальний процес таких курсів та спецкурсів: «Гендерні
аспекти вікової психології», «Етнічна психологіѐ» тощо.
Потребуять подальшої розробки напрѐми впровадженнѐ елементів
досвіду Швеції в царині посиленнѐ уваги до добору вступників на
педагогічні спеціальності за допомогоя впровадженнѐ певних
психологічних тестів на професійну придатність.
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РЕЗЯМЕ
Силютина И. Инновационное внедрение шведского опыта обучениѐ
иностранным ѐзыкам в Украине.
В статье рассматриваятсѐ направлениѐ внедрениѐ элементов опыта
Швеции в системе профессиональной подготовки учителей иностранных ѐзыков
Украины. Положительный опыт подготовки учителей иностранных ѐзыков в
Швеции может быть использован в Украине в виде таких реформационных
изменений: предоставление студентам широких возможностей выбора дисциплин и
преподавателей; усиление вниманиѐ к развития межкультурной компетенции;
усиление вниманиѐ к развития способности учителей иностранных ѐзыков
получать профессиональные знаниѐ в течение всей жизни; усиление социальногуманитарной направленности подготовки будущих учителей. Требуят дальнейшей
разработки направлениѐ внедрениѐ элементов опыта Швеции в области усилениѐ
вниманиѐ к подбору поступаящих на педагогические специальности.
Ключевые слова: система профессиональной подготовки учителей
иностранных ѐзыков, модернизациѐ обучениѐ, межкультурнаѐ компетенциѐ,
мотивациѐ к самообразования, социально-гуманитарнаѐ направленность,
профессиональнаѐ пригодность, тьятор, тренинг.

SUMMARY
Siliutina I. Innovative implementation of swedish experience of learning foreign
languages in Ukraine.
In the article reveals the introduction of elements of the Swedish experience in the
education system in Ukraine. Increasing requirements for the professional level of teachers,
developing European criteria for assessing the quality of their work led to the establishment
in Sweden of a modern system of training teachers of foreign languages at the universities.
Positive experience of Swedish foreign languages education system can be used in Ukraine in
such forms: to provide students with a broad choice of subjects and teachers; to increase
attention to the development of intercultural competence; to increase attention to the ability
of foreign language teachers to receive professional knowledge throughout life; to strengthen
social-humanitarian orientation of future teachers’ training. Accordingly, the areas of
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experience of the implementing elements of the Swedish system of professional training of
the foreign languages teachers in Ukraine are developed.
Based on the research on the training of students of the language faculties in Sweden,
it is found out that effective means in modernizing teaching in higher teacher education is
thematic disciplinary courses aimed at developing the competence of the foreign languages
teachers. In order to gain attention to the development of intercultural competence of
Ukrainian future foreign languages teachers we propose implementation in the learning
process the following courses and special courses: “Communication ethno-stylistics”,
“Psychology of cross-cultural communication”, “National communication style”, “Intercultural
Communication Training”. For increased attention to the development of the ability of the
foreign languages teachers to obtain professional knowledge throughout life, we suggest the
introduction into the learning process of these courses and special courses “Cognitive
Linguistics: methods and techniques study”, “Modern and traditional approaches to the
analysis of language units”, “Research Methods in structural linguistics”, “Quantitative
methods in linguistics”. In order to improve the socio-humanitarian orientation of the future
foreign languages teachers’ training in Ukraine, we suggest the implementation into the
learning process of these courses and special courses: “Gender aspects of psychology”,
“Ethnic Psychology” and so on.
The directions of further development can be the implementation of elements of the
Swedish experience in the field of increased attention to the selection of applicants for
teaching profession by implementing certain psychological tests for suitability.
Key words: system of foreign languages teachers’ training, upgrading training,
intercultural competence, motivation to self-education, social-humanitarian orientation,
professional competence, tutor, training.
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗАКОРДОННОЇ ТА ВІТЧИЗНаНОЇ СИСТЕМ ВИЩОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛа
Метоя даном статтл ю аналлз етаплв розвитку науки дидактики та
педагоглки ѐк компонентлв системи вищом професлйном освлти вчителѐ. Методологлѐ
досллдженнѐ базуютьсѐ на вичерпному оглѐдл джерел влтчизнѐних та закордонних
авторлв, ѐкл в рлзнл часи облймалисѐ питаннѐм створеннѐ лдеальних та доречних умов
розвитку професлм вчителѐ ѐк вихованцѐ нових поколлнь лядства. Практичне
значеннѐ досллдженнѐ полѐгаю в тому, що автором статтл було виѐвлено особливл
педагоглчнл умови формуваннѐ професлоналлзму майбутнього вчителѐ, такл, ѐк
логлчна органлзацлѐ сучасних дидактичних теорлй, опануваннѐ оперативними схемами
педагоглчного аналлзу й актуаллзацлѐ особистлсного смислу у сферл вивченнѐ л
проектуваннѐ лнновацлй, ѐкл ю найважливлшими детермлнуячими умовами
формуваннѐ професлоналлзму майбутнього педагога.
Ключові слова: професлйна освлта, майбутнлй учитель, педагоглчнл умови,
дидактика, педагоглка, лнновацлм.

Постановка проблемы. Повышенные требованиѐ, предъѐвлѐемые в
настоѐщее времѐ к педагогу как специалисту высшей квалификации,
определѐятсѐ особенностѐми развитиѐ современного общества. Этот
факт, достаточно осознанный философами и психологами, требует
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соответствуящей перестройки во взглѐдах, сложившихсѐ в вузовской
дидактике на содержание педагогического образованиѐ, т.е. осмыслениѐ
его с новых позиций – как системы, подчиненной основным
закономерностѐм развитиѐ общества.
Направлениѐ и методы деѐтельности лябой системы образованиѐ
отражаят особенности определенного этапа развитиѐ общества, в свѐзи с
чем возникает различное понимание целей, задач и средств образованиѐ в
разные конкретно-исторические эпохи. Соответственно, одной из важнейших
задач современной вузовской дидактики становитсѐ осмысление и
теоретическое обоснование различных аспектов профессиональнопедагогического образованиѐ: его сущности, методологических основ,
тенденций развитиѐ, особенностей содержательной и процессуальной
сторон при конкретизации задач подготовки учителей.
Важность рассмотрениѐ данных моментов вызвана необходимостья
сохранениѐ, воспроизводства и развитиѐ культурно-исторического опыта
общества, накопленного в профессионально-педагогической сфере.
Необходимость
постоѐнного
совершенствованиѐ
уровнѐ
профессиональной подготовки педагогических кадров обусловлена
особенностѐми социальных процессов современного общества:
ускорением научно-технического прогресса, компьятеризацией и
математизацией производственных сфер, усложнением информационных
процессов и т.д., что порождает потребность в поиске новых средств
освоениѐ и дальнейшего развитиѐ совокупного исторического опыта,
реализуемого в конкретных профессиональных деѐтельностѐх.
Анализ актуальных исследований. Возникновение и развитие системы
профессионального образованиѐ, как свидетельствуят данные истории
педагогики, свѐзано с поѐвлением умственного труда, т.е. с выделением его
в самостоѐтельнуя сферу общественной деѐтельности. Не случайно,
поэтому, первоначально профессиональное образование существовало в
элитарной форме в области искусства и культуры, и было предназначено длѐ
узкого круга лиц. Такаѐ его форма была основана на индивидуальном
обучении, но в дальнейшем, по мере возрастаниѐ потребности общества в
грамотных специалистах, способных к овладения новыми, достаточно
сложными профессиѐми в условиѐх материального производства,
профессиональное образование стало приобретать массовый характер.
Отсяда, как система массового обучениѐ, профессиональное образование
впервые зарождаетсѐ в сфере материального производства в период
промышленной револяции XVIII века.
Дальнейшее развитие массового профессионального обучениѐ идет по
пути дифференциации его на несколько ступеней, обслуживаящих различные сферы человеческой деѐтельности. Эта дифференциациѐ вызвана, с
одной стороны, историческим расчленением человеческой деѐтельности на
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отдельные практические и духовные формы освоениѐ природной и общественной действительности, с другой – необходимостья высвобождениѐ
«умственного труда» из сферы материального производства.
В конце ХХ века в системе профессионального образованиѐ, как
отмечает Н. Н. Нечаев *3, 25+, можно было выделить три основных ступени,
которые по-разному соотносѐтсѐ с материальной и духовной сферами
человеческой деѐтельности. Перваѐ ступень направлена на обучение
видам деѐтельности, требуящим, в основном, развитиѐ определенного
круга моторных операций. Обучение, осуществлѐѐсь в области
материального производства путем показа, многократного повторениѐ
или подражаниѐ, не вызывает необходимости в особых теоретических
знаниѐх. Втораѐ ступень осуществлѐетсѐ в системе среднего специального
образованиѐ. В ее задачу входит формирование способов мышлениѐ,
направленных на решение профессиональных задач, в основном, в
области материального производства, и требует определенных
теоретических знаний. Третьѐ ступень реализуетсѐ в условиѐх высшего
специального образованиѐ, котораѐ направлена на развитие умениѐ
создавать идея и находить пути ее практической реализации. Здесь
деѐтельность осуществлѐетсѐ, главным образом, в идеальном плане.
Цель статьи. Односторонность и ограниченность профессионального
обучениѐ, вызванные как его устаревшей организационной структурой, так
и количественным подходом к накопления знаний, сегоднѐ приводѐт к
острому противоречия между системой профессионального образованиѐ
и уровнем развитиѐ общества, между потребностѐми общества в
высококвалифицированных
специалистах
и
качеством
их
профессиональной подготовки. Именно этот фактор и послужил толчком к
исследования, проведенному автором.
Методы исследования. С позиций современного пониманиѐ
функциѐ высшего профессионального образованиѐ в системе
общественного производства заклячаетсѐ в создании интеллектуального
базиса социально-экономического и духовного развитиѐ современного
общества *1, 7+. По сути, оно обслуживает и регулирует определенный,
исторически сложившийсѐ уровень разделениѐ труда. В процессе
обучениѐ в высшей школе происходит освоение совокупного социальноисторического опыта человечества, но уже с уровнѐ специального и
специализированного развитиѐ, т.е. в процессе индивидуального развитиѐ
человек осваивает нормы культуры через обучение, посредством которого
он развиваетсѐ и одновременно вклячаетсѐ в культуру. В результате
профессионального обучениѐ происходит изменение как деѐтельности,
так и мышление индивида.
Основной материал. В обучении индивид усваивает внешне данные
ему образцы, правила, операции. Происходит не только процесс
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активизации личности, но и осуществлѐетсѐ жесткий контроль за формами
самодеѐтельности, т.е. происходит фактическое ограничение этих форм
самодеѐтельности определенными нормативами. Образование, которое
направлено на индивидуальное, творческое овладение культурой,
означает познание себѐ и своей деѐтельности, формирование
мировоззрениѐ, соответствуящего культурным ценностѐм определенной
эпохи и, одновременно, – движение вперед за счет выработки
индивидуальных ценностей. Имеетсѐ в виду, что если обучение
направлено на стимулирование самодеѐтельности личности, то
образование – на создание новых возможностей длѐ обучениѐ.
Следует отметить, что на уровне высшего педагогического
образованиѐ длѐ профессиональной деѐтельности характерно то, что она
протекает преимущественным образом в идеальном плане *2, 5+. В этом
заклячаетсѐ ее особенность и сложность, так как создаетсѐ иллязиѐ
полного противоположениѐ теоретической (идеальной) и практической
(материальной) форм человеческой деѐтельности. Собственно это и
привело в истории вузовской дидактики к обособления теоретического и
практического курсов (лекционные и практические занѐтиѐ), которые стали
рассматриватьсѐ как дополнѐящие, но не свѐзанные между собой. При
этом задача теоретического курса была сведена к простой передаче
определенного объема информации, котораѐ должна была быть
«воспринѐта» студентами педвуза в ходе лекций и освоена посредством
запоминаниѐ. Практика же, в основном, осуществлѐлась или как «показ и
подражание», или как «самостоѐтельное», а на деле стихийное и
бессознательное решение учебных задач. В обоих случаѐх проверка
знаний студентов осуществлѐлась в вербальной форме – письменное или
устное воспроизведение полученной информации, котораѐ на самом деле
не давала представлениѐ о степени освоенности знаний.
Отсяда следует, что роль студента в учебном процессе высшей
педагогической школы длительное времѐ оставалась пассивной, так как из
полѐ зрениѐ в дидактическом процессе ускользала собственнаѐ деѐтельность
студента как активного, преобразуящего сознание индивида начала. Во
многом это было обусловлено недостаточной разработанностья как
отечественной, так и зарубежной психолого-педагогической теории в
области освоениѐ учебно-профессиональных знаний.
Тем не менее, рассмотрение процесса профессиональнопедагогической подготовки будущих учителей с позиций разных
методологических подходов привело к поливариантному понимания целей
и задач высшего педагогического образованиѐ. Поэтому особого вниманиѐ
заслуживаят тенденции в реформировании педагогического образованиѐ в
зарубежных станах, в которых оформилсѐ целый рѐд концептуальных
ориентиров и подходов к инновационному наполнения как мотивационных,
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так и технологических аспектов педагогической деѐтельности, каждый из
которых инициировал поѐвление соответствуящих разработок в сфере
профессионально-педагогической подготовки учителей.
Представлѐетсѐ особо важным тот факт, что инновационные проекты
за вторуя половину XX века прошли путь от бихевиористскиориентированных тренинговых программ до экспериментальных проектов,
опираящихсѐ на последние достижениѐ психолого-педагогической науки и
ориентированных на развитие профессионального сознаниѐ и самосознаниѐ
учителѐ *6+. Наличие этого обстоѐтельства придает анализу рассматриваемых
нами концепций особенно релевантный характер с точки зрениѐ назревших
проблем современного педагогического образованиѐ в Украине в целом и
дальнейшего повышениѐ уровнѐ методической и педагогической
деѐтельности нашего учительства, в частности.
Выводы и перспективы дальнейших научных изысканий. Изучение
теоретических основ интересуящей нас проблемы убедительно
свидетельствует, что опыт многих реформ в системе высшего
педагогического образованиѐ, как за рубежом, так и в нашем государстве, не
приводит к высокой эффективности планируемых преобразований до той
поры, пока они не касаятсѐ учета специфических механизмов и
закономерностей развитиѐ профессиональной деѐтельности педагога, не
затрагиваят его прѐмых интересов в ее оптимизации и усовершенствовании.
Отличительнаѐ особенность современной социокультурной ситуации,
вызываящаѐ необходимость обновлениѐ системы высшего педагогического
образованиѐ, состоит в том, что профессиональнаѐ деѐтельность учителѐ
должна быть переориентирована с воспроизводства прошлого, традиционно
транслируемого педагогического опыта, в план продуцированиѐ и
проектированиѐ будущего, т.е. инновационных стратегий и технологий. Это
обстоѐтельство выдвигает принципиально новые задачи, прежде всего в
аспекте общепедагогической подготовки будущих учителей.
Большим тормозом на пути реформированиѐ национальной системы
образованиѐ стали устаревшие стереотипы педагогического сознаниѐ,
среди которых, прежде всего, необходимо отметить ориентация на
конечность образованиѐ *5; 9+. На практике этот стереотип, прочно
закрепившись в педагогической деѐтельности, приводит к стремления
научить всему и навсегда, усвоения готовых знаний, перегрузке учебных
программ конкретным материалом, догматизму и формализму мышлениѐ.
Преодоление этого стереотипа требует формированиѐ новой установки на
непрерывное образование.
В этой свѐзи совершенно необходимым ѐвлѐетсѐ отказ от другого
стереотипа педагогического сознаниѐ, который состоит во взглѐде на
учителѐ как передатчика, ретранслѐтора знаний. Однако в условиѐх
научно-технической
револяции,
последовавшего
за
ней
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информационного взрыва, развитиѐ средств массовой информации,
персональных компьятеров роль учителѐ как единственного источника
информации постепенно будет переходить к информационным
устройствам, а в его профессии останутсѐ весьма значительными
развиваящие и воспитательные функции, к выполнения которых он
сегоднѐ менее всего готов. Следовательно, необходима новаѐ концепциѐ
образованиѐ, предполагаящаѐ отказ от экстенсивно-информационного и
переход к интенсивно-фундаментальному обучения, изменение роли
учителѐ и ученика в сфере педагогического процесса. Учитель должен
превратитьсѐ в организатора познавательной деѐтельности ученика, а
ученик из пассивно воспринимаящего – в ее активного субъекта.
Характерной чертой старого педагогического сознаниѐ ѐвлѐетсѐ
негативное отношение к творчеству, безликость, стандартность, нашедшие
свое проѐвление в единообразии школ, учебных планов и программ,
учебников, воспитательных мероприѐтий. Не случайно, поэтому, в
современных условиѐх, когда в системе отечественного образованиѐ
приоритетными становѐтсѐ ценности самореализации и саморазвитиѐ
личности, реализуетсѐ идеѐ свободы выбора содержаниѐ и форм
обучениѐ, особенно актуальной становитсѐ проблема формированиѐ у
учителѐ творческих способностей, позволѐящих эффективно осуществлѐть
методическуя деѐтельность в условиѐх различных педагогических систем
и применительно к различным нестандартным инновационным
ситуациѐм. Так, существовавший в практике авторитарный стиль
управлениѐ образованием не способствовал формирования у учителей
потребности в научном анализе и проектировании своей педагогической
деѐтельности. Эти функции, как правило, возлагались на педагогическуя
науку: дидактику и методику. Изучение массовой практики
свидетельствует о том, что подобное распределение функций оказывалось
малоэффективным и не обеспечивало действенного роста научной,
методической и профессионально-педагогической компетентности
учителѐ, его самостоѐтельности и ответственности за результаты
собственной образовательной и воспитательной деѐтельности.
Вновь созданнаѐ отечественнаѐ концепциѐ педагогического
образованиѐ, в основу которой положены идеи самоорганизации и
саморазвитиѐ личности учителѐ, гуманизации его профессионального
сознаниѐ и обновлениѐ педагогического мышлениѐ, ориентирует на поиск
наиболее эффективных путей и средств решениѐ задач качественного
изменениѐ профессионально-педагогической деѐтельности. И в этом смысле
разрешение
проблемы
формированиѐ
структуры
методической
деѐтельности как субъектной формы существованиѐ предметнопрактической педагогической деѐтельности приобретает особуя значимость.
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Анализ
особенностей
генезиса
структуры
педагогической
деѐтельности, произведенный нами посредством изучениѐ литературных
источников, отражаящих угол зрениѐ трех основных подходов:
генетического,
структурно-функционального
и
управленческотехнологического, позволил установить, что методическаѐ деѐтельность,
как объективно существуящий феномен, способна проѐвлѐть своя
сущность на двух уровнѐх своего бытиѐ:
- на идеомоторном уровне профессиональной деѐтельности
педагога, как ее составной элемент, курируящий сферу теоретического
постижениѐ логики организации педагогического процесса;
- на уровне закреплениѐ специализации деѐтельности педагогаметодиста как особого профессионального занѐтиѐ, отличаящегосѐ спецификой своего предмета, целей, содержаниѐ и продуктов как от профессионально-педагогической, так и научно-педагогической деѐтельности.
Под методической деѐтельностья мы понимаем особым образом
организованнуя систему профессионально направленных умственных
действий, котораѐ обеспечивает отражение, анализ и присвоение
педагогом концептуальных идей методик обучениѐ, а также
преобразование их в форму конструктивных схем ориентировки и
рефлексивного управлениѐ педагогическим процессом с целья со-зданиѐ
благоприѐтных условий длѐ усвоениѐ содержаниѐ образованиѐ и
самообразованиѐ учащихсѐ *1;11+.
Методическаѐ деѐтельность в своей сущности предстает как процесс
мыследеѐтельности педагога, нацеленный на моделирование его будущей
предметно-практической
педагогической
деѐтельности
и
разворачиваящийсѐ
посредством
сменѐящей
друг
друга
ориентировочной, моделируящей и рефлексивной фаз, обусловливаящих
движение умственных действий, начинаѐ с момента отражениѐ
методических проблем и затруднений, анализа способов постановки и
решениѐ методических задач, и заканчиваѐ оценкой их результативности.
В соответствии с данным определением нами была разработана
теоретическаѐ модель структуры методической деѐтельности в составе
совокупности
информационно-целевого,
операциональнотехнологического и рефлексивно-оценочного компонентов, котораѐ
послужила базисом длѐ определениѐ условий формированиѐ данного
феномена профессионального сознаниѐ в процессе профессиональнопедагогической подготовки будущих учителей.
В своих рассуждениѐх мы исходили из того, что педагогические
условиѐ, как важнейшие детерминируящие обстоѐтельства среды
обучениѐ, в которой осуществлѐетсѐ формирование структуры
методической деѐтельности будущих педагогов, должны обеспечивать не
только пробуждение и полноценное проѐвление каждого из компонентов
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этого феномена профессионального сознаниѐ, но и способствовать их
развития в его целостности. Исходѐ из данной исследовательской
установки, мы предположили, что формирование структуры методической
деѐтельности
будет
проходить
успешно,
если
в
процессе
общепедагогической подготовки будущих учителей удастсѐ реализовать
совокупность
условий,
обеспечиваящих
концентрация
их
интеллектуальной активности на трех полясах:
- объективации содержаниѐ и способов логической организации
современных дидактических теорий и методических концепций, комплексно
учитываящих многоаспектные характеристики методов обучениѐ;
- овладении оперативными схемами педагогического анализа,
средствами и способами проектированиѐ методических задач и моделей;
- актуализации личностного смысла в сфере изучениѐ и
проектированиѐ инноваций, а также рефлексии и оценки значимости
стратегий профессиональной мыследеѐтельности, заложенных в моделѐх
передового педагогического опыта.
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РЕЗЯМЕ
Таланова Л. Анализ развитиѐ зарубежной и отечественной систем высшего
профессионального образованиѐ учителѐ.
Целья данной статьи ѐвлѐетсѐ анализ этапов развитиѐ дидактики и
педагогики как компонентов системы высшего профессионального образованиѐ
учителѐ. Методологиѐ исследованиѐ базируетсѐ на исчерпываящем изучении
материалов отечественных и зарубежных исследователей разных времен, которых
интересовали вопросы созданиѐ идеальных условий формированиѐ и развитиѐ
учителѐ как профессии, необходимой при воспитаниѐ новых поколений.
Практическое значение данного исследованиѐ состоит в заклячении автора о том,
что особенные педагогические условиѐ формированиѐ профессионализма будущего
педагога, такие, как логическаѐ организациѐ современных дидактических теорий,
овладение оперативными схемами педагогического анализа и актуализациѐ
личностного смысла в сфере изучениѐ и проектированиѐ инноваций, ѐвлѐятсѐ
самыми важными условиѐми формированиѐ профессионализма будущего педагога.
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SUMMARY
Talanova L. The analysis of national and foreign systems of higher professional
teachers’ education.
The purpose of this article is to analyze the stages of development of didactics and
pedagogy as a component of higher professional teacher education. The research methodology
is based on an exhaustive study of the materials of native and foreign researchers of different
times, who were interested in the creation of ideal conditions for the formation and development
of teachers as a profession, which is essential in the education of new generations.
The importance of considering the given background is caused by the necessity of
conservation, reproduction and development of the cultural and historical experience of society
gained in vocational and educational sphere. Nowadays, theoretical basis of various aspects of
professional pedagogical education is becoming one of the most important tasks of modern
university didactics. Thus, studying the theoretical foundations of the given problem is a
convincing proof that the experience of many of the reforms in the system of the higher
pedagogical education, both abroad and in our country, does not lead to high effectiveness of
planned changes until the time they affect specific mechanisms and patterns of development of
the teacher professional activities. We proceeded from the assumption that the pedagogical
conditions are the most important determining circumstances of the learning environment in
which the formation of the structure of methodological activity of the future teachers should
provide not only an awakening as a full display of each of the components of the phenomenon of
professional consciousness but also to promote their development in its integrity. The teacher
should become the organizer of the cognitive activity of the student, and the student should
switch from passive reception to the active production.
The practical significance of this study lies in the fact that the author came to the conclusion
that the special pedagogical conditions of formation of professionalism of the future teacher such
as logical organization of modern teaching theories, mastering operational schemes of pedagogical
analysis and actualization of personal meaning in the studying system innovations are the most
important conditions of formation of the future teacher’s professionalism.
Key words: professional education, future teacher, pedagogical conditions, didactics,
pedagogics, innovations.

УДК 378.4:94(430)
Людмила Чухно
Подільський державний
аграрно-технічний університет

СЕРЕДНЬОВІЧНА І КЛАСИЧНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ТРАДИЦІа НІМЕЧЧИНИ
У статтл розглѐнуто два лсторичних перлоди, що особливо позначилисѐ на
формуваннл системи вищом освлти Нлмеччини: Середнл влки та епоха Просвлтництва та
перлод нлмецького лдеаллзму. Плднѐто питаннѐ традицлйного нлмецького унлверситету
та органлзацлм в ньому навчального процесу, що було запозичено низкоя ювропейських
крамн, дало влдмлннл результати й можна з усплхом застосовувати в нацлональних ВНЗ.
На основл порлвнѐльного аналлзу зроблено висновки про те, що обидва лсторичних
перлоди по-своюму вплинули на формуваннѐ та розвиток нлмецьких унлверситетлв.
Визначено млсце вищих навчальних закладлв неунлверситетського типу, зокрема
педагоглчного та технлчного профлля досллджуваного лсторичного промлжку, що може
стати перспективоя подальших наукових розвлдок.
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Постановка проблеми. На сьогодні у світлі загальноювропейського
освітнього процесу країни-учасники ведуть інтенсивний пошук ефективних
шлѐхів перебудови власних систем вищої освіти, відмовлѐятьсѐ від того,
що не спрацявало, запозичуять кращий досвід своїх сусідів.
Проте, нові віѐннѐ – це не завжди в подальшому стовідсотковий
позитивний результат і ще не привід длѐ того, щоб відмовитисѐ від тих
надбань, в освітньому плані, ѐкі вже існуять у певній країні, зокрема в
Німеччині, протѐгом довгого часу, а ефективність використаннѐ ѐких у
вищих начальних закладах постійно підтверджуютьсѐ і ставить ФРН у рѐд
найуспішніших держав не лише Ювропи, але й усього світу.
Цікавоя з точки зору традиції ю університетська традиціѐ Німеччини,
походженнѐ німецького університету, основні підвалини, на ѐких він
тримаютьсѐ аж до сьогодні, і ѐкі бере за зразок практично весь світ.
Аналіз актуальних досліджень. Проблему класичного німецького
університету висвітлявали у своїх працѐх такі вчені, ѐк В. Гумбольдт,
Й. Фіхте, Ф. Шлейермахер, Ф. Шеллінг, а серед сучасних – А. В. Гавриляк, Г.
Пайсерт, Г. Фрамгайн та ін. Проте, на наш поглѐд, дана проблема розкрита
поки що недостатньо й потребую подальших досліджень, зокрема
розкриттѐ питаннѐ порівнѐльної характеристики двох історичних періодів,
що вплинули на карбуваннѐ класичного університету Німеччини.
У зв’ѐзку з цим метою статті став аналіз зародженнѐ й подальшого
розвитку класичних німецьких університетів за часів Середньовіччѐ та
періоду Просвітництва, принципів організації в них навчального процесу,
удосконаленнѐ форм та методів навчаннѐ, а також їх внесок у формуваннѐ
системи вищої освіти Німеччини та багатьох країн світу.
Методи дослідження. Длѐ розв’ѐзаннѐ поставлених завдань
використовувалисѐ такі теоретичні методи дослідженнѐ: аналіз (аналіз
наукових джерел інформації); індукції-дедукції (узагальненнѐ отриманих
результатів); порівнѐльний аналіз (співставленнѐ двох історичних
періодів – Середньовіччѐ та епохи Просвітництва).
Виклад основного матеріалу. Длѐ німецької вишівської традиції
особливо визначальними ю два історичних періоди: середньовічний час
заснуваннѐ ювропейських університетів і неогуманістичне відновленнѐ та
реформа системи університетської освіти в Пруссії на початку XІX ст.
1. Середньовічні заснуваннѐ. Університети виникаять у XI столітті, коли
Захід вступаю в період дивовижного підйому, коли настаю Середньовіччѐ в його
класичному сенсі, з усіма атрибутами феодального суспільства. Початок цього
періоду знаменуютьсѐ Григоріанськоя реформоя й посиленнѐм позицій
папства. Саме тоді відбуваютьсѐ розквіт міст, затвердженнѐ сеньйоріальних
відносин. На тлі цих процесів і виникаять університетські корпорації *1+.
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Історичні корені німецьких вишів сѐгаять спільної ювропейської
традиції середньовічних університетів, що виникали в XІІ ст. у Болоньї та
Парижі. Ці «universitates magistrorum et scholarium» – корпоративні
об’юднаннѐ тих, що навчаять та тих, що вчатьсѐ (викладачів та студентів),
були наділені папськими та кайзерськими привілеѐми. Вони мали право
самостійно вести свої внутрішні справи, здавати і приймати іспити та
присуджувати академічні ступені з позарегіональним визнаннѐм.
Університети не були фаховими або спеціалізованими закладами, а
охоплявали всі тогочасні галузі науки. У них існував поділ на нижчі та вищі
факультети. До перших належав пропедевтичний факультет вільних
мистецтв (artes liberales), до других же належали факультети права,
медицини та теології. Інституційні ознаки середньовічної університетської
конституції, що передбачала поділ на факультети з обраними деканами і
найвище представництво в статусі ректора, сѐгаять аж у сучасність *2+.
На зразок двох перших університетів у Франції, Англії та Іспанії
виникали інші, у той час ѐк у тогочасній Німецькій Державі їх було створено
значно пізніше, десь у середині XІV ст. Першими були засновані
університети у Празі (1348) та Відні (1365). На кінець XV ст. – університети в
Гейдельберзі (1385), Кьольні (1388), Ерфурті (1392), Лейпцигу (1409),
Фрайбурзі (1457) та Франкфурті-на-Одері (1506).
Завдѐки утворення багатьох дрібних держав та конфесійному
протистоѐння протестантських і католицьких кнѐзів у наступних століттѐх у
німецьких землѐх виникали численні нові університети ѐк державні
заклади, що залишилосѐ типовим длѐ німецьких вищих навчальних
закладів і на сьогодні. Їх першочерговим завданнѐм була підготовка
державних та церковних службовців длѐ відповідного кнѐзѐ. На 1700 рік
існувало 40 університетів, більшість із ѐких згодом було розформовано.
Найстарішими університетами Німеччини, ѐкі з часу свого заснуваннѐ
залишилисѐ майже в незмінній формі, ю: у старих землѐх – Гейдельберг,
Фрайбург, Тябінген, у нових – Лейпциг, Росток, Грайфсвальд *1+.
Тодішні університети були представлені ѐк відносно невеликі
заклади, число студентів ѐких коливалосѐ в межах ста, а подекуди менше
ста чоловік. У 1500 році німецькі вищі навчальні заклади вже налічували
близько 3000 студентів, у 1700 – близько 8000 студентів, у наполеонівські
часи цѐ цифра знову опустиласѐ від 8000 до попередньої – 5000 чоловік.
Система університетської освіти, що була зосереджена по окремих
дрібних державах, потрапила у XVІІІ ст. у глибоку фінансову та духовну
кризу. Основоя навчального процесу було повторяваннѐ, а наука
залишаласѐ обмеженоя. При цьому виникали нові університети, що
опиралисѐ на таке понѐттѐ, ѐк «просвітницький», у ѐких вагоме місце
відводилось експериментальній науці і в ѐких латинська мова, ѐк мова
викладаннѐ, зокрема читаннѐ лекцій, заміняваласѐ німецькоя мовоя.
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Галле (1694), Геттінген (1737), Ерланген (1783) були «сучасними
заснуваннѐми» XVІІІ ст., ѐкі готували оновленнѐ системи університетської
освіти на основі нової гуманістичної університетської реформи.
2. Неогуманістична університетська реформа. Неогуманістична
університетська реформа, точкоя відліку ѐкої ю заснуваннѐ Берлінського
університету (1809–1810 рр.), належить до другого періоду, ѐкий
характеризуютьсѐ прискореним розвитком німецьких університетів на основі
класичних традицій. Неогуманістична освітнѐ традиціѐ індивідуального
розвитку особистості через самостійне навчаннѐ та «ідеї про університет», ѐкі
походѐть із філософського вченнѐ про німецький ідеалізм (Кант, Фіхте, Гегель,
Шеллінг), зберегла своя привабливість ще й дотепер *1+.
Вільгельмом фон Гумбольдтом в академічному колі німецьких
мислителів – Й. Фіхте, Ф. Шлейермахера, Ф. Шеллінга, Х. Штеффенса
активно обговоряваласѐ ідеѐ університету й закладалисѐ основні
підвалини класичного університету. Задовго до заснуваннѐ Берлінського
університету Ф. Шеллінг обстоявав відокремленнѐ університетської освіти
від професійно-зоріюнтованої моделі освіти, ѐка була популѐрноя в часи
Просвітництва. Його концепціюя разом із концепціюя Й. Фіхте була
класична університетська ідеѐ, ѐка вбачала наукові дослідженнѐ
перспективоя длѐ розвитку університету *3+.
Й. Фіхте у праці «Наукова доктрина» («Wissenschaftslehre», 1974)
визначав основні концептуальні положеннѐ своюї філософії, де головним ю
завданнѐ саморефлексії над творчо-етичними діѐми, ѐкі ставить «а» та
досѐгаю це завданнѐ. Й. Фіхте активно читав лекції на тему значеннѐ
університетів («Про обов’ѐзки вчених», 1794, «Про призначеннѐ вчених»
1794, 1811) і заслужено обіймав посаду ректора Берлінського університету.
Разом із концепціюя Ф. Шеллінга «Лекції про методи академічного
навчаннѐ» (1803), Ф. Шлейермахер у своїй праці «Окремі думки про
університети» (1809) обґрунтовував деѐкі свідченнѐ університетської історії у
класичному сенсі. Німецька філософіѐ мала значний вплив на університетську
історія й тісно перепліталасѐ з університетськими реформами *3+.
Оновленнѐ університету на початку XІX ст. пов’ѐзано з ім’ѐм Вільгельма
фон Гумбольдта. Перебуваячи лише 16 місѐців на посаді голови структурного
підрозділу з культури та навчаннѐ в прусському Міністерстві внутрішніх справ,
він відкрив новий університет у Берліні. Берлінський університет став згодом
моделля німецьких університетів загалом *1+.
Головними пунктами Гумбольдтської концепції університету були –
далекосѐжна внутрішнѐ автономіѐ
державних університетів, їх
самоврѐдуваннѐ через завідувачів кафедр (ординаріїв), основний акцент на
вільних дослідженнѐх, ѐкі повинні безпосередньо відповідати суспільним
інтересам, та поюднаннѐ в університетській підготовці навчальної і
професійної компоненти (навчальний процес – практика за фахом).
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Саме цьому відповідав постулат «свобода навчаннѐ», що вклячав у
себе процес навчаннѐ студента та поданнѐ навчального матеріалу викладачем, а також наступний постулат – «юдність досліджень та навчального
процесу». У центрі університетського навчального процесу повинна була
стоѐти не лише рутинна передача знань, а й також участь студентів у
дослідженнѐх. За принципом «освіта через науку» була побудована всѐ
дидактична система, що покликана була спонукати студента до самостійного
мисленнѐ й розвивати його ті загальні особисті риси, ѐкі потрібні длѐ досконалого виконаннѐ певних функцій у професійному і суспільному значенні.
Гумбольдт склав своя програму, з ѐкої часто цитувалосѐ наступне: «die
Wissenschaft als etwas noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes
zu betrachten und unablässig sie als solche zu suchen». Він закликав розглѐдати
науку, ѐк щось не до кінцѐ досліджене та відкрите, і тільки ѐк таке це
досліджувати. Саме це вийшло за межі Німеччини й відображаютьсѐ і на
сьогодні у системі університетської освіти багатьох країн (наприклад,
американські вищі навчальні заклади другої половини XІX ст. та створеннѐ так
званих «graduate schools» за моделля німецьких університетів) *1+.
Завдѐки оновлення університету повинні були усунутисѐ
розходженнѐ наукових активів на окремі напрѐми, органічно їх об’юднавши
в «universitas literarum». Щодо організації, то Гумбольдський університет
оріюнтувавсѐ на традиційну модель чотирьох факультетів. При цьому
старий «факультет вільних мистецтв», пропедевтичні завданнѐ ѐкого було
перенесено в гімназія, отримав, ѐк філософський факультет, зовсім новий
виглѐд. В освітній концепції ідеалістичних реформ філософіѐ, ѐк королева
наук, посідала визначне місце. Окремі наукові зрушеннѐ повинні були
оріюнтуватисѐ на неї. Одночасно філософський факультет став дахом длѐ
спеціальних психологічних і природничих наук, а також освітѐнським
центром длѐ вчительства гімназій, у ѐких «атестат зрілості» формально
надавав доступ до навчаннѐ в університеті. Пізніше з яридичного
факультету виділилисѐ економічні науки, а з філософського факультету –
природничі науки, утворивши власні факультети.
Викладаннѐ велосѐ різними методами, серед ѐких домінуячими
стали лекції та семінари. Лекції в німецьких університетах розподілѐлисѐ
на дві групи, на так звані прилядні та приватні. Прилядні лекції були
безкоштовними і займали 1–2 години на тиждень, до того ж вони
охоплявали тільки обмежений проміжок знань. Систематично головні
дисципліни факультету викладалисѐ на приватних зайнѐттѐх, ѐкі
охоплявали від 4 до 6 і більше годин на тиждень. Найважливішу роль
серед практичних занѐть зі студентами відігравали так звані «семінарії»
(семінари), ѐкі започатковувалисѐ спочатку длѐ студентів філологічних
спеціальностей, а згодом набули досить широкого розповсядженнѐ. Саме
семінарські занѐттѐ стали лабораторіѐми длѐ наукових занѐть і дослідів. На
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таких занѐттѐх відбувалосѐ не просто здобуттѐ нових знань, а й знайомство
з методикоя проведеннѐ досліджень. Разом із семінаріѐми існували також
«конверсаторії», метоя ѐких було поѐснити слухачам, те що повідомлѐлось
на лекції, а також відповісти на питаннѐ, що виникали *4, 25].
Що стосуютьсѐ поѐви технічних вищих навчальних закладів, то в
«universitas literarum» прикладні технічні науки не мали місцѐ. Вони взѐли
свої витоки, починаячи з XVІІІ ст. зі шкіл і політехнічних навчальних
закладів, ѐкі з середини XІX ст. швидко отримували ѐк технічні вищі
навчальні заклади ранг вишів: Карлсруе (1865), Мянхен (1868), Ахен
(1870), Берлін (1879), Дрезден (1890), Данціг (1904).
Нові в своюму роді вищі навчальні заклади повинні були виборявати
свою право рівності з університетами та присвоюннѐ ними наукових
ступенів. Подібне відбувалосѐ і в навчальних закладах длѐ вчителів на їх
шлѐху до педагогічних академій або педагогічних інститутів у часи
Веймарської республіки і в перші роки післѐ створеннѐ ФРН. Це ж саме
стосуютьсѐ й наймолодших вищих навчальних закладів іншого типу системи
вищої освіти Німеччини *1+.
Висновки та перспективи дослідження. Отже, обидва історичних
періоди вплинули на формуваннѐ та розвиток німецьких університетів,
Середньовіччѐ – в аспекті їх виокремленнѐ ѐк самостійної ланки системи
вищої освіти Німеччини, а Просвітництво та класичний німецький ідеалізм – у
площині їх удосконаленнѐ й розвитку згідно постулатів «свобода навчаннѐ» і
«юдність досліджень та навчального процесу».
На перспективу можна розглѐнути, відштовхуячись від даного
контексту, такі питаннѐ, ѐк організаціѐ навчаннѐ у вищих навчальних
закладах неуніверситетського типу того самого історичного періоду
Німеччини, а також поглѐди В. Гумбольдта та його прихильників на
навчаннѐ обдарованих і талановитих студентів в університеті, технічному
ВНЗ, педагогічному ВНЗ тощо, а саме – в порівнѐльному аспекті.
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РЕЗЯМЕ
Чухно Л. Средневековаѐ и классическаѐ университетскаѐ традициѐ Германии.
В статье рассмотрены два исторических периода, которые особенно
отобразились на формировании системы высшего образованиѐ Германии:
Средневековье и епоха Просвещениѐ и период немецкого идеализма. Поднѐты
вопросы традиционного германского университета и организации в нем обучениѐ,
что позаимствовали рѐд европейских стран, дало отличные результаты и может
быть с успехом использовано в национальных ВУЗах. На основе сравнительного
анализа сделаны выводы о том, что оба исторических периода по-своему повлиѐли
на формирование и развитие германских университетов. Определено место высших
учебных заведений неуниверситетского типа, в том числе педагогического и
технического профилѐ изучаемого исторического промежутка, что может стать
перспективой дальнейших научных исследований.
Ключевые слова: высшее образование, университет, организациѐ обучениѐ,
традициѐ, неогуманизм, университетскаѐ реформа, свобода обучениѐ, единство
образованиѐ и науки.

SUMMARY
Choohno L. The medieval and classical university tradition in Germany.
Two historical periods are especially crucial for the German university tradition: the
European universities medieval founding and neohumanistic renewal and reform of
university education system in Prussia in the early nineteenth century.
German universities historical roots reach the common European tradition of the
medieval universities, which appeared in the XII century in Bologna and Paris. These
«universitatis magistrorum et scholarium», the corporate units of those, who teach and
those who learn (teachers and students) were given Pope and Kaiser privileges. They had the
right, independently to conduct their internal affairs, to pass and to take examinations and to
award academic degrees with extra-regional recognition. The Universities were not
professional or specialized agencies, but covered, all that time, fields of science.
The neohumanistic university reform, which is the starting point of establishing the
Berlin University (1809–1810), belongs to the second period, which is characterized by
accelerated development of German universities based on the classical tradition. The
neohumanistic educational tradition of the individual personality development through the
self-study and “the university idea”, which is derived from the philosophical doctrine of
German idealism (Kant, Fichte, Hegel, Schelling), has maintained its appeal even today.
The main points of Humboldt concept of the university were: far achieved public
universities internal autonomy, their self government through Heads of Departments
(ordinarii), the main emphasis on free trials, which should be directly responsible to the public
interest, and direct combination of the university preparation academic and professional
components (learning process – practice as a specialty).
This is precisely why, postulates were answered “education freedom“ and “the
research unity and teaching process”. According to the principle “education through science”
was built all didactic system, that had to encourage student to independent thinking and to
develop and his personal qualities, that are required to perform perfectly certain functions
for professional and social sense.
Key words: higher education, university, organization of training, tradition,
neohumanism, university reform, education freedom, education and science unity.
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УДК 378
Катерина Шевченко
Інститут педагогічної освіти
і освіти дорослих НАПН України

ФОРМИ І МЕТОДИ ПІДВИЩЕННа КВАЛІФІКАЦІЇ КИТАЙСЬКИХ
УЧИТЕЛІВ аК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
Статтѐ, присвѐчена досллдження форм л методлв плдвищеннѐ кваллфлкацлм
китайських учителлв, висвлтляю важливлсть плдвищеннѐ кваллфлкацлм длѐ професлйного
розвитку педагога, необхлднлсть вчасного проходженнѐ курслв плдвищеннѐ кваллфлкацлм,
що в подальшлй длѐльностл педагоглчного фахлвцѐ значно вплине на його усплхи у професлм.
Результати досллдженнѐ можуть бути практично використанл длѐ дисципллн
«Загальна педагоглка», «Порлвнѐльна педагоглка». Використано такл методи
досллдженнѐ: порлвнѐльно-педагоглчний аналлз, вивченнѐ й узагальненнѐ педагоглчного
досвлду, першоджерел, теоретичнл узагальненнѐ й висновки.
Ключові слова: плдвищеннѐ кваллфлкацлм, форми л методи, традицлйнл форми,
лнновацлйнл форми, учитель Китая, науково-досллдна робота, особистлстноорлюнтований плдхлд, професлйний розвиток учителѐ, творчлсть учителѐ.

Постановка проблеми. Останнім часом Китай стрімко розвиваютьсѐ в
економічному, політичному й соціальному аспектах. У зв’ѐзку з останніми
світовими тенденціѐми, система освіти КНР теж піддаласѐ змінам: у межах
безперервної педагогічної освіти вчителі повинні постійно підвищувати
рівень своїх знань, умінь та навичок. Тому, на нашу думку, особливу увагу
треба приділити формам і методам підвищеннѐ кваліфікації вчителів
Китая, адже це ю основоя їх професійного розвитку. Тому дослідженнѐ
форм і методів підвищеннѐ кваліфікації вчителів Китая ю дуже актуальним
длѐ сучасної педагогічної науки.
Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ підвищеннѐ кваліфікації
вчителів в Україні було досліджено такими науковцѐми, ѐк Т. М. Путій,
Л. П. Іщенко, Н. Р. Петрощук, І. Титаренко та інші; щодо питань підвищеннѐ
кваліфікації китайських учителів, то Ля Донмін розглѐдаю способи
підвищеннѐ кваліфікації за допомогоя Інтернет конференції, Су Сѐохуань
оглѐдово торкавсѐ системи підвищеннѐ кваліфікації китайських учителів.
Н. Н. Котельникова досліджувала новітні форми підвищеннѐ кваліфікації
вчителѐ. В Україні форми й методи підвищеннѐ кваліфікації китайських
учителів не були розглѐнуті детально. Тому ми вважаюмо за доцільне
висвітлити цей аспект.
Мета статті – дослідити форми й методи підвищеннѐ кваліфікації
вчителів Китая, її роль у становленні професіонала.
Виклад основного матеріалу. Педагог граю важливу роль у формуванні
особистості молоді, ѐку навчаю, від нього залежить, наскільки молодь легко
буде пристосовуватисѐ до життѐ, ѐку роль буде відігравати в суспільстві. Саме
тому ю важливиим, щоб педагогічний працівник володів професійними
компетенціѐми, а ще й постійно підвищував рівень своїх знань, умінь і
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навичок. Учитель повинен добре оріюнтуватисѐ в останніх документах,
законах. Тому необхідно вчасно проходити курси підвищеннѐ кваліфікації.
На сучасному етапі розвитку китайської освіти важливим ю ѐк
збереженнѐ традиційних форм підвищеннѐ кваліфікації фахівцѐ, що
позитивно зарекомендували себе, так і пошук нових інноваційних форм і
методів підвищеннѐ кваліфікації педагога.
Термін підвищеннѐ кваліфікації в Китаї – кожні п’ѐть років. Подальше
навчаннѐ проводитьсѐ в даному районі, де працяю педагог за принципом
ув’ѐзки консультацій, навчаннѐ на необхідних у роботі знань.
Обов’ѐзковим ю також подальше навчаннѐ директорів шкіл.
За подальше навчаннѐ вчителів початкових і середніх шкіл відповідаю
система професійного розвитку педагогів, куди входѐть центри підготовки
при 35 ВНЗ країни *5+. Основна увага звертаютьсѐ на ѐкість і ефективність
форм та методів підвищеннѐ кваліфікації.
На нашу думку, важливо зазначити, що науковець Н. Н. Котельникова
наводить таку класифікація найбільш поширених форм підвищеннѐ
кваліфікації китайських учителів:
 колективні – лекторії, теоретичні семінари, семінари-практикуми,
тренінги, предметні тижні, виставки, конкурси мультимедійних
презентацій, науково-практичні конференції;
 групові – об’юднаннѐ вчителів за профілѐми, творчі групи, ділові ігри,
взаюмовідвідуваннѐ уроків і рефлексіѐ, переглѐд та обговореннѐ
відеозаписів «показових» уроків, семінари;
 індивідуальні – наставництво, консультації та співбесіди, робота над
індивідуальноя творчоя темоя, створеннѐм мультимедійних
презентацій, рефлексивний аналіз власних уроків, самоосвіта *2, 152+.
На нашу думку, треба більш детально розглѐнути форми підвищеннѐ
кваліфікації, ѐкі ю найбільш поширеними в Китаї. Одніюя з них ю лекціѐ –
форма навчаннѐ, перевага ѐкої полѐгаю в завершеності й цілісності
сприйнѐттѐ логіки і взаюмозв’ѐзку викладеного матеріалу. На наш поглѐд,
лекція можна віднести ѐк до традиційних форм підвищеннѐ кваліфікації,
так і до інноваційних, оскільки на сучасному етапі найбільш популѐрними ю
такі види лекцій, ѐк форм підвищеннѐ кваліфікації, ѐк лекціѐ-дискусіѐ,
лекціѐ-диспут, відео-лекціѐ.
Іншим поширеним методом викладаннѐ ю семінар. Цѐ форма
навчаннѐ передбачаю активну взаюмодія учасників освітнього процесу, та
активізація творчих здібностей. Семінари сприѐять міцному засвоюння
предмета, вчать відстоявати своя позиція і враховувати думки інших.
Важливо, що написаннѐ та захист науково-дослідницьких робіт теж ю
одніюя з форм підвищеннѐ кваліфікації вчителів Китая. Цѐ форма навчаннѐ
формую у шкільних учителів навички веденнѐ науково-дослідної діѐльності.
Написаннѐ роботи сприѐю поглибленому вивчення літератури та автентичних
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джерел із заданої теми, оволодіння методами сучасних наукових
досліджень та розвитку навичок самостійного творчого мисленнѐ [5].
Важливо зазначити, що такі класичні форми організації також
використовуятьсѐ і в Україні тіюя чи іншоя міроя.
Китайські дослідники поділѐять форми й методи на традиційні та
інноваційні. До традиційних вони відносѐть лекції, семінари, практичні
занѐттѐ *6+.
Раніше підвищеннѐ кваліфікації вчителів в Китаї проводилосѐ за
денноя, вечірньоя та заочноя формами навчаннѐ, але зараз, в епоху
бурхливого розвитку інформаційно-комунікативних технологій, реальноя
альтернативоя традиційному навчання стаю дистанційне, при ѐкому в
навчально-виховному процесі використовуятьсѐ кращі інноваційні засоби
й форми навчаннѐ, засновані на новітніх технологіѐх. Уперше дистанційне
навчаннѐ з’ѐвилосѐ в Китаї у 80-ті роки ХХ ст. у формі теле-радіо навчаннѐ.
А саме в 1986 році було створене Китайське телебаченнѐ просвіти. Длѐ
вчителів шкіл кожного днѐ по тринадцѐть годин проводѐтьсѐ лекції через
міжнародні супутники зв’ѐзку. Післѐ цього вчителі отримали можливість
самостійно підвищувати своя кваліфікація. Післѐ прослуховуваннѐ
комплексу лекцій вчителі повинні були складати іспити. З часом новий
поштовх розвитку дистанційної освіти в країні дало використаннѐ
комп’ятерних мереж, можливість спілкуватисѐ в режимі реального часу.
На наш поглѐд, найбільш цікавими ю інноваційні форми підвищеннѐ
кваліфікації, зокрема: он-лайн консультації, диспути, дискурси, відеолекції, презентації.
Китайський дослідник Ля Донмін вважаю, що методи підвищеннѐ
кваліфікації за допомогоя інтернет-конференції ю дуже актуальним длѐ
сучасного Китая, таким чином учителі з різних частин країни маять
можливість поділитисѐ власним досвідом, обговорити способи подоланнѐ
труднощів, ѐкі постаять перед учнѐми при вивченні того чи іншого предмету,
поділитисѐ новітніми методами викладаннѐ й вихованнѐ учнів *6+. Таким
чином, використаннѐ Інтернету значно спрощую життѐ педагогам, не маю
потреби їхати в інше місто або провінція длѐ того, щоб підвищити рівень
володіннѐ предметом, а також рівень знань із психології та педагогіки.
Наприклад, у 2014 році в місті Деѐн проводились Інтернет-курси
підвищеннѐ кваліфікації, ѐкі вклячали п’ѐть основних компонентів:
поглибленнѐ знань з предмету, що викладаютьсѐ, написаннѐ науководослідної роботи, складаннѐ іспитів, спільне використаннѐ матеріалів.
Учителі різних провінцій мали можливість не тільки поглибити знаннѐ з
предмету, ознайомитисѐ з новітніми методами і формами навчаннѐ та
вихованнѐ учнів, а ще й отримали можливість попрацявати в команді.
Вони повинні були написати науково-дослідну роботу у співавторстві з
іншим учителем. Ми вважаюмо, що такий спосіб підвищеннѐ кваліфікації ю
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дуже актуальним длѐ сучасної педагогічної науки, адже він допомагаю
педагогу вдосконалити навички роботи в команді, безпосередньо впливаю
на професійний розвиток учителѐ.
Важливо наголосити на ефективністі такого способу підвищеннѐ
кваліфікації. Учителі працяять у тісному зв’ѐзку з реальністя, маять
можливість усвідомити актуальність і ефективність навчаннѐ учнів початкової
та середньої школи за допомогоя новітніх форм і методів у своїй
повсѐкденній роботі, підвищуютьсѐ ѐкість викладаннѐ, здібності до науководослідної роботи, покращуятьсѐ навички практичної роботи вчителѐ.
Також треба враховувати принцип суб’юктивності. Повноя міроя
відображаю концепція особистістно-оріюнтованого підходу, стимуляю
самостійність і творчість учителів.
Іншоя перевагоя використаннѐ Інтернету ю можливість створити
команду вчителів, ѐкі спільними зусиллѐми вирішуватимуть поставлені
завданнѐ, що сприѐтиме покращення навичок роботи з групоя. А
навчаннѐ педагогів писати тематичні дослідженнѐ, брати участь у дискусіѐх
сприѐтиме розвиткові критичного мисленнѐ.
Формуваннѐ професійної ініціативи ю одним із головних способів
ефективного професійного розвитку вчителів.
Перевагоя використаннѐ Інтернету длѐ підвищеннѐ кваліфікації ю
взаюмний обмін і співробітництво між учителѐми, ѐкі маять багатий досвід
роботи та вчителѐми-початківцѐми.
Курси підвищеннѐ кваліфікації за ціюя системоя поділѐятьсѐ на три
модулі, триваять сорок годин. Наведемо приклади лекцій, ѐкі ю
обов’ѐзковими длѐ всіх учителів. Лекції з методів звукових та мовних
маніпулѐцій (обов’ѐзково длѐ всіх учителів). Лекції з методів словесної
маніпулѐції (обов’ѐзково длѐ усіх учителів). Методи експлуатації
інформаційних технологій (обов’ѐзково длѐ усіх учителів). Понѐттѐ і принципи
експлуатації технічних засобів навчаннѐ (длѐ вчителів молодших класів).
Система складних операційних методів (длѐ вчителів середніх класів).
Мистецьке навчаннѐ та естетичне вихованнѐ (длѐ вчителів старших класів)
Ґрунтуячись на концепції професійних стандартів професіоналізму та
етики вчителів, вимог до рівнѐ професійних знань і досвіду длѐ поліпшеннѐ
підготовки вчителів до лекцій з основних предметів, додаятьсѐ лекції з
етики з метоя підвищеннѐ ѐкості викладаннѐ й навчальної поведінки.
Ми вважаюмо важливим наголосити, що основними принципами
підвищеннѐ кваліфікації ю: від механічного відтворяваннѐ до навичок
володіннѐ професійними компетенціѐми, від прослуховуваннѐ лекцій до
диспутів і дискурсів на форумі. Теми дискурсів можуть бути різними,
наприклад: «Від навчаннѐ до покараннѐ», «Використаннѐ традиційних чи
інноваційних методів викладаннѐ» тощо.
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Вважаюмо за доцільне навести такий приклад. Східно-китайський
університет у березні 2015 року проводив міжнародний семінар,
спрѐмований на підвищеннѐ кваліфікації молодих учителів. Молоді педагоги
повинні були підготувати доповіді щодо новітніх тенденцій в освіті. Також у
семінарі брали участь досвідчені вчителі різних предметів, ѐкі теж
підготували доповіді. У ході заходу, післѐ прослуховуваннѐ кожної доповіді
присутні дискутували. Форма дискусії сприѐю більшій зацікавленості
аудиторії, присутні активно беруть участь в обговоренні поставленої
проблеми, ділѐтьсѐ своїми думками, активно співпрацяять один із одним.
У педагогічному університеті провінції Дже Цѐн, на відділі
післѐдипломної освіти проводѐть лекції, ѐкі супроводжуятьсѐ
комп’ятерними презентаціѐми. На лекціѐх, ѐкі проводилисѐ в університеті
в 2014 році поставали такі питаннѐ, ѐк «аке значеннѐ маю особа вчителѐ в
навчальному процесі?», «акі інноваційні засоби навчаннѐ слід обрати длѐ
того, щоб удосконалити процес навчаннѐ?», «Що вклячаю в себе понѐттѐ
висококваліфікований вчитель?» [6].
Важливо зазначити, що основним документом, ѐкий регуляю
підвищеннѐ кваліфікації китайських учителів, ю «Державна програма
підвищеннѐ кваліфікації вчителів середньої й молодшої школи та вихователів
дитѐчих садків». Зміст програми вклячаю ідейно-політичне вихованнѐ,
підвищеннѐ морального рівнѐ, оновленнѐ й розширеннѐ професійних знань,
теорія і практику сучасного навчаннѐ, наукові дослідженнѐ в галузі освіти,
удосконаленнѐ навичок навчаннѐ, техніку сучасного навчаннѐ, знаннѐ в
області сучасних тенденцій науки і техніки, культури та соціології.
Наприклад, проаналізувавши програми підвищеннѐ кваліфікації
університету Хай ан, місто Циндао, ми з’ѐсували, що обов’ѐзковим під час
проходженнѐ курсів підвищеннѐ кваліфікації длѐ педагогів ю прослуховуваннѐ
низки лекцій, зокрема: лекції про способи збереженнѐ психічного здоров’ѐ
вчителѐ (4 години), лекції про проблеми психології учнів (4 години), лекції з
техніки мовленнѐ на уроці (4 години), сучасний розвиток логістики (4 години),
технологіѐ радіочастотної ідентифікації в галузі логістики *5+.
Крім того, у Китаї дію програма, завдѐки ѐкій деѐкі вчителі можуть
проходити курси проходженнѐ кваліфікації безкоштовно. Програма дійсна
длѐ вчителів, ѐкі маять великі успіхи в педагогічній діѐльності, отримали
нагороди, зробили внесок у розвиток педагогічної науки.
Останнім часом серед китайських учителів стаю більш популѐрним
проходженнѐ курсів підвищеннѐ кваліфікації за кордоном. Ще в 1975 році,
коли в історії КНР почавсѐ новий важливий етап, а саме політика Реформ та
відкритості, коли необхідно було швидко підготувати конкурентоспроможних
фахівців, ѐких гостро потребувала країна, і змінити становище їх серйозної
нестачі, урѐд Китая вирішив відправлѐти педагогів на стажуваннѐ за кордон.
Ґрунтуячись саме на такій обстановці, віце-прем’юр Ден Сѐопін узѐв особисте
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керівництво над наукоя, технікоя і просвітоя, виніс важливе рішеннѐ про
збільшеннѐ відправленнѐ на стажуваннѐ за кордоном *3, 151+.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Підвищеннѐ
кваліфікації вчителѐ ю основоя його професійного розвитку. Тому важливо
сумлінно ставитисѐ до поставлених завдань під час проходженнѐ курсів
підвищеннѐ кваліфікації. Проаналізувавши це питаннѐ, ми зрозуміли, що
система підвищеннѐ кваліфікації Китая постійно вдосконаляютьсѐ,
з’ѐвлѐятьсѐ новітні методи й форми організації безперервної освіти педагога.
Проаналізувавши автентичні програми підвищеннѐ кваліфікації китайських
педагогічних ВНЗ ми з’ѐсували, що в Китаї широко використовуятьсѐ сучасні
мультимедійні засоби, ѐкі допомагаять спростити процес проходженнѐ
стажуваннѐ. Порѐд із інноваційними використовуятьсѐ також такі традиційні
форми, ѐк лекціѐ. Але викладеннѐ лекційного матеріалу також
супроводжуютьсѐ відеоматеріалами або презентаціѐми, створеними за
допомогоя комп’ятерних технологій. Тому можна з упевненістя
стверджувати, що урѐд Китая сприѐю постійному вдосконалення системи
безперервної освіти, що сприѐю підвищення рівнѐ мобільності й
конкурентоспроможності китайських учителів ѐк на батьківщині, так і у світі.
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РЕЗЯМЕ
Шевченко К. Формы и методы повышениѐ квалификации учителей Китаѐ как
основа профессионального развитиѐ.
Статьѐ, посвѐщенннаѐ исследования форм и методов повышениѐ
квалификации китайских учителей, освещает важность повышениѐ квалификации
длѐ профессионального развитиѐ педагога, необходимость своевременного
прохождениѐ курсов повышениѐ квалификации, в дальнейшей деѐтельности
педагогического специалиста значительно повлиѐет на его успехи в профессии.
Результаты исследованиѐ могут быть использованы длѐ дисциплин «Общаѐ
педагогика», «Сравнительнаѐ педагогика». Использованы следуящие методы
исследованиѐ: сравнительно-педагогический анализ, изучение и обобщение
педагогического опыта, первоисточников, теоретические обобщениѐ и выводы.
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формы, инновационные формы, учитель Китаѐ, научно-исследовательскаѐ работа,
личностно-ориентированный подход, профессиональное развитие учителѐ,
творчество учителѐ.

SUMMARY
Shevchenko K. Forms and methouds of raising the level of teachers’ skill in china as a
foundation of their professional development.
The training of the teachers is on a special place between other problems of modern
education. Forms and methouds of raising the level of teachers’ skills in China is an integral part
of teachers’ training. The system of raising the level of teachers’ skills in China is constantly
developed. The question of forms and methouds of raising the level of teachers’ skills in China is
not revealed in Ukrainian research literature on sufficient level. The article is devoted to the
peculiarities of forms and methouds of raising the level of teachers’ skills in China, the
importance of raising the level of teachers’ skills is highlighted, the need to improve knowledge
for teachers and the basic types of the system of raising the level of teachers’ skills in China are
analyzed in detail, the basic documents that coordinate this system are analyzed, the
requirements to teachers to raise their abilities steadily, the function of the higher educational
establisments are considered. The aim of raising the level of teachers’ skills in China is to increase
their professional abilities, its influence on the pedagogical process. A responsible teacher should
be well educated ideologically, should have a high level of knowledge of the subject and be a
responsible person, who conscientiously treats his profession.
There are a lot of interesting innovative forms and methods to raise teachers’
professional skills, such as discourse, dispute, Internet conference and others. The article reveals
the meaning of raising the level of teachers’ skills in China, it’s importance, it’s necessity, the
problems which teachers could have with their work during the activity. One of the most
important forms of raising the level of teachers’ skills in China is to make pedagogical or scientific
research. It is also important that Chinese government must encourage teachers to raise their
professional skill. All these factors are important, because the high-qualified teacher, who
constantly work at the improving their professional skills and abilities can influence the formation
of good attitude to the teaching profession in trainees. Pedagogical research and summarized
observations of teaching experience, primary sources are used as a method of research,
theoretical generalizations and conclusions are made. The results of the research can be used in
disciplines “General pedagogy” and “Comparative pedagogy”.
Key words: raising the level of teachers’ skills, forms and methods, traditional forms,
innovative forms, teacher of China, research work, personality-oriented approach,
professional development of teachers, teacher’s creation.
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РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
УДК 37.017
Анна Бублик
Миколаївський національний
університет ім. В. О. Сухомлинського

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННа ДОБРОЗИЧЛИВИХ
ВЗАЮМИН МІЖ УЧИТЕЛЬСЬКИМ ТА УЧНІВСЬКИМ КОЛЕКТИВАМИ
У статтл представлено низку психолого-педагоглчних умов формуваннѐ
доброзичливих взаюмин млж учительським та учнлвським колективами. Автор
статтл розглѐдаю стилл педагоглчного спллкуваннѐ в контекстл позитивного
длалоглчного типу сплвпрацл вчителѐ з учнѐми. Висвлтляятьсѐ умови розвитку
вмлннѐ вести длалог або монолог. Значна увага придллѐютьсѐ методу довлри, осклльки
в педагоглцл це понѐттѐ подлбне доброзичливостл, що ю одним лз найважливлших
факторлв розвитку й вихованнѐ соцлально-адаптованом особистостл, здатном до
культурного розвитку. Вагома роль влдводитьсѐ застосування педагоглчном
манлпулѐцлм, ѐка маю на метл не управллннѐ розвитком лндивлдуальностл учнѐ, а,
навпаки, сприѐю мм саморозвитковл.
Ключові слова: доброзичливл взаюмини, психолого-педагоглчнл умови, довлра,
длалог, педагоглчна манлпулѐцлѐ, сплльна длѐльнлсть, стилл спллкуваннѐ.

Постановка проблеми. Необхідність формуваннѐ доброзичливих
взаюмин між учительським та учнівським колективами в освітньому
середовищі надзвичайно важлива, оскільки ідеї демократизації відносин із
учнѐми часто лише декларуятьсѐ, але не впроваджуятьсѐ в масову
педагогічну практику. У сучасній системі освіти спостерігаютьсѐ тенденціѐ
розвитку суб’юкт-суб’юктних відносин в освітньому середовищі, але при
цьому рідко враховуютьсѐ той факт, що становленнѐ суб’юктності
відбуваютьсѐ шлѐхом саморозвитку. Ляди навколо здатні створити умови
длѐ цього або перешкодити йому, замінивши саморозвиток управліннѐм
розвитку. Від формату відносини між учителем і учнем залежить
ефективність навчально-виховного процесу.
Аналіз актуальних досліджень таких учених, ѐк О. О. Бодалев,
В. А. Кан-Калік, В. Н. Мѐсищев, А. В. Петровский, К. Роджерс та інших виѐвив
пошук психологами та педагогами більш ефективних методів і прийомів
міжособистісного спілкуваннѐ з метоя його вдосконаленнѐ. Разом із тим
необхідно відмітити, що в педагогічній та психологічній літературі не розкриті
в повній мірі умови формуваннѐ доброзичливих взаюмин між учительським
та учнівським колективами. Аналіз ситуацій взаюмин учителів і учнів в
освітньому процесі школи дозволив нам сформулявати й обґрунтувати
педагогічні умови, ѐкі сприѐять їх виникнення.
Метою статті ю висвітленнѐ психолого-педагогічних умов формуваннѐ
доброзичливих взаюмин між учительським та учнівським колективами, ѐкі
сприѐять ефективності навчально-виховного процесу.
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Методи дослідження теоретичні (аналіз філософської, психологопедагогічної та науково-методичної літератури).
Виклад основного матеріалу. Потреба доброзичливих стосунків
характерна лядині ще з раннього віку й вона проѐвлѐютьсѐ у виборі дітьми
окремих дорослих, ѐким вони зможуть довірѐти. Оскільки вчителі
представлѐять собоя те коло дорослих, із ѐкими учнѐм доводитьсѐ
спілкуватисѐ найчастіше, то саме вчителі маять найбільший вплив на
формуваннѐ соціальних умінь і навичок дітей.
Доброзичливе спілкуваннѐ ю одніюя з умов розвитку особистості й
виѐвленнѐ адекватного ставленнѐ до оточуячого світу. Воно проѐвлѐютьсѐ
в суб’юкт – суб’юктному інформуванні про свої думки, почуттѐ й
переживаннѐ. Тому одніюя із задач учителѐ ю реалізаціѐ демократичного
стиля спілкуваннѐ, під час ѐкого вчитель надаю довірі учнів позитивного
спрѐмуваннѐ, ѐке буде відповідати етичним нормам суспільства і, таким
чином, правильному формування особистості *5, 54+.
Длѐ того, щоб говорити про застосовуваннѐ вчителем демократичного
стиля спілкуваннѐ, необхідно зупинитисѐ на характеристиках інших стилів і
проаналізувати їх. В. А. Кан-Калік виділив найбільш розповсяджені стилі
педагогічного спілкуваннѐ *2+. Одним із найефективніших він вважав
спілкуваннѐ, в основі ѐкого лежить захопленнѐ сплльноя творчоя
длѐльнлстя. В основі даного стиля ю завідомо позитивне ставленнѐ вчителѐ
до учнів, його захопленнѐ своюя справоя, ѐке передаютьсѐ учнѐм і спонукаю їх
до творчого пошуку. Наступним за продуктивністя він вважав стиль
педагогічного спілкуваннѐ, ѐкий базуютьсѐ на дружньому ставленнл. Цей
стиль спілкуваннѐ В. А. Кан-Калік уважав підготовчим етапом при переході до
спілкуваннѐ на основі захопленнѐ спільноя творчоя справоя, адже дружню
ставленнѐ даю змогу сформувати позитивний настрій на подальшу взаюмодія.
При цьому вчителя необхідно бути досить обережним при формуванні
дружніх стосунків із учнѐми, щоб вони не перетворилисѐ з доброзичливих
ділових стосунків на «панібратські» *2, 98+.
Найпоширеніший стиль спілкуваннѐ педагога з учнѐми ю спллкуваннѐдистанцлѐ. Такий стиль різко знижую або взагалі обмежую творчий рівень
взаюмодії вчителѐ та учнів, оскільки такий стиль спілкуваннѐ наближений до
авторитарного через дистанція у стосунках, ѐку вчитель використовую в ѐкості
обмежувача. Такий стиль спілкуваннѐ ю передумовоя спллкуваннѐ-залѐкуваннѐ, ѐке виникаю за умов небажаннѐ або невміннѐ педагога зацікавити
учнів спільноя творчоя діѐльністя, ѐка б привела до продуктивної взаюмодії.
У процесі суб’юкт-суб’юктної взаюмодії учителѐ й учнѐ здійсняютьсѐ
взаюмовплив на учасників даного процесу. Одним із показників
позитивного ставленнѐ вчителѐ до учнів і навпаки ю виѐвленнѐ гуманності,
лядѐності, а відтак – доброзичливості до співрозмовника *6+.
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У процесі пізнавальної діѐльності важливу роль відіграю емоційний стан
учнѐ. акщо він відчуваю психологічний комфорт під час взаюмодії з учителем,
то це даю змогу більш активно і творчо проѐвлѐти себе в навчанні. Досѐгти
такого результату вчитель може лише тоді, коли він проѐвлѐю такт і витримку
в спілкуванні з учнѐми, прислухаютьсѐ до їхньої думки, а не нав’ѐзую своя.
Говорѐчи про педагогічні умови формуваннѐ доброзичливих взаюмин
між учителем і учнѐми, необхідно звернути увагу на розвиток перцептивних
здібностей і вмінь, певних особливостей мисленнѐ, пов’ѐзаних із уміннѐм
лядини бачити проблеми: розвиток вербальних і невербальних засобів
взаюмодії, формуванні соціальних установок, що визначаять поведінку
лядини ѐк суб’юкта взаюмодії; розвиток комунікативних умінь.
Формуваннѐ доброзичливих взаюмин стаю можливим за умови
«вільної поведінки» *1, 149+, тобто сміливого використаннѐ ініціативи в
спільній діѐльності. Зазвичай діти доволі вільно проѐвлѐять ініціативу в
міжособистісних стосунках зі своїми одноліткам, але длѐ того, щоб така
модель поведінки була клячовоя у стосунках з учителем, йому, учителя,
необхідно перш за все допомогти учнѐм подолати перешкоду недовіри,
ѐка обов’ѐзково виникаю в дітей при спілкуванні з дорослими лядьми. Длѐ
досѐгненнѐ даної мети вчитель повинен проѐвлѐти дружню ставленнѐ до
своїх учнів ѐк зовнішньо, так і внутрішньо.
акщо вчитель не розумію того, що інтереси учнів на уроці і його
інтереси не співпадаять, то його поведінка маю відтінок
недоброзичливості, що одразу дуже чітко відчуваять діти при спілкуванні з
ним. Саме це стаю одніюя з найважчих перешкод у подальшій спільній
роботі й робить діѐльність класу лише формальноя, що в результаті взагалі
не приносить задоволеннѐ від роботи ні вчителя, ні учнѐм.
Саме тому на початку роботи з учнѐми вчителя необхідно звернути
особливу увагу на підготовчий період процесу спілкуваннѐ з дітьми, коли
«вільна поведінка» учнів може розціняватисѐ з негативного ракурсу.
П. М. Юршов наголошую на тому, що вчителі дуже часто не бажаять
перечекати розкутого ставленнѐ дітей і тому в спілкуванні з ними проѐвлѐять
авторитарність, ѐка сама по собі ю лише захисноя реакціюя на своя
непідготовленість до доброзичливості учнів по відношення до вчителів.
Таким чином, ми можемо виділити декілька прийомів у спілкуванні, ѐкі
можуть допомогти формування доброзичливих взаюмин на етапі знайомства
вчителѐ з учнѐми. Длѐ досѐгненнѐ позитивного настроя, перш за все, увагу
необхідно приділити звертання до учнів на ім’ѐ, оскільки це дасть змогу
дітѐм відчути бажаннѐ вчителѐ співпрацявати з ними надалі. Використаннѐ
доброзичливої інтонації й середнього рівнѐ голосу також налаштовую учнів на
бажаннѐ слухати вчителѐ і подальшу спільну діѐльність із ним. І, нарешті,
уміннѐ вчителѐ контролявати свою бажаннѐ відібрати в учнів проѐв власної
ініціативи длѐ пришвидшеннѐ навчального процесу також надаю позитивного
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фону у спілкуванні з учнѐми, позаѐк вони відчуваять свободу в можливості
самостійно зробити вибір без тиску і настанов, що, у своя чергу, даю змогу
длѐ розвитку безмежної довіри до вчителѐ.
Наступноя умовоя формуваннѐ доброзичливих взаюмин між учителем
і учнѐми ю збагаченнѐ когнітивного аспекту взаюмодії вчителѐ й учнів під час
навчального процесу. Длѐ виконаннѐ ціюї умови вчитель повинен навчити
учнів вести діалог, ѐкий не перетворяютьсѐ на суперечку, та побудувати
монолог, ѐкий не переходить у недоречні висловляваннѐ. Вчителя потрібно
роз’ѐснити учнѐм, що діалог відрізнѐютьсѐ від суперечки тим, що його умовоя
ю розуміннѐ опонента, а не доведеннѐ своюї думки. Діалог виникаю лише за
умови спільної взаюмодії вміннѐ учасників слухати один одного. Під час
навчального процесу вчителя, насамперед, необхідно своїм прикладом
демонструвати вміннѐ вести діалог: не перебивати учнѐ, дати йому
можливість висловитисѐ, тим самим виказуячи свою бажаннѐ слухати. Длѐ
того, щоб учні могли вести продуктивний діалог або монолог, необхідно
розвивати їхні комунікативні звички. Маютьсѐ на увазі вміннѐ чітко і стисло
висловлявати свої думки, а також слухати того, хто говорить, оскільки саме
таким чином формуятьсѐ продуктивні міжособистісні стосунки, ѐкі ю основоя
доброзичливих відносин.
Формуваннѐ доброзичливих взаюмин між учительським та
учнівським колективами можливо за умови педагогічно доцільного
вкляченнѐ учнѐ в процес формуваннѐ взаюмин через раціональне
поюднаннѐ традиційних та інноваційних методів вихованнѐ. Метод довіри
ю одним із методів вихованнѐ, ѐкий стимуляю учнів до певної діѐльності й
поведінки через бажаннѐ бути важливим длѐ оточуячих лядей і
підвищити свій статус. А. С. Макаренко застосовував метод довіри в своїй
роботі з дітьми. Він дійшов висновку, що головноя виховноя силоя ю сам
учень, ѐкщо його поставити в активну позиція, коли слова співпадаять зі
справоя, коли він відчуваю справжня, а не формальну відповідальність за
те, що відбуваютьсѐ завдѐки його діѐм *3+.
Ураховуячи спадщину великого педагога, сучасному вчителя
необхідно лише керуватисѐ установкоя на довіру, тобто створити такі
умови, щоб довіра стала основоя педагогічного методу. Метод довіри – це
ситуаціѐ або діѐльність учнів, ѐку організовую вчитель, що сприймаютьсѐ ѐк
довіра вчителѐ до учнів, що, у своя чергу, генерую позитивні емоції та
високу активність. Довіра створяю умови, коли учасники навчального
процесу можуть зберегти своя творчу позиція й розкрити пізнавальні
інтереси без примусу, на основі довіри, ѐка розширяю кордони свободи і, у
той самий час, відповідальності ѐк учителів, так і учнів.
У процесі формуваннѐ доброзичливих взаюмин між учительським та
учнівським колективами вчитель не повинен обмежуватисѐ лише методом
довіри. М. Монтессорі вважала, що найкращим показником педагогічної
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майстерності ю вихованнѐ дитини таким чином, щоб вона цього не помічала,
за допомогоя маніпулѐції *4+. Маніпулѐціѐ – це прихований вплив або
управліннѐ з певноя метоя, ѐкий відрізнѐютьсѐ від інших методів вихованнѐ
тим, що впливаю на свідомість або поведінку учнѐ за обов’ѐзкової умови
прихованого управліннѐ. Крім того, маніпулѐціѐ – це не тільки вплив, але і
взаюмодіѐ, ѐка можлива лише тоді, коли той, на кого вона націлена,
піддаютьсѐ на хитрість маніпулѐтора і вклячаютьсѐ в неї. Застосуваннѐ
маніпулѐції допомагаю вчителя впливати на виховний процес непомітно. За
умови, що учні відчуваять себе особистостѐми, а вчитель досѐгаю поставленої
виховної мети, то можна вважати маніпулѐція конструктивним педагогічним
засобом, ѐкий допомагаю створити умови формуваннѐ доброзичливих
взаюмин між учасниками навчального процесу.
Висновки. Характер стосунків, ѐкі складаятьсѐ між учасниками
навчального процесу, ю дуже важливоя умовоя їхньої продуктивної
взаюмодії. Оскільки стосунки між учителѐми й учнѐми доволі різноманітні,
вони маять когнітивний, емоційний та поведінковий компонент.
Формування доброзичливих взаюмин між учительським та учнівським
колективами сприѐять такі риси вчителѐ, ѐк почуттѐ гумору, коректність у
висловляваннѐх, толерантність, гуманність, стриманість, урівноваженість.
Доброзичливе ставленнѐ вчителѐ до учнів – це не тільки сприйнѐттѐ й
оцінка позитивних ѐкостей учнів, а й беззаперечне сприйнѐттѐ його
особистості, такоя, ѐкоя вона ю. Це стаю можливим за умови застосуваннѐ
позитивного діалогічного типу взаюмодії й забезпеченнѐ співпраці між
учасниками навчально-виховного процесу.
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РЕЗЯМЕ
Бублик А. Психолого-педагогические условиѐ формированиѐ доброжелательных
взаимоотношений между учительским и ученическим коллективами.
В статье представлен рѐд психолого-педагогических условий формированиѐ
доброжелательных отношений между учительским и ученическим коллективами.
Автор статьи рассматривает стили педагогического общениѐ в контексте
позитивного диалогического типа сотрудничества учителѐ с учениками.
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Освещаятсѐ условиѐ развитиѐ умениѐ вести диалог или монолог. Значительное
внимание уделѐетсѐ методу довериѐ, поскольку в педагогике это понѐтие подобно
доброжелательности, котораѐ ѐвлѐетсѐ одним из важнейших факторов развитиѐ и
воспитаниѐ социально-адаптированной личности, способной к культурному
развития. Существеннаѐ роль отводитсѐ применения педагогической манипулѐции,
цель которой заклячаетсѐ не в управлении развитием индивидуальности ученика, а,
наоборот, в ее саморазвитии.
Ключевые слова: доброжелательные взаимоотношениѐ, психологопедагогические условиѐ, доверие, диалог, педагогическаѐ манипулѐциѐ, совместнаѐ
деѐтельность, стили общениѐ.

SUMMARY
Bublik A. Psycho-educational conditions to encourage teachers and pupils to create
amicable relationships.
The article presents a number of psycho-educational conditions to encourage teachers
and pupils to create amicable relationships. The author concretizes pedagogical styles of
communication in the context of a positive type of teachers and students’ dialogical
collaboration.
The author uses the theoretical research techniques to analyze psycho-pedagogical
literature which allows distinguish the most important communication styles which can help to
encourage children to take initiative and overcome feelings of distrust in regard to the teacher.
The emotional state of the student plays the important role in the process of learning. If they feel
a psychological comfort during interaction with the teacher, it allows express them in training
more actively and creatively. The teacher can achieve this result only when he shows tact and
patience in dealing with students, listens to their opinion and does not impose their own.
Only the ability to listen to the interlocutor, to perceive his thoughts without
judgment can help to create relationships that contribute to a fruitful cooperation. The
conditions of development of the ability to carry on a dialogue or to soliloquize are
highlighted in the following article. Special attention is paid to the trust method as long as in
pedagogy this concept is quite similar to benevolence, which is one of the most important
factors in the development and education of socially adapted personality that is capable of
cultural development. A significant role is given to the use of pedagogic manipulation, the
aim of which is not to develop student’s individuality management, but, on the contrary, it
contributes to self-development.
Tolerance, sense of humor, humanity, correctness of the statements contributes to
the encouraging teachers and pupils to create amicable relationships.
It is concluded that friendly attitude of the teacher towards the students is not only
the perception and evaluation of the positive qualities of students, but also the unequivocal
perception of his personality. This is possible with the application of positive dialogical type of
interaction and cooperation between the participants of the educational process.
Key words: amicable relationships, psycho-educational conditions, trust, dialogue,
teaching manipulation, joint activity, communication styles.
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ЕКСТРАПОЛаЦІа ІДЕЇ СУБ’ЮКТНОСТІ НА ОСОБИСТІСТЬ ШКОЛаРА
У статтл влдображено вектори лсторико-педагоглчного пошуку й алгоритму
плануваннѐ теоретичного досллдженнѐ екстраполѐцлм лдем суб’юктностл на
особистлсть школѐра. На основл хронологлчного плдходу та за допомогоя
загальнонаукових методлв визначено контекст сприйманнѐ школѐра у вимлрах його
суб’юктностл у влтчизнѐному педагоглчному дискурсл ХХ столлттѐ з оглѐду на
свлтоглѐднл, освлтньо-технологлчнл та науково-педагоглчнл змлни украмнськом школи.
Акцентовано увагу на детермлнантах генеруваннѐ лдем про суб’юктну сутнлсть
особистостл в поглѐдах прогресивних педагоглв, громадських длѐчлв минулого
столлттѐ та особливостѐх мм екстраполѐцлм на особистлсть школѐра.
Ключові слова: особистлсть, суб’юктнлсть особистостл, профлллзацлм
суб’юктностл, лдеѐ, екстраполѐцлѐ, детермлнацлм лдем, модель розвитку лдем,
влтчизнѐний педагоглчний дискурс.

Постановка проблеми. Актуальність педагогічного вивченнѐ
суб’юктності випливаю з потреби подоланнѐ освітньої кризи, загостреної з
поѐвоя постнекласичної особистості, ѐка виходить за межі старої освітньої
системи. Суб’юктність (ѐк здатність лядини бути самодетермінованоя,
самокерованоя,
самоорганізованоя,
саморегульованоя
та
самоконтрольованоя в поведінці та діѐх, її спроможність бути в практичному
відношенні до світу, робити себе та своя діѐльність предметом аналізу й
виміряваннѐ, словами В. Слободчикова *16+, а також творити себе та свою
життѐ) нині вважаютьсѐ родовоя специфікоя лядини.
Основноя проблемоя сучасної педагогіки й освіти ю, з одного боку,
забезпечити становленнѐ фундаментальної потреби та здатності лядини –
саморозвитку, а з іншого – сприѐти адекватній ідентичності лядини ѐк
творцѐ своюї життюдіѐльності, вільного в діѐх, із можливістя вибору,
відповідального за наслідки своїх учинків. Не залежно від методологічної
відповіді на запитаннѐ «Чи ю суб’юктність вродженоя, частково закладеноя
генотипом чи набутоя в процесі соціалізації?», усвідомленнѐ, прийнѐттѐ та
практичну реалізація ідеї власної суб’юктності сучасна лядина проходить
на кожному етапі онтогенезу, в т.ч. у період шкільного навчаннѐ.
Звідси, можна припустити, що філософська, суспільно-історична,
культурологічна, антропологічна, педагогічна, психологічна та інші наукові
концепції (загалом – ідеѐ) суб’юктності не можуть не відбитисѐ на особистості
школѐра відповідної епохи, а отже, його суб’юктнісні характеристики ю
водночас результатом освітніх впливів та рушійноя силоя (джерелом,
причиноя, умовоя, критеріюм, показником) їхніх змін. Таке баченнѐ
суб’юктності школѐра забезпечить перехід школи, що функціоную, на рівень
школи, що перманентно й іманентно розвиваютьсѐ та забезпечую самороз97
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виток особистості. Саме тому аналіз вітчизнѐного педагогічного дискурсу
ХХ століттѐ пов’ѐзуютьсѐ нами з розв’ѐзаннѐм такого важливого науководослідницького завданнѐ ѐк моделяваннѐ процесу розвитку ідеї суб’юктності
особистості школѐра з оглѐду на світоглѐдні, освітньо-технологічні та науковопедагогічні зміни української школи впродовж ХХ століттѐ.
Аналіз актуальних досліджень. ак показую аналіз історичних джерел і
останніх науково-педагогічних публікацій *2; 10; 11; 15; 18+, категорійнопонѐттюве поле дослідженнѐ суб’юктності школѐра (зміст, атрибути, критерії та
показники) нерівномірно представлене в педагогічному дискурсі ХХ століттѐ.
Насамперед варто відзначити, що детермінаціѐ ідеї суб’юктності особистості у
прѐмому формуляванні майже відсутнѐ в науково-педагогічному переліку
досліджуваних проблем. Значний інтерес длѐ сучасників становлѐть питаннѐ
окремих проѐвів активності й самоактивності особистості в навчанні й
вихованні (І. Кучинська *10+, Т. Прибора *14+, Л. Шапошнікова *18+ та ін.), ѐкі
можуть розглѐдатись у контексті цілісного поглѐду на суб’юктні
характеристики школѐрів ѐк елементи або й системотвірні ознаки. В обраних
длѐ аналізу хронологічних межах окреслено основні суспільно-політичні
детермінанти та педагогічні засади формуваннѐ уѐвлень щодо реалізації
школѐрами власних можливостей. Відтак, у зроблених на їх основі
узагальненнѐх закладено підґрунтѐ длѐ систематизації підходів до аналізу
такого наукового конструкту ѐк «розвиток ідеї». Так, логіко-структурна
модель розвитку ідеї громадѐнського вихованнѐ І. Кучинської охопляю три
складові: 1) ретроспективно-концептуальний інваріант (періоди; особливості
змісту навчальних програм, форм і методів навчально-виховного процесу;
концептуальні уѐвленнѐ громадѐнського вихованнѐ; причини становленнѐ і
розвитку ідей вихованнѐ громадѐнськості); 2) процесуально-методичний
інваріант (основні шлѐхи розвитку ідей громадѐнського вихованнѐ; форми,
методи та засоби громадѐнського вихованнѐ); 3) кінцевий результат –
громадѐнська вихованість особистості *10, 10+. Використаннѐ їх ѐк оріюнтиру
длѐ дослідженнѐ розвитку ідеї суб’юктності особистості школѐра у
вітчизнѐному педагогічному дискурсі ХХ століттѐ видаютьсѐ нам доволі
перспективним. Крім того, виходѐчи з філософсько-формальної та психологічної логіки генеруваннѐ, апробації, впровадженнѐ та трансформації ідеї ѐк
такої *11; 12+, можна здійснити науково-педагогічний аналіз стадій розвитку
ідеї суб’юктності українського школѐра у визначений історичний період.
Зважаячи на потребу забезпеченнѐ транспективності наукового
знаннѐ, особливо щодо використаннѐ вітчизнѐного досвіду в царині
вкляченості школѐрів у процеси навчаннѐ й вихованнѐ (що ю пріоритетним
напрѐмом сучасної практики організації педагогічного процесу),
інтердисциплінарність у розумінні суб’юктності особистості виникаю
необхідність розкрити в історико-освітній динаміці української школи
змістову та процесну модель розвитку ідеї суб’юктності школѐра.
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Мета статті полѐгаю у висвітленні векторів історично-педагогічного
пошуку й алгоритму плануваннѐ теоретичного дослідженнѐ екстраполѐції
ідеї суб’юктності на особистість школѐра.
Методи дослідження. Науковий пошук передбачав історикопедагогічний аналіз та узагальненнѐ наукової літератури, що уможливили
визначеннѐ контексту ставленнѐ до школѐра у вимірах його суб’юктності у
вітчизнѐному педагогічному дискурсі ХХ століттѐ, використаннѐ
хронологічного методу, ѐкий сприѐв виѐвлення актуальних длѐ
досліджуваного періоду тенденцій у розумінні місцѐ школѐра у системі
навчаннѐ, вихованнѐ і розвитку, а також прогностичного, завдѐки ѐкому було
окреслено тактику вивченнѐ специфіки екстраполѐції ідеї суб’юктності на
особистість школѐра.
Виклад основного матеріалу. Цінним длѐ нашого дослідженнѐ фактом,
описаним І. Кучинськоя *10+, ю виділеннѐ, перше, періоду становленнѐ ідеї у
вітчизнѐній суспільно-педагогічній думці (1861–1900 рр.), суперечності між
об’юктивноя потребоя розвитку ціюї ідеї та несприйнѐттѐм офіційноя
владоя, тенденції вихованнѐ законослухнѐних особистостей; друге – періоду
осмисленнѐ етапності розвитку досліджуваних ідей (1900 – 1960 рр.),
вклячно з етапами формуваннѐм правових основ мисленнѐ і культури
поведінки школѐрів у 1900–1908 рр. та утвердженнѐм цих ідей у виховній
теорії 1909–1916 рр., це період суперечності між активним розвитком цього
напрѐмку вихованнѐ та відчутноя його залежністя від ідейних виховних
настановлень і між обґрунтованими в теорії пріоритетними цінностѐми та
неоднозначно визначеними напрѐмками їхнього впровадженнѐ, у цей період
стали домінувати тенденції зростаннѐ ролі приналежності до спільноти, що
охопляю повагу до державних законів і посиленнѐ підготовки до захисту
державних інтересів; третю – виділеннѐ періоду простеженнѐ динаміки
розвитку досліджуваних ідей в Україні (1917–1920 рр.) із притаманноя йому
суперечністя між активним розвитком цих ідей у контексті державотворчих
устремлінь і недостатнім проміжком часу длѐ їхньої повноцінної реалізації у
процесі виховної діѐльності, з тенденціѐми національно-патріотичного
вихованнѐ й демократично оріюнтованим укладом життѐ шкіл; четверте –
періоду трансформаційної інтерпретації цих ідей (1921–1933 рр.) з етапами
інтенсивного впровадженнѐ у виховну теорія ідей формуваннѐ
громадѐнськості учнів (1921–1929 рр.) та політико-ідеологічної стандартизації
процесу вихованнѐ дітей і молоді (1929–1933 рр.). E цей період
загостряятьсѐ суперечності між активним розвитком соціальної теорії
вихованнѐ та її підпорѐдкуваннѐм актуалізованим у суспільстві ідеологемам і
між об’юктивноя потребоя громадѐнського (а в нашому дослідженні –
суб’юктнісного) формуваннѐ особистості та частими політично зумовленими
змінами виховних пріоритетів, це період тенденції організації колективної
продуктивної праці та суспільно корисної діѐльності в юдності з політичним
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інформуваннѐм *10, 11+, організації учнівського самоврѐдуваннѐ *14+, високої
активності дитѐчих і молодіжних громадських організацій, пріоритетності
суспільно-політичної, просвітницько-пропагандистської ролі вчителѐ,
ідеологізації виховної діѐльності.
Суспільно-педагогічна думка М. Костомарова (про ліберальне
поюднаннѐ політичної централізації з децентралізаціюя місцевого
самоврѐдуваннѐ й наданнѐ жителѐм бодай певної участі в місцевому
управлінні *9+), П. Куліша (буржуазно-поміщицького націоналіста, ѐкий
вказував на негативний вплив козацьких і христиѐнських повстань,
ополѐченої шлѐхти та російської імперії на розвиток української державності
та культури *6+), К. Ушинського, М. Драгоманова, М. Пирогова *2+ та інших не
містить ані розкриттѐ сутності суб’юктності особистості, ані посиланнѐ на
концепт «суб’юктності» в сучасному його розумінні, однак на шкільному рівні
вона пов’ѐзана з такими особливостѐми змісту, форм і методів навчальновиховного, ѐк «обмеженість предметів суспільного циклу, домінуваннѐ
дисциплінарних вимог, загальноприйнѐтих правил, релігійних виховних
традицій, моральної відповідальності перед суспільством» *10, 10+. Ці
особливості, на нашу думку, віддзеркаляять педагогічне визнаннѐ повної
зовнішньої детермінації тогочасної особистості і з боку соціуму, і з боку
Абсолятних сил, що, очевидно, обмежувало особистісну суб’юктність.
Контекст уживаннѐ понѐттѐ «відповідальність» у працѐх цього
періоду – виклячно громадський або божественний – такий, що не зовсім
розкриваю суб’юктнісний проѐв особистості (ѐк внутрішня готовність брати
на себе відповідальність за себе та інших), а лише застерігаю про суспільні
та релігійні регулѐтори її поведінки (відповідальність ѐк готовність
особистості прийнѐти покараннѐ громади за порушеннѐ її правил).
У напрацяваннѐх Б. Грінченка *13+, С. Юфремова *5+, а.Чепіги *17+ та
інших обґрунтовано громадське вихованнѐ особистості. Ці педагогічні ідеї
супроводжувалисѐ тогочасним упровадженнѐм правових аспектів у
структуру навчально-виховної діѐльності, преваляваннѐм державного
патріотизму у формуванні світоглѐду особистості школѐра через такі
навчальні
предмети
ѐк
«Законознавство»,
«Вітчизнознавство»,
«Пропедевтика» *10, 10+.
Цей період педагогічного дискурсу містить окремі ознаки суб’юктності
особистості школѐра, зафіксовані ѐк тогочасні вимоги до всіх членів суспільствва – активність, ініціатива на користь громади, діѐльність задлѐ розвитку соціуму. Оскільки тенденціѐ до суб’юктнісних проѐвів супроводжуваласѐ
широкосоціальними вимогами до особистості бути конформноя, то це
породжувало внутрішньоособистісні та соціально-рольові конфлікти.
Ідеї В. Винниченка *1+, В. Дурдуківського *3; 17+, І. Огіюнка, С. Русової
*17+ та інших закликали до суб’юктнісних проѐвів особистості ѐк творцѐ
колективного майбутнього своюї нації, на противагу безликій
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широкосоціальній чужодержавницькій відповідальності та застарілій
соціально-іюрархічній
ідентичності,
що
обмежували
унікальну
індивідуальність особистості (у т.ч. за критеріюм національної приналежності).
Початки громадѐнського суспільства стали індикатором суб’юктнісної позиції
його членів. Це посилявалосѐ акцентом освіти на предметах рідної мови,
географії, історії. Ще важко декларувати освітня спрѐмованість української
школи на суб’юктність учнѐ, однак окремі патерни суб’юктності
проголошуятьсѐ в цей період ѐк типові ознаки тогочасної особистості
українського школѐра. аскравим прикладом індивідуального пробудженнѐ
українців у плані ініціативності, самозарадності, громадѐнської
відповідальності стала молодіжна організаціѐ «Пласт».
В узагальненнѐх С. Ананьїна *17+, А. Гендрихівської *4+, Г. Гринька *15;
17+, О. Залужного *7+, Т. Лубенцѐ, а. Мамонтова *17+ та інших
простежуютьсѐ, користуячись терміном І. Кучинської, «трансформаційна
інтерпретаціѐ ідей вихованнѐ» *10, 11+, підсилена освітніми заходами
колективістичного характеру, насадженнѐм уніфікованої ідейно-політичної
культури поведінки. Важко комуністичні декларації суб’юктності через їхня
типізованість і обов’ѐзкову насаджуваність назвати достеменно
суб’юктністя особистості школѐра, однак, попри ідейну наповненість,
сутнісний зміст самостійності, ініціативності, громадської активності,
особистої відповідальності та інших особистісних вимог указуять на
готовність тогочасного школѐра бути суб’юктом у всіх сферах свого життѐ.
У радѐнській українській школі суб’юктність і далі обмежуватиметьсѐ
державним регуляваннѐм педагогічного процесу, тоді ѐк світова спільнота
сприѐтиме саморозкриття індивідуальних талантів, не обмежуячи
школѐрів типовими стандартами. Не залишились осторонь цих світових
освітніх процесів і вітчизнѐні педагоги, ѐкі завдѐки безпосередній
конкретизації визначеної державоя мети навчаннѐ й вихованнѐ, сприѐли
реалізації прогресивних поглѐдів на природу дитини та її потреби в
саморозвитку, самореалізації, вочевидь, детермінуячи зміну позиції
школѐра у ставленні до власної діѐльності та поведінки, забезпечуячи
індивідуальний підхід до нього, реалізуячи ідеї гуманізму й демократії
(В. Сухомлинський, М. Гузик, О. Захаренко, Т. Сірик, В. Шаталов).
Аналізуячи трансформація цілей освіти впродовж другої половини
ХХ – першої половини ХХІ століттѐ, А. Кирда вказую на можливість
виокремленнѐ незмінного ѐдра мети (це всебічний гармонійний розвиток
лядини, духовно багатої, морально, розумово і фізично досконалої) та її
змінної складової, ѐка визначаютьсѐ «розвитком педагогічної думки,
суспільства, політичного, ідеологічного, культурного та інших чинників…» *8,
243+. Відтак виокремлені авторкоя етапи цілетвореннѐ (1958–1985 рр. 1985–
1991 рр. та від 1991 року до тепер) відображаять зміни в особливостѐх
формуваннѐ базису освіти, напрѐмках розвитку школи та шлѐхів їх
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досѐгненнѐ. Однак, не зважаячи на поступ у декларованості принципів
розбудови вітчизнѐної школи, мало оріюнтовані на ставленнѐ до учнѐ ѐк
суб’юкта власної життюдіѐльності. Це, очевидно, період системної зовнішньо
детермінованої, школо-керованої та державно-контрольованої суб’юктності
особистості, ѐкий аж на початку ХХІ століттѐ замінитьсѐ періодом
взаюмодетермінованої, взаюмокерованої та взаюмоконтрольованої суб’юктності школѐра, а в середині ХХІ століттѐ трансформуютьсѐ в період самодетермінованої, самоорганізованої, саморегульованої та самоконтрольованої
суб’юктної поведінки постнекласичної особистості. У зв’ѐзку з цим дослідники
освіти повинні більш докладно вивчити питаннѐ альтернативних до шкільної
системи підходів («self motivated», «deschooling», «organic education», «child
led» тощо), ѐкі позиціонуять себе ѐк найпродуктивніші в сучасних умовах, та
науково обґрунтувати їх місце в навчанні школѐрів.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Первинний
аналіз історико-педагогічних першоджерел показую, що теоретичне
дослідженнѐ може бути спрѐмоване, по-перше, на виѐвленнѐ особистлснотипологлчних л соцлальних причин, сусплльно-лсторичних передумов л
культурних умов екстраполѐцлм лдем суб’юктностл на особистість
українського школѐра ХХ століттѐ. По-друге, ідеѐ суб’юктності особистості
проѐвлѐютьсѐ у філософській (методологічній), освітньо-політичній і
педагогічно-технологічній площинах, що скеровую дослідженнѐ на створеннѐ
особистлсних, сусплльних л освлтнлх, теоретико-педагоглчних л технологопедагоглчних, а також учнлвсько-рольових профлллв суб’юктностл з метоя
дослідженнѐ їхньої історичної динаміки, представленої в педагогічному
дискурсі ХХ століттѐ. По-третю, дослідженнѐ когнітивно-психологічних стадій
генеруваннѐ, апробації, впровадженнѐ та трансформації ідеї суб’юктності
виведе науковий пошук на окресленнѐ шлѐхлв становленнѐ досллджуваном
лдем, а також узагальненнѐ форм, методлв л засоблв навчаннѐ, вихованнѐ та
розвитку суб’юктностл особистості школѐра.
Представлений алгоритм узагальнень складаю тактику вивченнѐ
специфіки екстраполѐції ідеї суб’юктності на особистість школѐра, ѐка
охопляю три вектори теоретичного дослідженнѐ: детермінації ідеї,
профілізації суб’юктності, педагогічного моделяваннѐ та технологізації
розвитку суб’юктності.
Перспектива наукового пошуку буде стосуватисѐ антиципації
подальшого розвитку ідеї суб’юктності особистості українського школѐра.
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РЕЗЯМЕ
Галян Е. Экстраполѐциѐ идеи субъектности на личность школьника.
В статье отражены векторы историко-педагогического поиска и алгоритма
планированиѐ теоретического исследованиѐ экстраполѐции идеи субъектности на
личность школьника. На основе хронологического подхода и с помощья общенаучных
методов определен контекст восприѐтиѐ школьника в измерениѐх его
субъектности в отечественном педагогическом дискурсе ХХ века, учитываѐ
мировоззренческие, образовательно-технологические и научно-педагогические
изменениѐ украинской школы. Акцентировано внимание на детерминантах
генерированиѐ идеи о субъектной сущность личности во взглѐдах прогрессивных
педагогов, общественных деѐтелей прошлого века и особенностѐх ее
экстраполѐции на личность школьника.
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Ключевые слова: личность, субъектность личности, профилизациѐ
субъектности, идеѐ, экстраполѐциѐ, детерминациѐ идеи, модель развитиѐ идеи,
отечественный педагогический дискурс.

SUMMARY
Halian O. Extrapolation of the idea of agency on the personality of a pupil.
The article shows historical and pedagogical vectors in the search and algorithm for
planning theoretical research into extrapolation of the idea of agency on the personality of a
pupil. On the basis of a chronological approach and by using scientific methods we have
defined the context of perception of a pupil in his/her agency dimension in the Ukrainian
pedagogical discourse of the twentieth century. The attention is focused on the need for
scientific analysis of the concept «idea development» and modelling the process of the
development of the idea of pupils’ agency regarding the ideological, educational
technological and scientific advances in the Ukrainian school during the twentieth century.
The article ascertains the determinants of generating the idea about the agent nature of the
personality in views of progressive educators, public figures of the last century and especially
its extrapolation on the personality of a pupil. In this regard, firstly, it is possible to identify
personality-related and social reasons, socio-historical background and cultural conditions
for extrapolation of the idea of agency on the personality of the Ukrainian pupil in the
twentieth century. Secondly, the idea of pupils’ agency is manifested in the philosophical,
educational political and educational technological dimensions, that directs research to the
creation of personality-related, social and educational, theoretical pedagogical and
technological pedagogical, as well as pupils’ role profiles of agency in order to study their
historical dynamics. Thirdly, the study of cognitive and psychological stages of generating,
testing and transformation of the idea of agency will direct scientific research to outlining
ways of the formation of the idea under research and generalization of forms, methods and
means of education, upbringing and agency development in the personality of a pupil. The
presented algorithm for generalizations determines the tactics to study specific features of
extrapolation of the idea of agency on the personality of a pupil in three vectors:
determination of the idea, profiling agency, educational modelling of agency development.
Key words: personality, agency of the personality, agency profiling, idea,
extrapolation, determination of the idea, model of the idea development, Ukrainian
pedagogical discourse.
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РЕАЛІЗАЦІа ПРИНЦИПУ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТІ У ВИХОВНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статтл розкрито значеннѐ принципу мультикультурностл, його складових
компонентлв, викладено основнл характеристики мультикультурном освлти й
вихованнѐ. Подано визначеннѐ понѐттѐ «нацлональна школа» л мм виховний вплив в
умовах мультикультурного виховного середовища початковом школи. Зазначено, що
принцип мультикультурностл розкриваю широкий культурний змлст освлти й
вихованнѐ, а не лише зводить до презентацлм вчителем культурно-лсторичних
фактлв лз нацлональном ллтератури, лсторлм чи лнших дисципллн. Автор наголошую, що
тлльки подолавши застарллл дидактичнл норми й застарллл шклльнл технологлм, ми
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почнемо будувати нацлональну школу обличчѐм вперед – у майбутню етносу, ѐка
буде орлюнтуватисѐ на творчу особистлсть.
Ключові слова: принцип мультикультурностл, мультикультурне вихованнѐ,
виховне середовище, початкова школа, нацлональна школа.

Постановка проблеми. Проблема мультикультурного вихованнѐ
підростаячого поколіннѐ в Україні нині особливо актуальна. В умовах
соціально-економічних і політичних перетворень складаютьсѐ й нова
виховна система, ѐка охопляю всі рівні освіти, починаячи від дошкільної.
Ґрунтовно впроваджувати ця систему можна лише за умови дотриманнѐ
всіх принципів вихованнѐ і їх взаюмного співіснуванні.
Реальність, у ѐкій нині перебуваю вітчизнѐна педагогіка, потребую, поперше, урахуваннѐ в процесі навчаннѐ й вихованнѐ етнокультурного фактора,
ідей народної педагогіки, морального і духовного вихованнѐ особистості,
гуманізації навчаннѐ, по-друге, – створеннѐ умов, необхідних длѐ пізнаннѐ
іншої культури, вихованнѐ «сприйнѐттѐ» лядей різних рас, конфесій, етнічних
груп. Саме тому проблема мультикультурної освіти привертала і продовжую
привертати особливу увагу ѐк зарубіжних, так і вітчизнѐних дидактів,
педагогів-практиків, примушую їх звертатисѐ до історії з метоя запозичити й
оцінити крізь призму сучасності досвід минулих поколінь. Розпочинати
мультикультурну освіту необхідно вже зі школи І ступенѐ, тому що її освітню й
виховне середовище дуже глибоко впливаю на дитину, а сензитивним
періодом длѐ виробленнѐ мультикультурних навичок ю молодший шкільний
вік. Саме молодші школѐрі найбільш схильні до навіяваннѐ й можуть з
точністя відтворявати манеру і спосіб мисленнѐ свого наставника.
Аналіз актуальних досліджень. Ідеї «мультикультурності» й
мультикультурної освіти – реальність не лише сучасної епохи, вони пов’ѐзані з
іменами багатьох видатних учених, педагогів, діѐчів культури минулого. ан
Амос Коменський вважав, що, насамперед, слід сприѐти формування в дітей
уміннѐ поважати й лябити лядей, жити в мирі з іншими, виконувати взаюмні
обов’ѐзки. Важливі ідеї длѐ розуміннѐ ролі мультикультурної освіти у
становленні особистості висловили вітчизнѐні педагоги XIX ст. П. Блонський,
В. Водовозов, П. Каптюрюв, К. Ушинський та ін. Длѐ розуміннѐ сутності
мультикультурної освіти особливе значеннѐ маять ідеї таких відомих учених
початку XX ст., ѐк М. Бахтін, Л. Виготський. Так, М. Бахтін запропонував тезу
про лядину ѐк унікальний світ культури, ѐка вступаю у взаюмодія з іншими
особистостѐми, тобто культурами. Американський учений Дж. Бенкс вважав,
що лядина може осмислити й зрозуміти свою минуле, своя культуру, лише
поглѐнувши на себе очима представників інших культур [1, 12].
Нині педагогічна наука займаютьсѐ розробкоя концептуальних основ
мультикультурної освіти (О. Араклѐн, А. Джуринський, Г. Дмитріюв,
В. Юршов, Л. Супрунова), вивченнѐм окремих аспектів мультикультурної
освіти, зокрема таких, ѐк вихованнѐ толерантності (Б. Ананьев, Л. Бажович,
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В. Давидов, В. Кукушін, П. Степанов), особливостей роботи педагогів із
дітьми-мігрантами (О. Гукаленко). У працѐх Я. Бромлеѐ аналізуютьсѐ
етнічний феномен, обговоряятьсѐ питаннѐ про функції, зміст, цілі
мультикультурної освіти, не залишаютьсѐ без уваги й питаннѐ про суб’юкт,
без ѐкого наѐвність подібного ѐвища просто не маю логічної послідовності
й не даю ефективних результатів навчаннѐ і вихованнѐ *1, 13+.
Мета статті – теоретично обґрунтувати реалізація принципу
мультикультурності у процесі вихованнѐ учнів початкової школи.
Виклад основного матеріалу. У науково-методичній літературі
актуальність мультикультурної освіти й вихованнѐ на сучасному етапі
інтерпретуютьсѐ ѐк спосіб формуваннѐ особистості, ѐка би була готова до
активної і творчої життюдіѐльності в умовах спілкуваннѐ різних етносів.
Основна цінність даного соціально-педагогічного ѐвища вбачаютьсѐ в самій
особистості учнѐ, що володію почуттѐм розуміннѐ, співчуттѐ і
співпереживаннѐ до інших культур, уміннѐм жити в мирі з лядьми різних
національностей і віросповідань.
Мультикультурне вихованнѐ ю засобом формуваннѐ всебічного
баченнѐ світу, здатності оцінити те, що відбуваютьсѐ, з позиції
представника іншої етнічної групи, бажаннѐ організувати співробітництво,
взаюмовплив, взаюмопідтримку і взаюморозуміннѐ. Згідно з цим, велика
увага приділѐютьсѐ й розвитку крос- культурної компетенції, іншими
словами, грамотності. Під крос-культурноя грамотністя розуміять
сукупність знань, умінь і навичок, наѐвність ѐких потрібна длѐ того, щоб
прилучитисѐ до іншого культурного середовища.
Серед освітніх, виховних та розвивальних факторів, що впливаять на
розвиток особистості, вагоме місце займаю середовище дитини,
оріюнтоване на зменшеннѐ або послабленнѐ дії деструктивних впливів, а
також узгодженнѐ виховних цілей різних соціальних інституцій, ѐкі
безпосередньо чи опосередковано впливаять на її розвиток. Різні підходи
до використаннѐ виховних можливостей середовища осмислявалисѐ
педагогами, психологами, соціологами [5, 9].
У вітчизнѐній педагогіці схваляютьсѐ думка про те, що пізнаннѐ іншої
культури виходить із самопізнаннѐ, осмисленнѐ неповторності й
унікальності своюї власної, а також із розуміннѐ та оцінки, ѐк культура
національна впливаю на загальнолядську. Але, з іншого боку, школа не
могла і не може в процесі навчаннѐ й вихованнѐ обмежуватисѐ лише
вивченнѐм дисциплін, споріднених з історіюя, географіюя, літературоя та
мовоя лише своюї держави, учні повинні бути підготовлені до діѐльності і
за її межами. Цим і обумовляютьсѐ актуальність формуваннѐ й розвитку
мультикультурної компетенції учнѐ [4, 13].
Мультикультурність – принцип, що сприѐю, по-перше, збереження і
примноження всього різноманіттѐ культурних цінностей, норм, зразків
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поведінки і форм діѐльності в освітніх системах; по-друге, допомагаю
становлення ѐк культурної ідентичності дітей, так і розуміння ними
культурного розмаїттѐ сучасних спільнот, неминучості культурних
відмінностей лядей *2, 87+.
Організаціѐ вихованнѐ учнів початкової школи на основі принципу
мультикультурності виходить з постулату: клас – один, але культур і
субкультур у ньому багато, все – рівноцікаве і рівноправне, все необхідне
длѐ самовизначеннѐ дітей та їх освітнього й морального зростаннѐ. Тому
порѐд із принципами культуровідповідності і продуктивності школа
повинна будувати освітні й виховні процеси, керуячись і принципом
мультикультурності. А длѐ цього вона повинна розробити план виховних
заходів длѐ реалізації даного принципу.
Зростаннѐ потреби в розширенні культурного простору сучасної освіти
характерне длѐ всіх країн. Усі національні системи, вирішуячи свої внутрішні
завданнѐ, будуять спільний культурний простір ѐк мультикультурний.
Принцип мультикультурності реалізуютьсѐ в різних країнах по-різному, що
частково виражаютьсѐ в тому, що длѐ позначеннѐ національного та
багатонаціонального вихованнѐ порѐд із «мультикультурнм вихованнѐм»
(multicultural education) застосовуятьсѐ різні понѐттѐ: полікультурне і
багатокультурне, міжкультурне (intercultural education).
У даний час можна виділити два типи складності мультикультурних
компонентів освіти і вихованнѐ:
- містѐть досить автономні й різноманітні культурні форми, що
створяять полікультурне вихованнѐ; длѐ нього характерні варіативність і
співіснуваннѐ різних культурних середовищ вихованнѐ;
- забезпечуять інтеграційні, більш складні й місткі процеси, ѐкі,
поюднуячи різноманітне в юдине ціле, створяять простір інтенсивної
культурної взаюмодії, міжкультурного багатоголоссѐ, полілогу, а також
рівноправності і взаюмоповаги національних культур *2, 93+.
Організації вихованнѐ на основі принципу мультикультурності
притаманні: природне слідуваннѐ традиціѐм тих культур, у ѐких живуть
діти й відповідно до ѐких будуютьсѐ життюдіѐльність школи, але головне –
запровадженнѐ інноваційного полѐ культурної взаюмодії у виховному
середовищі початкової школи, ѐке створяю абсолятно нові технології,
форми і методи, ѐкі сприѐять формування особистості.
Це привчаю дітей сприймати сучасні складні культурні процеси ѐк
закономірну еволяція безлічі лядських спільнот, нерозривно пов’ѐзаних
один із одним. Це також створяю інтегративний мультикультурний виховний
простір – різноманітні за змістом і формам культурні середовища, у
динамічній системі ѐких діти реально стаять ѐк носіѐми культурних традицій
різних культур, у ѐких вони ростуть, так і учасниками постійної
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соціокультурної взаюмодії, розвиваю в них толерантність, доброзичливість,
прийнѐттѐ іншого, інтерес до культурних відмінностей *2, 95+.
Ідеѐ інтернаціональної згоди й культурного розмаїттѐ в освіті і
вихованні не нова. ак відомо, зв’ѐзок принципів культуровідповідності і
мультикультурності широко використовуютьсѐ в гуманній педагогіці,
оскільки вплив сімейних традицій, культурних норм об’юктивно пов’ѐзаний
із культурним розмаїттѐм середовища, у ѐкому росте дитина.
Мультикультурність вихованнѐ означаю, що воно відповідаю
різноманітній палітрі суспільства. Крім того, даний принцип передбачаю
забезпеченнѐ різноманітних культурних моделей національних шкіл і їх
вільного вибору суб’юктами освітніх процесів. Але одночасно
мультикультурність – принцип, що виражаю домінувальну оріюнтація на
безліч і різноманіттѐ культурних цінностей і норм та їх рівноправність
існуваннѐ у виховному середовищі початкової школи.
Але, крім відповідності школи культурі, важливим ю ще один
культурний аспект. Культура маю ще одне значеннѐ – вона ю показником
високого рівнѐ розвитку, досконалості та ѐкості освіти й вихованнѐ.
Коли ми говоримо: школа – «середовище національної культури»,
ми маюмо на увазі, що сама культура – ѐкісний засіб вихованнѐ дітей. Це
дозволѐю не тільки ідентифікувати та відрізнѐти його від інших, але й
указати на ступінь його сформованості, розвиненості і досконалості (у
цьому сенсі ми і вживаюмо таке словосполученнѐ, ѐк культура навчаннѐ
або культура вихованнѐ).
Часто виходить, що національна школа, оріюнтуячись на функції
збереженнѐ традицій етносу, не ѐвлѐю собоя приклад високої
технологічності й сучасної ѐкості освіти і вихованнѐ та намагаютьсѐ
передати національно-культурні цінності тими самими методами, що й
попередні поколіннѐ. Але історичні умови існуваннѐ будь-ѐкого етносу
швидко зміняятьсѐ. Сучасні діти опановуять складні технології, і вони
мимоволі інакше сприймаять своя історія, їх культурна ідентифікаціѐ
протікаю інакше, ніж у їхніх батьків.
Етнографічні акценти вихованнѐ дітей у національній школі ще можуть
емоційно діѐти на школѐрів молодших класів, але вони не можуть
задовольнити повноя міроя. Сучасним учнѐм початкової школи властиві
активний пошук власного полѐ діѐльності і проба сил у широкому сучасному
соціальному оточенні. Тому длѐ розвитку національної школи потрібно не
стільки збереженнѐ етнографічного середовища, скільки розвиток нових,
сучасних культурних середовищ, що вклячаять високі технології і розгорнуту
перспективу етносу (мова йде про нові технології освіти, інтерактивні методи
освоюннѐ виховного середовища, нові можливості використаннѐ дистанційної
освіти, інтернету, електронної пошти тощо). Також умовоя ефективного
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вихованнѐ в національній школі ю знаннѐ педагогами більшості сучасних
технологій і вміннѐ їх використовувати.
акщо ж розглѐдати вихованнѐ ѐк справді культурну діѐльність, то
буде потрібна кардинальна перебудова змісту освітніх процесів у багатьох
національних системах освіти – від дитѐчого садка, школи до вишу й
організаційне забезпеченнѐ свободи і продуктивності культурної, творчої
діѐльності педагогів та дітей на основі принципу мультикультурності. Цѐ
основа здатна вивести національну школу на вищий рівень розвитку.
Перш за все, високий рівень розвитку при повнішому розкритті
принципу мультикультурності означаю широкий культурний зміст освіти,
ѐкий не зводитьсѐ до презентації вчителем культурно-історичних фактів із
національної літератури, історії чи інших дисциплін. Тільки подолавши
застарілі дидактичні норми й застарілі шкільні технології, ми вийдемо на
розуміннѐ назрілої необхідності будувати національну школу не лицем
назад – в історичне минуле, ѐким би героїчним воно не було, а обличчѐм
уперед – у майбутню етносу. Така школа вже не може оріюнтуватисѐ тільки
на традиційне етнічне співтовариство, а повинна буде оріюнтуватисѐ на
творчу особистість – носіѐ культури етносу. У цьому сенсі національна
школа стане особистісно оріюнтованоя і продуктивноя. І це буде вже інша
модель національної школи, де будуть забезпечені:
- свобода вибору, самовизначеннѐ й самореалізації кожного учнѐ на
основі різноманітності методів навчаннѐ і вихованнѐ, його високих
технологій та індивідуальних програм;
- націленість вихованнѐ на продуктивну й соціально оріюнтовану
діѐльність, починаячи від школи І ступенѐ;
- провідні методи взаюмовідносин у школі – співпрацѐ та підтримка
[2, 96].
Інновації в розвиткові сучасної освіти повинні створити умови длѐ
поѐви нової моделі – особистісно-оріюнтованої національної за формоя,
але мультикультурної за сутністя школи. Длѐ цього ю прѐмі передумови –
нові соціокультурні умови.
Йдетьсѐ, на наш поглѐд, про прийнѐттѐ і практичну реалізація
вчителѐми, директорами шкіл, керівниками нових принципів, ѐкі
дозволили б сучасній освіті стати:
- дійсно культуровідповідноя й сучасноя;
- здатноя до соціокультурного конструяваннѐ;
- оріюнтованоя не стільки на співтовариство, на етнос, скільки на
особистість, на її культурне самовизначеннѐ [2, 96].
Останню потребую поѐсненнѐ.
Ми звикли думати й говорити про національну школу ѐк
колективного носіѐ культурної пам’ѐті етносу. При такому розумінні школа
стаю соціальним інститутом, що вводить дитину в систему культурних
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цінностей етносу, але самій дитині визначена роль пасивного реципіюнта
культури, тобто її одержувача. З позицій гуманістичної педагогіки й
особистісно оріюнтованої освіти зв’ѐзок «культура-школа-дитина» повинен
будуватисѐ в зворотній послідовності й визначатисѐ активноя позиціюя
дитини (процесами її культурного самовизначеннѐ та ідентифікації).
акщо ж говорити про гуманістичні критерії моделяваннѐ виховного
середовища, оріюнтованого на особистість і її культурний розвиток ѐк у
межах національної культури, так і в більш широкому мультикультурному
просторі, то базоя длѐ такої моделі будуть такі цілі:
- особистісний розвиток, а також гнучкість, відкритість
індивідуальних програм;
- право вибору сім’юя й дитиноя напрѐмів і форм освіти та
вихованнѐ;
- юдність регіонального, федерального і глобального компонентів.
Хочемо наголосити на тому, що досѐгненнѐ цих цілей ю можливим
лише на основі забезпеченнѐ вільного й добровільного з’юднаннѐ всіх
перерахованих елементів. Така властивість культури (національної в тому
числі) розвиваютьсѐ в режимі самоорганізації. Так само і рівноправності, і
інтеграції культур можна досѐгти на шлѐху впровадженнѐ у виховне
середовище обов’ѐзковості: ѐкщо щось стане обов’ѐзковим, то щось інше
обов’ѐзково перестане ним бути. Саме тому принцип толерантності
передбачаю вибір кожноя дитиноя і її сім’юя тих особливостей культурної,
національної та інтернаціональної ідентифікації, ѐкі важливі длѐ них у
даний момент в існуячому культурному просторі.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Забезпеченнѐ вільного вибору й самовизначеннѐ кожної дитини в культурі –
ось що може сприѐти культурному розвиткові нації. Такий розвиток часто йде
незалежно від тих чи інших офіційних установок, саме тому длѐ вихованнѐ
повинні створяватисѐ умови стимуляваннѐ різноманітності й інтегративності
форм (мультикультурності) на основі дії принципів природовідповідності і
культуровідповідності, що й передбачаю свободу розвитку учнів в умовах
мультикультурного виховного середовища.
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РЕЗЯМЕ
Иванец Н. Реализациѐ принципа мультикультурности в воспитательной среде
начальной школы.
В статье раскрыто значение принципа мультикультурности, его
составлѐящих компонентов, изложены основные характеристики мультикультурного
образованиѐ и воспитаниѐ. Дано определение понѐтиѐ «национальнаѐ школа» и ее
воспитательное воздействие в условиѐх мультикультурной воспитательной среды
начальной школы. Указано, что принцип мультикультурности раскрывает широкое
культурное содержание образованиѐ и воспитаниѐ, а не только сводит к презентации
учителем культурно-исторических фактов из национальной литературы, истории или
других дисциплин. Автор подчеркивает, что, только преодолев устаревшие
дидактические нормы и устаревшие школьные технологии, мы начнем строить
национальнуя школу лицом вперед – в будущее этноса, котораѐ будет
ориентироватьсѐ на творческуя личность.
Ключевые слова: принцип мультикультурности, мультикультурное
воспитание, воспитательнаѐ среда, начальнаѐ школа, национальнаѐ школа.

SUMMARY
Ivanets N. Implementing the principle of multiculturalism in the primary school
education.
The article is devoted to the importance of the principle of multiculturalism and its
components; the main characteristics of multicultural education are presented. The definition of
the term “national school” and its educational impact in terms of multicultural educational space
is given.
The aim of the article is to make the phenomenon and structure of the principle of
multiculturalism clear; to determine the level of formation of multicultural competence of the
primary school students.
It is also designated that the principle of multiculturalism reveals wide cultural
content, and it does not just lead to the teacher’s presentation of cultural and historical facts
of national literature, history or other subjects. The author underscores that only in case of
breaking the old didactic standards and outdated teaching technologies we will start building
a national school facing forward – to the future of the ethnic group, which will be focused on
the creative personality.
The article emphasizes the fact that providing of free choice and self-determination of
every child in the culture is something that can contribute to the cultural development of the
nation. Such development is often regardless of any other official directions, that is why the
situation of diversity and integrative methods of education (multiculturalism) should be
created on the basis of the principles related to the natural and cultural views; it involves the
freedom of choce of the person.
Until now national school, focusing on the function of preserving the traditions of the
ethnic group, is not an example of high technological quality and modern education, it tries
to pass the national and cultural values by the same means as the previous generation did.
But the historical conditions for the existence of any ethnic group are quickly changed.
Modern children become proficient in complex technologies, and they involuntarily perceive
their history differently, their cultural identification occurs differently than their parents’.
Active search of their own field of action and trial to strengthen broad contemporary
social setting peculiar to modern primary school pupils is inherent. Therefore, the
development of national schools should not only preserve ethnographic environment but also
the development of the new, modern cultural environments, including high technology, new
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educational technologies, interactive methods of educational environment development, new
opportunities of using distance learning, the Internet, email and others.
So, if we consider education as a cultural activity, it will require a fundamental
alteration of the content of educational processes in many national systems of education –
from the kindergarten and school to college; organizational performance and ensuring of
freedom of cultural and creative activity of teachers and children on the basis of
multiculturalism. This foundation can bring national school to a higher level of development.
Key words: principle of multiculturalism, multicultural education, educational
environment, primary school, national school.
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СТАН ВИХОВАННа ОСНОВ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННа У ПРАКТИЦІ РОБОТИ
ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Статтѐ присвѐчена проблемл вихованнѐ культури споживаннѐ в
плдростаячого поколлннѐ громадѐн Украмни. Автор аналлзую рлвень усвлдомленнѐ
педагогами значущостл вихованнѐ культури споживаннѐ, значеннѐ шлѐхлв мм
формуваннѐ на етапл дошклльного дитинства. Розкрито змлст длагностичного
обстеженнѐ, представлено клльклсний та ѐклсний аналлз обстеженнѐ педагоглв
дошклльних закладлв. На основл аналлзу державних нормативних документлв та
програм навчаннѐ, вихованнѐ й розвитку длтей дошклльного влку окреслено напрѐми
роботи з педагогами щодо ознайомленнѐ мх лз методами та прийомами вихованнѐ
культури споживаннѐ в длтей дошклльного влку.
Ключові слова: культура споживаннѐ, длти дошклльного влку, економлчне
вихованнѐ, економлчна освлта, потреби.

Постановка проблеми. Культура споживаннѐ ю важливим елементом
розвиненого суспільства з високим рівнем економічного розвитку. Означене
питаннѐ потребую окремого вивченнѐ з метоя визначеннѐ змісту, методів і
прийомів вихованнѐ культури споживаннѐ в дітей дошкільного віку.
Головним фактором становленнѐ культури споживаннѐ особистості ю
соціальна група, у ѐкій вона виховуютьсѐ, та соціально-економічні цінності, ѐкі
в ній пануять. Споживча поведінка інших учасників ціюї групи стаю зразком
длѐ наслідуваннѐ, може мати стимулявальний характер ѐк у позитивному
(наприклад, прагненнѐ до раціонального споживаннѐ разом із іншим), так і в
негативному розумінні (наприклад, бажаннѐ перевершити рівень
споживаннѐ іншого). Тому своючасна увага й позитивний приклад оточуячих
дорослих сприѐю виховання в дітей ціннісного ставленнѐ до предметів
споживаннѐ, прищеплення їм навичок грамотної споживчої поведінки.
Аналіз актуальних досліджень. У нормативних документах у галузі
освіти (Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону
дитинства», Національна стратегіѐ розвитку освіти в Україні на період до 2021
р. та ін.) наголошуютьсѐ, що метоя сучасної дошкільної освіти маю стати
формуваннѐ всебічно розвиненої, життюво компетентної особистості, ѐка
здатна діѐти в довкіллі, ѐке повсѐкчас зміняютьсѐ. Серед завдань вихованнѐ й
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розвитку дітей дошкільного віку виокремляятьсѐ такі: розвиток задатків,
нахилів, здібностей, культурних потреб дитини, набуттѐ нея соціального
досвіду, свідомого ставленнѐ до себе, оточеннѐ та довкіллѐ, культурного
розвитку тощо. Означені завданнѐ тісно пов’ѐзані з вихованнѐм культури
споживаннѐ в дітей дошкільного віку, що підкресляю її актуальність.
На забезпеченнѐ ѐкості дошкільної освіти на належному рівні
спрѐмовані державні програми навчаннѐ, вихованнѐ й розвитку дітей
раннього та дошкільного віку («Впевнений старт», «Дитина», «Дитина в
дошкільні роки», «Українське дошкіллѐ» тощо). Розглѐнемо, ѐк
вирішуятьсѐ означені завданнѐ і ѐке розв’ѐзаннѐ проблеми вихованнѐ
культури споживаннѐ пропонуютьсѐ в них.
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
покликана підготувати дітей 5–6 років до навчаннѐ у школі. Відповідно до
цього у змісті програми визначаятьсѐ ті освітні завданнѐ, ѐкі сприѐтимуть
формування в майбутніх школѐрів життювої компетентності. Серед означених
завдань автори програми визначаять такі, що пов’ѐзані з набуттѐм
економічної компетентності дітей: виховувати культуру дитѐчих бажань,
сприѐти становлення системи елементарних цінностей, виховувати культуру
поведінки тощо. Увага приділѐютьсѐ формування окремих складових
культури споживаннѐ, ѐк-от: набуттѐ уѐвлень про те, що кожна лядина може
виступати в ролі «споживача» і «творцѐ» певного товару; вихованнѐ поваги
до результатів праці лядини, бережливого ставленнѐ до речей, іграшок,
приладдѐ й використаннѐ їх за призначеннѐм; вправлѐннѐ в уміннѐх
планувати своя діѐльність, готувати заздалегідь необхідні длѐ неї матеріали,
економно та раціонально їх витрачати *4+.
Автори програми «Дитина» (Г. Бюлюнька, Е. Бюлкіна, Н. БогданецьБілоскаленко, О. Богініч, С. Васильюва, М. Вашуленко, К. Волинець, Л. Кочина,
Н. Кудикіна, В. Кузьменко, О. Огнев’як, О. Проскура та ін.), зміст ѐкої
спрѐмовано на особистісний розвиток дошкільників, індивідуальний підхід,
формуваннѐ в них життювих компетенцій, не виокремляять спеціально
завданнѐ з розвитку навичок культури споживаннѐ в дітей дошкільного віку.
Проте серед освітніх завдань програми визначаятьсѐ такі, що ю фундаментом
длѐ вихованнѐ культури споживаннѐ з раннього віку. Так, підкресляютьсѐ, що
зміст програми спрѐмовано на вихованнѐ особистості, ѐка спроможна діѐти
адекватно й різноманітно в різних життювих ситуаціѐх відповідно до потреб і
умов реального буттѐ. У розділі «Дитина у довкіллі» одним із освітніх завдань
роботи з дітьми раннього віку визначаютьсѐ вихованнѐ культуровідповідної
поведінки. У молодшій, середній та старшій групі виховуютьсѐ бережливе й
шанобливе ставленнѐ до ѐвищ природи, предметного і соціального довкіллѐ.
Означені завданнѐ знаходѐть відбиток у розділі «Привчаюмось працявати»,
де з молодшої групи визначаютьсѐ необхідність вихованнѐ бережливого
ставленнѐ до результатів власної праці та праці інших лядей. У старшій групі
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додаютьсѐ завданнѐ, спрѐмоване на вихованнѐ економного використаннѐ
матеріалів під час праці *1+.
У комплексній додатковій освітній програмі «Дитина в дошкільні роки»
головноя метоя проголошено забезпеченнѐ повноцінного фізичного,
соціального, пізнавального та естетичного розвитку особистості дитини
дошкільного віку. У змісті окресленого у програмі фонду «Хочу» автори
визначили необхідність залученнѐ дітей до вироблених лядством цінностей,
формуваннѐ в них основ ціннісного ставленнѐ до дійсності. Длѐ реалізації
означеного завданнѐ в розділі «Розвиток пізнавальної сфери» у старшій групі
дошкільного навчального закладу виокремлено підрозділ «Економічна
освіта». Робота в цьому напрѐмі передбачаю оволодіннѐ дитиноя
уѐвленнѐми про потреби (їх зміст та вибір між ними), ресурси (види,
обмеженість), гроші, бяджет; усвідомленнѐ необхідності працявати,
дотримуватисѐ правил культури поведінки. Крім того, авторами програми
виокремлено низку економічних умінь, ѐкими маю володіти дитина старшого
дошкільного віку: робити вибір між різними потребами; порівнявати,
оцінявати й обирати товари; визначати результати праці лядей різних
професій; добирати предмети та засоби праці *2].
У змісті програми розвитку дитини «Українське дошкіллѐ», ѐк і в
означених вище програмах, підкресляютьсѐ значеннѐ розвитку в дітей
культури поведінки, поваги до результатів праці інших, бережливого
ставленнѐ до предметів навколишньої дійсності й використаннѐ їх за
призначеннѐм, уміннѐ планувати й організовувати власну діѐльність. Крім
того, авторами програми виокремлено підрозділ «Основи економічної
культури», ѐкий покликаний озброїти дітей уѐвленнѐми про товарногрошові відносини, діѐльність різних підприюмств, банків; розвивати в них
уміннѐ зробити покупку, виокремлявати першочергові потреби родини,
раціонально й економно використовувати продукти харчуваннѐ,
комунальні послуги тощо *3+.
Проте проблема вихованнѐ культури споживаннѐ в дітей
дошкільного віку залишаютьсѐ мало дослідженоя. З ціюя метоя вимагаю
уваги вивченнѐ стану організації роботи з вихованнѐ культури споживаннѐ
в дітей у дошкільному навчальному закладі. Зокрема, ставленнѐ педагогів
до означеної проблеми, визначеннѐ прийомів та методів длѐ організації
роботи в цьому напрѐмі й наданнѐ їм рекомендацій щодо вихованнѐ основ
культури споживаннѐ в дітей дошкільного віку.
Мета статті – проаналізувати рівень усвідомленнѐ педагогами
значущості вихованнѐ культури споживаннѐ, значеннѐ шлѐхів її формуваннѐ
на етапі дошкільного дитинства; виѐвити рівень знань вихователів щодо
змісту понѐттѐ «культура споживаннѐ» і технологій її формуваннѐ.
Виклад основного матеріалу. З метоя ширшого оглѐду проблеми
вихованнѐ культури споживаннѐ в дітей старшого дошкільного віку нами
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було проведене анкетуваннѐ вихователів дітей старшого дошкільного віку,
ѐкі мешкаять у Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській
областѐх. Длѐ цього було розроблено анкети з відкритим типом запитань,
ѐкі були спрѐмовані на виѐвленнѐ ставленнѐ вихователів до проблеми
вихованнѐ культури споживаннѐ в дітей старшого дошкільного віку;
розуміннѐ ними змісту понѐттѐ «культура споживаннѐ»; визначеннѐ умов,
ѐкі створяятьсѐ в родині длѐ розвитку культури споживаннѐ в дітей; вибір
методів, ѐкі, на їх думку, ю більш діювими длѐ цього.
Анкета відкритого типу длѐ вихователів містила в собі 5 запитань, ѐкі
були спрѐмовані на виѐвленнѐ ставленнѐ вихователів до економічної освіти
загалом, з’ѐсуваннѐ рівнѐ їх знань про культуру споживаннѐ та усвідомленнѐ
значущості її формуваннѐ з дошкільного віку; визначеннѐ педагогічних умов,
методів і прийомів, ѐкі сприѐять розвиткові культури споживаннѐ на етапі
дошкільного дитинства. В анкетуванні взѐли участь 108 вихователів
дошкільних навчальних закладів різних категорій м. Дзержинська,
Костѐнтинівки, Краматорська, Слов’ѐнська Донецької області.
Відповіді на запитаннѐ анкети «ак Ви розуміюте понѐттѐ «економічне
вихованнѐ»?» показали, що більшість педагогів (51,8 %) розглѐдаять
економічне вихованнѐ ѐк основу економічної освіти, 18,6 % педагогів
вважаять, що економічне вихованнѐ – це знаннѐ про сімейний бяджет,
уміннѐ робити вибір між можливостѐми й бажаннѐми сім’ї. Невелика група
батьків розглѐдаять економічне вихованнѐ ѐк бережливе ставленнѐ до
речей, іграшок, довкіллѐ (11,1 %), уміннѐ рахувати (3,7 %), вихованнѐ в
дітей адекватних потреб (7,4 %), знаннѐ про професії лядей і ѐк дорослі
зароблѐять гроші (7,4 %). Ці відповіді даять можливість припустити, що
неповне й досить однобічне розуміннѐ змісту економічного вихованнѐ
більшістя вихователів заважаять їм успішно здійснявати виховну роботу в
означеному освітньому напрѐмі.
На запитаннѐ «З ѐкого віку доцільно впроваджувати економічну
освіту?» вихователі теж не дійшли згоди. Значна кількість опитаних (48,2 %)
відповіли, що основи економічної освіти закладаятьсѐ на етапі раннього
дитинства. 29,6 % вихователів зазначаять, що економічне вихованнѐ
бажано розпочинати в середній віковій групі. Невелика кількість
вихователів (22,2 %) вважаять, що найкращий вік длѐ впровадженнѐ
економічної освіти – це старша вікова група.
Така сама неоднозначність спостерігалась у відповідѐх на запитаннѐ
анкети «ак Ви розуміюте понѐттѐ «культура споживаннѐ»?». Аналіз засвідчив,
що у вихователів немаю чіткого розуміннѐ сутності феномену «культура
споживаннѐ». У більшості їх трактуваннѐ достатньо однобічне. Так, культура
споживаннѐ визначалосѐ ними ѐк: «ощадливе користуваннѐ всіма благами
цивілізації» (14,8 %), «знаннѐ про споживчі цінності» (7,4 %), «норми, ѐкі
регуляять потреби» (7,4 %), «загальна культура лядини» (5,3 %),
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«придбаннѐ товару в необхідній кількості» (18,5 %) тощо. Педагогами
підкресляваласѐ лише така складова культури споживаннѐ, ѐк уміннѐ
обирати товари й послуги не під впливом реклами, а спираячись на власний
бяджет та досвід (29,6 %). У деѐких відповідѐх (2,2 %) простежувалосѐ ѐвне
нерозуміннѐ змісту культури споживаннѐ. Наприклад, були отримані такі
відповіді: «уміннѐ спілкуватисѐ, вести діалог», «сукупність суспільних
відносин» тощо. Незначна кількість вихователів (14,8 %) у своїх відповідѐх
розкривали понѐттѐ культури споживаннѐ ѐк низку правил та норм, ѐкі
регуляять поведінку лядини в сфері придбаннѐ товарів.
Аналіз відповідей на запитаннѐ «акі методи та прийоми длѐ
вихованнѐ культури споживаннѐ в роботі з дошкільниками Ви частіше
використовуюте в своїй діѐльності?» дав змогу виѐвити, що провідним
методом у вихованні культури споживаннѐ більшість вихователів
відзначаять гру (48,2 %). Вони вважаять за доцільне використовувати такі
види ігор, ѐк: сяжетно-рольові («Супермаркет», «Сім’ѐ», «Банк» тощо),
дидактичні. Крім того, серед методів і прийомів, ѐкі сприѐять виховання
зацікавленості в дітей, уміннѐ заощаджувати, бережливо ставитисѐ до
речей виділѐять читаннѐ та розповіданнѐ творів художньої літератури,
бесіди за означеноя темоя (25,9 %), розв’ѐзаннѐ проблемних ситуацій і
виконаннѐ доручень (14,8 %), переглѐд картин та ілястрацій (7,4 %). 3,7 %
вихователів відзначаять важливість демонструваннѐ власного прикладу.
Таким чином, на думку педагогів-практиків, розвиткові культури
споживаннѐ в дошкільному віці сприѐять всі види діѐльності: ігрова,
пізнавальна, трудова, продуктивна діѐльність, спілкуваннѐ. Але більше
умов длѐ вихованнѐ ощадливості ѐк особистісної ѐкості створяютьсѐ в
ігровій діѐльності.
Серед педагогів спостерігаласѐ юдність у відповідѐх на запитаннѐ «Чи
обговоряюте Ви з дітьми такі понѐттѐ, ѐк «реклама», «товари»,
«послуги»?». Так, 81,5 % вихователів обговоряять із дітьми ці понѐттѐ. На
їх думку, реклама – це двигун торгівлі, ѐкий спонукаю до іноді непотрібного
придбаннѐ товарів. Проте товари й послуги задовольнѐять щоденні
потреби сім’ї, тому дітѐм необхідно вміти оріюнтуватисѐ в різноманітті
товарів і послуг, що пропоную ринок. 18,5 % опитаних не обговоряять ці
понѐттѐ з дітьми, бо вважаять, що це зарано робити в дошкільному віці.
Отримані дані дозволѐять стверджувати, що розуміннѐ дорослими
проблеми вихованнѐ культури споживаннѐ в дітей дошкільного віку ю
незадовільним. Це обумовлено низкоя причин, серед ѐких головноя
виступаю неповне й достатньо однобічне розуміннѐ феномену «культура
споживаннѐ» та особливостей її вихованнѐ в дошкільному віці. Так, вони не
знаять, до ѐких сфер належить понѐттѐ «культура споживаннѐ», ѐкі
особистісні ѐкості пов’ѐзані з означеним феноменом.
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Аналіз відповідей педагогів маю ситуативний, нецілеспрѐмований
характер. Непослідовність та необґрунтованість у визначенні умов, форм та
засобів розвитку культури споживаннѐ в дошкільному віці даю підстави
припустити, що більшість педагогів не маять чітких знань про технології
вихованнѐ таких особистісних рис, ѐк ощадливість, економність,
бережливість. У них викликаю труднощі вибір методів вихованнѐ культури
споживаннѐ, вважаячи всі методи «діювими». З ціюя метоя вони не
застосовуять жодний із них продуктивно. Виділѐячи метод гри ѐк
найбільш продуктивний длѐ вихованнѐ культури споживаннѐ, більшість
вихователів не визначаю особливості його застосуваннѐ, шлѐхи організації
такої гри, що стимулявала й активізувала вихованнѐ ощадливості,
економності, бережливості в дітей.
Необхідна цілеспрѐмована робота з дорослими, метоя ѐкої маю
стати оволодіннѐ ними знаннѐми щодо вихованнѐ в дітей ціннісного
ставленнѐ до бажань інших лядей, прагненнѐ спрѐмовувати результати
власної діѐльності на покращеннѐ свого життѐ та близьких лядей.
Длѐ цього було запроваджено програму длѐ педагогів «Виховуюмо
культуру споживаннѐ», метоя ѐкої стало: поглибленнѐ уѐвлень про
культуру споживаннѐ, ознайомленнѐ з методикоя сталого розвитку ѐк
інструментом вихованнѐ культури споживаннѐ в дітей дошкільного віку.
Програма передбачала декілька кроків, першим із ѐких став семінартренінг длѐ педагогів експериментальних дошкільних закладів «Теоріѐ і
методика освіти длѐ сталого розвитку». У семінарі взѐли участь вихователі,
методисти та практичні психологи. Програма тренінгу передбачала
ознайомленнѐ зі змістом освіти длѐ сталого розвитку ѐк інструментом
вихованнѐ культури споживаннѐ в дітей дошкільного віку. Можливостѐми
ощадливого споживаннѐ ресурсів (води, світла) в умовах дошкільного
закладу та формуваннѐ в дітей навичок раціонального споживаннѐ.
Учасники тренінгу мали можливість на практиці перевірити свої
знаннѐ в запропонованих тренером ситуаціѐх. Практичне виконаннѐ тих чи
тих завдань дало змогу зрозуміти понѐттѐ «сталий розвиток». Робота
веласѐ в групах за підтемами: «Допомога і підтримка», «Вода – наше
спільне багатство», «Слово у подарунок». Практичні працівники жваво
обговорявали запропоновані вправи, давали корисні коментарі, ділилисѐ
особливостѐми власного досвіду роботи.
Щоб показати педагогам важливість ощадливого ставленнѐ до
довкіллѐ, протѐгом двох тижнів у дошкільних закладах у межах освіти длѐ
сталого розвитку проходила акціѐ зі збору макулатури «Врѐтуюмо дерева!».
У ході акції дітѐм та їхнім батькам нагадували, що наша планета потребую
допомоги, адже кожна тонна переробленого паперу економить 10 дерев,
1000 кВт електроенергії, 200 кубометрів води, іонізований кисень длѐ 30
лядей. Родини вихованців активно брали участь у заході.
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На постійній основі в експериментальних навчальних закладах
проходить акціѐ зі збору використаних батарейок «Батарейки,
здавайтесѐ!». На початку акції було розміщено інформативні плакати, у
ѐких повідомлѐлосѐ, що утилізаціѐ одніюї батарейки забрудняю 20
квадратних метрів площі та 400 літрів води, а при спаляванні батарейок в
атмосферу виділѐятьсѐ діоксини, ѐкі ю дуже токсичними.
Другим напрѐмом роботи, ѐкий триваю паралельно з означеними
видами діѐльності, стала Школа розумного споживача. ЇЇ метоя ю
забезпеченнѐ високої ѐкості життѐ нинішнього й майбутніх поколінь
шлѐхом збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку,
відтвореннѐ навколишнього природного середовища, раціонального
використаннѐ природно-ресурсного потенціалу країни, забезпеченнѐ
охорони здоров’ѐ лядини, її екологічної та соціальної захищеності.
Досѐгненнѐ ціюї мети відповідаю культурним і світоглѐдним цінностѐм
нашого народу, в історії та традиціѐх ѐкого завжди було бережливе
ставленнѐ до землі, води, рослинного й тваринного світу, природи
загалом. Зміст занѐть Школи раціонального споживача покликаний
сприѐти розвиткові в педагогів творчих здібностей; формуваннѐ
креативного підходу до оновленнѐ старих речей; вихованнѐ ощадливості
та бережливого ставленнѐ до довкіллѐ. Особливе значеннѐ надаютьсѐ
ознайомлення вихователів із можливостѐми застосуваннѐ цих знань у
роботі з дітьми дошкільного віку та їх батьками.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз
вивченнѐ рівнѐ знань педагогів-практиків щодо проблеми вихованнѐ
культури споживаннѐ в дітей дошкільного віку засвідчив необхідність
поглибленої роботи із означеного напрѐму. Це обумовлено неповним і
недостатньо глибоким розуміннѐм феномену «культура споживаннѐ» та
особливостей її вихованнѐ в дошкільному віці.
Необхідна цілеспрѐмована робота з дорослими, метоя ѐкої маю
стати оволодіннѐ ними знаннѐми щодо вихованнѐ в дітей ціннісного
ставленнѐ до бажань інших лядей, прагненнѐ спрѐмовувати результати
власної діѐльності на покращеннѐ свого життѐ та близьких лядей.
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РЕЗЯМЕ
Иванчук С. Состоѐние воспитаниѐ основ культуры потреблениѐ в практике
работы дошкольных образовательных учреждений.
Статьѐ посвѐщена проблеме воспитаниѐ культуры потреблениѐ у
подрастаящего поколениѐ граждан Украины. Автор анализирует уровень осознаниѐ
педагогами значимости воспитаниѐ культуры потреблениѐ, значение путей ее
формированиѐ на этапе дошкольного детства. Раскрыто содержание
диагностического обследованиѐ, представлены количественный и качественный
анализ ответов педагогов дошкольных учреждений. На основе анализа
государственных нормативных документов и программ обучениѐ, воспитаниѐ и
развитиѐ детей дошкольного возраста обозначены направлениѐ работы с
педагогами по ознакомления их с путѐми формированиѐ культуры потреблениѐ у
детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: культура потреблениѐ, дети дошкольного возраста,
экономическое воспитание, экономическое образование, потребности.

SUMMARY
Ivanchuk S. State of basics of consumption culture education in the practice of infant
school.
In modern society the state determines the priority role of pre-school education,
giving preference to the primary component of lifelong learning, which should provide a
versatile personality development of the child. Essential in modern conditions for the person
becomes a teacher, his/her competence, erudition, culture.
Culture of consumption is an important element of a developed society with a high
level of economic development. Definitions issue requires a separate study to determine the
content, methods and techniques of education culture consumption in preschool children.
The main factor in a culture of individual consumption is a social group in which it is
brought up, and socio-economic values that prevail in it. Consumer behavior of other
members of the group which becomes a role model can have a stimulating character both
positive (for example, the desire for rational consumption along with others) and in a
negative sense (for example, the desire to outdo the other consumption). Therefore timely
attention and positive example to others promotes adult education of the children value
attitude to consumer goods, imparting them with the skills of literate consumer behavior.
The author analyzes the level of awareness of the importance of training teachers of
cultural consumption, meaning ways of forming during preschool childhood. The content of
the diagnostic survey, quantitative and qualitative analysis of the survey of teachers of
preschool institutions is presented. The analysis of government regulations and programs for
training, education and development of children of preschool age outlines areas of work with
teachers on their review of the methods and techniques of education of cultural consumption
in preschool children.
The analysis of the level of knowledge of practicing teachers on the problem of
education of preschool age children’s culture of consumption showed the need for in-depth
work on the designated direction. This is due to incomplete and insufficient understanding of
the phenomenon of “consumer culture” and the features of education in preschool age.
Key words: culture of consumption, preschool children, economic education,
economic education needs.

119

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)

УДК 371.3:811.161.2:373.3
Олена Компаній
Херсонський державний університет

ПСИХОЛОГІЧНІ І ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННа СУТНОСТІ
ПОНаТТа «НАСТУПНІСТЬ»
Статтѐ присвѐчена аналлзу психологлчних л педагоглчних поглѐдлв на сутнлсть
принципу наступностл. Автором встановлено, що психологлчний аспект пов’ѐзаний
лз розвитком особистостл на рлзних влкових етапах, зл змлноя провлдного типу
длѐльностл в процесл переходу влд одного влкового перлоду до лншого, з урахуваннѐм
новоутворень тощо. З педагоглчном точки зору наступнлсть вклячаю в ѐкостл
лстотних компонентлв такий момент, ѐк посллдовнлсть процесу навчаннѐ.
Незважаячи на влдмлнностл в розумлннл й визначеннл наступностл, у змлстовому планл
виѐвлѐятьсѐ сплльнл плдходи. Вона характеризуютьсѐ ѐк деѐкий об’юктивний л
необхлдний зв’ѐзок млж ланками освлти на вслх етапах навчаннѐ, що сприѐю
посллдовному розвитковл особистостл.
Ключові слова: наступнлсть, психологлчнл л педагоглчнл плдходи у визначенл
цього понѐттѐ, наступнлсть ѐк загальнопедагоглчний принцип, методичний принцип,
дидактичний принцип, закономлрнлсть, вимога, наступнлсть у мовнлй освлтл.

Поставновка проблеми. Змінами в соціально-економічній сфері
українського
суспільства
й
реформуваннѐм
освіти
зумовлено
першочерговість проблем забезпеченнѐ безперервного особистісного
розвитку. Сучасну лядину вирізнѐю широта розумових здібностей, ѐкі
сприѐять її швидкій адаптації в мінливому соціокультурному довкіллі.
Найсприѐтливішим періодом їхнього формуваннѐ визнано учнівство, коли
закладаютьсѐ особистісне підґрунтѐ кожного вихованцѐ, формуятьсѐ його
базисні основи культури пізнаннѐ і світоглѐду. Отже, важливо забезпечити
наступність у розвиткові індивідуально-особистісного потенціалу на всіх
етапах освіти.
Аналіз актуальних досліджень і публікацій. Проблема наступності
знайшла свою відображеннѐ в роботах Б. Ананьюва, М. Вашуленка,
Ф. Дистервега, М. Данилова, Б. Йосипова, а. Коменського, Г. Кухти,
Г. Ляблинської, М. Львова, А. Мороза, М. Пентиляк, І. Песталоцці,
О. Савченко, К. Ушинського та ін. У дослідженнѐх науковців активно
ведутьсѐ пошуки шлѐхів забезпеченнѐ наступності в навчанні,
визначаятьсѐ різні підходи до визначеннѐ цього понѐттѐ.
Мета статті. Длѐ розкриттѐ змісту наступності та визначеннѐ її ролі в
освітньому процесі слід розглѐнути та проаналізувати різні підходи до
розуміннѐ наступності ѐк психологічного й педагогічного ѐвища.
Виклад основного матеріалу. Принциповий внесок у розвиток
проблеми наступності в психічному розвиткові особистості вніс
С. Рубінштейн. Він вивів її сутність із закономірностей різних стадій процесу
розвитку лядини. Учений підкресляю, що кожна наступна стадіѐ процесу
розвитку виростаю з попередньої. Зміст вікових етапів у контексті
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наступності зводитьсѐ не до діагностики результатів і не до статичних
оцінок, а до аналізу змін, характерних длѐ даного періоду, оскільки вони ю
показниками розвитку особистості *21, с. 273+. Тому, досліджуячи генезу
особистісного розвитку, С. Рубінштейн виділив і описав вікові етапи,
розкрив категорії цілісності й безперервності життювого шлѐху індивідуума,
науково обґрунтував роль кожного етапу в його розвиткові.
Психологічні основи наступності в дослідженнѐх Л. Виготського
розкриваятьсѐ в «зоні найближчого розвитку». Психолог довів, що
розумовій діѐльності властивий рівень «актуального розвитку» і «зона
найближчого розвитку». Перший рівень – «актуального розвитку» –
характеризуютьсѐ завершеними циклами розвитку і проѐвлѐютьсѐ в роботі,
ѐку здатний виконати учень без сторонньої допомоги. Проте цей рівень не
даю уѐвленнѐ про розвиток учнів. У «зоні найближчого розвитку» діти
виконуять завданнѐ під керівництвом учителѐ. Длѐ успішного навчаннѐ
важливо в «зоні найближчого розвитку» вміло й цілеспрѐмовано
управлѐти пізнавальноя діѐльністя учнів, а на рівні «актуального
розвитку» надавати можливість школѐрам працявати самостійно. «Зона
найближчого розвитку» поступово перетворяютьсѐ на «зону актуального
розвитку» і перед учнѐми виникаю нова «зона найближчого розвитку».
Таким чином, добре організоване навчаннѐ ю взаюмозв’ѐзаноя й
цілеспрѐмованоя зміноя зон розвитку *5+.
Зазначимо, що у своїх праць автор описую вікові періоди, ѐкі
проходить у своюму розвиткові особистість, представлѐю основні показники
вікового розвитку психіки і психічних новоутворень дітей, обґрунтовую
критичні періоди, що супроводжуятьсѐ віковими кризами й визначаю
перехід від одного стабільного періоду до іншого.
Досліджуячи наступність ѐк одну з умов розвитку особистості,
О. Леонтьюв робить висновок, що стадії розвитку дитини характеризуятьсѐ
не тільки певним змістом провідної діѐльності, але й послідовністя в часі.
Та діѐльність, ѐка раніше грала провідну роль, починаю себе зживати й
відсуватисѐ на другий план. Виникаю нова провідна діѐльність, а разом із
нея – і нова стадіѐ розвитку *11, 77–79+. Отже, О. Леонтьев бачить проѐв
наступності в тому, що в руслі провідної діѐльності виникаять нові її види.
Згідно концепції Д. Ельконіна, система навчаннѐ повинна бути
ґрунтована на наступності вікових періодів розвитку дітей при
використанні своюрідності кожного періоду. Розвиток пізнавальної сфери
дитини та її особистості здійсняютьсѐ в руслі різних провідних діѐльностей,
що послідовно зміняять одна одну в онтогенезі (у дошкільному віці – гра,
у шкільному – навчаннѐ) *24+.
У дослідженнѐх П. Гальперина наступність реалізуютьсѐ в теорії
поетапного (планомірного) формуваннѐ розумових дій. Процес засвоюннѐ
знань і дій проходить кілька етапів, на кожному з ѐких створяятьсѐ певні
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передумови длѐ реалізації наступності в навчанні. Їх усвідомленнѐ
відбуваютьсѐ на основі актуалізації минулого досвіду і вкляченнѐ в нове *6+.
Отже, психологічний аспект наступності пов’ѐзаний із розвитком
особистості на різних вікових етапах і вимагаю врахуваннѐ вікових
особливостей дітей, їх провідного типу діѐльності, новоутворень та формуваннѐ певного рівнѐ готовності. Реалізаціѐ наступності прослідковуютьсѐ в
організації процесу навчаннѐ під час оволодіннѐ певними вміннѐми.
Вивченнѐ наступності в педагоглчному аспектл дозволѐю визначити її
сутнісні характеристики по відношення до освітнього процесу. У
педагогічній літературі існуять різні підходи до визначеннѐ понѐттѐ
«наступність». Воно розглѐдаютьсѐ ѐк дуже складний і різнобічний процес,
ѐкий виражаютьсѐ по-різному в різноманітних умовах і маю своя
особливість. Саме цим і викликані відмінності у визначені цього терміну,
оскільки кожний автор акцентую увагу на ѐкій-небудь певній частині або на
одній стороні навчально-виховного процесу.
Уперше ідеї реалізації принципу наступності у вихованні й навчанні
дітей представлені у працѐх Ф. Дістервега, а. Коменського, І. Песталоцці,
К. Ушинського. Так, у «Великій дидактиці» а. Коменський зазначаю, що
наступність – це послідовне вивченнѐ основ наук і систематичність знань. Всі
занѐттѐ повинні розташовуватисѐ таким чином, щоб наступне ґрунтувалосѐ на
попередньому, а попередню зміцнявавсѐ наступним» *9, 278+. І. Песталоцці в
реалізації принципу наступності особливу увагу приділѐю змісту, підкресляю
необхідність у кожній галузі набувати знаннѐ в такій послідовності, за ѐкої
«кожне нове понѐттѐ ю невеликим, майже непомітним доповненнѐм до
засвоюних раніше знань» *17, с. 204+. Розглѐдаячи процес навчаннѐ з точки
зору наступності, К. Ушинський пов’ѐзую його з процесом засвоюннѐ знань, що
полѐгаю у встановленні зв’ѐзків між новонабутими і вже існуячими знаннѐми,
між ѐкими існуять внутрішні зв’ѐзки, зовсім незалежно від того, на ѐкому
предметі й коли вони були придбані. Крім того, учений аналізую наступність,
ѐк педагогічне правило, від ѐкого залежить успіх будь-ѐкого навчаннѐ *23+.
Інші дослідники наступності (В. Сухомлинський, С. Шацький) аналізували з
позицій дошкільної та початкової освіти.
Отже, заслуга дослідників полѐгаю в тому, що ними були сформульовані
основні правила послідовного викладу матеріалу: йти від відомого до
невідомого, від легкого до важкого, від близького до далекого. Однак
глибокої розробки і практичного застосуваннѐ цѐ проблема не отримала.
Зазначимо, що термін «наступність» набуваю широке застосуваннѐ в
педагогічній науці на початку ХХ століттѐ. Групоя вчених (Б. Ананьювим,
А. Бушлея, Ш. Ганеліним, Л. Занковим, Г. Ляблинськоя) проводѐтьсѐ
дослідженнѐ, спрѐмовані на вивченнѐ зв’ѐзків наступності між дитсадком і
першим класом, початковоя школоя та 5-м класом, а також між середньоя і
вищоя школоя 20].
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Так, Б. Ананьюв відмічаю, що наступність здійсняютьсѐ на кожному
уроці на основі зв’ѐзуваннѐ нового навчального матеріалу з нещодавно
або давно засвоюним, а також при переході від уроку до уроку, тобто в
системі уроків, від одного навчального року навчаннѐ до іншого, від
одного навчального предмету до суміжного з ним і так далі, проѐвлѐячи
свій загальний педагогічний характер *1, 31].
Цікавим ю підхід до понѐттѐ «наступність» А. Мороза, ѐкий називаю
його загальнопедагогічним принципом і вважаю, що він вимагаю постійного
забезпеченнѐ нерозривного зв’ѐзку між окремими сторонами, частинами,
етапами і ступенѐми навчаннѐ й усередині їх; розширеннѐ та поглибленнѐ
знань, набутих на попередніх етапах навчаннѐ [14, 10].
Розглѐдаячи наступність з позицій системи, Г. Ляблинська трактую
його ѐк «послідовність освітньо-виховної роботи, де в кожній наступній
ланці триваю закріпленнѐ, розширеннѐ, ускладненнѐ й поглибленнѐ тих
знань, умінь і навичок, ѐкі складали зміст навчальної діѐльності на
попередньому етапі» *12, 5+. ак бачимо, науковець не вводе наступність у
понѐттѐ «загальнопедагогічний принцип», але маю це на увазі.
Таким чином, наступність деѐкими авторами аналізуютьсѐ ѐк
загальнопедагогічний принцип, ѐкий забезпечую взаюмозв’ѐзок між
ступенѐми навчаннѐ та вихованнѐ в різних навчальних закладах.
Аналіз педагогічної літератури засвідчив, що, реалізуячись під час
навчаннѐ, наступність передбачаю послідовне й системне розміщеннѐ
навчального матеріалу при переході від одного уроку до наступного, від
одного року навчаннѐ до іншого *7, 227].
Більшість
учених-дидактів,
зокрема
Я. Кустов
*10+,
О. Савченко *22+, одностайні в тому, що наступність дозволѐю надати
навчальному процесу динамічний характер та забезпечую взаюмозв’ѐзок
у змісті, формах, методах, прийомах вивченнѐ матеріалу на всіх етапах,
ступенѐх навчаннѐ».
Сутність наступності в навчанні розкриваю у своїх працѐх Ш. Ганелін,
ѐкий під цим феноменом розумію опору на пройдений зміст, його
подальше використаннѐ та розвиток в учнів відповідних знань, умінь,
навичок, у зв’ѐзку, з чим відбуваютьсѐ створеннѐ нових різноманітних
зв’ѐзків, розширеннѐ й поглибленнѐ нових знань, закріпленнѐ пройденого
матеріалу на високому рівні *7]. Підтримуять ця думку Б. Йосипов та
А. Богуш. Так, Б. Йсипов відмічаю, що «будь-ѐке нове досѐгненнѐ в
засвоюнні знань і розвитку здібностей завжди підготовлене попереднім
етапом навчаннѐ» *16, 212]. А. Богуш пише, що наступність ю вищим
щаблем розвитку, коріннѐ ѐкого проросли в попередньому ґрунті *3, 11].
Беручи до уваги всі поглѐди, у науковій роботі наступність тлумачимо
ѐк дидактичний принцип, у відповідності з ѐким знаннѐ, уміннѐ й навички
розвиваятьсѐ в певному порѐдку; коли кожен наступний елемент
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навчального матеріалу взаюмопов’ѐзуютьсѐ з попереднім, опираютьсѐ на
нього й готую до засвоюннѐ нового.
Отже, у залежності від підходів до аналізу наступності вона
визначаютьсѐ ѐк методичний, педагогічний і дидактичний принцип.
Аналіз наукової літератури засвідчив, що наступність трактуютьсѐ ѐк
закономірність, полікультурне ѐвище навчального процесу, умова, вимоги
тощо. Так, В. Мусіюнко вказую, що цей феномен ю закономірноя умовоя
цілісності й ефективності педагогічного процесу, фактором, ѐкий визначаю
логіку та послідовність навчаннѐ і вихованнѐ особистості на всіх вікових
етапах *15, 41].
На думку О. Вашуленко, понѐттѐ «наступність» характеризую вимоги,
ѐкі ставлѐтьсѐ до знань і вмінь учнів на певному етапі навчаннѐ; форм,
методів і прийомів опрацяваннѐ нового навчального матеріалу *4+.
Таким чином, усі зазначені вище підходи до визначеннѐ статусу та
виѐвленнѐ сутності наступності лише підкресляять її універсальність і
поліфункціональність.
Наступність реалізуютьсѐ ѐк у ході вивченнѐ будь-ѐкого предмету, так і
«на кожному уроці при зв’ѐзуванні нового навчального матеріалу з
нещодавно або давно засвоюними знаннѐми про схожі ѐвища дійсності» *1,
31+. Виходѐчи з цього, вагомоя ю думка М. Пентиляк, у ѐкій відмічаютьсѐ, що
основоя мовної освіти в Україні ю наступність, ѐка оріюнтую на використаннѐ
набутих раніше (опорних) знань і навичок під час навчаннѐ мови на всіх
етапах *17, 51]. З точки зору М. Львова, сутність наступності в оволодінні мови
полѐгаю в «послідовному, систематичному розташуванні теоретичного і
практичного матеріалу, в опорі на вивчене й на досѐгнутий рівень
мовленнювого розвитку» *13+. К. Плиско зазначаю, що цей принцип
передбачаю раціональне використаннѐ набутих раніше знань і навичок під
час вивченнѐ нового мовного матеріалу й підготовку до свідомого сприйманнѐ наступних тем *19, 39]. М. Баранов звертаю увагу на те, що наступність у
процесі навчаннѐ мови характеризуютьсѐ обліком знань, отриманих учнѐми в
попередніх класах, при вивченні нового матеріалу» *2, 107].
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Представлені вище позиції ю важливими в навчанні, оскільки забезпечуять
усвідомленнѐ й осмисленнѐ необхідних педагогічних умов длѐ ефективної
реалізації принципу наступності в області мовної освіти. Незважаячи на
розходженнѐ в розумінні й визначенні її змісту, що пов’ѐзані з
багатоаспектністя цього понѐттѐ, у змістовому плані виѐвлѐютьсѐ деѐка
спільність підходів. У більшості випадків усі автори одностайно
розглѐдаять наступність ѐк зв’ѐзок попереднього матеріалу з наступним,
що підготовляю учнів до свідомого й міцного засвоюннѐ нового матеріалу;
розширеннѐ й поглибленнѐ знань; осмисленнѐ пройденого на новому,
більш високому рівні.
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Перспективу подальших пошуків у напрѐмку дослідженнѐ вбачаюмо в
розробці методики реалізації наступності в навчанні молодших школѐрів
створявати тексти.
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РЕЗЯМЕ
Компаний Е. Психологические и педагогические подходы к сущности понѐтиѐ
«преемственность».
В статье рассматриваятсѐ психологические и педагогические взглѐды на
сущность принципа преемственности. Автором установлено, что психологический
аспект раскрытиѐ этого понѐтиѐ свѐзан с развитием личности на разных
возрастных этапах, со сменой ведущего типа деѐтельности в процессе перехода от
одного возрастного периода к другому, а также новообразованиѐми. С
педагогической точки зрениѐ преемственность вклячает в качестве существенных
компонентов такой момент, как последовательность процесса обучениѐ.
Исследователем делаятсѐ выводы, что, несмотрѐ на различные пониманиѐ и
определениѐ преемственности, в содержательном плане проѐвлѐятсѐ общие
подходы. Она характеризуетсѐ как некотораѐ объективнаѐ и необходимаѐ свѐзь
между звеньѐми образованиѐ и всех элементов обучениѐ.
Ключевые слова: преемственность, психологические и педагогические
подходы в определении этого понѐтиѐ, преемственность как общепедагогический
принцип, методический принцип, дидактический принцип, закономерность,
требованиѐ; преемственность в ѐзыковом образовании.

SUMMARY
Kompaniy E. Psychological and pedagogical approaches to the essence of the
concept of “continuity”.
The article is devoted to the analysis of psychological and pedagogical views on the
essence of the principle of continuity. The author found out that the psychological aspect is
associated with the development of the personality at different age levels, with the “zone of
proximal development”, which involves the execution of child jobs under the guidance of a
teacher and a gradual transition to independent work, with the change of leading type of activity
in the process of transition from one age period to another, in line with which you experience
new kinds, as well as with the theory of staged (planned) formation of mental actions, that is, the
process of knowledge acquisition and action goes through several stages, each of which created
certain preconditions for the implementation of continuity in learning. Scientists consider that the
problem of continuity interested not only the researchers in the modern age, but also of the past.
Their merit is that they have formulated the basic rules of consistent presentation of the
material: to move from the known to the unknown, from easy to difficult, from near to far.
However, the deep development and practical application of this problem has not been received.
At the present stage, the continuity is seen as a very complex and versatile process that is
expressed differently in different environments and has its own peculiarity. This caused
differences in the definition of this term, as each author focuses on a particular part or on one
side of the educational process. Accordingly, continuity is characterized as: the didactic principle;
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the methodological principle; pedagogical principle; the rule; the requirement that refers to
knowledge and skills of students at a particular stage of training and the like. From a pedagogical
point of view, this concept includes a sequence of the learning process. Despite the differences in
understanding and definition of continuity in terms of content they manifest common
approaches. Most authors who agree on the continuity suggest a link to previous material, then
that prepares students for conscious and strong mastering of the new material; the broadening
and deepening of knowledge; reflection on a new, higher level. The above mentioned approaches
to determine the status and identify the essence of continuity only underscore its universality and
multi-functionality. The prospects for further searches in this direction of the research are seen in
the development of a technique of realization of continuity in teaching the younger students to
create texts.
Key words: continuity, psychological and pedagogical approaches to the definition of
this concept, continuity as a general principle, teaching principle, learning principle,
regularity requirements, continuity in language education.
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ПЕДАГОГИКА НОВОГО ВЕКА:
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИа ПРЕДМЕТА «САМОПОЗНАНИЕ»
В статье освещены особенности преподаваниѐ учебного предмета
«Самопознание», что представлѐет собой новое важное направление обновлениѐ
содержаниѐ среднего образованиѐ Казахстана. Доказано, что предмет ѐвлѐетсѐ
уникальным, поскольку по содержания и способу изложениѐ отличаетсѐ от других
учебных предметов. Подчеркиваетсѐ, что преподавание предмета «Самопознание»
как светского учениѐ о духовности опираетсѐ на идеи педагогики ХХI века,
личностно-смыслового развитиѐ, осознание единства всего сущего и новых
стратегий преподаваниѐ.
Ключевые слова: предмет «Самопознание», учение про духовность,
инновационный образовательный продукт.

Постановка проблемы. В Казахстане проводитсѐ мощное
реформирование систем среднего и высшего образованиѐ. Постепенно в
массовуя школу продвигаятсѐ идеи педагогики ХХI века, гуманной
педагогики, происходит обновление методологии и методов обучениѐ.
Новым важным направлением обновлениѐ содержаниѐ среднего
образованиѐ Казахстана стало введение предмета «Самопознание».
Предмет ѐвлѐетсѐ уникальным, поскольку отличаетсѐ по содержания и
стиля ведениѐ от других предметов.
Инициатором его введениѐ была перваѐ леди Казахстана
С. А. Назарбаева. За 25 лет – годы независимости Казахстана – в настоѐщее
времѐ реализована третьѐ концепциѐ преподаваниѐ предмета в школе.
Авторы обновленной концепции и программы Р. А. Мукажанова,
Г. А. Омарова *1+. Предмет реализует Программу нравственно-духовного
образованиѐ (НДО) «Самопознание».
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Предмет стал инновационным отечественным продуктом.
Зарубежные коллеги, знакомѐсь с его идеей, методикой преподаваниѐ,
отмечаят его новизну и оригинальность. Преподавание «Самопознаниѐ»
имеет значительные особенности и опираетсѐ на современные
достижениѐ педагогики и психологии ХХI века.
Цель предмета – развитие ребенка, гармоничное развитие
интеллектуального и духовно-нравственного потенциала. Педагогика ХХ века
была выстроена на когнитивизме, с превалированием научнотехнократической парадигмы. Современнаѐ отечественнаѐ школа
продолжает развивать когнитивные навыки ребенка, его интеллектуальный
потенциал. С начала ХХI века в образовании активно внедрѐятсѐ технологии
социального конструктивизма, когда учащиесѐ при помощи активных
методов обучениѐ учатсѐ организовывать коммуникация и пространство
вокруг себѐ. Это помогает двигатьсѐ к гуманистической педагогике. В то же
времѐ необходимо наполнение образованиѐ смысло-развиваящими
технологиѐми, ценностными оценками. Следуящий этап – внедрение
технологий на базе коннективизма.
Изложение основного материала. В интеллектуальном развитии
учащихсѐ традиционнаѐ школа имеет успехи. В век прагматизма,
доминированиѐ меркантильных интересов, успеха прагматиков,
индивидуалистов, возникает вопрос о нравственности и духовности
подрастаящего поколениѐ. Гармониѐ и баланс развитиѐ светской
духовности и интеллекта важны длѐ современного человека. Учащийсѐ ХХI
века, если заглѐнуть в будущее, готовѐтсѐ жить и трудитьсѐ в условиѐх
глобальных вызовов третьего тысѐчелетиѐ. Поколения Next предстоит
решать вопросы экологии, физического и психологического здоровьѐ,
стрессов,
мультикультурного
сосуществованиѐ;
дальше
–
биоробототехники, освоениѐ космического пространства и др. Данные
направлениѐ сопрѐжены с этическими, нравственно-духовными
вопросами. Поэтому поѐвление предмета «Самопознание» может помочь
раскрыть потенциал каждого человека и в настоѐщее времѐ направлен на
развитие духовно-нравственного потенциала человека.
Кратко остановимсѐ на идее предмета «Самопознание» и
рассмотрим методику его преподаваниѐ.
Основные идеи концепции предмета «Самопознание»
Предмет «Самопознание» реализует педагогику нового века, поскольку в его основе лежит концепциѐ духовного гуманизма. Развитие предмета
«Самопознание» обретает интегральные характеристики метапредмета, так
как его содержание имеет философские, психолого-педагогические основы.
На современном этапе развитиѐ философии, психологии и
педагогики восстанавливаетсѐ целостность пониманиѐ человека как
триединства «тело-душа-дух». И в Программе нравственно-духовного
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образованиѐ «Самопознание» «дух», «духовность» рассматриваетсѐ как
объективнаѐ реальность, котораѐ не ѐвлѐетсѐ производной человеческой
деѐтельности, это единаѐ, внутреннѐѐ сущность всей Вселенной и
человека. Во Вселенной Духовнаѐ реальность проѐвлѐетсѐ как жизнь,
движение, развитие, порѐдок. В сознании человека Духовнаѐ реальность
проѐвлѐетсѐ как общечеловеческие ценности, высшие идеалы: совесть,
лябовь, истина. Уникальность человеческого существованиѐ заклячаетсѐ в
том, что только человек, используѐ высший разум, может осознать своя
духовнуя природу и внутреннее родство со всей Вселенной *1+.
В структуре человеческой личности можно выделить пѐть уровней:
физический, эмоциональный, ментальный, уровень различениѐ (разум) и
духовный уровень. В иерархической структуре человеческой личности ум
должен управлѐть чувствами, а высший разум (уровень различениѐ) должен
направлѐть ум. Ум черпает своя силу в различаящем разуме, чувства – в
уме, а тело – в чувствах. Высший разум, в своя очередь, черпает своя силу с
духовного уровнѐ. Очень точно сказал об уме и его роли гениальный Альберт
Эйнштейн: «Ум – слуга высшего сознаниѐ, это всего лишь инструмент. Мы
создали общество, которое поклонѐетсѐ слуге и забыло о хозѐине» *1, 2+.
И идеи великого педагога-гуманиста Ш. А. Амонашвили основаны на
целостном восприѐтии человека как единства тела-души-духа, и отражаят
позиции самопознаниѐ: все общечеловеческие ценности заложены в
каждом из нас с рождениѐ, и смысл нашей жизни – их выѐвлѐть и
раскрывать. На 11 международных педагогических чтениѐх в Москве (2012 г.)
по гуманной педагогике «Учитель, вдохнови менѐ на творчество!»
Ш. А. Амонашвили в своем выступлении подчеркнул важность введениѐ
понѐтиѐ «духовный гуманизм»: «Очень важно принѐть в свое сознание
измерение духовности и мыслить на его основе. Материалистическаѐ
философиѐ в качестве основы мышлениѐ приемлет три измерениѐ – времѐ,
материя, пространство. Расширенное сознание во главу этих измерений
ставит ещё одно – духовность, ѐдром которого ѐвлѐетсѐ вера в Высшее
Начало. Духовное измерение наполнѐет педагогику мудростья и направлѐет
её в будущее. Новое в педагогике, к чему мы пришли, – это духовный
гуманизм, который должен пронизывать вся систему образованиѐ. Только
через изменение педагогического сознаниѐ на основе понѐтий духовности,
гуманности, лябви, добра, мира, блага можно будет преодолеть «бич»
образованиѐ – авторитаризм с его последствиѐми умножениѐ бездуховности
и безнравственности в современном обществе» [3].
Принцип выявления общечеловеческих ценностей, согласно
которому содержание предмета «Самопознание» следует основывать на
вечных общечеловеческих ценностѐх, понимаемых как проѐвление
высшей духовной природы человека. Здесь следует особо подчеркнуть,
что нравственно-духовное образование, осуществлѐемое в процессе
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преподаваниѐ предмета «Самопознание» – это не религиозное, а светское
образование, рассматриваящее в единстве физическуя, психическуя и
духовно-нравственнуя природу человека. Абсолятные общечеловеческие
ценности, которые заложены в человеке с рождениѐ: Истина, Лябовь,
Праведное поведение (Долг), Внутренний покой (Мир), Ненасилие.
Истина – это знание об изначальной природе всего сущего,
разумной вечной всепроникаящей энергии жизни, котораѐ, уплотнѐѐсь,
проѐвлѐетсѐ как материальный мир. А. Эйнштейн выразил этот процесс в
своей гениальной формуле E=mc2, котораѐ означает, что материѐ – это
уплотнённаѐ энергиѐ. Есть лишь одна абсолятнаѐ Истина, ѐвлѐящаѐсѐ
источником всех остальных. Когда ты ее находишь, твои действиѐ
сонастраиваятсѐ с ней. Истина не ограничена пространством и временем.
Длѐ всех стран, всех эпох, длѐ всех и каждого истина – одна и та же. Истина
неизменна. Истина – это понимание единства всего сущего, принѐтие
действительности такой, какаѐ она есть.
Общечеловеческая ценность Любовь – это то, что объединѐет все
времена, все нации, всех лядей, вся природу, вся вселеннуя. Можно
выделить три вида лябви: эгоистическаѐ лябовь, взаимнаѐ лябовь, чистаѐ,
бескорыстнаѐ Лябовь. Подчеркнем, что Лябовь понимаетсѐ не как чувство, а
энергиѐ, которой человек может обмениватьсѐ с другими лядьми.
Многочисленные исследованиѐ ученых подтверждаят чудодейственное
влиѐние энергии Лябви на все сферы человеческой жизни. Все живые
существа в этом мире и, конечно, ляди, их жизнь, поддерживаятсѐ энергией
Лябви. Когда её не хватает, мы ощущаем недостаток энергии. Недостаток
энергии Лябви создает все проблемы в обществе. Воссоединение с энергией
Лябви необходимо во всех областѐх жизни: социальной, экономической,
политической жизни. Конечно, прежде всего, это воссоединение должно
произойти в области образованиѐ *4+.
Как выѐвить потенциальнуя возможность лябить? Длѐ этого
необходимо применѐть на практике идея Лябви, то есть делитьсѐ лябовья
со все большим и большим количеством лядей, только так осознаётсѐ опыт
единства между лядьми. Если каждый начнет делитьсѐ своей лябовья с
окружаящими лядьми, то мир постепенно станет одной большой семьей.
Поэтому лябовь и служение – это два очень близких понѐтиѐ. Длѐ того,
чтобы развить в себе эти два качества, лябовь и служение, нужно иметь
тройственнуя чистоту: чистоту мысли, слова и дела.
Цели образовательного процесса в обучении Праведному
поведению – пробудить заложеннуя в каждом человеке способность
различать и слышать голос Совести; укреплѐть те мысли, слова и действиѐ,
которые развиваят и реализуят в повседневной жизни качества
праведного поведениѐ. Из следованиѐ Истине естественно проистекает
Праведное поведение, принцип которого – непричинение вреда ни
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самому себе, ни другим лядѐм, ни природе. Длѐ этого необходимо знать,
уважать и выполнѐть законы Природы, морали и государства.
Счастливые ляди:
 не беспокоѐтсѐ о том, что другие думаят о них;
 стараятсѐ видеть во всём плясы;
 всегда дружелябны и благодарны;
 часто улыбаятсѐ и позитивны;
 живут в настоѐщем мгновении;
 знаят, что не всё в этом мире совершенно;
 вносѐт вклад в окружаящий мир;
 продолжаят учитьсѐ.
Человек должен посвѐтить себѐ Долгу и всегда действовать согласно
Долгу так, чтобы он сам мог жить в мире, и чтобы весь мир мог
наслаждатьсѐ миром. Он сможет обрести настоѐщий мир, только живѐ
праведной жизнья. Непротивление, несуждение и непривѐзанность – вот
три грани истинной свободы и праведной жизни. Длѐ практики праведного
поведениѐ в повседневной жизни важно установить потолок длѐ своих
желаний (бережно относитьсѐ к пище, деньгам, энергии, времени) *4+.
Безусловно, человеком праведного поведениѐ был и выдаящийсѐ
наш соотечественник Б. Момышулы. О нем высказывалось немало
противоречивых суждений. Это объѐснѐетсѐ его проѐвлѐящимсѐ иногда
взрывным характером. Но когда такое случалось, его тоже надо было
хорошо понимать. Резкость в его поведении была не проѐвлением
бестактности и грубости, а искренней нормальной реакцией человека
Чести и высокой Добропорѐдочности на фальшь, бярократизм,
беспардонность того или иного чинуши, независимо от национальности и
ведомства, в котором тот служил. Как истинно творческаѐ личность, он
ценил Человека, а не кресло, занимаемое им.
Сейчас в мире начала распространѐтьсѐ болезнь, ведущаѐ к
ослабления и уменьшения Покоя. Существует много лядей, которые
даят полезные советы о нравственности, образовании, долге и порѐдке;
сами же не практикуят, то, что говорѐт. Слова, лишенные опыта – вот
болезнь, поразившаѐ сегоднѐ мир. Современный мир страдает от
безнравственных политиков, бездуховной науки и бездушной
конкуренции; в таком кризисе крайне необходимы Покой и Лябовь.
Истинный Покой завоевываетсѐ только контролем над чувствами.
Необходимо сначала успокоить ум. Каждое утро мы приводим в порѐдок
свое тело, так же следует каждое утро приводить в порѐдок свои мысли.
Наши невидимые мысли обладаят большим могуществом, чем видимое
тело, ибо более тонкие уровни человеческой личности определѐят
состоѐние более грубых уровней. Окружаящий мир – лишь отражение,
отзвук, реакциѐ на то, что содержитсѐ в нашем уме и чувствах. Покой
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ответственен за остроту интеллекта; спешка и беспокойство приводѐт
интеллект в замешательство. Успокоив ментальные волнениѐ,
вздымаящиесѐ как волны, уравновесив вращаящиесѐ вихри симпатий,
антипатий, лябви, ненависти, сожалениѐ, радости, надежды и отчаѐниѐ,
можно обрести и неизменно поддерживать Покой *4+.
Покой не ѐвлѐетсѐ выводом, к которому приходишь посредством
логики. Покой – Дисциплина упорѐдоченной жизни.
Ненасилие – это универсальность Лябви, котораѐ пронизывает весь
живой и неживой мир. Ненасилие вклячает в себѐ все добродетели, это
пик духовных достижений человека на пути к своему совершенству, его
индивидуальный духовный опыт.
Три аспекта Ненасилиѐ *4+:
1.Индивидуальный (ненасилие по отношения к пѐти органам чувств).
2.Социальный (уважение и лябовь ко всем лядѐм, принѐтие всех
культур и религий).
3.Экологический (жизнь в гармонии с природой, забота об
окружаящей среде).
Практика Ненасилиѐ: старатьсѐ не причинѐть никому вреда; понѐть,
что все существа обладаят чувствами и правом на жизнь: развивать
чувство единства и всеобщего братства; заботитьсѐ об окружаящей среде;
не тратить попусту все виды энергий, установить потолок длѐ желаний,
учитьсѐ прощать, воздерживатьсѐ от непочтительной речи, от пагубной
информации, избегать плохой компании *5+.
Методика
преподавания
–
проектирования
уроков
«Самопознания» в школе
Подготовка к урокам «Самопознаниѐ» учителѐ – творческий процесс,
процесс осмыслениѐ духовных ценностей с опорой на пережитый
жизненный и профессиональный опыт. Это постоѐнный творческий поиск
замысла урока, его сяжетной линии. Темы занѐтий направлены на
раскрытие ценностей. Например, «Мечта и реальность», «Радость жизни»,
«Лябовь и человеческаѐ судьба» и др.
Целеваѐ установка предмета направлена на развитие ребенка, его
личности и духовности. А это говорит о доминировании развиваящей
педагогики, процесса развитиѐ в педагогическом процессе. В
традиционном уроке доминируящей или иными словами ведущей
ѐвлѐетсѐ дидактическаѐ задача, через которуя реализуятсѐ и
воспитательные, и развиваящие задачи. В уроке по «Самопознания»
акцент переведен на процесс развитиѐ, на выѐвление общечеловеческих
ценностей, которые заложены в каждом с рождениѐ.
Структура урока содержит следуящие блоки: оргмомент и
позитивный настрой; проверка домашнего заданиѐ; цитата урока –
позитивное высказывание; рассказывание истории – беседа –
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сторрителлинг; творческое задание длѐ учащихсѐ – групповаѐ работа;
групповое пение – песнѐ урока; задание на дом; заклячительнаѐ минута
тишины. Сравним структуру построениѐ комбинированного урока и урока
по самопознания (таблица).
Таблица 1
Сравнение структуры комбинированного урока и урока по
«Самопознанию»
Структуры
уроков

Комбинированный урок
Оргмомент
Вступление
Проверка домашнего заданиѐ
Опрос
Объѐснение
нового
материала
Закрепление новых ЗУН
Домашнее
задание
подведение итогов

Анализ

и

Анализ:
- акцент на дидактическуя
задачу;
- акцент на знаниѐ, чаще
репродуктивнуя
деѐтельность ученика;

Преимущества Преимущества:
- структурность ЗУН, система
знаний;
логическое
построение
знаний;
- дисциплина…

Риски

- усвоение репродуктивного
стилѐ мышлениѐ;
- пассивность большей части
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Урок по «Самопознания»
Оргмомент
Позитивный настрой
Проверка домашнего заданиѐ
Цитата урока
Беседа – Сторрителлинг
Творческаѐ групповаѐ работа
Пение хором
Домашнее задание и подведение
итогов
Заклячительнаѐ минута урока –
минута тишины
Анализ:
- акцент на процесс развитиѐ – на
выѐвление
общечеловеческой
ценности и сяжетнуя линия;
- акцент на личностно-смысловое
развитие каждого ученика;
- результаты – духовно-нравственное
образование, единство мысли, слова и
дела, ценностное отношение к миру…
Преимущества:
Реализациѐ медитативных техник,
социального конструктивизма, педагогика экзистенционализма, средоваѐ
педагогика, проживаниѐ жизни здесь и
сейчас; очищение сознаниѐ, развитие
интуитивного мышлениѐ;
стратегиѐ сторрителлинга – рассказывание историй (притч), показ видео;
вера в гуманистическое начало
человека,
можно использовать коучинговые
техники – сильных открытых вопросов, тонов Волшебника, Старейшины,
Друга *6+; правила рамки
- зависит от личности учителѐ – его
духовной культуры, педагогических и
психологических
знаний
и
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школьников в классе...

компетенций,
педагогической
креативности, мастерства;
- техническое оснащение кабинетов и
др.

Позитивный настрой проводитсѐ в виде элементов релаксируящих,
на наш взглѐд, медитационных техник «Свет», «Мысленнаѐ прогулка в
лес», «Мысленное путешествие в подводное царство» и другие *7, c. 75–
78+. Чаще педагогами выполнѐетсѐ под успокаиваящуя медитируящуя
музыку. Проводитсѐ в течение 3–4 минут. В процессе позитивного настроѐ
учащиесѐ, образно говорѐ, гармонизируят отношениѐ со своим а,
концентрируят внимание, «расширѐят свое сознание», представлѐят себѐ
частья Вселенной, светом, успокаиваятсѐ, настраиваятсѐ на позитивное
развитие, позитивное принѐтие мира. Соответствует ценности Покоѐ.
Здесь педагог должен иметь определенные психологические знаниѐ,
научитьсѐ владеть тоном Волшебника. Поскольку музыка и комментарий
позитивные, техника фактически укреплѐет здоровье учеников, снижаят
уровень стресса, помогаят развития интуиции. Техника позитивного
настроѐ, кроме выполнениѐ текущей учебной задачи, в дальнейшем
поможет ученикам научитьсѐ управлѐть собой, своим настроем,
настроением, выходить из стресса и др.
Далее учащиесѐ делѐтсѐ своими впечатлениѐми о получении
позитивного настроѐ.
Согласно тематике занѐтиѐ педагог подбирает позитивнуя цитату –
изречениѐ великих лядей. Учащиесѐ озвучиваят ее и обсуждаят. Они могут
согласитьсѐ и не согласитьсѐ с ней, корректировать ее длѐ себѐ,
аргументировать свой взглѐд, предложить другуя цитату великого человека,
в том числе альтернативнуя, или продлить идея другим высказыванием
великих лядей. Ученики постигаят смыслы, идет диалог взглѐдов, и даже
диалог поколений. Поскольку ученики очень непосредственны,
представлѐят новое поколение, иногда лябѐт «низвергать авторитеты»,
нужно уметь поддерживать нетрадиционные подходы, аргументировать
точки зрениѐ. Педагог внимательно слушает, заранее продумывает
стимулируящие вопросы, должен уметь управлѐть дискуссией, обобщать,
необходимо уметь «мѐгко» корректировать ответы и импровизировать.
Сторрителлинг рекомендован ЯНЕСКО как современнаѐ стратегиѐ
преподаваниѐ длѐ ХХI века. Педагог либо рассказывает, либо показывает
видео об историѐх, созвучных с идеей темы занѐтиѐ и ценностья.
Символично, что притчу или видеоролик учащий мудрости жизни
называят «подарок учителѐ ученикам». Согласно сяжетной линии
продолжаетсѐ обсуждение смыслов – о чем главнаѐ идеѐ истории, как ее
понѐли учащиесѐ, ее уроки, вопросы пониманиѐ и размышлениѐ,
удивительные идеи, к чему подвигает рассказ. Выбраннаѐ учителем
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историѐ, притча, рассказ должна раскрыть тему урока, а также должна
быть направлена на выѐвление общечеловеческой ценности.
Далее школьники выполнѐят творческое задание, чаще групповое.
Используятсѐ проблемные, креативные методы – мозговой штурм, ролевые
игры – инсценировки, арт-технологии, когнитивные технологии и др.
Выполнение данного заданиѐ реализует концепция социального
конструктивизма, учит стратегиѐм совместной деѐтельности, а в идеале
выводит на уровень метакогнитивных стратегий построениѐ коллективных
решений, выбор способов межличностной коммуникации и направлены на
развитие интуитивного мышлениѐ. Грамотнаѐ организациѐ и интересное
задание пробуждает Сердце, в групповой работе происходит не только
«синтез интеллекта, аффекта и действиѐ», но и развитие интуиции,
вдохновениѐ. Группы учащихсѐ или ученики презентуят свои решениѐ.
На завершаящем этапе на высокой ноте учащиесѐ исполнѐят песня,
имеящуя смысловое пересечение с темой и общечеловеческой
ценностья. Данный прием продолжает выход учащихсѐ на уровень
Разума, поддерживает их позитивные настроениѐ. В то же времѐ
происходит единение учащихсѐ. Учитель может подобрать песня на
лябом ѐзыке – казахском, английском, русском. Учащимсѐ при
выполнении творческого заданиѐ и песни разрешаетсѐ вставать. А при
исполнении песни даже танцевать. Изменѐетсѐ атмосфера, аура класса,
его назначение, развитие. Мы не раз задумывались, какой потенциал
имеет песнѐ? Заметим, что в церквѐх исполнение песни хором выполнѐет
некуя духовнуя функция единениѐ. А на праздниках, когда ляди лябѐт
петь? И духовное, и релаксационное, и эмоциональное действо.
В заклячении даетсѐ задание на дом, подводѐтсѐ итоги и
проводитсѐ минута тишины.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. К преподавания
предмета допускаятсѐ сертифицированные Национальным научнопрактическим и оздоровительным центром «Бобек» учителѐ. Конечно, длѐ
проведениѐ занѐтиѐ педагогу нужно иметь помимо знаниѐ Программы НДО
«Самопознание», хорошуя аксиологическуя культуру, богатый внутренний
мир, постоѐнно проводить внутренняя духовнуя работу; уметь привлекать
разных учащихсѐ к диалогу, аргументировать. Педагог сам должен быть
личным примером человека, живущего в единстве мысли, слов и дела. Длѐ
учителѐ важно искусство при проектировании соединѐть тематикой как
сяжетной линией на основе принципа выѐвлениѐ общечеловеческой
ценности блоки занѐтиѐ, при реализации уметь делать переходы с акцентом
на тему и ценность. Фактически в большей степени учитель выполнѐет роли
сценариста и режиссера.
Действительно, вопрос субъективности и зависимости от учителѐ
качества преподаваниѐ данного предмета значителен. Однако вспомним,
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что и современнаѐ постнеклассическаѐ наука также стоит на принципах
субъективности познаящего сознаниѐ. Другое мнение казахстанских
ученых – необходимость привнесениѐ элементов когнитивной педагогики,
а именно преподавание концепций самопознаниѐ, которые помогут
проектировать процесс не только духовного саморазвитиѐ личности, но и
личностного, психологического развитиѐ.
Таким образом, преподавание предмета «Самопознание» как
светского учениѐ о духовности опираетсѐ на идеи педагогики ХХI века,
личностно-смыслового развитиѐ, осознание единства всего сущего и новых
стратегий преподаваниѐ.
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РЕЗЯМЕ
Минбаєва А., Анарбек Н. Педагогіка нового століттѐ: особливості викладаннѐ
предмета «самопізнаннѐ».
У статтл висвлтлено особливостл викладаннѐ навчального предмета
«Самоплзнаннѐ», що ѐвлѐю собоя новий важливий напрѐм оновленнѐ змлсту середньом
освлти Казахстану. Доведено, що предмет ю унлкальним, оскллки за змлстом л
способом викладу влдрлзнѐютьсѐ влд лнших навчальних предметлв. Наголошено, що
викладаннѐ предмета «Самоплзнаннѐ», ѐк свлтського вченнѐ про духовнлсть,
спираютьсѐ на лдем педагоглки ХХІ столлттѐ, особистлсно-смислового розвитку,
усвлдомленнѐ юдностл всього сущого й нових стратеглй викладаннѐ.
Ключові слова: предмет «Самоплзнаннѐ», вченнѐ про духовнлсть, лнновацлйний
освлтнлй продукт.

SUMMARY
Mynbaieva A., Anarbek N. Pedagogy of the new century: characteristics of teaching
the subject “self-knowledge”.
The article deals with the peculiarities of teaching the subject “Self-knowledge” that
represents a new important direction of updating the content of secondary education in
Kazakhstan. It is proved that the subject matter is unique because the content and method of
presentation differs from other academic subjects. It is noted that teaching of the subject
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“Self-knowledge”, as a secular teachings about spirituality, is based on the ideas of the
pedagogy of the XXI century, personal-semantic development, awareness, unity of all things
and new strategies of teaching.
The purpose of the subject is development of a child, harmonious development of
his/her intellectual and moral potential.
In order to teach the subject the teacher must have the Certificate of the National
research and Wellness center “Bobek”. It is common knowledge that in order to teach the
teacher needs to have in addition to knowledge of the program of “Self-knowledge”, a good
ethical culture, rich inner world, continuously pursue internal spiritual work; to be able to
attract different students to dialogue, to argue. The teacher himself must be a personal
example of a person living in the unity of thoughts, words and deeds. It is important for the
teacher to master the art while designing to connect by the theme like the plot line on basis
of the principle of identifying universal values the blocks of classes; in the implementation to
be able to do transitions with a focus on the topic and value. Actually the teacher performs
the roles of the screenwriter and director.
Indeed, the question of subjectivity and dependence on the teacher of the quality of
subject teaching is significant. However, we should remember that modern post-nonclassical
science also stands on the principles of the subjectivity of the knower of consciousness. Another
view of the Kazakhstan scientists is the need to bring the elements of cognitive education, namely
the teaching of the self-knowledge concepts that will help you design a process not only of
spiritual self-development, but also personal and psychological development.
Key words: subject “Self-knowledge”, teaching about spirituality, innovative
educational product.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННа ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ –
СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У данлй статтл автори розглѐдаять одну з актуальних сучасних психологопедагоглчних проблем – розвиток художнлх здлбностей у длтей. Вони обґрунтовуять
можливлсть л ефективнлсть використаннѐ украмнського образотворчого мистецтва
в ѐкостл провлдного засобу розвитку художнлх здлбностей. Художнѐ здлбнлсть –
особлива обдарованлсть, що виражаютьсѐ у прихильностѐх, потребл й здатностл до
художньом творчостл, у легкостл засвоюннѐ навичок творчом длѐльностл в тому чи
лншому видл мистецтва. Методика роботи з длтьми спрѐмовуваласѐ на збагаченнѐ
культури зорового сприйнѐттѐ, розвиток емоцлйном чутливостл до творлв
образотворчого мистецтва, прилученнѐ до самостлйном художньом длѐльностл в
технлках народного мистецтва Украмни.
Ключові слова: художнл здлбностл, украмнське образотворче мистецтво,
декоративно-прикладне мистецтво, розвиток, дошклльники.

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних завдань сучасної
освіти ю розвиток лядини, ѐка постійно, з раннього дитинства,
удосконаляю своя особистість, здібності, обдарованості.
Особливе місце серед них займаять художні здібності, бо успіх розвитку
суспільства залежить, певноя міроя, і від ступенѐ розвитку в його громадѐн
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здатності діѐти за законами краси. Великого значеннѐ, у зв’ѐзку з цим, набуваю
проблема виѐвленнѐ й забезпеченнѐ сприѐтливих умов длѐ творчої самореалізації дитини, озброюннѐ її способами діѐльності, стратегіѐми мисленнѐ.
Супроводжую дитину педагог, вихователь дошкільного закладу. Він
емоційно зарѐджаю її, навчаю прийомам художньої діѐльності і творчості,
демонструю власний приклад художньої творчості. Він маю величезне
значеннѐ й вирішальний вплив на розвиток дитини. Ось чому знайомство
майбутніх фахівців із особливостѐми формуваннѐ художніх здібностей
дітей, із засобами їх розвитку, із особливостѐми використаннѐ длѐ цього
мистецтва ю необхідноя умовоя їх підготовки.
Виѐвленнѐ здібностей у дитини і їх ефективний розвиток ю одним із
найголовніших завдань педагогіки. Необхідно визначити діюві засоби, ѐкі б
допомогли дитині розкрити повніше своя обдарованість, розвинути свої
здібності.
Українське образотворче мистецтво – великий скарб, і його естетичні
й художні особливості містѐть у собі мудрість і красу. У «Базовому
компоненті дошкільної освіти» наголошуютьсѐ, що в Україні складаятьсѐ
умови длѐ роботи дошкільних закладів, де певноя міроя
використовуятьсѐ досѐгненнѐ естетичної спадщини народу *1+. «…
Мистецтво – це резонатор, ѐкий посиляю усе добре, усе прекрасне, що ю в
душі дитини. Треба допомогти дитині через мистецтво глибше
усвідомлявати свої думки та почуттѐ, ѐсніше мислити і глибше почувати» –
підкреслявав видатний педагог В. О. Сухомлинський *11, 18].
Аналіз актуальних досліджень. Основоя вивченнѐ проблеми розвитку
художніх здібностей у дітей постаять праці видатних психологів
О. Л. Венгера, Л. С. Виготського, О. В. Запорожцѐ, В. І. Киріченко, Г. С. Костяка,
О. Н. Леонтьюва, В. С. Мухіної, Ю. Т. Пілягіної, С. Л. Рубінштейна, Б. М. Теплова;
педагогів Н. О. Ветлугіної, Т. Г. Казакової, Т. С. Комарової, Н. П. Сакуліної,
А. П. Усової; філософів В. С. Афанасьюва, П. Н. Бойко, І. І. Давидова,
Н. Ф. Овчіннікова, О. Р. Познера, Ю. Т. Ядіна, а також Ф. Фребелѐ, М. Монтесорі, О. Декролі. А длѐ побудови організованого навчаннѐ та вихованнѐ, що
створяю умови длѐ розвитку здібностей дитини, особливе значеннѐ маять
дослідженнѐ відомих учених, педагогів і психологів Н. О. Ветлугіної,
Л. С. Виготського,
О. М. Матяшкіна,
В. О. Молѐко,
Н. П. Сакуліної,
В. О. Сухомлинського, Б. М. Теплова, А. П. Усової, П. М. акобсона.
Метою даної статті ю актуалізаціѐ вивченнѐ майбутніми фахівцѐми
проблеми формуваннѐ художніх здібностей у дітей і знайомство з
засобами їх розвитку.
Виклад основного матеріалу. Всебічний розвиток здібностей відкриваю
кожній лядині доступ до різних професійних форм діѐльності, що ю одним із
найголовніших завдань кожного цивілізованого суспільства, кожної
цивілізованої країни.
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Здібності в широкому філософському розумінні – психічні ѐкості
індивіда, що регуляять його поведінку і служать умовоя його
життюдіѐльності. Потенціальна здібність представлена організаціюя
морфологічних структур, пристосованих длѐ виконаннѐ певної діѐльності.
Найбільш загальна лядська здібність – чуттювість *2+.
акісний рівень розвитку здібностей висловляютьсѐ: у понѐтті талант –
сукупність здібностей, що дозволѐять отримати оригінальний, досконалий
і суспільно значущий продукт діѐльності; у понѐтті геніальність – здатність
здійснявати принципові зрушеннѐ в тій чи інший сфері творчості *6, 8+.
Здібності не надаятьсѐ лядині в готовому виглѐді. Вони завжди ю
результатом розвитку, ѐкий здійсняютьсѐ головним чином у процесі
вихованнѐ й навчаннѐ. Уродженими можуть бути лише задатки, тобто
анатомо-фізіологічні особливості, що лежать в основі розвитку здібностей.
Самі ж здібності не можуть виникнути поза конкретноя діѐльністя
лядини. Усі складові здібностей – продукт лядських взаюмовідносин *4, 5+.
Незаперечним ю факт, що здібності лядей не ю рівними. Це маю бути
враховано при вивченні особливостей та побудові будь-ѐкого процесу
навчаннѐ й вихованнѐ. Окремим завданнѐм постаю вивченнѐ особливостей
формуваннѐ художніх здібностей. Понѐттѐ «художні здібності» – складне й
багатогранне. Це особлива обдарованість, що виражаютьсѐ у схильностѐх,
потребах і можливостѐх до художньої творчості в межах того чи іншого
мистецтва. А. В. Кузьменко узагальняю, що художнѐ здібність виѐвлѐютьсѐ у
схильності, потребі, здатності до художньої творчості, у легкості засвоюннѐ
навичок творчої діѐльності *3+.
Виходѐчи з їх праць, естетична здібність визначаютьсѐ ѐк сукупність
індивідуально-психологічних особливостей лядини, завдѐки ѐким
відкриваютьсѐ можливість здійснявати естетичну діѐльність: естетично
сприймати й переживати ѐвища дійсності і мистецтва, оцінявати їх
засобами судженнѐ, смаку і співставленнѐ з ідеалом, створявати нові
естетичні цінності (у праці, поведінці, науці, техніці і мистецтві) *10+.
Корені естетичних здібностей – в особливих природних задатках.
Однак проѐвлѐятьсѐ й розвиваятьсѐ вони тільки у визначених
психологічних і соціально-історичних умовах існуваннѐ індивіда.
Формуятьсѐ вони по мірі становленнѐ і вдосконаленнѐ особистості в
умовах існуячого рівнѐ естетичної й художньої культури. Своюрідним
проѐвом, конкретизаціюя і спеціалізаціюя естетичних здібностей постаять
художні здібності. Художні здібності – це здатність не тільки до
естетичного сприйнѐттѐ, переживаннѐ й оціняваннѐ творів мистецтва, а і
здатність до створеннѐ художньої цінності *9+.
На відміну від естетичних здібностей, ѐкими володію кожна нормальна
лядина, художнѐ здібність – особлива обдарованість, що виражаютьсѐ у
прихильностѐх, потребі й можливості до художньої творчості, у легкості
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засвоюннѐ навичок творчої діѐльності в тому чи іншому виді мистецтва.
Культивуваннѐ й розвиток цих здібностей – одне з головних завдань
естетичного вихованнѐ. Педагогам-вихователѐм необхідно виважено
зоріюнтуватисѐ у виборі засобів і методів вирішеннѐ цього завданнѐ. За
твердженнѐм Т. С. Комарової, найважливішим фактором формуваннѐ в дітей
художніх здібностей ю ставленнѐ до художньої діѐльності *7].
Ми теж зробили спробу прийнѐти участь у вивченні проблеми
формуваннѐ здібностей – зокрема, художніх здібностей дітей дошкільного
віку. Ми припустили, що формування художніх здібностей у дошкільників
буде сприѐти прилученнѐ дошкільників до художньої діѐльності в межах
українського образотворчого мистецтва та ознайомленнѐ дітей із його
особливостѐми, а також використаннѐ форм і методів педагогічної роботи,
ѐкі забезпечуять позитивне ставленнѐ до проѐвів індивідуальності дитини
в художній діѐльності.
При розробці методики педагогічної роботи, спрѐмованої на
розвиток художніх здібностей, ми враховували, що у психології
розрізнѐять понѐттѐ: загальні здібності, спеціальні здібності, здібності до
образотворчої діѐльності; художні здібності, що належать до числа
спеціальних; здібності не ѐвлѐятьсѐ уродженими ѐкостѐми, вони існуять
тільки у процесі розвитку, не існуять поза конкретноя діѐльністя; рівень
розвитку кожної здібності в кожної лядини залежить від задатків;
найвищий рівень розвитку здібностей лядини можуть досѐгти особи
обдаровані, талановиті, тобто ті, ѐкі маять сприѐтливе сполученнѐ
різноманітних задатків; задатки – анатомо-фізіологічні особливості, що
визначаять можливості більшого чи меншого розвитку здібностей.
У ѐкості провідного засобу впливу на дитину дошкільного віку ми
обрали українське образотворче мистецтво.
Корифей дошкільної педагогіки Н. П. Сакуліна, аналізуячи особливості
сприйманнѐ дітьми творів народного мистецтва, підкреслявала, що дітѐм
дошкільного віку близькі й зрозумілі твори декоративного розпису, різи,
вишивки, народної іграшки. Діти сприймаять їх повніше, глибше, ніж великі
полотна живопису і станкову скульптуру. Це дуже допомагаю вихователя *7+.
авлѐячись рідним, українське мистецтво ю зрозумілим, близьким і маю
великий емоційний вплив на дитину і, на наш поглѐд, ѐвлѐю собоя зразок
високої художності. До зразків українського образотворчого мистецтва
належать твори ѐк професійних художників, ѐкі творили в Україні або були
українцѐми, так і народні, декоративно-прикладні, ужиткові види мистецтва;
ѐк сучасні твори живопису, графіки, скульптури, кераміки, так і давні зразки.
Длѐ своюї роботи ми використовували народне декоративноприкладне мистецтво України. На наш поглѐд, саме завдѐки таким його ѐкостѐм, ѐк зрозумілість призначеннѐ й доступні художні техніки, цей вид мистецтва ю придатним длѐ розвитку художніх здібностей дітей дошкільного віку.
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Твори народного мистецтва розподілѐятьсѐ на види – за
утилітарним або вжитковим принципом. Тобто, посуд, одежа, ткацтво,
кераміка. А також за способом обробки матеріалів. Визначаять так звані
м’ѐкі матеріали – вишивка, плетіннѐ, ткацтво, килимоткацтво. І так звані
тверді матеріали – художнѐ обробка металу, кісток, кераміка. Виділѐятьсѐ
також розписи.
Всі ці твори народного декоративного мистецтва близькі дітѐм
барвистістя, простоя композиціюя. Вони допомагаять розвивати в дітей
відчуттѐ кольору, використовувати їх техніки. Діти пізнаять, що ю ритм,
симетріѐ, без ѐких декоративне мистецтво не можливе. У процесі
ознайомленнѐ з творами дитина починаю розуміти взаюмозалежність між
призначеннѐм, формоя і прикрасоя предмету.
Можна назвати ѐкості декоративно-прикладного мистецтва України,
що роблѐть його діювим засобом розвитку художніх здібностей дітей:
ѐскравість, простота форми, ритму, розташуваннѐ художніх елементів,
великий вибір і доступність матеріалу, художніх технік, можливість
самостійних художніх проѐвів дітей.
І саме українське мистецтво, завдѐки вище вказаним ѐкостѐм, надаю
дітѐм-дошкільникам можливість участі в реальній продуктивній художній
діѐльності. На основі цього ми провели спеціально організовану педагогічну
роботу, спрѐмовану на виѐвленнѐ ефективних форм і методів розвитку
художніх здібностей дітей дошкільного віку засобами образотворчої
діѐльності в галузі українського декоративно-прикладного мистецтва.
Ми окреслили, відповідно до визначення понѐттѐ, такі показники
художніх здібностей дітей дошкільного віку, ѐк: наѐвність у дитини інтересу
і схильності до художньої діѐльності; можливості дитини передавати в
художній діѐльності власні почуттѐ, фантазії; ѐкість дитѐчих робіт.
Методика роботи з дітьми спрѐмовуваласѐ на збагаченнѐ культури
зорового сприйнѐттѐ; розвиток емоційної чутливості до творів
образотворчого мистецтва; прилученнѐ до самостійної художньої
діѐльності в техніках народного мистецтва України; розвиток у дітей
інтересу та уѐвленнѐ про художні особливості і призначеннѐ декоративноприкладного мистецтва України. Длѐ розвитку художніх здібностей ми
використовували поюднаннѐ різних методів, прийомів, форм роботи з
використаннѐм різноманітних зображувальних та наочних матеріалів.
На підставі вивченнѐ психолого-педагогічних наукових досліджень і
аналізу результатів проведеної нами спеціальної педагогічної роботи
можна зробити такі висновки: запорукоя успішного розвитку художніх
здібностей ю залученнѐ дітей до продуктивної художньої діѐльності;
образотворче мистецтво України, зокрема, народно декоративноприкладне, маю значний педагогічний потенціал, може бути вдало
використано длѐ розвитку художніх здібностей дітей дошкільного віку.
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Ми передбачаюмо такі напрѐми подальшом роботи:
- вивченнѐ можливостей забезпеченнѐ наступності зі школоя в
роботі, спрѐмованій на розвиток художніх здібностей дітей;
- пошук нових засобів розвитку художніх здібностей дітей.
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РЕЗЯМЕ
Одерий Л., Титаренко Е. Проблема формированиѐ художественных
способностей у детей – составлѐящаѐ инновационного развитиѐ высшего образованиѐ.
В данной статье авторы раскрываят теоретические аспекты одной из
актуальных проблем дошкольного воспитаниѐ – развитие художественных
способностей. Дано описание и обоснование применениѐ изобразительного искусства
длѐ развитиѐ художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста.
Методика работы с детьми направлѐлась на обогащение культуры зрительного
восприѐтиѐ, развитие эмоциональности, привлечение к самостоѐтельной
художественной деѐтельности в техниках народного искусства Украины.
Ключевые слова: художественные способности, украинское изобразительное
искусство, декоративно-прикладное искусство, развитие, дошкольники.

SUMMARY
Oderiy L., Titarenko O. Problem of forming children’s artistic skills as a component of
innovative higher education development.
In this article the authors expose the technological aspects of permission of one of the
issues of the day of preschool education. Theoretical aspects of the problem are revealed in the
article. A leading place is occupied by description and foundation of application for vocal
development of children in the process of study of the art story of an educator. The method of work
recommended by the authors is instrumental in vocal development of children of preschool age.

142

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)
According to the National doctrine of education development in Ukraine, the
professional pedagogical studies must be personality oriented. The future teacher must be
trained not only as a subject teacher, but a professional teacher capable to communicate and
interact with pupils and adults.
In the context of modern social processes the teachers of higher school offer
interesting approaches to the future teachers forming taking into account the best
tendencies of previous years, namely in the field of pedagogic. Authors underline the idea of
the professional forming of the future teacher who must be trained, that require the features
in self-perfection, self-education, mastering the most valuable character of humanism. A
student must realize while the period of studies, that a personality of an educator is the basis
of his vital and professional successes, that the qualities and properties of a teacher are
provided by the high level of his self-realization in professional activity.
Among the other types of art the graphic one has unique possibilities to the decision
of tasks both of artistic and personality development, public and spiritual becoming of the
rising generation. In preschool age the depicting activity is one of the most accessible and
emotionally keen.
Perceiving and estimating the aesthetic beautiful phenomenon, a child gains the
experience of estimating activity, it acquires major components: the world view positions and
options, personality emotional attitude towards the world, the ability to determine the
important artistic descriptions. Ability to perceive artistically and aesthetic beautiful
experience is from one side the pre-condition, and from the other – the result of aesthetic
beautiful estimation of reality which is by itself the ability of aesthetic beautiful perception
and aesthetic beautiful sense in operations.
Key words: artistic skills, Ukrainian fine art, decorative-applied art, development,
children of preschool age.
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ЗАСТОСУВАННа ДОСЛІДНИЦЬКОГО МЕТОДУ В НАВЧАЛЬНОПОШУКОВІЙ ДІаЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛаРІВ
Метоя статл ю досллдженнѐ шлѐхлв вкляченнѐ молодших школѐрлв у
досллдницьку длѐльнлсть, у процес перетвореннѐ засвоюних знань л самостлйного
«влдкриттѐ» нових. Методологлчну основу становлѐть теорлм наукового плзнаннѐ й
розвитку особистостл. Проведена досллдна робота засвлдчила, що усплшнлсть
реаллзацлм досллдницького методу в процесл навчаннѐ багато в чому залежить влд
оптимального поюднаннѐ групових та лндивлдуальних форм органлзацлм занѐть. Така
взаюмодлѐ учнлв у процесл розв’ѐзаннѐ досллдницьких завдань призводить до
виникненнѐ позитивних емоцлй л формуваннѐ особистлсного смислу учлннѐ.
Перспективи подальших наукових розвлдок пов’ѐзанл з розширеннѐм влкових меж
досллджуваного контингенту та охопленнѐм лнших предметних галузей.
Ключові слова: досллдницький метод, молодшл школѐрл, навчально-пошукова
длѐльнлсть, групова робота, лндивлдуальна форма роботи, навчальна проблема,
активнлсть учнлв , мотив сплвроблтництва.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку вітчизнѐної освіти
характеризуютьсѐ переходом від предметно-оріюнтованого до особистісно143
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оріюнтованого навчаннѐ. Формуваннѐ у школѐрів розгорнутої й повноцінної
дослідницької діѐльності, зміст ѐкої становлѐть теоретичні знаннѐ,
дослідницькі вміннѐ й навички, ю необхідноя умовоя розвивального
навчаннѐ. Саме зміст засвоюних знань маю провідне значеннѐ в
інтелектуальному й особистісному розвитку школѐрів.
Аналіз актуальних досліджень. Ідеї організації навчаннѐ шлѐхом
залученнѐ учнів до самостійної пошукової діѐльності відображені в працѐх
А. В. Дістервега, А. а. Коменського, Й. Г. Песталоцці, К. Д. Ушинського та ін.
Елементи дослідницького підходу в навчанні найбільше висвітленнѐ
отримали в 60-х роках ХХ ст., у зв’ѐзку з пошуком способів актуалізації і
стимуляваннѐ самостійної діѐльності учнів. А. В. Брушлінський,
Т. В. Кудрѐвцев, О. М. Леонтьюв, А. М. Матяшкін, С. Л. Рубінштейн та ін.
займалисѐ дослідженнѐм загального розумового розвитку, загального
інтелекту; виѐвленнѐм умов активізації розумової діѐльності школѐрів у
навчальному процесі, умов оволодіннѐ учнѐми ефективними методами
самостійної розумової діѐльності; з’ѐсуваннѐм того, ѐк співвідноситьсѐ в
процесі навчаннѐ засвоюннѐ «готових знань» і самостійне «відкриттѐ»
зроблені учнѐми. Дослідницький метод застосовували переважно у
викладанні предметів природничо-наукового циклу багато відомих педагогів
і методистів В. В. Половцев, Б. Е. Райков, С. Т. Шацький, К. Л. агодовський.
У системі загально-дидактичних методів дослідницький розглѐдавсѐ в
дидактиці початкової освіти Н. Г. Казанським і Т. С. Назаровоя. У зарубіжній
педагогіці ідеї дослідницького методу пов’ѐзуять із іменами У. Александера,
Дж. Брунера, Дж. Дьяї, М. Маркова, В. Оконь, І. Петкова, П. Хальверсона та ін.
У дидактиці та методиці початкової освіти цей метод майже не
розроблѐвсѐ. Він вважавсѐ недоступним у початкових класах, хоча деѐкі
науковці (І. а Лернер, Р. І. Колеснікова, О. М. Лагутіна, В. С. Перекалова та ін.)
говорили про його необхідність.
Мета статті – дослідити застосуваннѐ дослідницького методу в
навчанні молодших школѐрів при поюднанні індивідуальних і групових
форм організації пошукової діѐльності.
Методологія дослідження. Методологічну основу дослідженнѐ
становлѐть психологічні та педагогічні наукові положеннѐ про
закономірності розвитку особистості; теорії наукового пізнаннѐ й
розвивального навчаннѐ; принципи взаюмозв’ѐзку теорії та практики,
активності, розвитку, детермінізму, юдності свідомості й діѐльності.
Виклад основного матеріалу. Форми реалізації дослідницького методу
завжди пов’ѐзані з обов’ѐзковоя самостійноя пошуковоя діѐльністя учнів. У
процесі навчаннѐ найбільш часто навчальні проблеми усвідомляятьсѐ
учнѐми в умовах, спеціально організованих учителем шлѐхом попереднього
проведеннѐ дослідів, демонстраційних експериментів, самостійних
спостережень, організації екскурсій, трудової діѐльності тощо.
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Сучасні дослідники радѐть залучати школѐрів на уроці до
розв’ѐзаннѐ навчальних проблем і без експериментів, шлѐхом аналізу
відомих фактів і зіставленнѐ їх із новими, логічних суджень і умовиводів на
основі раніше засвоюних знань *1; 2; 3; 4; 6; 7+. У даному випадку
інформативні функції вчителѐ мінімізуятьсѐ, проте більшої ваги набуваю
його управлінська діѐльність, спрѐмована на організація дій учнів із
усвідомленнѐ навчальної проблеми, самостійного формуляваннѐ гіпотез,
визначеннѐ шлѐхів розв’ѐзаннѐ завдань і власне вирішеннѐ, зіставленнѐ
отриманих результатів із висловленими раніше припущеннѐми й
узагальненнѐ щодо проблеми в цілому.
У процесі розв’ѐзуваннѐ навчальних проблем учні можуть
консультуватисѐ з учителем (батьками, старшими товаришами). Тут
важливо, що запитаннѐ, з ѐкими звертаятьсѐ школѐрі, виникли в
результаті потреби, що з’ѐвилась у процесі самостійної роботи,
спрѐмованої на розв’ѐзаннѐ навчальної проблеми. Післѐ закінченнѐ
самостійної дослідницької роботи молодших школѐрів необхідно
проаналізувати й оцінити її результати. У цьому й полѐгаю керівництво
самостійноя навчально-пошуковоя діѐльністя учнів із боку вчителѐ.
Успішна реалізаціѐ принципу активності учнів початкових класів
багато в чому залежить від оптимального поюднаннѐ групових та
індивідуальних форм організації занѐть.
Головноя перевагоя індивідуального навчаннѐ, на думку
Г. К. Селевко, ю те, що воно дозволѐю повністя адаптувати зміст, методи й
темпи навчально-пошукової діѐльності дитини до її особливостей; стежити
за кожноя її діюя й операціюя під час розв’ѐзаннѐ конкретних завдань;
стежити за просуваннѐм від незнаннѐ до знаннѐ; вчасно вносити необхідні
корективи в діѐльність ѐк того, хто навчаютьсѐ, так і вчителѐ;
пристосовувати їх до ситуації, ѐка постійно зміняютьсѐ, але контроляютьсѐ
з боку вчителѐ й учнѐ *5, 87–88+. Усе це дозволѐю молодшому школѐреві
працявати економно, постійно контролявати затрати своїх сил, працявати
в оптимальний длѐ себе час, що, природно, вможливляю досѐгненнѐ
високих результатів навченості. Індивідуальне навчаннѐ в такому
«чистому» виглѐді застосовуютьсѐ в масовій школі досить обмежено, однак
індивідуальний підхід розглѐдаютьсѐ ѐк один із найважливіших принципів
навчаннѐ й вихованнѐ.
Тим часом, застосуваннѐ групових форм навчаннѐ дозволѐю залучити
до активної роботи навіть «глухих» учнів, оскільки, потрапивши до групи
однокласників, ѐкі колективно виконуять певне завданнѐ, учень не може
відмовитисѐ виконати своя частку роботи, інакше зазнаю моральної
обструкції з боку своїх товаришів, а до їх думки він, ѐк правило,
дослухаютьсѐ навіть більше, ніж до думки вчителѐ.
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У своя чергу, вміннѐ зіставлѐти різні точки зору в процесі виконаннѐ
навчальних завдань, уміннѐ ніби «встати на позиція іншої лядини» сприѐю
виникнення важливого новоутвореннѐ й у мотиваційній сфері. Саме воно
сприѐю зародження, розвитку і становлення мотиву співробітництва.
Загальна спрѐмованість дитини на взаюмодія з однолітками поступово
переростаю в усвідомлене прагненнѐ разом із іншими працявати добре і
швидко, тобто найбільш адекватним способом виконати завданнѐ,
отримати потрібний усім результат.
Під час групової роботи учнів у процесі навчально-пошукової
діѐльності значноя міроя зростаю й індивідуальна допомога кожному, хто
її потребую, ѐк із боку вчителѐ, так і своїх товаришів. Причому той, хто
допомагаю, отримую при цьому не меншу допомогу, ніж слабкий учень,
оскільки його знаннѐ актуалізуятьсѐ, конкретизуятьсѐ, стаять більш
гнучкими, зміцняятьсѐ саме під час поѐсненнѐ своюму однокласникові.
Далі ми покажемо прийоми створеннѐ проблемних ситуацій і
механізм їх розв’ѐзаннѐ в ході групових та індивідуальних форм організації
навчально-пошукової діѐльності.
Урок на тему «Землѐ – планета сонѐчної системи. Форма Землі»
Учитель:
– Щоб дізнатисѐ, ѐк ляди довели, що Землѐ – кулѐ, пройдемо разом
цікавим шлѐхом відкриттів – від глибокої давнини до сьогоденнѐ. Нехай на
цьому шлѐху вас супроводжуять друзі, з ѐкими вам буде цікаво робити
відкриттѐ, на ѐких ви можете покластисѐ. Отже, вирушаюмо в путь,
поділившись на 5 груп або команд, очоляваних капітанами.
Необхідно пам’ѐтати умови роботи (вивішені на дошці). Їх
дотриманнѐ контроляватиме експертна група (двою учнів).
Умови роботи у групах
1. Правильно йди маршрутом. 2. Дружно крокуй маршрутом. 3. Не
гай часу даремно. 4. Будь обережним, виконуячи дослід. 5. Пройдений
маршрут – шлѐх до успіху.
– Вирушаюмо в далеке минуле. Цікаво, ѐкоя ляди уѐвлѐли Земля
багато століть тому?
Кожна команда отримую рисунок, де зображено, ѐк різні народи
уѐвлѐли собі будову світу (у виглѐді скрині, склѐного ковпака із зірками,
диску, кита, трьох слонів на черепасі).
Робота у групах
Учитель:
– Розглѐньте малянки.
– Розкажіть, ѐкоя ляди уѐвлѐли собі Земля в далекому минулому.
– ак ви вважаюте, чому саме такоя ляди уѐвлѐли Земля?
– Ми пройшли частину шлѐху, отже, підіб’юмо підсумок.
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Експертна група узагальняю й доповняю відповіді, оголошую критерії
оціняваннѐ і підбиваю підсумки роботи кожної групи.
Учитель:
– ак же вперше була висунута ідеѐ кулѐстості Землі?
Здійснимо дослідженнѐ цього питаннѐ. Виконаюмо необхідні
досліди, спостереженнѐ, рухаячись за заданим маршрутом.
Маршрут для першої групи
1. Прочитайте вступ до дослідженнѐ.
Ляди помітили, що місѐчні затемненнѐ припадаять на повний
місѐць – тоді, коли Сонце і Місѐць перебуваять у протилежних точках
небесного склепіннѐ, а Землѐ знаходитьсѐ поміж ними.
Причина затемненнѐ полѐгаю в тому, що Землѐ затулѐю сонѐчні
промені та відкидаю на Місѐць своя тінь.
За формоя тіні можна зробити висновок про форму того предмета,
ѐкий її відкидаю. Тінь Землі, що падаю на Місѐць, завжди кругла.
2. Визначте у процесі дослідженнѐ, ѐкий предмет (пласка фігура,
кулѐ) відкидаю круглу тінь.
Обладнаннѐ: лампа – Сонце, аркуш паперу – Місѐць, предмет
дослідженнѐ – Землѐ.
3. Зробіть висновок.
Така тінь може належати лише ________ (кулі). Отже, Землѐ – ______
(кулѐ)!
Маршрут для другої групи
1. Длѐ дослідженнѐ здобудьте необхідні знаннѐ за допомогоя
підручника (прочитайте стаття підручника з ціюї теми).
Лініѐ горизонту – це ...
2. Прочитайте текст.
Мореплавці звернули увагу на одну особливість. Коли вони
зустрічали інший корабель, то спочатку на горизонті з’ѐвлѐласѐ його щогла.
Лише в міру наближеннѐ можна було побачити весь корабель.
3. Щоб знайти поѐсненнѐ цього факту, виконайте дослід.
Здійсніть мандрівку кораблика по:
а) Пласкій «Землі» (по парті). Дивітьсѐ при цьому на поверхня парти
на рівні очей. аким ви бачите кораблик протѐгом усього шлѐху? Повністя
або частково?
б) Кулѐстій «Землі» (по м’ѐчу). аким ви бачите кораблик протѐгом
усього шлѐху? Повністя або частково?
4. Зробіть висновок.
Поступове зникненнѐ предметів, що віддалѐятьсѐ, за лініюя
горизонту, а також поступова їх поѐва з-за лінії горизонту можлива лише на
Землі, ѐка за формоя нагадую ______ (куля).
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Маршрут для третьої групи
1. Досліджуячи форму Землі, проведіть дослід.
а) Поставте на пласкій «Землі» (на парті) на різній відстані один від
одного два предмети. Подивітьсѐ на них (очі на рівні поверхні столу).
Близький і далекий предмети видно однаково добре, вони закриті
повністя або частково?
б) Розташуйте предмет на круглій «Землі» (на м’ѐчі), помістивши
його далі від себе. Предмет добре видно повністя, він закритий повністя
або частково?
2. Визначте, у ѐкому випадку фотограф стоѐв під гороя, а в ѐкому –
на горі. (Подано фотографії одного об’юкта, зроблені з різних точок).
Обґрунтуйте своя відповідь.
Зі сходженнѐм на гору лініѐ горизонту – уѐвна лініѐ, ѐка ніби розділѐю
небо й земля, – відсуваютьсѐ або наближаютьсѐ? Горизонт – видимий
навкруги простір – розширитьсѐ чи звузитьсѐ?
3. Зробіть висновок.
Саме так ми повинні спостерігати світ, ѐкщо ми живемо на великій кулі.
Отже, наша Землѐ – ________ (кулѐ)!
Маршрут для четвертої групи
1. Досліджуячи форму Землі, здійсніть мандрівку, рухаячись в
одному й тому самому напрѐмку (на захід):
а) по пласкій «Землі» (по парті);
б) по круглій «Землі» (по м’ѐчу).
2. З ѐкої мандрівки (а або б) вам удалосѐ повернутисѐ назад?
3. Прочитайте текст.
Майже п’ѐть століть тому відважний капітан Фернан Магеллан на
вітрильниках вирушив на захід, шукаячи нових шлѐхів до Індії. Пливучи в
одному й тому самому напрѐмку, мандрівники повернулисѐ назад.
4. Подумайте, що це підтверджую.
Маршрут для п’ятої групи
1. Прочитайте текст.
Завдѐки розвитку науки лядина змогла подивитисѐ на нашу планету
з боку, тобто з космосу.
2. Дослідіть знімки, зроблені з космосу, за планом:
а) форма Землі;
б) блакитна оболонка Землі – це ...;
в) чи освітлена поверхнѐ Землі Сонцем;
г) ѐкі кольори можна розрізнити на поверхні Землі;
д) чи можна вважати поверхня Землі ідеально рівноя.
3. Розкажіть, ѐкоя ми побачили Земля з космосу.
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Причини появи хибних уявлень про світобудову в далекому
минулому
1. Відсутність необхідних даних.
2. Недостатність спостережень.
3. Схилѐннѐ перед силами природи.
4. Фантастичні вигадки про казкових тварин.
5. Відсутність транспортних засобів.
6. Неможливість морських мандрівок.
7. Думка про безмежний океан.
Діти працяять у групах, учитель надаю їм необхідну допомогу. Післѐ
закінченнѐ роботи групи звітуять.
Зверненнѐ до експертів:
– Чи вдалосѐ командам підтвердити кулѐстість Землі?
Експерти узагальняять результати роботи, формуляять висновки,
післѐ чого на дошці з’ѐвлѐятьсѐ таблички з доказами, закінченнѐ реченнѐ
«Землѐ – кулѐ»; оціняютьсѐ робота груп.
– Чому ви змогли довести, що Землѐ – кулѐ? (Досліди, знаннѐ,
спостереженнѐ, «мандрівки», дружна співпрацѐ, допитливість).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, така
взаюмодіѐ учнів у процесі розв’ѐзаннѐ дослідницьких завдань призводить
до виникненнѐ позитивних емоцій і формуваннѐ особистісного смислу
учіннѐ. При цьому оптимізуютьсѐ процес пошукової діѐльності, ѐка
засвояютьсѐ учнѐми, він стаю творчим і розвиваю молодшого школѐра саме
ѐк суб’юкта учіннѐ, сприѐю формування нових пізнавальних мотивів
навчальної діѐльності.
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РЕЗЯМЕ
Парфилова С. Использование исследовательского метода в учебно-поисковой
деѐтельности младших школьников.
Целья статьи ѐвлѐетсѐ исследование путей вклячениѐ младших школьников в
исследовательскуя
деѐтельность,
преобразованиѐ
усвоенных
знаний
и
самостоѐтельного «открытиѐ» новых. Методологическуя основу составлѐят теории
познаниѐ и развитиѐ личности. Проведеннаѐ работа свидетельствует, что
успешность реализации исследовательского метода зависит от оптимального
совмещениѐ групповых и индивидуальных форм организации занѐтий. Такое
взаимодействие учеников в процессе решениѐ исследовательских заданий приводит к
возникновения позитивных эмоций и формирования личностного смысла обучениѐ.
Перспективы дальнейших научных поисков свѐзаны с расширением возрастных границ
исследуемого контингента и охватом других предметных областей.
Ключевые слова: исследовательский метод, младшие школьники, учебнопоисковаѐ деѐтельность, групповаѐ работа, индивидуальнаѐ форма работы,
учебнаѐ проблема, активность учеников, мотив сотрудничества.

SUMMARY
Parfilova S. The research method in the junior schoolchildren learning-searching
activity application.
The purpose of this paper is to study possible ways to include younger students in
research that is in the process of converting the acquired knowledge and independent
“discovery” of new. Methodological basis of research are the psychological and pedagogical
research provisions of the laws of development of the personality; theories of scientific
knowledge and development of learning; principles of interrelation of theory and practice,
activity, development, determinism, unity of consciousness and activity. Conducted research
showed that the success of the implementation of the research method in the learning
process largely depends on the optimal combination of group and individual forms of
employment. The main advantage of individual training is that it allows you to fully adapt
content, teaching methods and rate of retrieval of the child to its features; watch her every
action and operation in solving specific problems; promotion from ignorance to knowledge;
in time to make the necessary adjustments to operations as of the student and teacher;
adapt them to the situation that is constantly changing. The general thrust of the child to
interact with peers gradually develops into a conscious desire to work together with others
well and quickly that is the most appropriate way to do the job, get all the desired result. The
feasibility of such application of research method in primary school due to the fact that the
age encourages the younger pupils to independent search for new knowledge, promotes
personal self-realization and self-determination of each student, forms a general positive
attitude towards teaching. The use of group forms of education contributes to the
emergence, development and establishment of motive cooperation. Thus optimizes the
process of search activity, which is absorbed by the pupils, is creative and develops pupils of
elementary school as a subject of teaching, promotes the formation of the new cognitive
learning motives. Search of the theoretical results allowed concluding about the importance
of constant efforts of teachers, aimed at identifying productive forms and methods of
implementation of research method that would provide occurrence pupil in the learning
process consciously and actively. Prospects for further research are related to the extension
of age limits of the studied contingent and coverage of other subject areas.
Key words: research method, pupils of elementary school, teaching and research
activities, group work, individual work, study problem, pupil’s activity, motive for
cooperation.
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МОНІТОРИНГ ВИКОРИСТАННа АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
УЧИТЕЛаМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статтл розкрито сутнлсть понѐттѐ монлторинг. Представлено результати
монлторингового досллдженнѐ використаннѐ арт-терапевтичних технологлй
учителѐми початковом школи. Досллдженнѐ передбачало вивченнѐ в учителлв-практиклв
початковом школи суджень щодо практичном готовностл до використаннѐ арттерапевтичних технологлй; спектр заходлв, що посиляять професлйну плдготовку
вчителѐ початковом школи до використаннѐ означених технологлй. Встановлено, що
здлйснявати длагностико-корекцлйну роботу з молодшими школѐрами може вчитель
початкових класлв, залучаячи до цього необхлдних фахлвцлв.
Ключові слова: монлторинг, арт-тераплѐ, арт-терапевтичнл технологлм,
учитель початковом школи, початкова школа, професлйна длѐльнлсть.

Постановка проблеми. Традиційна підготовка майбутніх учителів
початкової школи, оріюнтована на формуваннѐ знань, умінь і навичок, усе
більше відстаю від сучасних вимог, де основоя освіти повинні стати не стільки
навчальні дисципліни, скільки засоби мисленнѐ й діѐльності. Студентів
необхідно залучити вже на стадії навчаннѐ у вищому навчальному закладі до
розробки інноваційних освітніх технологій, адаптувати до умов конкретного
навчального середовища. Тому цілком очевидно, що оптимізувати
навчально-виховний процес у початковій школі можливо, поюднуячи
традиційні дидактичні методи й інноваційні освітні технології, до ѐких
належить «арт-терапіѐ – інноваційна освітнѐ технологіѐ «лікуваннѐ» засобами
образотворчого мистецтва, а саме малянком, графікоя, живописом,
скульптуроя длѐ гармонійного розвитку особистості. ак допоміжні засоби в
арт-терапії використовуятьсѐ музика, казка, танець, гра, драма тощо» *9, 34].
З урахуваннѐм вікових особливостей молодших школѐрів з’ѐвлѐютьсѐ
можливість показати світ у всьому його різноманітті із залученнѐм таких
комплексних арт-терапевтичних технологій, ѐк музикотерапіѐ, казкотерапіѐ,
ігрова терапіѐ, що сприѐю емоційному розвиткові та формування творчого
потенціалу молодших школѐрів.
Інноваційна за змістом і характером динаміка розвитку педагогічної
освіти, оріюнтованої на творчу особистість молодшого школѐра, вимагаю
проведеннѐ моніторингу використаннѐ арт-терапевтичних технологій
учителѐми-практиками початкової школи. Це дасть змогу проаналізувати
дійсний стан використаннѐ означених технологій у професійні діѐльності
вчителѐ, покаже прогалини та дасть змогу змалявати перспективи.
Аналіз актуальних досліджень.У психолого-педагогічних дослідженнѐх
проблема моніторингу в освітній галузі висвітляваласѐ вченими А. Бюлкіним,
В. Беспалько, Г. Юльніковоя, В. Кальней, Т. Лукіноя, О. Майоровим,
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С. Шишовим та ін. Окремі аспекти моніторингу ѐкості початкової освіти
висвітлені в працѐх О. Митника, О. Полювікової, О. Савченко, Е. Степаняк та
ін. Проте, незважаячи на вагомі наукові результати цих досліджень, поза
увагоя учених залишиласѐ проблема моніторингу використаннѐ арттерапевтичних технологій учителѐми початкової школи.
Мета статті – розкрити понѐттѐ «моніторинг»; проаналізувати стан
використаннѐ арт-терапії та арт-терапевтичних технологій учителѐми
початкової школи.
Методи дослідження – аналіз психолого-педагогічної та методичної
літератури з досліджуваної проблеми, анкетуваннѐ.
Виклад основного матеріалу. Науковці по-різному розуміять
понѐттѐ «моніторинг». Так, М. Бершадський та В. Гузююв визначаять
моніторинг ѐк «соціально-педагогічну службу, що займаютьсѐ
відстеженнѐм того, ѐк реалізуятьсѐ життюві та професійні плани
випускників, ѐк складаютьсѐ їхнѐ долѐ *1, 15; 3+, а також ѐк планомірне,
довготривале діагностичне спостереженнѐ за професійно-освітнім
процесом, систему збору, опрацяваннѐ, аналізу та збереженнѐ інформації
про функціонуваннѐ педагогічної системи, що забезпечую неперервне
відстеженнѐ її стану, своючасне коригуваннѐ та прогнозуваннѐ розвитку *1+.
Н. Малаховська даю таке визначеннѐ моніторингу: «Це неперервне науково
обґрунтоване спостереженнѐ за освітнім процесом із метоя виѐвленнѐ
його відповідності бажаному результату чи першочерговим уѐвленнѐм за
допомогоя збору певних основних показників» *7, 17].
Нам імпоную думка О. Майорова, ѐкий трактую моніторинг ѐк
«систему збору, обробки, зберіганнѐ й поширеннѐ інформації про ѐкунебудь систему чи окремі її елементи, ѐка оріюнтована на інформаційне
забезпеченнѐ управліннѐ ціюя системоя, що даю змогу висловлявати
судженнѐ про її стан і даю можливість прогнозувати її розвиток» *6, 12].
Г. Юльнікова вважаю, що сутність моніторингу «полѐгаю в синхронності
процесів спостереженнѐ, заміряваннѐ, виробленнѐ на цій основі нових
знань про стан об’юкта з подальшим моделяваннѐм, прогнозуваннѐм та
прийнѐттѐм відповідного управлінського рішеннѐ» [4, 30].
Слід зазначити, що моніторинг ю системноя процедуроя, головна
мета ѐкої визначаютьсѐ не лише відстеженнѐм за певним станом об’юкта, а
й з’ѐсуваннѐм чинників, що сприѐтимуть його розвиткові, тобто моніторинг
можна вважати науковим методом дослідженнѐ певного об’юкта, у
нашому випадку йдетьсѐ про дійсний стан використаннѐ арт-терапії та арттерапевтичних технологій (АТТ) учителѐми початкової школи. Завдѐки
моніторингу реалізуютьсѐ зворотний зв’ѐзок, що даю змогу оперативно
регулявати й коригувати зміст підготовки майбутніх учителів початкової
школи до використаннѐ АТТ у вищому навчальному закладі.
152

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)

З метоя вивченнѐ стану використаннѐ вчителѐми-практиками арттерапії та АТТ ми провели діагностичне дослідженнѐ, ѐке у згорнутому
виглѐді може бути представлено, зокрема, у таких аспектах. Об’юктом
моніторингового дослідженнѐ були 181 учитель початкових класів
м. Тернополѐ, м. Ізмаїла, м. Полтави.
На основі досліджень Н. Городецької *2+, О. Мороза *8+, М. Фірсова
[10+ усі респонденти, ѐкі були задіѐні в моніторинговому дослідженні, були
поділені відповідно до педагогічного стажу на три категорії, а саме:
— до 3-х років – це період, що характеризуютьсѐ входженнѐм у
професія,
освоюннѐм
нової
соціальної
ролі,
професійним
самовизначеннѐм, формуваннѐм особистісних та професійних ѐкостей,
досвідом самостійного виконаннѐ професійної діѐльності – 19 учителів;
— від 3-х до 10-ти років – період повного засвоюннѐ професії та
оволодіннѐ педагогічноя майстерністя на основі сукупності раніше
набутих знань, навичок, формуваннѐ індивідуального стиля професійної
діѐльності – 23 учителі;
— більше 10-ти років – період «педагогічної кризи», що з’ѐвлѐютьсѐ в
діѐльності вчителів зі стажем 10–15 років. Перебуваячи в зеніті своїх
фізичних і духовних сил, маячи значний позитивний досвід роботи у школі,
вони починаять відчувати глибоку незадоволеність своюя працея. У
результаті цього відбуваютьсѐ спад професійної активності. ак правило,
вони негативно ставлѐтьсѐ до сучасних інноваційних технологій у
навчальному процесі початкової школи – 139 учителів.
Дослідженнѐ передбачало вивченнѐ в учителів-практиків початкової
школи таких питань: діагностику суджень респондентів щодо практичної
готовності до використаннѐ АТТ; спектр заходів, що посиляять професійну
підготовку вчителѐ початкової школи до використаннѐ АТТ тощо. Длѐ цього
ми розробили анкету. На основі такого анкетуваннѐ ми зможемо
прогнозувати відтвореннѐ реальної ситуації щодо означеного аспекту
моніторингового дослідженнѐ, бо ним охоплені респонденти півднѐ, заходу й
північно-східної частини країни.
Конкретизуюмо набуті діагностичні матеріали, ѐкі віддзеркаляять
окремі аспекти використаннѐ вчителѐми початкової школи арт-терапії та
АТТ. Насамперед, нас зацікавило, з ѐкими проблемами вчителі початкової
школи частіше зіштовхуятьсѐ під час роботи з молодшими школѐрами у
період їхньої адаптації до школи. Аналіз даних свідчить, що більшість
респондентів (66,2 %) на перше місце ставить «неорганізованість
поведінки та низький рівень довільної регулѐції». Учителі відзначали, що
останнім часом збільшиласѐ кількість школѐрів, ѐкі досить часто
використовуять неефективні способи вирішеннѐ задач, у їхніх діѐх і
судженнѐх відчуваютьсѐ поспішність або, навпаки, коливаннѐ й сумніви, що
знижуять ефективність пізнавальної активності. Це може бути зумовлено
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слабкістя гальмівних процесів у корі головного мозку і недостатньоя
сформованістя функцій контроля за своюя поведінкоя, що проѐвлѐютьсѐ
переважно в дітей молодшого шкільного віку.
Оскільки процес адаптації до школи триваю в середньому від 10–18
днів до 1–3-х місѐців, ѐк правило, він супроводжуютьсѐ зростаннѐм
внутрішньої напруженості дитини, підвищеннѐм рівнѐ тривожності, поѐвоя
шкільних страхів, зниженнѐм самооцінки. Саме тому вчителі помічали
«емоційні порушеннѐ поведінки» у молодших школѐрів – 32,1 %. Наѐвність
негативних емоційних станів, таких, ѐк тривожність, що проѐвлѐютьсѐ у
хвиляваннѐх, підвищеному занепокоюнні в навчальних ситуаціѐх, у процесі
спілкуваннѐ з однолітками та вчителѐми, може свідчити про існуваннѐ
порушень в особистісному розвиткові (12,7 %) та в комунікативній сферах
особистості (16,1 %).
Тривожність ѐк емоційне напруженнѐ сприѐю поѐві страхів у ситуації
перевірки знань учнів, дезорганізації навчальної діѐльності – і, ѐк наслідок,
навчальна мотиваціѐ дитини значно знижуютьсѐ. Неуспіх породжую тривогу,
ѐка сприѐю закріплення невдач. Тому важливо вчасно діагностувати
психологічний стан дитини на наѐвність тривожності, страхів, оскяільки вони
можуть суттюво знижувати навчальну успішність. Тривожність ю не лише
одніюя з причин неуспішності в навчанні, а й часто ю наслідком невстиганнѐ
дитини у школі – про це наголошували 43,1 % учителів.
Загалом учителі відзначали, що лише незначна кількість дітей
нормально й легко адаптуютьсѐ до навчаннѐ. При цьому показниками
адаптації ю продуктивність у навчальній діѐльності, відсутність
деструктивних емоційних станів та внутрішньої напруженості. У переважної
більшості дітей процес адаптації затѐгуютьсѐ. Буваять випадки, коли на
першому році навчаннѐ повноцінної адаптації до школи так і не
відбуваютьсѐ. І такі учні потребуять особливої уваги ѐк із боку вчителѐ, так і
психолога або соціального педагога.
Беручи до уваги те, що молодші школѐрі зіштовхуятьсѐ з різними
проблемами адаптації, ми намагалисѐ визначити, ѐк часто здійсняютьсѐ
діагностична робота з молодшими школѐрами практичним психологом
або соціальним педагогом. Більша частина вчителів (70,1 %) відзначали,
що діагностична робота здійсняютьсѐ в міру необхідності, причому інколи
цѐ діагностика відбуваласѐ на початку першого класу, саме в період
адаптації молодших школѐрів, і в середині 4-го класу, коли практичні
психологи проводили діагностику самооцінки учнів. 21 % респондентів
відповіли, що діагностика здійсняютьсѐ раз на семестр, і вона пов’ѐзана з
чітко розробленим планом роботи практичних психологів і соціальних
педагогів. 7,8 % учителів відзначали, що діагностика здійсняютьсѐ один раз
на навчальний рік, що, безперечно, ю недостатнім і не може сформувати
цілісну картину про адаптація молодших школѐрів в умовах початкової
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школи. Ми вважаюмо, що вчасно проведена діагностика зможе не лише
значно поліпшити емоційний стан молодших школѐрів, але й покращить
навчальні досѐгненнѐ, пізнавальну активність та взаюмини учнів із
однолітками, батьками та педагогами.
Длѐ визначеннѐ можливостей арт-терапії та АТТ у діагностикокорекційній роботі з молодшими школѐрами ми запропонували вчителѐм
початкової школи оцінити їх за 10-тибальноя системоя. Приюмно відзначити,
що третина вчителів (27,6 %) оцінили можливості арт-терапії та АТТ у 8 балів;
приблизно однакова кількість респондентів віддали по 9 балів (16,1 %) і по 10
балів (16,6 %). Незначна кількість учителів, і це вчителі зі стажем більше 10-ти
років, надали можливостѐм арт-терапії від 1 до 4 балів (6,6 %). Тобто в цілому
переважна більшість учителів, ѐкі працяять, визнаять можливості арт-терапії
та АТТ в діагностико-корекційній роботі з молодшими школѐрами. Отже, ѐк
показуять результати моніторингового дослідженнѐ, арт-терапіѐ та АТТ
маять значний потенціал та можуть бути використані в системі початкової
освіти ѐк ефективний засіб діагностики емоційної сфери при проведенні,
наприклад, проективних малянкових тестів.
У процесі спостережень та бесід із учителѐми було встановлено, що
деѐкі з них, особливо це стосуютьсѐ вчителів-початківців зі стажем до 3-х
років, аналізуять малянки дітей, відзначаячи при цьому особливості
кольорової гами (темні кольори можуть свідчити про поганий або
пригнічений настрій, світлі – навпаки); займаятьсѐ з дітьми виготовленнѐм
спільних колажів, що сприѐю покращення загальної атмосфери та ю
об’юднувальним фактором у роботі з дітьми; застосовуять педагогічний
малянок на дошці під час поѐсненнѐ нового навчального матеріалу;
організовуять виставки творчих робіт учнів. Ми вважаюмо, що методами
корекції поведінки молодших школѐрів можуть бути не тільки арт-терапіѐ,
але і її допоміжні технології: ігрова, музична, казкотерапіѐ, оскільки вони
маять великі творчі та розвивальні можливості та із задоволеннѐм
сприймаятьсѐ дітьми.
Під час моніторингу було запропоновано визначити, чи доцільно
відносити арт-терапія та АТТ до тих, що сприѐять фаховому
вдосконалення сучасного вчителѐ. Аналіз даних свідчить, що 43,1 %
учителів вважаять, що «арт-терапіѐ та АТТ, безперечно, сприѐять
фаховому вдосконалення сучасного вчителѐ», причому відповіді вчителів
із різним стажем розподілилисѐ приблизно однаково. «Арт-терапіѐ та АТТ
більше сприѐять, ніж не сприѐять», – вважаять 33,2 % респондентів,
«важко відповісти» – 19,3 % учителів. Незначний відсоток учителів (4,4 %)
відзначили, що «арт-терапіѐ та АТТ більше не сприѐять, ніж сприѐять
фаховому вдосконалення вчителѐ», що може свідчити про небажаннѐ
займатисѐ саморозвитком у професійному плані і звичку працявати за
шаблоном – «навчальна програма понад усе».
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Отже, респонденти визнаять, що арт-терапія та АТТ доцільно
відносити до тих засобів, завдѐки ѐким можливо оптимізувати процес
навчаннѐ в початковій школі. Тобто, серед учителів доміную судженнѐ:
ѐкщо у процес підготовки майбутніх учителів початкової школи
впроваджувати арт-терапія та АТТ, то можна говорити про оновленнѐ
початкової школи в бік гуманізації та розвитку.
Наступним питаннѐм ми намагалисѐ з’ѐсувати, чи можливо
розширити спектр функцій учителѐ початкової школи, додавши при цьому
діагностичну, корекційну та терапевтичну. Аналіз відповідей респондентів
свідчить, що більшість учителів (30,4 %) вважаять, що спектр функцій
учителѐ може бути розширений, «більше так, ніж ні» відповіли 28,2 %
учителів; «більшість ні, ніж так» – 14,9 % учителів. На жаль, 12,7 % учителів
зі стажем більше 10-ти років негативно відповіли на запитаннѐ. Відсоток
учителів, ѐким було «важко відповісти», склав 13,8 %.
У процесі бесід ми з’ѐсували, що вчителі зі стажем більше 10-ти років
вважаять: названі вище функції маять бути покладені на відповідних
фахівців – психолога або соціального педагога. ак правило, такі вчителі
працяять за староя звичкоя і не намагаятьсѐ обтѐжувати себе
додатковоя роботоя. «Молоді» вчителі, навпаки, вважаять, що
проводити діагностику емоційної сфери дітей, наприклад, за допомогоя
проективних малянків, це не просто цікаво, але й корисно. А корекційнотерапевтична робота у виглѐді казкових, ігрових або театралізованих
занѐть сприѐтиме пробудження інтересу та підвищення мотивації
молодших школѐрів до навчаннѐ в початковій школі.
Длѐ
визначеннѐ
функціональних
можливостей
АТТ
ми
запропонували вчителѐм проранжувати освітні галузі, у ѐких було б
доцільно використовувати АТТ задлѐ оптимізації процесу навчаннѐ
молодших школѐрів. Ми обчислили середній ранг кожної освітньої галузі.
Рангові місцѐ розподілилисѐ в такому порѐдку. Перше місце вчителі
віддали галузѐм «Мистецтво» і «Технології», поѐсняячи це тим, що саме
на цих предметах можна «малявати, ліпити, займатисѐ виготовленнѐм
художніх виробів». На думку вчителів, ці види художньої діѐльності і ю арттерапіюя. Ми не погоджуюмосѐ з цим. У своюму дисертаційному
дослідженні Л. Лебедюва [5] наводить перелік відмінностей арттерапевтичних занѐть від уроків маляваннѐ. Хоча, безперечно, на уроках
маляваннѐ можна проводити, наприклад, проективне маляваннѐ, що
дасть змогу не просто виконати завданнѐ «щось намалявати», але й
провести непрѐму діагностику емоційного стану учнів.
Освітнѐ галузь «Мови і літератури» посіла третю місце, що було
пов’ѐзано з тим, що на уроках мови можна використовувати, наприклад,
репродукції картин длѐ написаннѐ творів, розвитку мовленнѐ, читаннѐ творів
різних родів і жанрів із усної народної творчості: загадок, ігрового фольклору,
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казок, легенд, міфів, літературних казок тощо. У процесі роботи над казками
молодші школѐрі навчаятьсѐ помічати особливості засобів вираженнѐ
емоцій, почуттів, передавати ставленнѐ до зображуваних подій і героїв.
Четверте та п’ѐте місцѐ були відведені «Природознавству» та
«Суспільствознавству». Учителі відзначали, що ці уроки можна зробити
набагато цікавішими, ѐкщо влаштовувати длѐ дітей екскурсії, давати
художньо-творчі завданнѐ, наприклад, малявати свої враженнѐ від
побаченого на природі або виготовлѐти вироби з природних матеріалів
тощо. Шосте місце вчителі відвели галузі «Здоров’ѐ і фізична культура»,
підкресливши при цьому необхідність збереженнѐ й зміцненнѐ фізичного,
психічного та духовного здоров’ѐ дітей.
Останню місце вчителі відвели освітній галузі «Математика»,
поѐсняячи це тим, що вона не містить суттювих можливостей длѐ
застосуваннѐ АТТ. Учителі при цьому наголошували, що на уроках
математики можливо здійснявати роботу щодо загального розвитку
особистості: вихованнѐ зосередженості, наполегливості, самостійності;
розвитку інтелекту, пам’ѐті, мовленнѐ, уѐви тощо. Однак головним при
цьому маю залишатисѐ програмне навчаннѐ, від ѐкого не можна відходити.
Вагомий інтерес у контексті нашого дослідженнѐ маять відповіді
вчителів щодо характеру самооцінних суджень відносно практичної
готовності до використаннѐ АТТ у професійній діѐльності. Узагальняячи
набуті в цьому плані матеріали, зазначимо, що частина вчителів (13,2 %)
вважаять себе «практично готовими» до ціюї діѐльності. Об’юктивно
оціняять свої можливості лише 12,2 %, вони вважаять себе не готовими до
використаннѐ АТТ у професійній діѐльності, оскільки не проходили відповідну
підготовку. «Більше готові, ніж не готові» відзначили 26,5 % учителів.
Приблизно такий самий відсоток (28,2 %) – учителі, ѐкі вважаять себе
«більше не готовими, ніж готовими». Водночас ми не настільки оптимістично
налаштовані, бо, по-перше, йдетьсѐ про твердженнѐ лише на основі
самооцінки респондентів, по-друге, більшість учителів маять лише загальні
уѐвленнѐ про арт-терапія, а вони, ѐк правило, поверхневі й неточні.
Длѐ прогнозуваннѐ експериментальної системи роботи ми визначали,
що саме доцільно впроваджувати у вищій школі з метоя вдосконаленнѐ
підготовки майбутніх учителів до використаннѐ АТТ у початковій школі.
Учителі зі стажем до 3-х років наголошували, що процес навчаннѐ у вищій
школі відбуватиметьсѐ набагато цікавіше, ѐкщо проходитиме у формі
тренінгових занѐть (57,9 %), де вони матимуть змогу ознайомитисѐ з
практичними АТТ, ѐкі згодом можна буде використати в початковій школі з
молодшими школѐрами. «Досвідчені вчителі» надаять перевагу класичним
формам навчаннѐ – предметам або спецкурсам, передбаченим навчальним
планом – 45,3 %. Третина вчителів (33,2 %) обрали «зустрічі» з психологамипрактиками, ѐкі займаятьсѐ арт-терапіюя на професійному рівні.
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Наступним завданнѐм моніторингового дослідженнѐ було
запропонувати вчителѐм, базуячись на власному життювому досвіді,
оцінити ступінь використаннѐ АТТ у роботі вчителѐ початкових класів
(зокрема за 10-бальноясистемоя). Дані діаграми свідчать, що більша
кількість респондентів оціняять значний ступінь використаннѐ АТТ у
роботі вчителѐ (більше п’ѐти балів). Приблизно кожний четвертий
респондент оцінив ступінь використаннѐ вчителем АТТ у 8 балів. 11,6 %
учителів оцінили цей ступінь максимально – на 10 балів. Отже, на рівні
самооцінних суджень респондентів переважаю середнѐ готовність до
використаннѐ АТТ у практиці роботи сучасного вчителѐ початкових класів,
що підтверджую актуальність досліджуваної проблеми.
Проводѐчи анкетуваннѐ, ми намагалисѐ визначити, наскільки
респонденти усвідомляять значеннѐ арт-терапії та АТТ длѐ
професіоналізму вчителѐ початкової школи (максимальний рівень
усвідомленнѐ – 10 балів). Набуті діагностичні матеріали свідчать, що кожен
четвертий респондент адекватно усвідомляю значущість арт-терапії та АТТ
длѐ професіоналізму вчителѐ (27,6 %). Це даю підставу стверджувати, що
процес підготовки вчителів початкової школи необхідно здійснявати з
активним застосуваннѐм інноваційних методів і технологій навчаннѐ,
серед ѐких провідне місце займаю арт-терапіѐ. У результаті така підготовка
зможе розкрити внутрішній потенціал особистості майбутнього вчителѐ,
розвинути художньо-естетичні здібності та розширити світоглѐд. Крім того,
це дасть змогу усвідомити, що арт-терапевтичні занѐттѐ ю не просто
потрібними длѐ розвитку дітей; під час їх проведеннѐ вони зможуть
проѐвити себе найѐскравіше, відволіктисѐ від своїх проблем.
Проведене моніторингове дослідженнѐ даю підстави дійти таких
висновків. По-перше, у практиці початкової школи склаласѐ традиційна
система навчаннѐ молодших школѐрів. Можна говорити лише про
поодинокі випадки проѐву інтересу вчителів до нетрадиційних форм,
методів і технологій навчаннѐ в школі, ѐк правило, у вчителів із
незначним стажем роботи. По-друге, за специфікоя своюї праці вчитель
початкової школи тривалий час перебуваю зі своїми вихованцѐми,
спостерігаю за ними під час різних уроків, а отже, не тільки може краще
знати своїх учнів, але й маю більше можливостей длѐ навчального,
виховного й розвивального впливу. По-третю, здійснявати діагностикокорекційну роботу з молодшими школѐрами може вчитель початкових
класів, залучаячи до цього необхідних фахівців. По-четверте, арт-терапіѐ
та АТТ маять величезні можливості, починаячи від діагностичних і
завершуячи корекційно-терапевтичними, а отже, вони можуть бути з
успіхом використані задлѐ оптимізації навчально-виховного процесу в
початковій школі.
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Перспективи подальших наукових розвідок. Подальшого наукового
дослідженнѐ потребую аналіз зарубіжного досвіду використаннѐ АТТ
учителѐми початкової школи у професійній діѐльності.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бершадский М. Е. Мониторинг учебного процесса. Измерительные
инструменты / М. Е. Бершадский, В. В. Гузев // Химиѐ в школе. – 2002. – № 8. – С. 11–17.
2. Городецька Н. Г. Психологічний аналіз інноваційних бар’юрів у діѐльності
сучасних педагогів / Н. Г. Городецька // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб.
наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костяка АПН України. – 2008. – Т. 10. – С. 100–108.
3. Гузеев В. В. От методик – к образовательнойтехнологии / В. В. Гузеев
// Народное образование. – 1998. – № 7. – С. 84–91.
4. Юльнікова Г. В. Основи адаптивного управліннѐ : курс лекцій / Г. В. Юльнікова. –
К. : ЦІППО АПН України, 2002. – 133 с.
5. Лебедева Л. Д. Педагогические основы арт-терапии в образовании учителѐ : дис.
… д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 / Лядмила Дмитриевна Лебедева. – М., 2003. – 426 с.
6. Майоров А. Н. Мониторинг в образовании / А. Н. Майоров. – К. : Интеллектцентр, 2005. – 424 с.
7. Малаховскаѐ Н. А. Комплексный моніторинг образовательного процесса /
Н. А. Малаховскаѐ // Профессиональное воспитание. – 2006. – № 5. – С. 17–18.
8. Мороз О. Г. Професійна адаптаціѐ молодого вчителѐ : навчальний посібник /
О. Г. Мороз. – К. : КДШ ім. О. М. Горького, 1980. – 96 с.
9. Сорока О. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів
початкової школи до використаннѐ арт-терапевтичних технологій : дис. … д-ра пед. наук :
спец. 13.00.04 / Ольга Вікторівна Сорока. – Тернопіль, 2016. – 534 с.
10. Фирсов М. В. Теориѐ социальной работы : учебное пособие длѐ студ. высш.
учеб. заведений / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. – М. : Гуманит. изд. центр Владос, 2001. –
432 с.

РЕЗЯМЕ
Сорока О. Мониторинг использованиѐ арт-терапевтических технологий
учителѐми начальных классов.
В статье раскрыта сущность понѐтиѐ мониторинг. Представлены
результаты мониторингового исследованиѐ использованиѐ арт-терапевтических
технологий учителѐми начальной школы. Исследование предусматривало изучение у
учителей-практиков начальной школы суждений относительно практической
готовности к использования арт-терапевтических технологий; спектр
мероприѐтий, которые усиливаят профессиональнуя подготовку учителѐ
начальной школы к использования указанных технологий. Установлено, что
осуществлѐть диагностико-коррекционнуя работу с младшими школьниками
может учитель начальных классов, привлекаѐ к этому необходимых специалистов.
Ключевые слова: мониторинг, арт-терапиѐ, арт-терапевтические
технологии, учитель начальной школы, начальнаѐ школа, профессиональнаѐ
деѐтельность.

SUMMARY
Soroka O. Monitoring of applying art-therapeutical technologies by the primary
school teachers.
In the article the core of the term monitoring that is a system of collecting, treating,
keeping, sharing the information about any system or its separate elements is discovered.
The system that is directed toward information support of managing this system gives an
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opportunity to pass a judgment upon its condition and gives an opportunity to foresee its
development. The results of monitoring investigation of art-therapeutical technologies by
primary school teachers are presented. A diagnostic investigation was conducted in order to
study the state of applying of art-therapy and art-therapeutical technologies by the teacherpractitioners. 181 primary school teachers from Ternopil, Izmail, and Poltava were the object
of the investigation. Teachers were divided into three categories according to their
pedagogical service, namely to 3 years, to 10 years, more than 10 years.
The investigation expected primary school teacher-practitioners to study the
judgments about practical readiness for applying art-therapeutical technologies, range of
measures that boost professional training of the primary school teacher for applying above
mentioned technologies.
The conducted monitoring investigation gave some grounds to come to such conclusions.
First of all, primary school has got a traditional teaching system of younger pupils. We can
discuss only rare cases of teachers’ interest to non-traditional forms, methods and technologies
at school, as a rule, teachers with a little length of service. Second, particularly as regards primary
school teacher’s work, he or she stays with his or her pupils for a long time. The teacher observes
them during different lessons, consequently, knows his pupils better and has more opportunities
for teaching, educational and developmental influence. Third, a primary school teacher can put
into practice diagnostics and correction work with younger pupils, attracting necessary
specialists. Fourth, art-therapy and art-therapeutical technologies have tremendous
opportunities from diagnostics to correction therapeutical effect; consequently, they can be
successfully applied for optimization of educational process in the primary school.
Further research requires the analysis of foreign experience of the use of arttherapeutical technologies by the primary school teachers in their professional activities.
Key words: monitoring, art-therapy, art-therapeutical technologies, primary school
teacher, primary school, professional activity.
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ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИа ДОШКОЛЬНИКА И МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И
МИРЕ
В статье рассматриваятсѐ вопросы интегрированной технологии учебновоспитательного процесса на основании общей интегрированной системы содержаниѐ
образованиѐ. В основе такой технологии лежат идеи гуманизации и гуманитаризации
образованиѐ, ориентации на всестороннее развитие личности дошкольника/младшего
школьника. Исследованнаѐ модель технологии рассматриваетсѐ как целостнаѐ
система, общей направленностья которой ѐвлѐетсѐ формирование у ребенка основ
целостного восприѐтиѐ картины мира, правильного ориентированиѐ в объективной
деѐтельности и успешной деѐтельности в ней.
Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, мировоззрение, инновации,
технологии, интеграциѐ, интегрированнаѐ технологиѐ, личность ребенка,
профессионализм.

Постановка проблемы. Рассматриваѐ направление реформированиѐ
образованиѐ в Украине, мы осознаем, что система образованиѐ,
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построеннаѐ
в
политических,
экономических,
идеологических,
социальных, правовых условиѐх одного государства в прошлом Советском
Соязе, не может удовлетворѐть требований другого государства, каким
сегоднѐ ѐвлѐетсѐ Украина.
Но одновременно необходимо осознавать также и достижениѐ
прежней системы образованиѐ, чтобы в ходе реформированиѐ не потерѐть
их, не уничтожить духовные, моральные, педагогические ценности,
выработанные ранее.
Необходимо выделить один из основных аспектов – содержательный.
Во многих странах мира, независимо от уровнѐ их общественного развитиѐ,
проводѐтсѐ исследованиѐ по проблемам формированиѐ содержаниѐ
образованиѐ как основы социокультурного становлениѐ личности.
Сегоднѐ в Украине разработаны и внедрены государственный Базовый
компонент
дошкольного
образованиѐ
и
«Государственный
общеобразовательный стандарт школы І–ІІІ ст.». Компонент и стандарт
обеспечит высший образовательный уровень дошкольника и младшего
школьника.
Базовый компонент и Государственный стандарт школы І–ІІІ ст.
предусматриваят необходимость созданиѐ и внедрениѐ новых
прогрессивных образовательных инновационных технологий, к которым, в
частности, относѐтсѐ: модульнаѐ система учебно-воспитательного процесса,
диалоговый подход к образования, системы развиваящего обучениѐ
(Д. Ельконина, В. Давидова) и интегрированнаѐ система образованиѐ.
Анализ актуальных исследований. С гуманизмом Ж.-Ж. Руссо тесно
свѐзан и иной принцип воспитаниѐ – ответственность перед естественным
развитием. По мнения Л. Толстого, он заклячаетсѐ прежде всего в
усовершенствовании того мировоззрениѐ, что первично присуще ребенку.
Л. Оболенский доказывал положение о том, что по большей части эти
кажущиесѐ детские пороки представлѐят собой инстинкты самосохранениѐ,
весьма необходимые длѐ жизни ребенка и потому должные занѐть
соответствуящее место в его системе взглѐдов на мир и на себѐ. Определѐѐ
сущность мировоззрениѐ через нравственность и решаѐ вопрос о целѐх и
задачах воспитаниѐ, отечественные педагоги XX в. в качестве критериѐ брали
понѐтие «жизнь» в самом широком смысле этого слова (жизнь отдельного
человека, человечества в целом и окружаящей природы).
Интересными и полезными длѐ процесса обновлениѐ системы
дошкольного и начального образованиѐ ѐвлѐетсѐ поиск. Такой поиск был
начат на Николаевщине еще в 1994 году.
Творческой группе коллективов детских садов № 7, 50, 76, 86 (школасад), 130, 132, 139, а также группе учителей начальных классов
общеобразовательных школ № 28, 46, 50, учителѐм Н. Буга нами была
предложена длѐ апробаций интегрированнаѐ технологиѐ.
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Цель статьи. Что такое интегрированнаѐ технологиѐ? Это
инновационнаѐ педагогическаѐ технологиѐ. Выѐсним, что такое
«инновациѐ». Слово «innovation» пришло к нам с английского ѐзыка и
обозначает «нововведение», «новаторство». Технологиѐ – слово греческого
происхождениѐ, которое в переводе обозначает «знание о мастерстве».
Педагогическаѐ технологиѐ – это педагогически обоснованный процесс
достижениѐ
гарантированных,
потенциально
воспроизводимых,
запланированных педагогических результатов, который вклячает
формирование знаний и умений выѐвлениѐ специально переделанного
содержаниѐ. Слово «интеграциѐ» от лат.: integratio – обновление и integеr –
сплошной, целый. Под интеграцией мы понимаем соединение процесса
обучениѐ и воспитаниѐ в единуя целостнуя систему.
Наш подход к решения этой цели – это интегрированность.
Интегрированность – требование времени, жизненно-необходимый путь
вооружениѐ личностей богатством, культуры и наук, выведениѐ их на
высокий интеллектуальный уровень. Основой интеграции, доминантой
дисциплин длѐ детей ѐвлѐетсѐ понимание целостности мира и осознаниѐ
себѐ в этом мире, его взаимосвѐзѐх. В основе технологий лежит
интегрированный метод воспитаниѐ и обучениѐ. Ребенок воспринимает
окружаящий мир как целостнуя картину.
Методы исследования. Теоретическаѐ и практическаѐ разработка
интегрированной
технологии
учебно-воспитательного
процесса
происхождениѐ на основании общей интегрированной системы
содержаниѐ образованиѐ.
Над перспективой возрождениѐ и развитиѐ образованиѐ работаем
вот уже 20 лет и мы на Николаевщине. В основание интегрированной
технологии положена идеѐ гуманизации и гуманитаризации образованиѐ,
ориентации на личность, максимально возможное развитие её
уникальных способностей, приоритет человеческого и личностного над
другими сферами и социальными ценностѐми.
Изложение
основного
материала.
Основные
задачи
интегрированной технологии – это всесторонние развитие с доминантой
индивидуальных и творческих возможностей каждого ребенка с целья
формированиѐ творческой, целеустремленной личности, способной к
саморегулѐции,
предусмотрениѐ
конструированиѐ
собственной
жизненной стратегии.
«От ребенка – к окружаящему миру, от окружаящего мира – к
ребенку» – такова главнаѐ цель технологии, а также помощь детѐм
выработать целостное видение окружаящего мира и самого себѐ,
самоопределитьсѐ относительно природы и общества, занѐть
определеннуя жизненнуя позиция. Вырабатываѐ целостное видение
мира, ребенок постоѐнно понимает, каким он хочет и должен быть, что
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длѐ него ѐвлѐетсѐ главным в мире и наиболее важным в жизни. Даннаѐ
модель технологии рассматриваетсѐ нами как целостнаѐ система, общей
направленностья которой ѐвлѐетсѐ разностороннее развитие личности
ребенка, формирование основ целостного восприѐтиѐ картины мира,
правильного ориентированиѐ в объективной действительности и
успешной деѐтельности в ней.
Технологиѐ представлѐет собой комплекс взаимосвѐзанных
компонентов.
Содержание
каждого
компонента
органически
интегрируетсѐ в содержание других компонентов, обогащаѐ и дополнѐѐ
их. Переход от компонента к компоненту в технологии определѐетсѐ
развитием и раскрытием содержаниѐ предыдущих структур в системе
познаниѐ ребенком картины мира.
Интегрированнаѐ технологиѐ – система развитиѐ, обучениѐ и
воспитаниѐ.
Мировоззренческаѐ модель
Общаѐ картина окружаящего мира
Жизненный мир (семьѐ, учебное заведение,
социум)
Внутренний мир
а
Рис. 1. Мировоззренческаѐ модель доктора педагогических наук в
области образованиѐ, профессора С. И. акименко
Личностно-ценностное отношение к окружаящему миру
Активность
– физическаѐ;

– ценностнаѐ;

– социально-нравственнаѐ;
– познавательнаѐ;
Воспитание
– речеваѐ;

– художественнаѐ;

Обучение

– творческаѐ.
Развитие

а

Рис. 2. Модель жизненной компетентности дошкольника/младшего
школьника
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Модель профессионализма воспитателѐ/учителѐ
Профессионализм
КУ
Л
ЬТ
УР
А

Педагогическаѐ
Социально-психологическаѐ
Национальнаѐ
Общечеловеческаѐ
Педагог
Рис. 3.
Модель
развитиѐ
дошкольника/младшего школьника

и

жизнедеѐтельности

Гармонично разностороннѐѐ личность
Основа мировоззрениѐ
Практическаѐ картина мира
Развитие
– интеллектуальное

– эмоциональное

– когнитивное

– социально-нравственное

– духовное

а

– физическое

Рис. 4.
Модель
развитиѐ
и
жизнедеѐтельности
дошкольника/младшего школьника
При определении содержаниѐ учебно-воспитательного процесса мы
используем личностно-деѐтельный подход, который состоит в том, что это
содержание определѐетсѐ определенными сторонами личности ребенка и
интегрированной деѐтельностья, котораѐ формирует начальные формы
мировоззрениѐ ребенка и его личностные качества и отношениѐ. При этом
предусматриваетсѐ, что и обучение, и воспитание в процессе этого обучениѐ
формируят не вся личность ребенка вообще, а наиболее существенные его
стороны при помощи набора действий. Таким образом происходит не только
становление самопониманиѐ ребенка, но и его общее развитие.
Сферы жизнедеѐтельности составлѐят целостнуя систему, котораѐ
помогает дошкольнику и младшему школьнику усвоить реальнуя
действительность в её целостности при всем разнообразии её форм.
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Даннаѐ интегрированнаѐ система вклячает в себѐ следуящие сферы
жизнедеѐтельности: «Человек и природа», «Человек и общество»,
«Человек и культура», «Человек, наука и техника», «Человек и Вселеннаѐ».
Технологиѐ ориентирует педагогов на унификация опыта дошкольников и
младших школьников в основных сферах их деѐтельности, реализация
системного, целостного, комплексного подхода к ребенку, на обеспечение
гармонии между физическим, эмоциональным, волевым, нравственным,
социальным и интеллектуальным развитием детей. Содержание
интегрированной технологии направлено на личностный рост детей,
нахождение ими субъектности в разных сферах жизнедеѐтельности.
Сфера жизнедеѐтельности «Человек и общество» должна
обеспечить усвоение детьми в соответствии с их возрастными
особенностѐми знаний о всемирной и отечественной истории, культуры,
этнографии, обществознании и др.
Цель этой сферы – формирование у ребенка позитивного отношениѐ
к себе, к своей внимательности, к половой роли, личным качествам,
манерам поведениѐ в обществе. Эта сфера дает детѐм элементарные
знаниѐ о стране, родном крае, семье. Даннаѐ сфера жизнедеѐтельности
содержит четыре содержательные линии: «а», «Моѐ семьѐ», «Родина».
Сфера жизнедеѐтельности «Человек и общество» предусматривает
усвоение дошкольниками и младшими школьниками знаний о некоторых
физических свойствах предметов, о закономерности природных ѐвлений и
законов, развивает в ребенке эмоциональнуя свѐзь со всем живым.
Сфера жизнедеѐтельности «Человек и общество»
Векторный модуль
Общество
Содержательные линии

Рис. 5. Сфера жизнедеѐтельности «Человек и общество»
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В ходе работы в сфере жизнедеѐтельности «Человек и природа» у
детей формируетсѐ:
– система знаний о человеке и природе;
– целостное восприѐтие окружаящего мира;
– естественно-научное видение природы;
– эмоционально-чувственное отношение к природе;
– опыт индивидуальной творческой работы.
Сфера жизнедеятельности «Человек и природа»
Векторный модуль
Природа
Содержательные линии
Живаѐ

Неживаѐ
г
и
д
р
о
с
ф
е
р
а

Биосфера
кусты
деревьѐ
травы

ф
л
о
р
а

ф
а
у
н
а

звери
птицы
рыбы
земноводные

а
т
м
о
с
ф
е
р
а

пресмыкаящиесѐ
насекомые
простейшие
Свѐзь оболочек Земли
Экологиѐ и охрана

а в природу

Рис. 6. Сфера жизнедеѐтельности «Человек и природа»

166

л
и
т
о
с
ф
е
р
а

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)

Сфера жизнедеятельности «Человек, наука и техника»
Векторный модуль
Наука и техника
Содержательные линии

В воде

На земле

Свѐзанные с
живой
природой
(бионика)

В воздухе

Подземный

Правила
дорожного
движениѐ

Водный

Наземный

Научные
достижениѐ

Воздушный

Транспорт

В промышленности

В упражнениѐх

В с/х

Машиныпомощники

В быту

Правила
пользованиѐ

Виды

Технические
игрушки

Рис. 7. Сфера жизнедеѐтельности «Человек, наука и техника»
Цель сферы – формирование у детей целостной системы знаний о
науке и технике. Заинтересованность детей техникой и разнообразными
научными достижениѐми используетсѐ с педагогической целья. Дети
вклячаятсѐ в трудовуя и познавательнуя деѐтельность, все времѐ
подталкиваятсѐ к
реализации
творческих
решений.
Сначала
разнообразные технические игрушки делаят мир науки и техники ближе к
ребенку, потом рассмотрение знакомых приборов (телевизор, пылесос,
холодильник и т.д.) расширѐет их знаниѐ.
Эта сфера жизнедеѐтельности позволѐет достичь следуящих задач:
– рассмотрение знаний детей о современной технике и истории её
возникновениѐ;
– развитие технического мышлениѐ и кругозора;
– формирование элементарного экономического мышлениѐ –
осмысление трудовых процессов, их последовательности;
– продолжение психологической и практической подготовки ребенка
к трудовой деѐтельности.
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Сфера жизнедеѐтельности «Человек и культура» предоставлѐет
возможность ребенку младшего школьного возраста приобрести
элементарные навыки культуры, обеспечивает его духовное развитие.
Сфера жизнедеятельности «Человек и культура»
Векторный модуль
Культура
Содержательные линии

Живопись

Скульптура

Архитектура

Искусство цветов

Народно-прикладное

Искусство

Классическаѐ

Современнаѐ

Народнаѐ

Музыка

Зарубежнаѐ

Современнаѐ

Классическаѐ

Фольклор

Интерьер

Нормы поведениѐ

Литература

Дизайн одежды

Внешний вид

Культура общениѐ

Этноэстетические
основы

Рис. 8. Сфера жизнедеѐтельности «Человек и культура»
Под «духовным развитием» понимаетсѐ развитие чувственноэмоционального,
познавательно-интелектуального,
волевого
и
творческого потенциала ребенка. Эта сфера имеет целья рассмотрение,
обогащение, углубление духовной жизни ребенка; она целеустремленно
направлѐет ребенка по пути познаниѐ добра, красоты, лябви; помогает
осмыслить и утвердить эстетические ценности.
Сфера жизнедеѐтельности «Человек и Вселеннаѐ» дает возможность (с
учетом возрастных особенностей) формировать у детей материалистическое
мировоззрение – мировосприѐтие, начала планетарного мышлениѐ.
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Сфера жизнедеятельности «Человек и Вселенная»
Векторный модуль
Вселеннаѐ

Планеты

Солнце – звезда

Времена года

День и ночь

Континенты и материки

Внешние силы

Внутренние силы

Внутреннѐѐ сторона

Оболочка Земли

Содержательные линии

Рис. 9. Сфера жизнедеѐтельности «Человек и Вселеннаѐ»
Материал в рамках сферы жизнедеѐтельности «Землѐ в Солнечной
системе» значительно расширѐет кругозор ребенка, привлекает учащихсѐ
к изучения астрономии, физики, химии, географии.
Развитие ребенка в ходе усвоениѐ им интегрированных знаний о
человеке и окружаящем мире – это особенный процесс, который
характеризуетсѐ, в первуя очередь, активным возникновением новых
структур, новых элементов в самом развитии и установлением новых свѐзей
между сторонами объекта. Этот процесс детерминируетсѐ интеграцией
практической и теоретической деѐтельностья ребенка. Проведенные нами
исследованиѐ подтвердили важность данного подхода.
К сущностным показателѐм развитиѐ ребенка мы относим овладение
знаниѐми о человеке и окружаящем мире на основании целостности и
системности. К характеристикам этого показателѐ мы относим как
содержание знаний (развитие представлениѐ ребенка о себе и различных
сферах окружаящей действительности: природу, продукт человеческой
культуры, человеческое отношение), так и усвоение способов их получениѐ
(развитие умениѐ слушать взрослого, отвечать на вопросы и ставить вопросы,
самостоѐтельно экспериментировать с действительностья). Цель, которуя
мы ставим, это – помочь ребенку сформировать мировоззрение осознанно
вклячитьсѐ в процесс самовоспитаниѐ, самореализации на основе созданиѐ
собственной «картины мира».
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Выводы. Таким образом, мы выделѐем три функциональные
составные части интегрированных знаний дошкольников и младших
школьников о человеке и окружаящем мире: информационнуя,
эмоциональнуя и побуждаящуя. Интегрированный подход позволѐет
существенно активизировать как «интеллектуализация чувств» ребенка
(Л. Выготский), так и эмоциональность и интеллект.
Одним из условий реализации программы ѐвлѐетсѐ также
формирование у детей таких качеств, как самостоѐтельное получение
информации с различных источников (книги, средства массовой
информации и др.); анализ, синтез и классификациѐ полученной
информации: подача знаний (в частности, эффективнаѐ речь); участие в
общей деѐтельности со взрослыми и сверстниками, овладение нормами и
правилами
поведениѐ,
взаимоотношений,
понимание
их
целесообразности и необходимости, формирование конструктивного
отношениѐ к изменениѐм, конструктивное решение конфликтов;
выработка собственной позиции, собственной точки зрениѐ. Полученные в
конце эксперимента знаниѐ, умениѐ и навыки становѐтсѐ стержневыми в
познании окружаящей действительности, сохранѐѐ своя значимость и длѐ
дальнейшего освоениѐ реального мира.
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резяме
акименко С. Формуваннѐ світоглѐду дошкільника та молодшого школѐра
засобами інтегрованих знань про лядину і світ.
У статтл розглѐдаятьсѐ питаннѐ лнтегрованом технологлм навчальновиховного процесу на плдставл загальном лнтегрованом системи змлсту освлти. В
основл таком технологлм лежать лдем гуманлзацлм й гуманлтаризацлм освлти, орлюнтацлм
на всеблчний розвиток особистостл дошклльника/молодшого школѐра. Досллджена
модель технологлм розглѐдаютьсѐ ѐк цлллсна система, загальноя спрѐмованлстя ѐком ю
формуваннѐ в дитини основ цлллсного сприйнѐттѐ картини свлту, правильного
орлюнтуваннѐ в об’юктивнлй длѐльностл та усплшном длѐльностл в нлй.
Ключові слова: навчально-виховний процес, свлтоглѐд, лнновацлм, технологлм,
лнтеграцлѐ, лнтегрована технологлѐ, особистлсть дитини, професлоналлзм.
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SUMMARY
Yakymenko S. Formation of worldview of preschool and primary school children by
means of integrated knowledge about the person and the world.
The article deals with the integrated technology of the educational process on the
basis of a common integrated system of educational content. The ideas of humanization and
humanitarization of education, orientation to the full development of the preschool/primary
school children lies at the heart of this technology. The explored technology model is
considered as a complete system, the general direction of which is the formation of a child’s
entire perception of the world and the correct orientation of the objective activity and the
success in it. The author focuses on the expediency of an integrated method of education and
training, as well as provides the functional components of integrated knowledge of preschool
and primary school children of the person and surrounding world.
The development of a child during assimilation of integrated knowledge about the
person and the surrounding world is a special process that is characterized, first and
foremost, by the active emergence of new structures, new elements in the development and
establishment of the new ties between the parties of an object. This process is determined by
the integration of practical and theoretical skills. The conducted studies confirmed the
importance of this approach.
In conclusion the author identifies three functional components of the integrated
knowledge of preschool and primary school children about the person and the surrounding
world: informational, emotional, and motivating. An integrated approach allows significantly
intensify both the “intellectualization of the child’s senses” (L. Vygotsky), and emotion and
intellect. One of the conditions of implementation of the program is also to develop in children
such qualities as self-collection of information from various sources (books, media, etc.); analysis,
synthesis and classification of the received information: flow of knowledge (in particular, an
effective speech); participation in shared activities with adults and peers, mastery of the norms
and rules of behavior, relationships, understanding their appropriateness and necessity, the
formation of a constructive relationship to change, constructive conflict resolution; development
of own position, their own point of view. Knowledge and skills that are received at the end of the
experiment become central to the understanding of reality while retaining its importance for the
further development of the real world.
Key words: educational process, world view, innovation, technology, integration,
integrated technology, the child’s personality, professionalism.
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РОЗДІЛ ІV. ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
УДК 378.14:372
Ірина Бардус
Українська інженерно-педагогічна академіѐ

ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІа ОСВІТИ аК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЯТЕРНОГО ПРОФІЛЯ
Статтѐ присвѐчена досллдження можливостей фундаменталлзацлм
спецлальних дисципллн комп’ятерного спрѐмуваннѐ длѐ плдвищеннѐ ефективностл
професлйном плдготовки студентлв. Методом теоретичного аналлзу науковом й
науково-методичном ллтератури, державних стандартлв плдготовки майбутнлх
лнженерлв-педагоглв комп’ятерного профлля видллено низку проблем у системл
лнженерно-педагоглчном освлти, розв’ѐзати ѐкл можливо лише шлѐхом
фундаменталлзацлм спецлальних дисципллн. Описано можливлсть здлйсненнѐ
фундаменталлзацлм
професлйном плдготовки майбутнлх лнженерлв-педагоглв
комп’ятерного профлля на основл лнтеграцлм загальнометодологлчних законлв л
категорлй з фллософлм, математики, флзики й лнформатики.
Ключові слова: фундаменталлзацлѐ, лнтеграцлѐ, творча длѐльнлсть, флзика,
математика, фллософлѐ, лнформатика, лнженер-педагог.

Постановка проблеми. Сучасна система підготовки у вищому
навчальному закладі повинна не лише відповідати потребам часу, але й
випереджати їх, оскільки вона ю платформоя длѐ розвитку суспільства й
конкурентоспроможності майбутніх фахівців. Особливого значеннѐ цѐ теза
набуваю при підготовці майбутніх інженерів-педагогів комп’ятерного
профіля, оскільки їх професійна діѐльність безпосередньо пов’ѐзана з
комп’ятерноя технікоя та технологіѐми, розвиток ѐких відбуваютьсѐ
приблизно кожні два роки *8+. За традиційної системи навчаннѐ передати
студентам новітні науково-технічні здобутки досить непросто, оскільки
викладачу необхідно не лише вчасно одержати і осмислити самому
інформація про них, але й перетворити їх у навчальний матеріал
відповідного курсу, доступний длѐ розуміннѐ студентів, розробити
навчально-методичне забезпеченнѐ дисципліни. Природно, що до моменту
готовності всього перерахованого змістова частина розглѐнутого матеріалу
вже застаріваю, а це зумовляю постійне відставаннѐ підготовки фахівців від
сучасного виробництва [6].
Розв’ѐзати
дану
проблему
можливо
лише
за
умови
фундаменталізації освіти, що сприѐтиме навчання фахівців самостійної
швидкої адаптації до ситуацій, ѐкі зміняятьсѐ, на основі універсальних
загальнометодологічних знань і вмінь.
Аналіз актуальних досліджень. Дослідження й розроблення наукових
засад фундаменталізації професійної підготовки фахівців приділѐласѐ
належна увага, зокрема, питання фундаменталізації навчаннѐ у вищій школі
присвѐчені роботи: А. Аданнікова, С. Архангельського, О. Балахонова,
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С. Балѐювої, С. Гончаренка, О. Горѐчова, Г. Дутки, О. Ювцѐ, А. Юршова, М. Жалдака, Л. Йолгіної, С. Казанцева, В. Кінельова, В. Кондратьюва, І. Левченко,
В. Ледньова, І. Лернера, Н. Морзе, С. Носирюва, А. Ольневої, В. Разумовського,
Я. Рамського, Н. Рюзнік, М. Садовнікова, С. Семерікова, О. Сергююва,
В. Сергіюнка, Н. Стучинської, Н. Тализіної, Я. Татура, І. Теплицького,
В. Шадрикова, М. Читаліна та ін. Дані роботи висвітляять теоретичні й
методичні засади навчаннѐ фундаментальних дисциплін та інтегрованих
курсів, доводѐть доцільність використаннѐ при здійсненні фундаменталізації
інформатичних дисциплін сучасних інформаційних технологій і програмних
засобів. Проте, проблема розробки методики фундаменталізації спеціальних
дисциплін комп’ятерного спрѐмуваннѐ, ѐка б сприѐла підготовці студентів до
творчої професійної діѐльності, залишаютьсѐ невирішеноя.
Метою статті ю дослідженнѐ можливостей фундаменталізації
спеціальних дисциплін комп’ятерного спрѐмуваннѐ длѐ підвищеннѐ
ефективності професійної підготовки студентів.
Методи дослідження: теоретичний аналіз наукової та науковометодичної літератури з питань реалізації фундаменталізації освіти,
державних стандартів підготовки майбутніх інженерів-педагогів
комп’ятерного профіля.
Виклад основного матеріалу. Інженер-педагог комп’ятерного
профіля – це фахівець із подвійноя кваліфікаціюя: інженерноя – фахівець у
галузі комп’ятерних технологій, і педагогічноя – викладач технічних
дисциплін комп’ятерного спрѐмуваннѐ. Інженерна діѐльність фахівцѐ
зазначеного профіля передбачаю розробку комп’ятерних технологій обробки
інформації, програмуваннѐ, роботу з різними професійними програмними
продуктами, налагодженнѐ та ремонт комп’ятерної техніки. Педагогічна
діѐльність інженера-педагога пов’ѐзана з роботоя в професійних навчальних
закладах усіх рівнів акредитації, а також міжшкільних галузевих навчальновиробничих комбінатах на первинних посадах: молодшого фахівцѐ,
інструктора виробничого навчаннѐ, майстра виробничого навчаннѐ, учителѐ
праці та інформатики, завідувача майстерні [2].
У сучасних соціально-економічних умовах професійна підготовка
майбутніх інженерів-педагогів комп’ятерного профіля, набуваю нового
змісту: швидка зміна технологій, ѐка викликаю моральне старіннѐ
обладнаннѐ, вимагаю від фахівців глибоких фундаментальних знань,
здатності швидко освоявати нові технології та сформовані навички
самоосвіти протѐгом життѐ; подвійна кваліфікаціѐ інженера-педагога
обумовляю необхідність ѐкісної технічної й методичної підготовки, що
передбачаю сформовані навички продуктивної творчої діѐльності.
Проте, на сьогодні в системі інженерно-педагогічної освіти
спостерігаютьсѐ низка суперечностей, розв’ѐзати ѐкі можливо лише за
умови її фундаменталізації.
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По-перше, ѐкісна підготовка фахівців подвійної кваліфікації, що
пов’ѐзана зі збільшеннѐм необхідності засвоюннѐ студентами значного
обсѐгу навчального матеріалу з різних предметних галузей, неможлива за
умови діячої несистемної й переважно фрагментарної фундаменталізації
навчальних дисциплін, що призводить до неѐкісного засвоюннѐ сукупності
різнорідних знань, без усвідомленнѐ їх взаюмозв’ѐзку та ролі в подальшій
професійній діѐльності.
По-друге, необхідність засвоюннѐ студентами нових інформаційних
технологій, ѐкі постійно зміняятьсѐ, викликаю необхідність вивченнѐ
фундаментальних загальнометодологічних філософських, математичних,
природничих, інформатичних законів і категорій, ѐкі лежать в основі цих
технологій, проте сучасна система підготовки у вищому навчальному
закладі характеризуютьсѐ переважно декларативноя подачея навчального
матеріалу, без глибокої міжпредметної інтеграції.
По-третю, не викликаю ніѐких сумнівів, що професійна діѐльність
інженера-педагога ю творчоя, проте студенти у ВНЗ виконуять переважно
репродуктивну навчально-пізнавальну діѐльність під час оволодіннѐ
знаннѐми та вміннѐми зі спеціальних дисциплін, через що не оволодіваять
навичками продуктивної творчої діѐльності.
По-четверте,
логіка
представленнѐ
навчального
матеріалу
фундаментальних і спеціальних дисциплін маю відображати співвідношеннѐ
між фундаментальними теоріѐми, методами дослідженнѐ, логічними
висновками про наслідки й практичне застосуваннѐ *3+, проте, сьогодні під
час професійної підготовки спостерігаютьсѐ тенденціѐ навчаннѐ студентів
лише наслідків і практичного застосуваннѐ фундаментальних теорій. Це
призводить до відсутності у студентів баченнѐ перспектив розвитку
відповідної галузі виробництва, розуміннѐ впливу наукових досѐгнень
фундаментальних наук на розвиток галузі, несформованості навичок
використаннѐ методів моделяваннѐ у творчій професійній діѐльності.
До фундаментальних наук належать такі основні визначеннѐ, понѐттѐ
та закони, що ю первинними, не ю наслідками інших наук і безпосередньо
відображаять, синтезуять у закони й закономірності факти, ѐвища природи
та суспільства. При цьому фундаментальні науки маять оріюнтувати
спеціаліста в своїй галузі, дозволѐти йому не лише самостійно аналізувати
наѐвні в ній нагромадженнѐ, а й передбачати її подальший розвиток *6+. Длѐ
фахівців у галузі комп’ятерних технологій фундаментальними науками ю:
філософіѐ, математика, фізика, інформатика.
Філософіѐ виступаю першоджерелом усіх наук, її закони й категорії
описуять найзагальніші риси дійсності, основи буттѐ і пізнаннѐ, що
вивчаятьсѐ не безпосередньо, а через узагальненнѐ даних інших наук та
осмисленнѐ всіюї існуячої культури, її світоглѐдних структур.
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Математика дозволѐю перевести базові, інтуїтивні підходи до
розуміннѐ дійсності, ѐкі ґрунтуятьсѐ на суто ѐкісних, приблизних описах, на
мову точних визначень і формул, із ѐких можливі кількісні висновки.
Математика вивчаю математичні структури, ѐкі можуть бути моделѐми
реальних ѐвищ, тобто за допомогоя математичних методів можна
досліджувати процеси, що протікаять у навколишньому світі. Таким чином,
математика з точки зору особливості предмета ю формальноя галуззя
знаннѐ, у той час ѐк інші галузі знаннѐ можна охарактеризувати ѐк змістові.
Характерноя рисоя математики ю те, що вона, у силу зазначеної особливості
досліджуваних нея закономірностей, застосовуютьсѐ практично в усіх
областѐх науки, а також безпосередньо в різних областѐх практики [4].
Фізика забезпечую розвиток фізичного мисленнѐ студентів, розкриттѐ
загальних фізичних принципів, що лежать в основі функціонуваннѐ
сучасної техніки, прищепленнѐ майбутнім фахівцѐм навичок проведеннѐ
вимірявань і застосуваннѐ фізичних методів дослідженнѐ *5+.
Інформатика ю основоя розуміннѐ сутності інформації та інформаційних процесів, методів їх вивченнѐ за допомогоя інформаційних моделей *6+.
Отже, використаннѐ фундаментальних законів і категорій філософії,
математики, фізики та інформатики надаять можливість методологічно
однаково представлѐти зміст різних навчальних дисциплін, що сприѐю
підвищення рівнѐ методологічної підготовки студентів, і дозволѐю
сформувати науковий, системний стиль їх мисленнѐ. Крім того, на думку
Н. Рюзнік, виділеннѐ зв’ѐзків між зовні різними ѐвищами і процесами, що
вивчаятьсѐ в різних навчальних дисциплінах, стимуляю студентів до
активізації пізнавальної активності, мобільного переносу знань, самостійного
пошуку й виѐвленнѐ інваріантних складових матеріального світу [5].
На нашу думку, ѐкість професійної підготовки майбутніх інженерівпедагогів комп’ятерного профіля підвищитьсѐ за умови системної
філософсько-природничо-математичної фундаменталізації змісту дисциплін
комп’ятерного спрѐмуваннѐ. При такому підході студенти будуть самостійно
набувати нових знань і вмінь з технічних дисциплін на основі оперативної
інтеграції тріади інваріантних знань «філософіѐ-математика-фізика
(інформатика)», залучаячись до творчої навчально-пізнавальної діѐльності.
Ураховуячи дослідженнѐ В. Хоменка *7+ щодо дуальності
професійної діѐльності інженера-педагога, ѐкі доводѐть наѐвність
однакових видів інженерної та педагогічної діѐльності майбутніх фахівців,
можна сказати, що знаннѐ фундаментальних методологічних законів і
категорій філософії, математики, фізики та інформатики однаково важливі
длѐ ѐкісного виконаннѐ не тільки технічної діѐльності, а й педагогічної.
Отже, фундаменталізаціѐ навчаннѐ спеціальних дисциплін комп’ятерного
спрѐмуваннѐ підвищить ѐкість методичної підготовки майбутніх інженерівпедагогів комп’ятерного профіля.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Сьогодні, в
умовах інформаційного суспільства, потребую оновленнѐ система
професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ятерного
профіля, ѐка б сприѐла формування в них фундаментальних
загальнометодологічних знань, навичок продуктивної творчої діѐльності
(заснованих на загальнометодологічних видах діѐльності), навичок
самоосвіти та професійних компетентностей.
Фундаменталізаціѐ професійної підготовки студентів інженернопедагогічних спеціальностей комп’ятерного профіля на основі інтеграції
інваріантних законів і категорій із філософії, математики, фізики й
інформатики ю важливоя умовоя ѐкісної підготовки майбутніх фахівців до
творчої професійної діѐльності.
Здійснити фундаменталізація професійної підготовки майбутніх
інженерів-педагогів комп’ятерного профіля, дозволѐть наші подальші
розробки:
– концепціѐ
системної
диференційно-інтегративної
фундаменталізації професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
комп’ятерного профіля на основі інтеграції загальнометодологічних
законів і категорій із філософії, математики, фізики й інформатики;
– методична система фундаменталізованої професійної підготовки
майбутніх інженерів-педагогів комп’ятерного профіля на засадах
фундаменталізації змісту технічних дисциплін на основі універсальних
філософських, математичних та природничо-наукових законів і категорій,
та юдності системного, синергетичного, прогностичного, діѐльнісного,
компетентнісного, особистісно-оріюнтованого й гуманістичного підходів;
– моделі змісту навчальних елементів технічних дисциплін на основі
універсальної іюрархічної структури, ѐка відображаю оперативну
фундаменталізація та інтеграція тріади знань «філософіѐ-математикафізика (інформатика)»;
– моделі методу й засобів навчаннѐ технічних дисциплін, основу ѐких
складаю алгоритм отриманнѐ технічного знаннѐ шлѐхом оперативної
фундаменталізації та інтеграції тріади знань «філософіѐ-математика-фізика
(інформатика)».
ЛІТЕРАТУРА
1. Балѐева С. А. Теоретические основы фундаментализации общенаучной
подготовки в системе высшего технического образованиѐ : дис... д-ра пед. наук :
13.00.01 – общаѐ педагогика / С. А. Балѐева ; Московский педагогический
государственный університет. – М., 1999. – 458 с.
2. Бардус І. О. Професійно-оріюнтоване навчаннѐ фізики студентів інженернопедагогічних спеціальностей комп’ятерного профіля : дис. ... кандидата пед. наук :
13.00.02 / Бардус Ірина Олександрівна. – Бердѐнськ : Бердѐнський державний
педагогічний університет, 2012. – 258 с.

176

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)
3. Юмчик Лябов. Прогностичний підхід до формуваннѐ змісту навчальних
предметів у ПТНЗ / Л. Юмчик, У. Смолінська // Педагогіка і психологіѐ проф. освіти :
наук.-метод. журн. – 2014. – № 2. – С. 75–82.
4. Кондратьев В. В. Фундаментализациѐ профессионального образованиѐ
специалиста на основе непрерывной математической подготовки в условиѐх
технологического университета : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора
пед. наук : спец. 13.00.08 «Теориѐ и методика профессионального образованиѐ»
/ В. В. Кондратьев ; Казанский гос. технологич. ин-т. – Казань, 2000. – 40 с.
5. Резник
Н. И.
Вопросы
образованиѐ
:
Инвариантный
подход.
Компетентностный подход : монографиѐ / Н. И. Резник, О. Г. Берестнева,
Л. Ф. Алексеева, Г. Е. Шевелев. – Томск : Изд-во Томского политехнического
университета, 2009. – 470 с.
6. Семеріков С. О. Фундаменталізаціѐ навчаннѐ інформатичних дисциплін у
вищій школі : монографіѐ / С. О. Семеріков. – Кривий Ріг : Мінерал ; К. : НПУ ім. М. П.
Драгоманова, 2009. – 340 с.
7. Хоменко В. Г. Теоретичні та методичні засади проектуваннѐ дуального змісту
професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ятерного профіля :
монографіѐ / В. Г. Хоменко. – Бердѐнськ : БДПУ, 2015. – 473 с.
8. Moore Gordon. Cramming More. Components onto Integrated Circuits / Gordon
E. Moore // Electronics. – 1965. – Vol. 38. – P. 114–117.

РЕЗЯМЕ
Бардус И. Фундаментализациѐ образованиѐ как условие эффективной
подготовки будущих инженеров-педагогов компьятерного профилѐ.
Статьѐ посвѐщена исследования возможностей фундаментализации
специальных дисциплин длѐ повышениѐ эффективности профессиональной
подготовки студентов. Методом теоретического анализа научной и научнометодической литературы, государственных стандартов подготовки будущих
инженеров-педагогов компьятерного профилѐ выделен рѐд проблем в системе
инженерно-педагогического образованиѐ, решить которые возможно путем
фундаментализации специальных дисциплин. Описана возможность осуществлениѐ
фундаментализации профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов
на основе интеграции общеметодологических законов и категорий из философии,
математики, физики и информатики.
Ключевые
слова:
фундаментализациѐ,
интеграциѐ,
творческаѐ
деѐтельность, физика, математика, философиѐ, информатика, инженер-педагог.

SUMMARY
Bardus I. Fundamentalization of education as a condition for the effective training of
the future engineers-pedagogues of computer profile.
The article investigates possibilities of fundamentalization of special computer-oriented
disciplines to improve the efficiency of vocational training of students. А number of problems in
the system of engineering and teacher education was highlighted by the method of theoretical
analysis of scientific and technical literature, national standards of training of the future
engineers-pedagogues of computer profile. That are, firstly, non systemic and mostly
fragmentary fundamentalization of educational disciplines, leading to poor learning of diverse
set of knowledge by the students without understanding their relationship and their role in the
future professional activity. Secondly, the system of training at the university is characterized by
mainly declarative supply of educational material of special subjects, without deep
interdisciplinary integration of general methodological fundamental philosophical,
mathematical, natural, information laws and categories that underlie the development of
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computer technology. Thirdly, the professional activity of an engineer-pedagogue is creative, but
students at the university mainly perform reproductive teaching and learning activities in the
mastery of knowledge and skills on specific subjects and do not acquire productive skills of
creative activity. Fourthly, the logic of presenting educational material of fundamental and
special disciplines does not meet the logic of scientific knowledge, which leads to a lack of vision
of relevant industries among students, understanding the impact of scientific advances of basic
sciences in the development industry.
It is possible to solve listed problems by the system fundamentalization of vocational
training of the future engineers-pedagogues based on the integration of general methodological
laws and categories of philosophy, mathematics, physics and computer science. In this approach,
students will independently acquire new knowledge and skills in technical disciplines based on
the operational integration of the triad of invariant knowledge “philosophy, mathematics,
physics (computer science)” engaging in creative teaching and learning activities.
Further development will allow accomplish fundamentalization of vocational training
of the future engineers-pedagogues of computer profile with the following: concept of
system differential-integrative fundamentalization of vocational training, methodological
system of fundamentalization of vocational training of the future engineers-pedagogues of
computer profile, content model of learning elements of technical disciplines, methods and
means of teaching engineering disciplines based on the algorithm of obtaining technical
knowledge by operational integrating of knowledge triad “philosophy, mathematics, physics
(computer science)”.
Key words: fundamentalization, integration, creative activities, physics, mathematics,
philosophy, computer science, engineer-pedagogue.

УДК 371.134 (477):811(07)
Віта Безлюдна
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У
СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статтл ми ставимо за мету висвлтлити сутнлсть понѐттѐ «професлйна
плдготовка майбутнлх учителлв лноземних мов», з’ѐсувати професлйнл вмлннѐ та
функцлм, ѐкл будуть необхлдними в майбутнлй професлйнлй длѐльностл студентлв.
Автор акцентую увагу на найважливлших характеристиках, що маять формуватисѐ
у студентлв вищих навчальних закладлв у процесл мх професлйном плдготовки.
Досѐгнення мети сприѐло використаннѐ таких методлв: вивченнѐ, аналлз та
узагальненнѐ нормативном, педагоглчном, науково-методичном ллтератури.
Перспективоя подальших наукових розвлдок може стати аналлз основних категорлй
понѐттѐ професлйна плдготовка майбутнлх учителлв лноземних мов.
Ключові слова: професлйна плдготовка, майбутнлй учитель, лноземнл мови,
процес навчаннѐ, умлннѐ, знаннѐ, навички.

Постановка проблеми. Зміст педагогічного процесу у виші полѐгаю у
формуванні фахівцѐ у сфері професійної діѐльності, озброюного
спеціальними знаннѐми, уміннѐми й навичками. До особливостей процесу
навчаннѐ іноземної мови у виші належить той чинник, що професійне
навчаннѐ здійсняютьсѐ спочатку на основі середньої освіти, і згодом у
вищій школі. Цей чинник передбачаю певну педагогічну послідовність, у
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ѐкій системний розвиток нового етапу навчаннѐ й підготовки у вищій школі
конструктивно здійсняютьсѐ в діалектичному зв’ѐзку з попереднім,
відповідно до умов, цілей і завдань формуваннѐ особистості студента ѐк
майбутнього фахівцѐ.
Іноземна мова об’юктивно ю суспільноя цінністя, тому вкляченнѐ її у
програму вищої освіти – соціальне замовленнѐ суспільства. Іноземна мова,
ѐк і рідна, не існую ізольовано в суспільстві і не може жити своїм власним
життѐм. Вона тісно пов’ѐзана з усіма сферами життюдіѐльності суспільства:
економікоя, політикоя, мистецтвом, освітоя, військовоя сфероя тощо,
відображаячи менталітет, культуру країни, ѐку представлѐю [2].
Аналіз актуальних досліджень. У розвитку теорії сучасної
педагогічної освіти ю низка значних досліджень, що розкриваять зміст
професійної
підготовки
й
формуваннѐ
особистості
педагога:
фундаментальне значеннѐ маять у цьому плані роботи О. Бігич, М.
Бубаноої, О. Місечко, О. Троценко, Л. Хоружої, Л. Поліщук, Н. Колесник, О.
Щербакової та ін.
Мета статті полѐгаю у висвітленні сутності феномену професійна
підготовка майбутніх учителів іноземних мов, з’ѐсуванні професійних умінь,
ѐкі будуть необхідними в майбутній професійній діѐльності студентів.
Методи дослідження. Аналіз та узагальненнѐ нормативної,
педагогічної, науково-методичної літератури.
Виклад основного матеріалу. Нове призначеннѐ іноземної мови в
умовах сьогоденнѐ, спричинило необхідність вирішеннѐ цілої низки
проблем професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у ВНЗ,
що засвідчуять такі нормативні документи: Закон України «Про вищу
освіту», Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століттѐ»),
Державна програма «Вчитель», Державний освітній стандарт з іноземної
мови, Концепціѐ розвитку педагогічної освіти, Концепціѐ мовної освіти в
Україні, Національна Доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті,
Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в
ювропейський освітній простір, Концепціѐ підготовки вчителѐ іноземної
мови в Україні, у ѐкій основними принципами окреслено «ступеневу
плдготовку вчителѐ лноземном мови, її варіативність, професійну
спрѐмованість і гуманізація навчаннѐ, міжпредметні зв’ѐзки,
індивідуально-творчий підхід до студента» *5].
Отож, розглѐдаячи професійну підготовку вчителѐ в широкому
розумінні, науковці переважно розуміять її ѐк невід’юмну складову
системи вищої педагогічної освіти.
У розвитку сучасної теорії і практики вітчизнѐної й зарубіжної освіти
накопичені значні наукові напрацяваннѐ, що розкриваять зміст дефініції
професійної підготовки майбутнього вчителѐ: істотне значеннѐ маять у цьому
плані роботи М. Бубанової, В. Кузѐ, О. Павлик, Л. Поліщук,. Л. Хоружої та ін.
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Дослідницѐ М. Бубанова акцентую увагу на тому, що під понѐттѐм
«професлйна плдготовка майбутнього вчителѐ» в педагогіці й методиці
розуміять юдність змісту, структури, цілей навчаннѐ й вихованнѐ студентів,
способів реалізації набутих знань, навичок і вмінь у роботі з учнѐми.
Дослідницѐ зауважую, що професійна підготовка маю подвійне значеннѐ й
повинна розглѐдатисѐ ѐк процес (навчаннѐ) та ѐк результат (готовність),
визначаютьсѐ сукупністя вимог, ѐкі висуваятьсѐ до певного фахівцѐ *1, 19].
Водночас, Л. Поліщук під професлйноя плдготовкоя майбутнлх
учителлв розумію цілеспрѐмований, планомірний і організований процес
педагогічних впливів, ѐк у процесл навчаннѐ, так і в позанавчальний час,
унаслідок ѐкого у студентів формуятьсѐ професійно-значущі й особистісні
ѐкості, вони оволодіваять професіюя і спеціальністя *8, 117].
О. Павлик, у своя чергу, вдаютьсѐ до такого визначеннѐ: «професійна
підготовка майбутнього вчителѐ – цілісний процес засвоюннѐ та
закріпленнѐ загально-педагогічних і спеціалізованих знань, умінь і
навичок, результатом ѐкого вважаютьсѐ виробленнѐ в майбутніх учителів
готовності до професійної діѐльності» *7+.
Зіставленнѐ та аналіз цих дефініцій дозволѐять помітити, що в обох
випадках професійна підготовка майбутніх учителів розглѐдаютьсѐ ѐк
професійне навчаннѐ студентів і відображаю процес здобуттѐ знань, умінь і
навичок. Проте професійна підготовка майбутніх учителів не може
обмежуватисѐ оволодіннѐм майбутніми фахівцѐми лише процесуальним
аспектом. Необхідна також цілеспрѐмована діѐльність із формуваннѐ та
розвитку професійних і особистісно-значущих ѐкостей, що забезпечуять
результативність обраної діѐльності.
Найбільш повне визначеннѐ цього понѐттѐ запропонувала у своюму
дослідженні Л. Хоружа, ѐка професійну підготовку майбутнього вчителѐ
розглѐдаю в широкому значенні – … ѐк сукупність теоретичних знань, практичних умінь, досвіду та особистісних ѐкостей учителѐ, діалектичний перебіг
ѐких забезпечую ефективність та результативність педагогічної дії *10, 18].
У розмежуванні змісту окреслених вище понѐть нам імпонуять
думки В. Кузѐ щодо підготовки майбутніх учителів: «…. в освіті нині чітко
окресляютьсѐ зміщеннѐ акцентів − від навчаннѐ абстрактних істин до
оволодіннѐ практичними конкретними корисними знаннѐми вихованнѐ
мотивації до самовдосконаленнѐ і підготовки, до реальних умов життѐ, до
нестабільності та невизначеності в ньому» *6, 1+, учений накресляю
портрет сучасного вчителѐ, на досѐгненнѐ ѐкого маю спрѐмовуватисѐ
навчально-виховний процес у педагогічному університеті, а саме:
- наѐвність професійних, загальнонаукових та особистісних рис, що
маять формуватисѐ в гармонії зі шкільноя концепціюя, відповідати
потребам сучасної школи;
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- віра в обдаруваннѐ кожної без винѐтку дитини;
- сповідуваннѐ принципу природовідповідності;
володіннѐ
найновішими
педагогічними
технологіѐми
(індивідуалізації та диференціації навчаннѐ, електронно-інформаційними,
педагогіки співробітництва, новим глобальним педагогічним мисленнѐм);
- наѐвність творчих, дослідницьких, експериментаторських умінь,
прагненнѐ до розробки і впровадженнѐ в практику нових прогресивних
технологій та власних дидактичних і виховних знахідок *4, 34].
Серед найважливіших характеристик, що маять формуватисѐ у студентів ВПНЗ у процесі їх професійної підготовки, Н. Ігнатенко відносить: раціоналізм і прагматизм; високий рівень професіоналізму; активність, діловитість,
мобільність; почуттѐ відповідальності, уміннѐ працявати; уміннѐ швидко
оріюнтуватисѐ в ситуації, приймати рішеннѐ; повагу до праці, потребу підвищувати рівень знань; наѐвність культури, ділової етики і спілкуваннѐ *3, 10].
Сучасна освіта в галузі іноземних мов оріюнтована не лише на
здобуттѐ студентами лексичних та граматичних знань, а й розвиток тих
професійних умінь, ѐкі будуть необхідними в майбутній професійній
діѐльності студентів. Основу ціюї діѐльності складаять вісім видів умінь:
 проектувальні (уміннѐ спланувати будь-ѐкий вид роботи);
 адаптаційні (уміннѐ застосувати свій план у конкретних навчальних
умовах);
 організаційні (уміннѐ організувати будь-ѐкий вид роботи); мотиваційні
(уміннѐ мотивувати учнів до навчальної діѐльності);
 комунікативні (уміннѐ спілкуватисѐ на уроці і поза ним);
 уміннѐ контроля й самоконтроля;
 пізнавальні (уміннѐ вести дослідницьку діѐльність);
 допоміжні (уміннѐ співати, грати на інструменті, малявати тощо).
Саме ці вміннѐ в сукупності і складаять основу, стрижень
професійної діѐльності. Процес навчаннѐ значноя міроя ю моделяваннѐм
учительської діѐльності у ВПНЗ, моделяваннѐм із метоя розвитку
зазначених умінь *11, 100].
Професійній діѐльності вчителѐ будь-ѐкого предмета властиві такі
функції: розвивальна; виховна; комунікативна; гностична; конструктивнопланувальна; організаторська.
Разом із тим, кожен учитель-предметник маю особливу специфіку
своюї професійної діѐльності. Так, учитель іноземної мови повинен мати
високий рівень знань із іноземної мови, володіти лінгвокраїнознавчоя та
соціокультурноя інформаціюя, методикоя викладаннѐ іноземної мови та
новими розробками в цій сфері.
Досллдженнѐ авторських трактувань розглѐнутих понѐть
дозволѐять видллити власну позицля, що визначаю сутнлсть професлйном
плдготовки майбутнього вчителѐ у ВНПЗ. Професлйна плдготовка
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майбутнього вчителѐ – це система органлзацлйно-педагоглчних заходлв,
зорлюнтована на особистлсний розвиток студента, метоя й клнцевим
результатом ѐком ю формуваннѐ готовностл студентлв до виконаннѐ
майбутньом професлйном длѐльностл.
Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов посідаю
сьогодні відповідне місце в системі вищої професійної освіти. Поступово
зміняютьсѐ ставленнѐ до оволодіннѐ іноземноя мовоя ѐк до
другорѐдного завданнѐ, що забезпечую лише загальнокультурну підготовку
майбутнього фахівцѐ, оскільки:
• іноземна мова слугую ефективним фактором гуманізації освіти,
оскільки її використаннѐ пов’ѐзано з процесом спілкуваннѐ, спрѐмованим
на налагодженнѐ міжособистісних стосунків. Вона розглѐдаютьсѐ не тільки
ѐк засіб гуманітаризації, що впливаю на розвиток особистості того, кого
навчаять, але й ѐк частина його професійної підготовки;
• неможливо правильно виразити своя думку іноземноя мовоя без
усвідомленнѐ фактів дійсності, предметів і ѐвищ, про ѐкі йде мова. Отже,
оволодіннѐ іноземноя мовоя, її усвідомлене використаннѐ сприѐю
розвиткові мисленнѐ;
• оволодіннѐ іноземноя мовоя розвиваю й логічне мисленнѐ
особистості, оскільки в мові відбиваютьсѐ логічність і системність
усвідомленнѐ матеріального світу;
• оволодіннѐ іноземноя мовоя у вищих навчальних закладах
сприѐю вироблення в студентів уміннѐ правильно і грамотно передавати
свої думки рідноя мовоя, попереджаю й сприѐю подолання професійної
недорікуватості, розвиткові мовленнювої культури особистості;
• за допомогоя іноземної мови студенти знайомлѐтьсѐ: з
культуроя, мистецтвом країни, мову ѐкої вони вивчаять, з творами її
поетів, письменників; із побутом, звичаѐми, вдачами, етикоя народу, мову
ѐкого вони вивчаять; із загальнолядськими цінностѐми тощо, що сприѐю
розвиткові загальної культури особистості;
• оволодіннѐ іноземноя мовоя дозволѐю ознайомитисѐ з культуроя
письмового спілкуваннѐ. Знаннѐ майбутніх фахівців збагачуять і переклад
наукової статті, і складаннѐ реферату або анотації, написаннѐ доповіді тощо;
• завдѐки знання іноземних мов фахівець-випускник вищого
навчального закладу здобуваю інформація про розвиток своюї галузі
професійної діѐльності за кордоном, маю можливість порівнявати
досѐгненнѐ своюї країни і свої власні з досѐгненнѐми колег-представників
професії за кордоном; бере участь у науково-технічній творчості,
забезпечую відповідність результатів своюї праці рівня світових стандартів;
• значимість длѐ майбутнього фахівцѐ різних умінь у галузі іноземної
мови визначаютьсѐ необхідністя читати й перекладати спеціальну
літературу, вміти вивчати і систематизувати матеріали про професійну
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діѐльність, уможливляю ділове листуваннѐ іноземноя мовоя, проведеннѐ
діалогів із ділових тем тощо;
• поступово в студентів вироблѐютьсѐ вміннѐ самостійно працявати
з іншомовноя професійноя інформаціюя, що відіграю важливу роль у
професійній діѐльності;
• індивідуалізаціѐ під час оволодіннѐ іноземними мовами,
формуваннѐ в майбутніх фахівців уміннѐ самостійно одержувати необхідні
знаннѐ, уміннѐ застосовувати й оновлявати їх змушую по-новому
осмислити процес професійної підготовки в цілому, відібрати найбільш
раціональні і прийнѐтні з існуячих методик, удосконалявати окремі
прийоми *9, 39–40].
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов посідаю сьогодні
провідне місце в системі вищої освіти. Вона ѐвлѐю собоя освоюннѐ
майбутнім фахівцем професійних знань, умінь і досвіду, необхідних длѐ
подальшого успішного виконаннѐ професійних завдань.
Перспективу подальших досліджень ми вбачаюмо в аналізі основних
категорій понѐттѐ «професійна підготовка майбутніх учителів іноземних
мов».
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РЕЗЯМЕ
Безлюдная В. Профессиональнаѐ подготовка будущих учителей иностранных
ѐзыков в системе высшего образованиѐ.
В статье мы ставим целья осветить сущность понѐтиѐ «профессиональнаѐ
подготовка будущих учителей иностранных ѐзыков», выѐснить профессиональные
умениѐ и функции, которые будут необходимы в будущей профессиональной
деѐтельности студентов. Автор акцентирует внимание на важнейших
характеристиках, которые должны формироватьсѐ у студентов высших учебных
заведений в процессе их профессиональной подготовки. Достижения цели
способствовало использование таких методов: изучение, анализ и обобщение
нормативной, педагогической, научно-методической литературы. Перспективой
дальнейших научных исследований может стать анализ основных категорий
понѐтиѐ «профессиональнаѐ подготовка будущих учителей иностранных ѐзыков».
Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка, будущий учитель,
иностранные ѐзыки, процесс обучениѐ, умениѐ, знаниѐ, навыки.

SUMMARY
Bezlyudna V. Professional training of future foreign languages teachers in the system
of the higher education.
The aim of our article is to cover the essence of professional training of the future
foreign languages teachers’ concept, to find out professional abilities and functions which are
necessary for students’ future professional activity. The author focuses attention on the
major characteristics which students must form at higher education institutions in the
process of their professional training.
The goal of the study was facilitated by the use of the following methods: study,
analysis and syntheses of pedagogical and scientifical-methodological literature.
Professional training of future teachers can’t be limited only by mastering procedural
aspect by a future teacher. Also purposeful activities for formation and development of the
professional and personally significant qualities which provide productivity of the chosen
activity are necessary.
The basis of student’s professional activity includes eight types of abilities: design,
adaptation, organizational, motivational, communicative, ability of control and self-checking,
informative, auxiliary. These abilities in total also make a basis, a core of professional activity.
Training process substantially is a modeling of teacher’s activity in higher educational
establishments, modeling for the purpose of development of the specified doctrines.
In the article it is noted that the teacher of a foreign language must have a high
standard of foreign language knowledge, own lingvo-cultural and sociocultural information,
a technique of teaching a foreign language and new development skills in this sphere.
The author comes to the conclusion that professional training of the future foreign
languages teachers takes the conducting place in the system of higher education today. It
means getting by the future experts of professional knowledge, abilities and experience
which are necessary for the subsequent successful performance of their professional tasks.
Further research could be the study of the main categories of professional training of
future foreign languages teachers’ concept.
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Тетяна Білявська
Миколаївський національний
університет імені В. О. Сухомлинського

ФОРМУВАННа МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (АКЦЕНТОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ)
Свлтовл тенденцлм глобаллзацлм, соцлально-економлчнл трансформацлм в Украмнл
висуваять новл вимоги до професлйном плдготовки майбутнлх учителлв початковом
школи. У цьому контекстл беззаперечноя ю роль влтчизнѐном системи освлти, ѐка
повинна забезпечити формуваннѐ клячових компетентностей майбутнлх спецлаллстлв.
У статтл висвлтлено основнл проблеми формуваннѐ акцентологлчном грамотностл
майбутнлх учителлв початковом школи ѐк важливом складовом фаховом мовном плдготовки.
З’ѐсовано причини порушеннѐ акцентуацлйних норм у мовленнл студентлв л визначено
шлѐхи вдосконаленнѐ рлвнѐ мовном освлти в контекстл сучасних вимог.
Ключові слова: професлйна освлта, ѐклсть освлти, мовна компетентнлсть,
акцентологлчний рлвень, майбутнлй учитель, початкова школа.

Постановка проблеми. Формуваннѐ клячових компетентностей і
створеннѐ ефективних механізмів їхнього запровадженнѐ ю сьогодні одним із
ефективних шлѐхів оновленнѐ змісту освіти. У цьому контексті важливим
видаютьсѐ вдосконаленнѐ акцентологічної грамотності ѐк важливої складової
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Важливим длѐ
фахового усного мовленнѐ ю не лише знаннѐ акцентуаційних норм
української мови, а й дотриманнѐ їх у процесі професійного спілкуваннѐ.
Адже правильність наголошуваннѐ слів – це важлива ознака культури
мовленнѐ особистості. Відомо, що в сучасній українській літературній мові
існуять акцентуаційні норми, ѐкі склалисѐ впродовж історичного розвитку
нашої мови. Тому важливе завданнѐ вчителѐ початкової школи – знати ці
норми й дотримуватисѐ їх у своїй педагогічній діѐльності.
Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ вивченнѐ формуваннѐ
акцентологічної компетенції учителів початкової школи в науковій літературі
варто розглѐдати в педагогічному, лінгвістичному та, відповідно,
лінгводидактичному аспектах. Так, проблему компетентнісного підходу в
освіті досліджували такі вчені, ѐк: Н. Бібік, Л. Ващенко, І. Юрмаков,
О. Локшина, О. Савченко, О. Пометун, Л. Овчарук, Н. Хомський, А. Хуторський
та ін.). Лінгвістичну основу цього питаннѐ закладено у працѐх вітчизнѐних
мовознавців (Т. Бровченко, В. Вінницький, І. Огіюнко, М. Плящ, О. Пономарів,
В. Склѐренко та ін.). У контексті реалізації компетентнісної парадигми
сучасної мовної освіти у вищій школі важливими ю розвідки відомих
українських лінгводидактів (О. Білѐюва, М. Пентиляк, К. Климової та ін.).
Однак попри певну кількість сучасних досліджень із методики навчаннѐ
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української мови у вищій школі, ѐкі висвітляять різні аспекти мовної
підготовки вчителів, ґрунтовних цілісних досліджень щодо проблем
формуваннѐ акцентологічної грамотності майбутніх учителів початкової
школи вкрай мало.
Мета статті – висвітлити основні аспекти формуваннѐ акцентологічної
компетенції майбутніх учителів початкової школи ѐк невід’юмної складової
фахової мовної підготовки.
Методи дослідження. У роботі застосовано теоретичні та
емпіричні методи дослідженнѐ. У межах теоретичних методів здійснено
аналіз і синтез літератури з дидактики, лінгводидактики, філософії освіти,
загального й українського мовознавства; аналіз державних документів у
галузі мовної освіти; аналіз обсѐгу і змісту підручників та навчальних
посібників з української мови длѐ студентів педагогічних спеціальностей
вищих навчальних закладів; аналіз усного й писемного мовленнѐ
майбутніх учителів початкової школи; аналіз і синтез передового досвіду
роботи науковців, викладачів філологічних дисциплін педагогічних
факультетів вищих навчальних закладів. За допомогоя емпіричних методів
проведено інтерв’яваннѐ й усне опитуваннѐ студентів, анкетуваннѐ та
тестуваннѐ, аналіз письмових робіт студентів.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні актуальним питаннѐм
залишаютьсѐ реалізаціѐ компетентнісної парадигми мовної освіти, ѐка ю
невід’юмноя складовоя фахової підготовки майбутніх спеціалістів. Одніюя з
важливих складових мовної підготовки ю формуваннѐ акцентологічної
грамотності майбутніх учителів початкової школи. У контексті нашого
дослідженнѐ актуальним видаютьсѐ формуваннѐ мовної компетентності
майбутніх учителів початкової школи в межах певних філологічних дисциплін
(зокрема, сучасна українська літературна мова з практикумом, українська
мова (за професійним спрѐмуваннѐм)). У робочих програмах зазначених
дисциплін на опрацяваннѐ ціюї теми на педагогічних факультетах визначено
значно менше годин, ніж на філологічних. Крім цього, в умовах кредитнотрансферної системи (маюмо на увазі значне скороченнѐ аудиторних годин)
тему «Наголос» пропонуять здебільшого на самостійне опрацяваннѐ. ак
наслідок, аналіз результатів дослідженнѐ з цього питаннѐ засвідчив, що в
мовленні сучасних студентів наѐвні відхиленнѐ від сучасних акцентуаційних
норм, ѐкі пов’ѐзані з низьким рівнем знань або відбиваять регіональні
особливості вимови. Це даю підстави вважати, що важливим етапом у
формуванні акцентуаційної грамотності повинно бути ґрунтовне засвоюннѐ,
насамперед, теоретичного матеріалу з мовного розділу «Акцентологіѐ»
(зокрема, з теми «Наголос»). Не викликаю сумнівів, що саме теоретична база
закладе міцне підґрунтѐ, що сприѐтиме в подальшому вироблення
практичних умінь і навичок. Однак важливим ю не лише міцне засвоюннѐ
теоретичного матеріалу, ѐке пропонуять підручники длѐ педагогічних
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факультетів, а й розширеннѐ обсѐгу теоретичних відомостей у межах ціюї
теми. Отже, на цьому етапі важливо, щоб студенти ознайомилисѐ з видами
наголосу; знали його функції в українській мові, на належному рівні
оволоділи сучасними акцентуаційними нормами; усвідомили, ѐке значеннѐ
маю дотриманнѐ цих норм у педагогічній діѐльності майбутнього вчителѐ
початкової школи. Варто зазначити, що наголос – це найменша
суперсегментна одиницѐ в мовленнювому ланцяжку. Він не ю самостійним
ѐвищем, а нашаровуютьсѐ на інші сегментні одиниці (фонеми, склади),
виступаячи з ними в нерозривній юдності. ак суперсегментна одиницѐ
наголос виконую певні функції: 1) конститутивну (наголос виділѐю склад у
межах ритмічної структури); 2) ідентифікаційну (ю необхідним длѐ
розпізнаваннѐ слова (замок – замок); 3) диференційну (вільний наголос даю
можливість диференціявати різні слова (обід – обід), форми слів (рука – руки,
село – села), граматичні значеннѐ (рука – руки, село – села); 4) експресивну
(наголос ю елементом інтонації фрази).
Наступне важливе питаннѐ, ѐке необхідно висвітлити, стосуютьсѐ
фонетичної природи наголосу. Варто наголосити, що цѐ проблема
належить до складних і неоднозначних у мовознавчій науці, оскільки
комбінації фонетичних компонентів наголосу в різних мовах не ю
однаковими. Проте відомо, що за фонетичноя природоя наголос в
українській мові ю динамічним (ѐк результат посиленнѐ м’ѐзової напруги)
та часокількісним (наголошений голосний характеризуютьсѐ збільшеннѐм
тривалості звучаннѐ порівнѐно з ненаголошеним) [7, 386].
Не менш актуальноя видаютьсѐ тема, що висвітляю види наголосу в
українській мові: 1) словесний (виділѐю склад у межах окремого слова); 2)
логлчний (наголос падаю на будь-ѐке слово синтагми, що ю важливим у
смисловому відношенні). Із цим видом наголосу майбутні вчителі
працяватимуть ѐк на уроках української мови, так і на уроках читаннѐ в
початковій школі. Тому тут доречно запропонувати вправи на виділеннѐ
певного слова в реченні відповідно до контексту: а) Ви були в Киюві? (а не
хтось інший); б) Ви були в Киюві ? (чи не були); в) Ви були в Києві? (а не в
іншому місті); 3) емфатичний (за допомогоя цього виду наголосу
підсиляютьсѐ емоційний бік слова, виражаютьсѐ стан мовцѐ). Робота із цим
видом наголосу ю також украй необхідноя. Адже саме в початковій школі
постійно виникаю необхідність в емоційному виділенні певних слів: акий
чуде-е-есний день! Тримайте спи-и-ину рівно! Ви ду-уже добре виконали
завданнѐ!; 4) синтагматичний (наголос здебільшого падаю на останню
слово синтагми, точніше, на наголошений склад останнього слова
синтагми); 5) фразовий (на остання синтагму фрази, зокрема, на
наголошений склад останнього слова в останній синтагмі).
Залежно від місцѐ наголосу в слові розрізнѐять мови з постлйним
(стійким, фіксованим) і влльним (різномісним, нефіксованим) наголосом. У
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мовах, де наголос ю фіксованим, він завжди знаходитьсѐ на певному складі
слова. Так, у чеській та угорській мовах наголошено перші склади, а у
французькій – останні. Длѐ мов із вільним наголосом характерним ю те, що
наголос може бути зафіксовано на будь-ѐкому складі. До таких мов належить
і українська (а також російська й білоруська). Крім цього, в мовах із вільним
наголосом визначаять рухомий наголос та нерухомий. Нерухомий наголос
характеризуютьсѐ тим, що залишаютьсѐ на одному й тому самому складі при
зміні одніюї й тіюї самої форми слова (липа – липи, липоя, на липі). Відповідно, рухомий наголос – це той наголос, ѐкий зміняютьсѐ в різних формах
одного й того самого слова (школѐр – школѐра, руки – рукам). Саме цѐ
особливість української мови спричинѐю низку помилок у мовленні студентів.
Необхідно звернути увагу студентів на те, що в українській мові ю й такі
слова, що маять, крім головного (називаютьсѐ акут), побічний наголос (називаютьсѐ гравіс). Це характерно длѐ складних слів. Так, у словах влслмсотрлчний, водоплдйомний, двадцѐткповерховий, дрлбнокристаллчний, п длнститут, слльськогосподарський, сквоголовий, жкттюрадлсний маюмо головний
та побічний наголоси. Зростаннѐ гучності й побічний наголос властиві, ѐк
правило, першому та останньому складам багатоскладового слова. При
цьому варто зазначити, що побічний наголос позначаютьсѐ іншим знаком ( ).
Наступним повинен бути етап, ѐкий містить оволодіннѐ практичними
вміннѐми, навичками та формуваннѐ здатності використовувати їх у
педагогічній діѐльності. По-перше, необхідно звернути увагу студентів на
те, що в мовленні спостерігаюмо функціонуваннѐ двох варіантів
наголошеннѐ (запитаннѐ л запитаннѐ, читаннѐ л читаннѐ, завданнѐ л
завданнѐ, ознака л ознака, виразний л виразний, довлдник л довлдник,
випадок л випадок, донька л донька, граблл л граблл), однак нормативним ю
лише один варіант: запитаннѐ, читаннѐ, завданнѐ, ознака, виразний,
довлдник, випадок, донька, граблл. Тут варто подати завданнѐ, у ѐких
запропоновано визначити наголос у словах такого типу та перевірити його
за словником. Ефективними також будуть тестові завданнѐ, у ѐких з-поміж
поданих варіантів необхідно вибрати нормативний.
По-друге, в українській мові ю слова, ѐкі маять подвійний наголос,
тобто обидва варіанти наголошеннѐ ю нормативними. Важливо наголосити,
що лексичне значеннѐ при цьому не зміняютьсѐ: алфавлт л алфавлт,
помилка л помилка, загадка л загадка, зокрема л зокрема, договлр л договлр,
завжди л завжди, усмлшка л усмлшка, оповлдач л оповлдач, веснѐний л
веснѐний, заклнчити л заклнчити, влдповлсти л влдповлсти. У цьому випадку
краще запропонувати такі завданнѐ, у ѐких необхідно посеред зазначених
слів обрати такі, ѐкі в словнику зафіксовано з подвійним наголосом.
По-третю, слова можуть мати подвійний наголос, однак наголос при
цьому виконуватиме смислорозрізнявальну функція. Це означаю, що
обидва варіанти будуть нормативними за умови, ѐкщо вживаюмо слова у
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відповідному значенні: облд (частина колеса) – облд (прийом їжі), вигода
(користь) – вигода (зручність), типовий (характериний) – типовий
(стандартний; зразковий), влдповлдний (статтѐ або слово) – влдповлдний
(лист або нота), відомість (документ) – відомість (повідомленнѐ,
інформаціѐ), терен (рослина) – терен (певне місце в суспільному процесі),
покликати (позвати; послатисѐ) – покликати (вигукувати; посилатисѐ),
влдблрний (відбірне зерно) – влдблрний (відбірна комісіѐ), байковий
(виготовлений із тканини байка) – байковий (ѐкий стосуютьсѐ твору байки).
Відповідно, тут доречними будуть вправи, де необхідно простежити
залежність наголошеннѐ від лексичного значеннѐ.
По-четверте, слова можуть мати тільки один нормативний варіант
наголошеннѐ навіть за умови різного значеннѐ слова: корпус (тулуб) –
корпус (споруда), листопад (місѐць) (неправильно: листопад) – листопад
(опаданнѐ листѐ), влдпасти (доконаний вид до слова влдпадати) –
влдпасти (закінчити пасти, неправильно: влдпасти), годитисѐ
(домовлѐтисѐ; жити в злагоді) – годитисѐ (бути придатним), злити (вилити:
злити в бідон молоко) – злити (сердити), кондуктор (працівник
транспорту) – кондуктор (деталь машини). У цьому випадку краще
запропонувати студентам насамперед роботу з тлумачним словником.
Принципово важливим ю те, що попри наѐвність значної кількості слів,
наголошеннѐ ѐких можемо перевірити тільки за допомогоя словників, все ж
існую система правил, знаннѐ ѐких даю можливість не порушувати
акцентуаційні норми. Тут варто порекомендувати студентам дослідженнѐ В.
М. Винницького «Наголос у сучасній українській мові», де автор аналізую
акцентуаційні особливості частин мови, визначаю закономірності та основні
тенденції їхнього наголошеннѐ *1+. Особливо важливим ю те, що в цій розвідці
також висвітлено випадки паралельного наголошеннѐ слів і визначено, ѐка з
аналізованих форм ю найбільш вживаноя. Крім цього, розглѐнуто такі слова,
наголошеннѐ ѐких не збігаютьсѐ за різними лексикографічними джерелами
(або в одному й тому амому слові, або в його формах). Тому варто студентам
поѐснити, що всі закономірності українського наголошеннѐ слів визначити
неможливо. Існуять норми наголошеннѐ, ѐкі властиві певним частинам мови
чи характерні окремим їхнім формам. Також маюмо велику кількість слів,
нормативність наголошеннѐ ѐких ми можемо визначити тільки за допомогоя
лексикографічних джерел. Тому попри роботу такого типу (маюмо на увазі
виконаннѐ практичних завдань) необхідноя умовоя залишаютьсѐ
виробленнѐ в майбутніх спеціалістів потреби зверненнѐ до довідкової
літератури та словників (орфоепічного словника та словників наголосів) [2; 3].
Важливим етапом щодо формуваннѐ акцентологічної компетенції ю
детальний аналіз причин порушеннѐ акцентуаційних норм. Особливо
важливим це питаннѐ видаютьсѐ в контексті протиставленнѐ
західноукраїнських і східноукраїнських мовних традицій. По-перше, тут
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доречно було б розглѐнути понѐттѐ «діалектного наголосу» (означаю
особливість наголошуваннѐ слів в українських діалектах). Відповідно стаю
зрозумілим, що діалектний наголос не збігаютьсѐ із сучасними
акцентуаційними нормами, ѐкі зафіксовано в лексикографічних джерелах.
Тому саме діалектний наголос ю одніюя з причин порушеннѐ
акцентуаційних норм у мовленні студентів. Так, спостерігаюмо такі
відхиленнѐ: 1) початкове наголошеннѐ присвійних займенників моѐ, твоѐ,
своѐ (нормативний варіант: моѐ, твоѐ, своѐ); 2) переміщеннѐ наголосу із
формотворчого суфікса на корінь в інфінітиві: нести, везти, плести
(нормативний варіант: нести, везти, плести). По-друге, порушеннѐ норм
також зумовляю практика використаннѐ двох мов у межах одніюї
державної. Відомо, що в Україні найбільшого поширеннѐ набула
українсько-російська двомовність, пов’ѐзана з уживаннѐм мовцѐми порѐд
із українськоя російської мови. Це відбиваютьсѐ на всіх мовних рівнѐх,
зокрема й на рівні наголошеннѐ слів: верба (рос.) – верба (укр.), кремень
(рос.) – кремлнь (укр.), имѐ (рос.) – лм’ѐ (укр.), тонкий (рос.) – тонкий
(укр.), звонкий (рос.) – дзвлнкий (укр.), старый (рос.) – старий (укр.), дочка
(рос.) – дочка (але: донька, доньчин, донѐ) (укр.), было (рос.) – було (укр.),
спина (рос.) – спина (укр.), крапива (рос.) – кропива (укр.), звонит (рос.) –
дзвонить (укр.), олень (рос.) – олень (укр.), приѐтель (рос.) – приѐтель
(укр.). Всі ці причини зумовляять порушеннѐ акцентуаційних норм, а це
відповідно впливаю на рівень мовної культури майбутніх фахівців.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Вивченнѐ й
аналіз практичної діѐльності майбутніх фахівців дозволѐю стверджувати, що
рівень сучасної акцентуаційної грамотності майбутніх учителів початкової
школи ю невисоким. Це, передусім, створяю протиріччѐ між новими
вимогами до педагогічної праці й фаховим рівнем випускників вищої
педагогічної школи, між потребоя вчителів у подальшому професійному
розвиткові та можливостѐми традиційної системи навчаннѐ. У цьому
контексті важливим видаютьсѐ питаннѐ реформуваннѐ сучасної системи
мовної освіти, одним із основних напрѐмів ѐкого ю підвищеннѐ й
удосконаленнѐ рівнѐ акцентуаційної грамотності. У своюму дослідженні ми
проаналізували лише один із компонентів мовної підготовки майбутнього
вчителѐ початкової школи, проте професійна мовна освіта не повинна
обмежуватисѐ тільки ціюя складовоя.
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РЕЗЯМЕ
Белявская Т. Формирование ѐзыковой компетентности будущих учителей
начальной школы (акцентологический уровень).
Мировые тенденции глобализации, социально-экономические трансформации в
Украине выдвигаят новые требованиѐ к профессиональной подготовке будущих
учителей начальной школы. В этом контексте большуя роль играет отечественнаѐ
система образованиѐ, котораѐ должна обеспечить формирование клячевых
компетентностей будущих специалистов. В статье отражены основные проблемы
формированиѐ акцентологической грамотности будущих учителей начальной школы
как важной составлѐящей профессиональной ѐзыковой подготовки. Выѐснены причины
нарушениѐ акцентологических норм в речи студентов и определены пути
совершенствованиѐ уровнѐ ѐзыкового образованиѐ в контексте современных
требований. Изучение этого вопроса будет способствовать реализации
компетентностной парадигмы ѐзыкового образованиѐ как неотъемлемой
составлѐящей профессиональной подготовки будущих педагогов.
Ключевые слова: профессиональное образование, качество образованиѐ,
ѐзыковаѐ компетентность, акцентологическийй уровень, будущий учитель,
начальнаѐ школа.

SUMMARY
Bilyavska T. The forming of language competence by future teachers in the
elementary school (accentological level).
The world tendencies of globalization, social and economical transformations in Ukraine
build new conditions to the professional grounding of the future teachers in the elementary
school. The native educational system plays accordingly a big role, which has to provide the
forming of key competences and create effective conditions for this. In this context the realization
of language educational competent is very important. It is a part of professional grounding of the
future teachers. One of the most important parts of the language grounding is the forming of
accentological literacy by the future teachers in the elementary school.
It is emphasized that correct word stress is an important characteristic of speech of
the individual. It is known that in the modern Ukrainian literary language there are
accentuation norms that have developed during historical development of our language.
Therefore, an important task of primary school teachers is to know these rules and observe
them in their teaching activities.
The precision of the word’s stress is a very important sign of personalities’
professional speech (including the teachers of elementary school, who build the foundation
of grammatical speech of the juniors). The study of the main principles of forming the
accentological concept by future teachers in the elementary school, the clearing of causes of
the violation in the word’s stress by student’s speech and the ways to eliminate the mistakes
are very important.
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There were used theoretical and empirical methods in this work. There were done the
analysis and synthetic of didactic literature, linguodidactics, Ukrainian linguistic; the analysis of
size and content of books and manuals of modern Ukrainian speech for students of pedagogical
specialties; the analysis of oral and written language by elementary school teachers. With the
help of empirical methods there were done interviews, testing and written questioning of the
students. The analysis of the results shows, that there are students’ digressions from modern
accentological standards. It is connected with regional peculiarities and a low level of knowledge.
As a result there is a need of development of the theoretical material’s content and effective
system of practical tasks that is very important in this context.
Key words: professional education, quality of education, language competence,
accentological level, future teacher, elementary school.
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛа ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІаЛЬНОСТІ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
Мета публлкацлм полѐгаю у визначеннл готовностл майбутнлх учителлв
початковом освлти до професлйном длѐльностл рослйськоя (другоя) мовоя й
характеристицл мм складових. Специфлка даного досллдженнѐ вимагала об’юднаннѐ
загальнонаукових методлв теоретичного пошуку. У статтл подано визначеннѐ
досллджуваном готовностл й схарактеризовано мм складовл: комунлкативномотивацлйний, комунлкативно-лнформацлйний, комунлкативно-технологлчний.
Висновки: зазначена нами готовнлсть розглѐдаютьсѐ ѐк стартово стлйка
лнтегрована ознака особистостл, сутнлстя ѐком ю мотивацлйна системнлсть л
комунлкативна вправнлсть у володлннл та вмлннл навчати рослйськом мови учнлв
початковом ланки освлти. Надалл вважаюмо за доцлльне визначеннѐ критерлмв та
рлвнлв сформованостл досллджуваном ѐкостл.
Ключові слова: готовнлсть, майбутнлй учитель початкових класлв, професлйна
длѐльнлсть, рослйська мова.

Постановка проблеми. Освіта ю одним із найважливіших факторів, що
забезпечуять економічний розвиток держави, соціальну стабільність,
добробут громадѐн. Особистість учителѐ займаю клячову позиція в
освітньому просторі. Його професійна діѐльність спрѐмована на
безперервність та гуманізація навчаннѐ, розвиток творчих та комунікативних
здібностей учнів. Сучасні тенденції професійної підготовки вимагаять нового
виміру рівнѐ професійної готовності майбутнього вчителѐ, зокрема й до
навчаннѐ російської мови (другої) у початковій школі.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз психолого-педагогічних та
лінгводидактичних джерел із проблем готовності майбутнього вчителѐ до
професійної діѐльності дозволив визначити основні напрѐми дослідженнѐ:
теоретичні й методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів,
її складові (В. Бондар, О. Дубасеняк, М. Ювтух, О. Семеног), сутність
формуваннѐ готовності та показників її сформованості (А. Алексяк,
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М. Дьѐченко, Л. Кондрашова, Н. Кузьміна, В. Сластьонін та ін.), формуваннѐ
професійної готовності майбутнього вчителѐ початкових класів (О. Біда,
О. Матвіюнко, О. Комар, І. Шапошнікова). Проте, незважаячи на значний
інтерес учених до зазначеного питаннѐ, проблема формуваннѐ готовності
майбутніх учителів початкової освіти до професійної діѐльності російськоя
мовоя в педагогічній теорії й практиці розроблена недостатньо.
Мета публікації полѐгаю у визначенні готовності та майбутніх
учителів початкової освіти до професійної діѐльності російськоя (другоя)
мовоя й характеристиці її складових.
Методи дослідження. Специфіка даного дослідженнѐ вимагала
об’юднаннѐ загальнонаукових методів теоретичного пошуку.
Виклад основного матеріалу. Одніюя з найважливіших умов, що
забезпечуять ефективність підготовки студентів ѐк комунікативно
спроможних особистостей і компетентних фахівців, ю стан мобілізації всіх
психофізичних систем лядини, ѐкий забезпечую ефективне виконаннѐ
певних дій. Сукупність професійно обумовлених вимог до вчителѐ
визначаютьсѐ ѐк професійна готовність до педагогічної діѐльності.
Урахувавши думки дослідників професійної підготовки В. Бондарѐ,
І. Зѐзяна, Л. Кадченко, О. Киричука, Л. Кондрашової, О. Семеног, В. Стасяка
та ін., уважаюмо, що готовність майбутнього вчителѐ до професійної
діѐльності російськоя мовоя ю складним особистісним утвореннѐм, що
забезпечую високі результати педагогічної праці, вклячаю в себе професійноморальні поглѐди й переконаннѐ; професійну спрѐмованість психічних
процесів, налаштованість на педагогічну праця; професійну компетентність,
що охопляю знаннѐ, навички, вміннѐ й досвід діѐльності; здатність
переборявати труднощі, професійно самовдосконаляватисѐ.
Нами готовнлсть майбутнього вчителѐ початкових класлв до
професлйном длѐльностл рослйськоя мовоя розглѐдаютьсѐ ѐк стартово стійка
інтегрована ознака особистості, сутністя ѐкої ю мотиваційна системність і
комунікативна вправність у володінні та вмінні навчати російської мови
учнів початкової ланки освіти.
Оптимальне розв’ѐзаннѐ проблеми ефективного формуваннѐ
комунікативно компетентного з російської мови майбутнього вчителѐ
залежить від знаннѐ структури моделл готовностл до професійної
діѐльності російськоя мовоя. Відтак, ю потреба здійснити аналіз досліджень
щодо професійної структури готовності фахівців взагалі та вчителѐ зокрема.
Сучасні дослідники професійної підготовки майбутнього вчителѐ
звертаять увагу на різні компоненти моделі готовності. Так, В. Стасяк
виокремляю дві групи компонентів готовності фахівцѐ до професійної
діѐльності: особистлснл ѐкостл (вольові, емоційні, мобілізаційні,
самоусвідомленнѐ, рефлексивна комунікаціѐ); професлйнл ѐкостл (плановозмістові, організаційні, мотиваційні, контролявальні, координаційні).
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Психолог Г. Балл *1+ уважаю, що основу професійної готовності становлѐть дві такі комплексні складові: 1) мотиваційна – схильність до
відповідного типу діѐльності; 2) інструментальна – володіннѐ
ефективними стратегіѐми діѐльності, узагальненими способами дій та
операцій. Названі компоненти забезпечуять вільну оріюнтація у
відповідному предметному полі, гнучке пристосуваннѐ способів дій до
особливостей конкретних ситуацій.
Дослідники педагогічної готовності обґрунтовуять свої варіанти її
складових. Так, український педагог О. Коберник виділѐю компонентами
педагогічної готовності мотиваційний, когнітивний (інтеграціѐ психологічних,
педагогічних і технологічних знань) та операційний (уміннѐ й досвід, набуті під
час опануваннѐ змісту психолого-педагогічних, фахових дисциплін,
педагогічних практик).
По-іншому модель готовності розглѐдаять В. Беспалько, П. Воловик,
М. Дьѐченко, вважаячи, що модель готовності майбутнього вчителѐ до
професійної діѐльності визначаять зміст навчальних планів, програми та інші
документи, ѐкими регламентуютьсѐ процес професійної підготовки у вищій
школі. Однак, зауважуять дослідники, пропоновані моделі потребуять
певного доопрацяваннѐ.
На переконаннѐ російського науковцѐ В. Сластьоніна *4+, професійна
готовність учителѐ вклячаю такі компоненти: психологлчна готовнлсть –
сформованість певного ступенѐ спрѐмованості на професійну діѐльність;
науково-методична готовнлсть – передбачаю володіннѐ повним обсѐгом
суспільно-політичних і спеціальних знань, необхідних длѐ професійної
діѐльності; практична готовнлсть – психофізіологічна готовність, наѐвність
відповідних передумов длѐ професійної діѐльності й володіннѐ певноя
спеціальністя професійно-значущих ѐкостей особистості; флзична
готовнлсть – відповідність стану здоров’ѐ та фізичного розвитку вимогам
професійної діѐльності й професійної працездатності.
Дослідницѐ професійної підготовки майбутніх учителів-словесників
О. Семеног *3+ виокремляю трьохчленну модель готовності, у ѐкій
компонентами
виступаять
мовно-мотиваційна,
комунікативноінформаційна та операційно-компетентнісна складові.
Аналіз наукової літератури та завданнѐ дослідженнѐ дозволили нам виділити такі компоненти готовності до російськомовного спілкуваннѐ майбутнім учителем початкових класів: комунлкативно-мотивацлйний, комунлкативно-лнформацлйний, комунлкативно-технологлчний, що кореляятьсѐ з
етапами професійної підготовки та моделля процесу формуваннѐ
досліджуваної ѐкості.
П. Решетников, розглѐдаячи складові моделі професійної готовності
вчителѐ, наголошую, що рівень особистісного розвитку спеціаліста ґрунтуютьсѐ
на п’ѐти найважливіших критеріѐх: духовність, професійна компетентність,
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операційно-технічна готовність до професійної діѐльності, творча активність
та здатність до адаптації.
Оглѐд
літературних
джерел
дозволѐю
констатувати,
що
комунікативність учителѐ формуютьсѐ під впливом багатьох чинників:
об’юктивних і суб’юктивних. Переважаять при цьому особистісні ѐкості
педагога. Нами виокремлено загальні універсальні та спеціальні особистісні
ѐкості майбутнього вчителѐ початкових класів, що забезпечуять формуваннѐ
комунікативної компетентності з російської мови у професійній підготовці.
Длѐ ефективної реалізації будь-ѐкого різновиду професійної діѐльності
майбутній учитель повинен мати загальнл унлверсальнл особистлснл ѐкостл:
педагогічну спрѐмованість, психологічну підготовленість, колективізм,
доброзичливість, активність, дисциплінованість, організованість. Крім
зазначеного, учитель маю лябити учнів такими, ѐкими вони ю (толерантність –
головний мотив педагогічної діѐльності); уміти емпатувати вихованцѐм; бути
оптимістом; персоніфікувати лядину майбутнього; бути творчоя лядиноя
тощо. Безумовно, ці ѐкості виѐвлѐятьсѐ під час спілкуваннѐ і зумовляять
його високогуманність.
Інноваційні процеси, пов’ѐзані з модернізаціюя всіюї освітньої
системи в новому столітті, висуваять нові вимоги до діѐльності педагогів.
Діѐльність сучасних закладів освіти дала можливість виѐвити особистісні та
професійно необхідні риси комунікативно компетентного педагога,
здатного працявати в сучасних навчальних закладах. До спецлальних
ѐкостей майбутнього вчителѐ початкових класів відносимо комунікативну
компетентність з російської мови, показниками ѐкої ю: 1) комунлкативнл
знаннѐ (узагальнений досвід комунікативної діѐльності російськоя мовоя,
відображеннѐ у свідомості комунікативних ситуацій у їх причиновонаслідкових зв’ѐзках і відношеннѐх); 2) комунлкативнл навички
(автоматизовані свідомі дії, що сприѐять швидкому відображення у
свідомості комунікативних ситуацій); 3) комунлкативнл вмлннѐ (комплекс
дій, що даю змогу творчо використовувати комунікативні знаннѐ й навички
у процесі спілкуваннѐ); 4) комунлкативнл звички (доведені до автоматизму
комунікативні дії); 5) комунлкативний характер (головні ѐкості,
властивості особистості, що виѐвлѐятьсѐ в типовій длѐ неї активності під
час комунікативної діѐльності); 6) комунлкативний досвлд (практика
спілкуваннѐ російськоя мовоя, наближена до професійної діѐльності в
початкових класах) *1+.
До спеціальних ѐкостей, що характеризуять внутрішня структуру
комунікативності, дослідники відносѐть плзнавальнл ѐкостл (даять змогу
особистості сприймати, розуміти й вивчати навколишній світ, реалізуять
інтерес до пізнаннѐ навколишнього, прагненнѐ до співчуттѐ, ідентифікації з
іншими лядьми); експресивнл ѐкостл (створяять емоційну виразність
особистості, допомагаять утримувати увагу інших, підтримуять прагненнѐ
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до правдивості й щирості у стосунках); управллнськл властивостл
(допомагаять упливати на інших лядей і здійснявати самоконтроль).
Відтак, аналіз наукових джерел засвідчую, що в умовах
демократизації всіх сфер, зміни комунікативного ѐдра, розширеннѐ
спілкуваннѐ між етносами, урахуваннѐ гендерних особливостей
особистості комунікативний компонент у структурі педагогічної діѐльності
вчителѐ посідаю пріоритетне місце. Від показників розвитку
комунікативних здібностей учителѐ, а також його компетентності у
спілкуванні, залежить рівень налагодженнѐ контактів учителѐ з учнѐми,
колегами та батьками, тобто рівень професійної компетентності.
У професійній освіті до цього часу загальноприйнѐтоя ю підготовка
фахівців на основі кваліфікаційної характеристики та професіограми.
Зупинимосѐ на показниках компонентів, що характеризуять готовність
фахівцѐ до навчаннѐ російської (другої) мови. Першими виділимо
професійно значущі ѐкості, пов’ѐзані з мотивами діѐльності,
спрѐмованістя, нахилами й здібностѐми особистості, а післѐ цього
деталізуюмо знаннѐ та вміннѐ, необхідні вчителя длѐ формуваннѐ
комунікативної компетентності з російської мови в молодших школѐрів.
До показників комунікативно-мотиваційного компоненту
відносимо: сформованість позитивного емоційно-оцінного ставленнѐ до
професії вчителѐ, наѐвність розуміннѐ історично зумовленого культурного
багатоманіттѐ в державі, зацікавленість, наѐвність бажаннѐ, установки
вивчати російську мову, усвідомленнѐ мети, завдань педагогічної
діѐльності ѐк різновиду творчості, прагненнѐ успіху, здатність
мобілізуватисѐ, відповідальність, потреба поглиблявати й удосконалявати
фахову кваліфікація в галузі лінгводидактики. Формуваннѐ мотиваційної
спрѐмованості пов’ѐзане з наѐвністя здібностей, зумовлених специфікоя
комунікативної діѐльності в процесі оволодіннѐ російськоя мовоя,
загальним культурним та інтелектуальним розвитком, уміннѐм
зосереджуватисѐ, креативністя та критичністя мисленнѐ, доброя
пам’ѐття, високим рівнем комунікативних, лінгвістичних нахилів,
наѐвністя інтересу до спілкуваннѐ другоя мовоя.
Показниками сформованості у студентів аналізованого компоненту ю
також: переконаність у позитиві полікультурності, плярингвальності світу;
наѐвність позитивного емоційно-оцінного ставленнѐ до професії вчителѐ
початкових класів; повага до особистості кожного учнѐ, розуміннѐ його
мовних потреб і бажань; потреба поглиблявати й удосконалявати фахову
кваліфікація в галузі лінгводидактики; здатність до комунікабельності,
емпатії, рефлексії; інтерес до використаннѐ нових технологій із метоя
оволодіннѐ комунікативноя компетентністя; прагненнѐ до науковопедагогічного пошуку, готовність до самовизначеннѐ, самовдосконаленнѐ,
самореалізації.
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До показників інформаційно-комунікативного компоненту
відносимо: розуміннѐ теоретичних понѐттѐ про мовленнѐ й мову, знаннѐ
системи російської мови; володіннѐ практичними одиницѐми, потрібними
длѐ спілкуваннѐ в процесі навчальної діѐльності з урахуваннѐм сфер і тем
дитѐчого спілкуваннѐ. Зокрема, студент повинен знати: 1) мету, завданнѐ,
зміст, методи і прийоми навчаннѐ молодших школѐрів комунікативній
діѐльності, закономірності мовленнювого розвитку учнів ціюї вікової
категорії, особливості організації навчально-виховного процесу, програму
та навчально-методичний комплекс навчаннѐ учнів початкових класів; 2)
знати лінгвістичні й комунікативні відмінності навчаннѐ дітей молодшого
шкільного віку; 3) знати основи теорії комунікації.
До інформаційно-комунікативного компоненту також відносимо
знаннѐ культури російського, українського та інших народів; знаннѐ норм
професійної етики, психології й технології педагогічного спілкуваннѐ;
знаннѐ сучасних напрѐмів і тенденцій у педагогічній теорії і практиці,
дидактичних закономірностей навчального процесу; знаннѐ загальної,
вікової, педагогічної психології спілкуваннѐ; особливостей комунікативної
взаюмодії дітей молодшого шкільного віку.
До показників комунікативно-технологічного компоненту моделі
готовності до формуваннѐ комунікативної компетентності з російської
мови складаять операційні й технологічні вміннѐ: уміннѐ використовувати
активні та інтерактивні технології з метоя формуваннѐ комунікативної
компетентності з російської мови, зокрема, уміннѐ здійснявати ігрову,
моделявальну, проектну діѐльність із метоя формуваннѐ діалогічного та
монологічного мовленнѐ; уміннѐ формувати мовний, мовленнювий та
соціокультурний компоненти комунікативної компетентності; уміннѐ
самовдосконалявати власну комунікативну компетентність і розвивати ця
ѐкість в учнів засобами творчої діѐльності *2+.
Сукупність описаних мікрохарактеристик особистісних рис, психологопедагогічних, комунікативних, методико-технологічних знань і вмінь, досвіду,
ю взаюмопов’ѐзаноя системноя юдністя – готовністя до професійної
діѐльності російськоя мовоя, що характеризую зміст підготовки майбутнього
вчителѐ початкових класів до реалізації комунікативного методу навчаннѐ
молодших школѐрів засобами російської мови.
ак засвідчив аналіз наукової літератури, комунікативність учителѐ
формуютьсѐ під впливом багатьох чинників, переважаять особистісні
(синергетичні) та професійно сформовані (системні). Поюднаннѐ
синергетичного й системного підходів до формуваннѐ комунікативності
майбутнього вчителѐ початкової школи дали можливість визначити модель
готовності до комунікативної діѐльності. Спираячись на розроблену
Н. Кузьміноя структуру педагогічної діѐльності й трьохкомпонентну структуру
спілкуваннѐ, ми намагалисѐ створити таку модель готовності, у ѐкій би
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центральне місце було відведене процесу комунікації. Об’юднаннѐ в одній
моделі структури педагогічної діѐльності й спілкуваннѐ поѐсняютьсѐ тим, що
професійна діѐльність учителѐ ю комунікативноя за своюя сутністя.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, готовнлсть майбутнього вчителѐ початкових класів до професійної
діѐльності російськоя мовоя нами розглѐдаютьсѐ ѐк стартово стійка
інтегрована ознака особистості, сутністя ѐкої ю мотиваційна системність і
комунікативна вправність у володінні та вмінні навчати російської мови учнів
початкової ланки освіти. Пропонована модель готовності майбутнього
вчителѐ, укладена з урахуваннѐм синергетико-системного, особистісно-діѐльнісного, комунікативно-компетентнісного й технологічного підходів, складаютьсѐ з низки універсальних компетентностей, серед ѐких важливе місце
відводитьсѐ комунікативній, що забезпечую навчаннѐ й вихованнѐ в соціумі,
професійне становленнѐ та розвиток майбутнього вчителѐ початкової школи.
Компонентами готовностл майбутнього вчителѐ початкових класів до
професійної діѐльності російськоя мовоя ю комунлкативно-мотивацлйний,
комунлкативно-лнформацлйний, комунлкативно-технологлчний.
Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів означеного
питаннѐ. Черговим кроком подальшого дослідженнѐ вважаюмо за доцільне
визначеннѐ критеріїв та рівнів сформованості комунікативної
компетентності з російської мови у процесі професійної підготовки
майбутнього вчителѐ початкових класів.
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РЕЗЯМЕ
Бирюк Л. Готовность будущего учителѐ начальних классов к профессиональной
деѐтельности по русскому ѐзыку.
Цель публикации состоит в определении готовности будущего учителѐ
начального образованиѐ к профессиональной деѐтельности на русском ѐзыке
(втором) и характеристике её составлѐящих. Специфика данного исследованиѐ
требовала объединениѐ общенаучных методов теоретического поиска. В статье
подано определение исследованной готовности и дана характеристика её
составлѐящих:
коммуникативно-мотивационный,
коммуникативноинформационный, коммуникативно-технологический компоненты.
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Выводы: исследованнаѐ готовность рассматриваетсѐ как стартово стойкий
интегрованный признак личности, сутья которого есть мотивационнаѐ
системность, коммуникативный опыт и умение учить русскому ѐзыку учащихсѐ
начальной школы. В дальнейшем считаем целесообразным определение критериев и
уровней сформированности исследованного качества.
Ключевые слова: готовность, будущий учитель начальных классов,
профессиональнаѐ деѐтельность, русский ѐзык.

SUMMARY
Biruyk L. Future primary school teacher’s readiness to the Russian language
professional activities.
The purpose of the article is to determine the primary school teachers’ readiness to Russian
(second foreign) language professional activity and the characteristics of its components. The
specifics of the research required combining general scientific methods and theoretical search.
In the paper the definition of the mentioned readiness is defined and its components are
pointed out: communicative and motivational, communicative and informative, communicative
and technological. In particular, the indicators of the communicative and motivational
components are: formation of positive emotional and evaluative attitude to the teaching
profession, understanding historically conditioned cultural diversity in the state, interest and
desire to study the Russian language, setting the purpose, educational activities objectives as a
form of creativity, success desire, the ability to mobilize, responsibility, the necessity to deepen
and improve professional skills in the field of linguistics. Information and communication
component includes such indicators: understanding the theoretical concept of speech and
language, knowledge of the Russian language system; the ability to use classroom expressions
necessary for learning activities taking into account children’s communication areas and topics.
In particular, a student must know: 1) the purpose, tasks, contents, methods of teaching primary
school children’s communication, the laws of this age group’s speech development, the
peculiarities of teaching organization, the curriculum, training program and teaching and
learning means; 2) to know linguistic and communicative features of teaching primary school
pupils; 3) to know the basics of communication theory. Communicative and technological
component of readiness to the Russian language communicative competence forming includes
operational and technological skills: the ability to use active and interactive technologies,
including the ability to make a game, modeling, project activities; the ability to form language,
speech and socio-cultural components of communicative competence.
Conclusions. The mentioned readiness is considered as a steady start integrated
feature of a person the essence of which is the motivational system and communicative skills
in the ability to teach the Russian language to primary school pupils. We consider further it is
advisable to determine the criteria and levels of the studied quality formation.
Key words: readiness, future primary school teacher, professional activity, Russian
language.
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE FOREIGN LANGUAGES TEACHERS AS
THE PRECONDITION OF THEIR SUCCESSFUL PROFESSIONAL ACTIVITY
У статтл автор розглѐдаю процес формуваннѐ професлйном компетентностл
майбутнлх учителлв лноземном мови. Мета статтл передбачала аналлз розвитку
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професлйном компетенцлм ѐк передумови усплшном професлйном длѐльностл майбутнлх
учителлв лноземном мови. У процесл написаннѐ статтл було використано методи
системного й термлнологлчного аналлзу. Простежено трактуваннѐ понѐттѐ
«професлйна компетентнлсть» з точки зору досллджень Європейських науковцлв.
Проаналлзовано основнл особливостл професлйном компетентностл вчителлв
лноземном мови та визначено рлвнл професлйном компетентностл, що свлдчать про
готовнлсть до професлйном длѐльностл. Перспективи подальших розвлдок у цьому
напрѐмл можуть бути пов’ѐзанл з визначеннѐм рлвнлв розвитку професлйном
компетентностл майбутнлх учителлв лноземном мови.
Ключові слова: професлйна компетентнлсть, учитель лноземном мови,
професлйна длѐльнлсть, рлвнл професлйном компетентностл, професлйнл знаннѐ,
професлйнл вмлннѐ.

Introduction. The Ukrainian society, like the whole mankind, is being
under the influence of huge globalization processes, quick changes of life
conditions, facilitation of competitive fundaments and reframe of human being
strategies. New challenges demand the appropriate modernization of the
education system as the main factor of social and cultural reproduction,
successful vital activity of the person. Nowadays, the Ukrainian state doesn’t
need a great amount of humble specialists. There is the need of specialists,
which are not just qualified, thus the qualification approach is not actual any
more. Specialist’s qualification, which is the result of professional training,
foresees the presence of professional knowledge and skills. However, the
employers still require not qualification, but competence. Thus, the system of
education should develop the specialist, who corresponds to the modern
labour market and possesses the professional competence.
Recent studies analysis proves that the problem of professional
competence development of future specialists has been the subject of study of
such scientists as: V. Baidenko, M. Chomsky, B. Elkonin, A. Hutorsky, V. Kalinin,
A. Markova, N. Nychkalo, E. Zeier, I. Ziaziun, I. Zymnia. The scientists have
investigated such concepts as “competence”, “competence approach” and
defined their influence on the educational activity and the quality of future
specialist’s training.
The methods of the research. Several methods have been used during
the article preparation such as: system analysis of documents and scientific
researches of the problem investigated, with the help of which the possible
aspects of the problem’s examination have been revealed; terminological
analysis, which was useful in the process of identification of different
approaches to the term “professional competence”.
The aim of the article is to review professional competence development
as the precondition of the successful professional activity of future foreign
language teachers.
Results. The term “competence”, which is used in the modern pedagogic,
in translation from Latin means the range of issues, in which the person is
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aware. Competence in the studying process is first of all the result of the study.
The person, who studies, has acquired certain competence – certain knowledge
and skills, received experience and showed persistence, self-dependence,
responsibility. Considering the specialist’s professional training, his professional
activity, the ability of the specialist to fulfill the tasks in accordance with the
given standards is determined.
To understand the meaning of the notion “professional competence” it is
necessary to analyze the scientists’ views on it. Thus, V. Baidenko states, that
the professional competence is the willingness and the ability to act according
to the task requirement, to solve the problems independently and orderly, give
the self assessment to the results of somebody’s own activity [9, p. 12]. In the
opinion of E. Zeier and O. Shachmatov, professional competence is the complex
of professional knowledge, skills and the ways of professional activity
fulfillment [8, 10].
In the investigations of the European scientists the term “professional
competence” is viewed as:
- effective use of skills, which allows to perform the professional activity
successfully according to the official duties;
- knowledge and skills acquisition, which are necessary for work in the
professional field with the same autonomy and flexibility according to the
professional problems solution; advanced collaboration with colleagues and
professional environment;
- competences as the complex of activity criteria, usage branch and
necessary knowledge;
- integrated combination of knowledge, skills and settings, which allow
the person to fulfill professional activity [4, 9].
Nowadays, three ways of professional competence development have
been defined:
1. The development of the personal style of activity in the result of this
activity.
2. The formation of the professional outlook on the basis of subject’s
personality’s change.
3. The formation of the professional culture in the result of personality’s
change.
As I. Zymnia states, professional competence is formed in the educational
process due to the specific character and tasks of the profession, which is
obtained by the student. The scientist notes, that professional competence is
characterized by the structure of 5 components: knowledge, skills, user
experience, values, willingness to perform professional activity [3, 15–16].
In the Encyclopedia of education the professional competence is viewed
as an integral characteristics of specialist’s business and personal qualities,
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which reflect the level of knowledge, skills and experience, sufficient to achieve
the aim in the certain professional activity [1, 722].
We understand the professional competence as the combination of
professional knowledge, skills, experience and specialist’s personal qualities,
which characterize his professional level and are necessary for the fulfillment of
the effective professional activity. The professional competence of the foreign
language teacher is therefore an integral ability of the personality to solve
professional problems in the sphere of foreign languages teaching. It is based
on the competences in different branches of psychological, pedagogical and
subject knowledge, skills, experience and values. It helps individual’s self
development and self improvement in the professional activity [5].
The Russian scientist V. Poliakov defined several levels of professional
competence, after which a specialist may be considered ready for his
professional activity:
1) subconscious non-competence – the specialist is not able to fulfill his
professional tasks, but he doesn’t realize it, considering that there are no
difficulties and problems at all, therefore he performs his duties perfectly;
2) conscious non-competence – the specialist realizes that he performs
his duties without the proper competence. Eventually the need of study and
modern technologies acquisition is formed by the specialist;
3) conscious competence – the specialist acts due to the official rules,
though he wastes time for his actions consideration;
4) subconscious competence – regular proper actions promote the
specialist to such level of professional manner, when there is no need to think
about certain professional actions and their consequence. Most of the actions
the person fulfills subconsciously and in the proper way [7, 19–26].
Professional competence of foreign language teachers is viewed as one of
the components of specialist’s professional readiness to complete professional
activity. The researcher V. Kalinin includes such components into the structure of
foreign language teacher professional competence: aim motivational component
(the realization of the meaning of professional social and cultural competence,
development of cognitive, educational aspects of content, the aim of study);
content component (the acquisition of the proper level of pedagogical,
psychological, methodological, linguistic and technological knowledge);
operational component (the acquisition of professional and pedagogical skills,
which are necessary and sufficient for the formation of students’ social and
cultural competence); personal component (the development of teacher’s
qualities, necessary for student’s social and cultural competence); reflexive
(development of the skills of self analysis and self evaluation of personal
pedagogical activity and the ability for self improvement) [6, 9].
One of the main and essential means of professional competence
development is methodological training of a foreign language teacher.
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According to the dictionary of methodological terms, the professional
competence of a foreign language teacher includes language competence,
communicative competence and methodological competence. Language
competence gives the idea about the knowledge of foreign language system
and the skills to use it properly to understand other people and be able to
express own opinion. Communicative competence is characterized with the
ability to use foreign language as the means of communication in different
spheres and situations. Methodolgical competence is the ability to use foreign
language with a professional aim to teach language.
So, we may state that professional competence is based mostly on
professional knowledge and professional skills. It is worth noticing, that the
process of professional knowledge acquisition is closely connected with the
development of professional thinking, with the help of which students are able
to define essential pedagogical facts, situations and are ready to discuss them
and forecast the result.
Professional competence is also greatly connected with professional
knowledge development. Scientists define five levels of professional knowledge
development:
- understanding (students may determine and explain the meaning of the
main concepts);
- application (students use the knowledge of the main professional concepts
in standard situations);
- analysis (students compare the main categories, define the interrelation
between them);
- synthesis (students establish logical and structural dependence between the
main pedagogical concepts, develop reference schemes, perform reports);
- evaluation (students evaluate the meaning of different material in the whole
system of professional knowledge) [9, 17–18]. The main property of
professional knowledge is realization of the motivation of the choice of
pedagogical activity fulfillment. Skills in the system of professional training of
foreign language teacher are the abilities to perform pedagogical actions
independently on the basis of the knowledge acquired.
Foreign language teacher should constantly improve his own professional
competence. Motivational factors to do this may be either formal types of control
(such as exam, teaching practice) or traditional (professional competitions,
academic competitions). The main criterion of foreign language teachers’
professional competence development is the existence of formed needs and skills
in the sphere of professional self education, self organization, self evaluation and
search of new educational technologies. Technological assurance of the future
foreign language teacher, in our opinion, is associated with the main
methodological principle of the Council of Europe: the methods, which are used in
studying, teaching and investigation of languages should be examined from the
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point of view of their highest effectiveness for purpose achievement, which are
coordinated with students’ needs in their social context [2, 141]. Observation of
this fundamental principle leads to great variety of methods and means of
education. Modern approach which is implemented by the Council of Europe is
based upon the students’ needs to use means and methods, which may help to
satisfy these needs and which correspond to students’ peculiarities. However, the
performance of different methods, which encourage clear understanding of the
language education variety is supposed to be effective. That’s why we may refer
to the actual problems of foreign language teacher’s professional training the
analysis of aims, contents and the main means of education in different methods
of foreign language teaching, the determination of practicability of different
methods usage in the certain pedagogical context, search and adaptation of the
up-to-date technologies and the development of personal professional style of
foreign languages teaching. To achieve this, future teachers of foreign language
should be involved into the active participation in extracurricular methodological
lectures, professional workshops, colloquiums, conferences, which allow
mobilization of the future specialist’s creative potential, his personal and
professional realization and self realization in the education process.
The investigation of teacher’s professional competence in the context of
new language policy from the point of view of social, cultural and competence
approach allows determining the peculiarities of its formation. Thus, it gives some
reasons to state that the acquisition of professional competence by the future
foreign language teacher becomes possible according to the development of high
level of social and cultural competence. So, there appears sociocultural
competence of the teacher as a language user and professional sociocultural
competence of the teacher. Following the study about contents of professional
sociocultural competence in the structure of professional competence scientists
prove that professional sociocultural competence is one of the main components
of professional competence. It demands teacher’s professional knowledge and
skills, special qualities and abilities for the successful development of pupils’
sociocultural competence. The determination of the components of teacher’s
professional activity on the basis of the combination of such approaches as system
approach, technological approach, axiological approach, personal-oriented
approach, competence approach, cultural approach and creative approach, offer
an opportunity to develop a theoretic model of the future foreign language
teacher’s professional competence formation.
Conclusions. In such a way, in the modern conditions of higher education
modernization in Ukraine the main component of future specialists’ education
is the quality of their training and competitiveness at the national and world
labour market. One of the factors of specialist’s quality of training is the level of
his professional competence. That’s why the task of higher educational
establishment is the development of specialists training program based upon
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competence approach, which may allow receiving knowledge, necessary for
future professional activity. The main components of the future specialists’
professional competence are fundamental knowledge, knowledge of the
methodology of scientific search, information and computer competence,
sociological competence, legal competence, professional growth, constant
advance of professional knowledge. Several factors influence professional
competence, either inner or outer. Future foreign language teachers may
adjust to these factors with the help of work experience internship.
The perspectives of further investigations in this direction may be
connected with the determination of the levels of the future specialists’
professional competence development, formation of the personal qualities of
the future foreign language teacher.
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РЕЗЯМЕ
Бойчевская И. Профессиональнаѐ компетентность будущих учителей
иностранного ѐзыка как предусловие их успешной профессиональной деѐтельности.
В статье автор рассматривает процесс формированиѐ профессиональной
компетентности будущих учителей иностранного ѐзыка. Цель статьи
предусматривала анализ развитиѐ профессиональной компетентности как
предусловиѐ успешной профессиональной деѐтельности будущих учителей
иностранного ѐзыка. В процессе написаниѐ статьи были использованы методы
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системного и терминологического анализа. Прослежена трактовка понѐтиѐ
«профессиональнаѐ компетентность» с точки зрениѐ исследований европейских
ученых.
Проанализированы
основные
особенности
профессиональной
компетентности учителей иностранного ѐзыка и определены уровни
профессиональной компетентности, которые свидетельствуят о готовности к
профессиональной деѐтельности. Перспективы дальнейших исследований в этом
направлении могут быть свѐзаны с определением уровней развитиѐ
профессиональной компетентности будущих учителей иностранного ѐзыка.
Ключевые слова: профессиональнаѐ компетентность, учитель иностранного
ѐзыка,
профессиональнаѐ
деѐтельность,
уровни
профессиональной
компетентности, профессиональные знаниѐ, профессиональные умениѐ.

SUMMARY
Boichevska I. Professional competence of future foreign languages teachers as the
precondition of their successful professional activity.
The article deals with the process of the future foreign language teachers’ professional
competence development. The aim of the article was to review professional competence
development as the precondition of the successful professional activity of the future foreign
language teachers. Several methods have been used during the article preparation such as:
system analysis of documents and scientific researches of the problem investigated, with the help
of which the possible aspects of the problem’s examination have been revealed; terminological
analysis, which was useful in the process of identification of different approaches to the term
“professional competence”. The explanation of the term “professional competence” has been
introduced from the point of view of the European scientists. It was stated in the article that the
professional competence is the combination of professional knowledge, skills, experience and
specialist’s personal qualities, which characterize his professional level and are necessary for the
fulfillment of the effective professional activity. Moreover, the professional competence of the
foreign language teacher was defined as an integral ability of the personality to solve
professional problems. It has been emphasized that the basis for the development of future
foreign languages teachers’ professional competence is formed with the sufficient level of foreign
language teachers’ readiness for social and cultural competence formation of pupils of secondary
schools. The investigation of teacher’s professional competence in the context of new language
policy from the point of view of social, cultural and competence approach allows determining the
peculiarities of its formation. It also gives some reasons to state that the acquisition of
professional competence by the future foreign language teacher becomes possible according to
the development of high level of social and cultural competence. Thus, professional competence
is the factor of specialist’s quality of training. The main components of future specialists’
professional competence are fundamental knowledge, knowledge of the methodology of
scientific search, information and computer competence, sociological competence, legal
competence, professional growth, constant advance of professional knowledge.
Key words: professional competence, foreign languages teachers, professional
activity, levels of professional competence, professional knowledge, professional skills.
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ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО САМОСТІЙНОЇ
НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІаЛЬНОСТІ
Статтѐ спрѐмована на досллдженнѐ готовностл студентлв спецлальностл
«Початкова освлта» до здлйсненнѐ самостлйном навчально-плзнавальном длѐльностл. Длѐ
реаллзацлм поставленом мети використано теоретичнл (аналлз, синтез, порлвнѐннѐ,
узагальненнѐ, систематизацлѐ теоретичних л досллдних даних) л емплричнл (спостереженнѐ, беслди, анкетуваннѐ, самостлйна робота) методи досллдженнѐ. Результати
досллдженнѐ вказуять на необхлднлсть пошуку ефективних способлв органлзацлм
навчально-плзнавальном длѐльностл студентлв в умовах кредитно-трансферном системи
навчаннѐ, осклльки тлльки 30 % студентлв здатнл до продуктивном самостлйном
навчально-плзнавальном длѐльностл й готовл до змлни форм л методлв навчаннѐ.
Ключові слова: кредитно-трансферна система навчаннѐ, самостлйна
навчально-плзнавальна длѐльнлсть, самостлйна робота, влдтворявальнл завданнѐ,
реконструктивно-варлативнл завданнѐ, евристичнл завданнѐ, творчл завданнѐ,
початкова освлта, методико-математична плдготовка.

Постановка проблеми. В умовах реформуваннѐ системи вищої
освіти, спрѐмованого на реалізація ідеї її ювроінтеграції, все гостріше
постаю проблема вдосконаленнѐ навчально-пізнавальної діѐльності
студентів у процесі їх професійної підготовки. Запровадженнѐ
Ювропейської кредитно-трансферної системи у вищих навчальних закладах
зміняю цілі освіти, методи й форми взаюмодії студентів і викладачів.
Відбуваютьсѐ поступовий перехід від передачі інформації до керівництва
навчально-пізнавальноя діѐльністя студентів і формуваннѐ в них навичок
самостійної роботи. Основне завданнѐ викладача в умовах кредитнотрансферної системи навчаннѐ полѐгаю в управлінні самостійноя роботоя
студентів, формуванні спонукальних мотивів учіннѐ, визначенні цілей і
завдань навчальної діѐльності, її організації, контролі за результатами
процесу навчаннѐ. Тому проблема організації самостійної роботи студентів
і формуваннѐ в них уміннѐ здійснявати самостійну навчально-пізнавальну
діѐльність ю одніюя з актуальних проблем сучасної вищої школи.
Аналіз актуальних досліджень. Організаціѐ самостійної роботи
студентів у вищих навчальних закладах широко висвітляютьсѐ в психологопедагогічній літературі. Самостійна робота визначаютьсѐ ѐк один із
ефективних методів пізнавальної діѐльності в роботах А. А. Алексяка,
Б. П. Юсипова, П. І. Підкасистого та ін.; ѐк форма організації навчаннѐ в
дослідженнѐх Я. К. Бабанського, М. І. Дѐченка, Л. О. Кандибовича,
І. а. Лернера та ін. Значна увага приділѐютьсѐ управління самостійноя
навчально-пізнавальноя діѐльністя студентів такими науковцѐми, ѐк
В. В. Бондар,
Т. В. Габай,
Ю. П. Машбиц,
В. П. Паламарчук,
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М. М. Солдатенко, Н. Г. Протасова та ін. Проблему самостійної роботи
студентів та її впливу на розвиток особистості досліджуять В. Д. Бурѐк,
Б. П. Юсипов, Я. В. Калугін, В. А. Козаков, М. І. Моро, П. І. Підкасистий.
Не зважаячи на численні дослідженнѐ проблеми організації
самостійної роботи студентів, детального аналізу потребуять педагогічні,
дидактичні й методичні засади її організації в умовах кредитно-трансферної
технології навчаннѐ, дидактичні умови формуваннѐ самостійної навчальнопізнавальної діѐльності студентів у нових умовах навчаннѐ.
Мета статті: дослідити готовність студентів спеціальності «Початкова
освіта» до здійсненнѐ самостійної навчально-пізнавальної діѐльності ѐк
одного з методів навчаннѐ й самоосвіти в методико-математичній підготовці.
Методи дослідження: теоретичнл – аналіз, синтез, порівнѐннѐ,
узагальненнѐ, систематизаціѐ теоретичних і дослідних даних, застосованих
длѐ виѐвленнѐ стану розробленості досліджуваної проблеми; емплричнл –
спостереженнѐ, бесіди, анкетуваннѐ, самостійна робота длѐ аналізу стану
готовності студентів до здійсненнѐ самостійної навчально-пізнавальної
діѐльності під час методико-математичної підготовки майбутніх учителів
початкових класів.
Виклад основного матеріалу. Згідно з навчальним планом напрѐму
підготовки 6.010102 Початкова освіта, методико-математична підготовка
майбутніх учителів початкових класів реалізуютьсѐ через вивченнѐ таких
навчальних дисциплін, ѐк «Математика» і «Методика викладаннѐ
математики».
Основноя метоя названих навчальних дисциплін ю формуваннѐ
методико-математичної компетентності в студентів напрѐму підготовки
6.010102 Початкова освіта на рівні, достатньому длѐ забезпеченнѐ
життюдіѐльності в сучасному світі, успішного оволодіннѐ знаннѐми з інших
навчальних дисциплін у процесі навчаннѐ у вищому навчальному закладі,
забезпеченнѐ інтелектуального розвитку студентів, формуваннѐ їх
професійних ѐкостей.
У сучасній вищій школі формуваннѐ методико-математичної
компетентності відбуваютьсѐ в умовах реалізації Ювропейської кредитнотрансферної системи. Згідно навчальної програми дисципліни «Методика
викладаннѐ математики» на її вивченнѐ відводитьсѐ 7,5 кредити, що
становить 225 годин. Навчальна дисципліна складаютьсѐ з двох залікових
кредитів, перший вклячаю п’ѐть змістових модулів, другий – три. На
лекційні і практичні занѐттѐ відведено 98 годин, на самостійну роботу
студентів – 127. На вивченнѐ «Математики» виділено 9,5 кредитів (285
годин), з ѐких 114 годин аудиторних, решта – самостійна робота студентів.
Програма складаютьсѐ із 7 змістових модулів. Аналіз навчальних програм
дисциплін «Математика» і «Методика викладаннѐ математики» свідчить,
що самостійна робота студентів преваляю над аудиторноя. Тому за
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кредитно-трансферноя системоя навчаннѐ оріюнтиром стаю формуваннѐ й
розвиток студентів ѐк суб’юктів навчального процесу і спрѐмуваннѐ
навчаннѐ на їхній саморозвиток і самоактуалізація через індивідуалізація
та самостійну пізнавальну діѐльність. Відповідно до сказаного, уміннѐ
здійснявати самостійну навчально-пізнавальну діѐльність ю одніюя з умов
ефективного
формуваннѐ
методико-математичної
компетентності
майбутніх учителів початкових класів.
Длѐ дослідженнѐ вміннѐ здійснявати самостійну навчальнопізнавальну діѐльність студентам спеціальності «Початкова освіта»
запропоновано самостійну роботу, добір завдань ѐкої здійснено відповідно
до встановлених у психолого-педагогічній літературі рівнів самостійної
продуктивної діѐльності (копіявальні дії, репродуктивна діѐльність, продуктивна діѐльність, самостійна діѐльність). Длѐ самостійної роботи обрано тему
«Організаціѐ навчаннѐ математики в початковій школі» (дисципліна
«Методика викладаннѐ математики»), оскільки вона спираютьсѐ на набуті
знаннѐ студентів із навчальних дисциплін «Педагогіка», «Дидактика».
Самостійна робота вклячала різні типи завдань: відтворявальні,
реконструктивно-варіативні, евристичні та творчі.
Три завданнѐ запропонованої самостійної роботи були
відтворявального характеру, тобто потребували здійсненнѐ дій за зразком
длѐ запам’ѐтовуваннѐ способів дій у конкретних ситуаціѐх, формуваннѐ
вмінь і навичок та їх міцного засвоюннѐ.
Одним із таких завдань, спрѐмованих на актуалізація уѐвлень студентів
про гру, набутих при вивченні психології, педагогіки, дидактики, ю –
опрацяйте основні понѐттѐ, пов’ѐзані з гроя; сформуляйте основні з них.
Більшість студентів (близько 70 %) успішно виконала завданнѐ.
Наступне завданнѐ стосувалосѐ особливостей проведеннѐ
математичних диктантів на уроках математики: «Проаналізуйте переваги
та недоліки математичних диктантів та заповніть таблиця».
Студенти успішно виконали це завданнѐ (близько 90 %), обґрунтовуячи
це тим, що в допомогу їм було подано таблиця з двома стовпцѐми: переваги,
недоліки. Опрацьовуячи матеріал, що стосувавсѐ даного питаннѐ, вони
відразу кожне із положень оцінявали і вклячали до ѐкогось зі стовпчиків.
Ще одне завданнѐ відтворявального характеру передбачало
опануваннѐ вимог до оформленнѐ письмових робіт із математики – складіть
тексти «подвійних карток» (питаннѐ-відповідь) длѐ перевірки знань студентів
про загальні вимоги до оформленнѐ письмових робіт з математики.
Форма завданнѐ «подвійна картка» сподобаласѐ студентам і майже всі
впоралисѐ з ним. Проте постановка запитань, їх коректність потребували
уточненнѐ.
Отже, результати виконаннѐ завдань відтворявального характеру
засвідчуять, що в більшості студентів (близько 70 %) самостійна
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продуктивна діѐльність сформована на початковому рівні (рівні
копіявальних дій).
Наступними були реконструктивно-варіативні завданнѐ, ѐкі
дозволѐять на основі раніше отриманих знань та за даної викладачем ідеї
самостійно знайти конкретні способи вирішеннѐ завдань. Завданнѐ цього
типу сприѐять осмисленому перенесення знань у типові ситуації,
вироблення вмінь аналізувати події, ѐвища, факти, формування прийомів
і методів пізнавальної діѐльності, розвитку внутрішніх мотивів пізнаннѐ,
створяять умови длѐ розвитку розумової активності студентів.
Таким реконструктивно-варіативним завданнѐм, спрѐмованим на
виробленнѐ вміннѐ працявати з різними інформаційними джерелами і
структурувати інформація, ю – проаналізуйте сучасну вітчизнѐну й
зарубіжну літературу стосовно типів уроків математики в початковій школі
та їх структури; визначить основні типи уроків математики в початковій
школі; за результатами аналізу заповніть таблиця.
Аналіз робіт студентів свідчить, що більшість студентів (понад 70 %)
маю утрудненнѐ при розглѐді певної проблеми з кількох позицій; не вмію
систематизувати і структурувати інформація; припускаютьсѐ помилок при
визначенні типів уроків математики, їх структури, мети.
Друге реконструктивно-варіативне завданнѐ дозволѐло виѐвити
вміннѐ студентів застосовувати набуті знаннѐ в конкретній ситуації:
«Опрацяйте питаннѐ – методика перевірки домашньої роботи.
Продемонструйте, ѐк буде організована повна й вибіркова перевірка із
застосуваннѐм прийомів перевірки на прикладі домашньої роботи учнів
третього класу: С. 29 № 187 (приклади), № 188 (задача) *1+. Длѐ вибіркової
перевірки обґрунтуйте, чому було обрано саме цей матеріал».
Більшість помилок студентів (близько 57 %) стосувалосѐ того, що
вони в конкретній ситуації не змогли реалізувати різні види перевірки.
Третю реконструктивно-варіативне завданнѐ спрѐмоване на
виробленнѐ знань, умінь і навичок здійснявати опитуваннѐ на уроках
математики в початкових класах: «Заповніть таблиця: охарактеризуйте
названі форми, методи і прийоми опитуваннѐ учнів з математики.
Самостійно оберіть тему, длѐ ѐкої запропонуйте варіант реалізації
визначених форм, методів і прийомів».
Результати виконаннѐ завданнѐ вказуять на те, що визначивши
форму, метод або прийом опитуваннѐ, студенти наводѐть їх
характеристики, проте не можуть реалізувати в конкретній ситуації.
Результати виконаннѐ реконструктивно-варіативних завдань указуять
на те, що більшість студентів (понад 70 %) маять низький рівень сформованості репродуктивної діѐльності, лише близько 30 % студентів можуть
узагальнити прийоми й методи навчально-пізнавальної діѐльності, пов’ѐзані
з відтвореннѐм інформації про різні властивості навчального об’юкта.
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Самостійна робота містила завданнѐ евристичного характеру, що стосувалосѐ організації домашніх завдань із математики – укажіть умови результативності домашніх завдань з математики длѐ учнів початкових класів.
Це завданнѐ виѐвилосѐ одним із найскладніших, оскільки
потребувало комплексного підходу. Необхідно було врахувати: по-перше –
вимоги Міністерства освіти і науки України щодо домашнього завданнѐ;
по-друге – психологічні особливості молодших школѐрів; по-третю –
дидактичні вимоги до організації домашніх завдань. Тільки незначна
кількість студентів (близько 15 %) впораласѐ із завданнѐм.
До самостійної роботи було вклячено завданнѐ творчого характеру,
воно потребувало, окрім детального вивченнѐ проблеми, висвітленнѐ
власного ставленнѐ й обґрунтуваннѐ власної думки – напишіть твір-роздум
на тему: «Мою ставленнѐ до безбального оціняваннѐ».
Аналіз творів студентів свідчить, що значні ускладненнѐ викликаю
необхідність самостійно висловити й обґрунтувати власну думку. Більшість
наводить вимоги до безбального оціняваннѐ, визначені Міністерством
освіти і науки України, а власного поглѐду на проблему не розкриваять.
Отже, ѐк свідчать результати виконаннѐ завдань евристичного і
творчого характеру, у більшості студентів (понад 70 %) не сформовано
вміннѐ здійснявати продуктивну й самостійну діѐльність, що свідчить про
початковий рівень сформованості самостійної навчально-пізнавальної
діѐльності студентів.
Післѐ самостійної роботи проведено анкетуваннѐ, спрѐмоване на
з’ѐсуваннѐ ставленнѐ студентів до навчально-виховного процесу при
запровадженні Ювропейської кредитно-трансферної системи (ЮКТС) у вищих
навчальних закладах і зокрема до виконаної ними самостійної роботи.
Результати анкетуваннѐ вказуять на те, що 47 % студентів розуміять,
що таке ЮКТС, а 53 % – частково. Не досить чітко оріюнтуятьсѐ в перевагах
та недоліках ЮКТС.
59 % опитаних зазначили, що гарантія успіху навчаннѐ у вищому
навчальному закладі вбачаять у допомозі з боку викладачів у виглѐді
консультативної роботи; 24 % – у власній систематичній роботі; 11 % – в
умінні самостійно вчитисѐ.
Найефективнішоя формоя організації навчально-пізнавальної діѐльності в аспекті оволодіннѐ знаннѐми, уміннѐми й навичками 24 % студентів
обрали семінар/практичне занѐттѐ, 11 % – лекція, 65 % – обрали кілька
варіантів (лекціѐ, семінарське/практичне занѐттѐ та самостійна робота).
88 % студентів висловили негативне ставленнѐ до того, що, згідно з
ЮКТС, відбуваютьсѐ збільшеннѐ годин на самостійну роботу студентів і
зменшеннѐ кількості аудиторних годин, тобто лекційних і практичних.
Власні навички самостійної роботи студенти оцінили так: 76 % –
середню, можу відтворити наукову інформація своїми словами, виконати
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практичні завданнѐ за зразком; 18 % – задовільно, тобто можу робити
завданнѐ з допомогоя інших, фрагментарно відтворяя навчальний
матеріал; 6 % – високо, можу самостійно працявати з різними джерелами,
аналізувати й систематизувати інформація.
ак утрудненнѐ, із ѐкими вони зіткнулисѐ при самостійному
опрацяванні теми «Організаціѐ навчаннѐ математики в початковій школі»,
називаять: не вмія ефективно розподілити час на виконаннѐ завдань – 41 %;
важко знайти інформація – 17 %; запропоновано важкі завданнѐ – 6 %; кілька
варіантів (названих вище) обрало 22 % респондентів. 11 % опитаних
зазначили, що при виконанні самостійної роботи не мали утруднень.
Висновки. Результати дослідженнѐ засвідчуять, що проблема
формуваннѐ самостійної навчально-пізнавальної діѐльності студентів ю
актуальноя, оскільки лише 30 % студентів здатні до продуктивної самостійної
навчально-пізнавальної діѐльності й готові до зміни форм і методів навчаннѐ.
Тому одним із основних завдань сучасної дидактики вищої школи ю пошук
ефективних способів організації навчально-пізнавальної діѐльності студентів
в умовах кредитно-трансферної системи навчаннѐ.
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РЕЗЯМЕ
Васько О., Круговая А. Готовность студентов к самостоѐтельной учебнопознавательной деѐтельности.
Статьѐ направлена на исследование готовности студентов специальности
«Начальное образование» к самостоѐтельной учебно-познавательной деѐтельности.
Длѐ реализации поставленной цели использованы теоретические (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, систематизациѐ теоретических и экспериментальных данных)
и эмпирические (наблядение, беседа, анкетирование, самостоѐтельнаѐ работа)
методы исследованиѐ. Результаты исследованиѐ указываят на необходимость поиска
эффективных способов организации учебно-познавательной деѐтельности студентов
в условиѐх кредитно-трансферной системы обучениѐ, поскольку всего 30 % студентов
способны к продуктивной самостоѐтельной учебно-познавательной деѐтельности и
готовы к изменения форм и методов обучениѐ.
Ключевые
слова:
кредитно-трансфернаѐ
система
обучениѐ,
самостоѐтельнаѐ учебно-познавательнаѐ деѐтельность, самостоѐтельнаѐ
работа,
заданиѐ-воспроизведение,
реконструктивно-вариативные
заданиѐ,
эвристические заданиѐ, творческие заданиѐ, начальное образование, методикоматематическаѐ подготовка.

SUMMARY
Vasko O., Krugova A. Students’ readiness to the independent educational cognitive
activity.
The input of the European credit-transfer system in higher educational establishments
changes whole education process, methods and forms of cooperation of students and teachers. A
gradual transition originates from an information transfer to guidance by educational-cognitive
activity of students and forming in them skills of independent work. The article is directed at the
research of readiness of the students of specialty “Primary education” to the realization of
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independent educational-cognitive activity as one of the methods of studies and self-education in
the methodological mathematical training. For realization of the set aim the theoretical (analysis,
synthesis, comparison, generalization, systematization of theoretical and experience data) and
empiric (supervision, conversations, questionnaires, independent work) methods of research
were used. With the purpose of the research of the ability to carry out independent educationalcognitive activity, the students of specialty “Primary education” were offered an independent
work. The selection of tasks was carried out in accordance with the levels of independent
productive activity (copying actions, reproductive activity, productive activity, independent
activity) set in psychological pedagogical literature. Independent work included different types of
tasks: reproductive, reconstructive-variant, heuristic and creative. The results of the executed
tasks of reproductive character show that in most students (about 70 %) independent productive
activity is formed at initial level (levels of copying actions). The analysis of implementation of
reconstructive-variant tasks specifies that most students (over 70 %) have a low level of formed
skills of reproductive activity, only about 30 % students can generalize receptions and methods of
educational-cognitive activity related to the recreation of information about different properties
of educational object. Implementation of tasks of heuristic and creative character demonstrates
that ability to carry out productive and independent activity is not formed in most students (over
70 %). Research results specify on the necessity of search of the effective methods of students’
educational-cognitive activity organization in the conditions of the credit-transfer system of
teaching, as only 30 % of students are apt at productive independent educational-cognitive
activity and ready to the change of forms and methods of studies.
Key words: credit-transfer system of teaching, independent educational-cognitive
activity, independent work, reproductive tasks, reconstructive-variant tasks, heuristic tasks,
creative tasks, primary education, methodological mathematical training.
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ПУТИ ОВЛАДЕНИа СИСТЕМОЙ РУССКОГО КОНСОНАНТИЗМА
ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИа
В статье рассматриваятсѐ пути формированиѐ навыков произношениѐ и
коррекции русских согласных звуков на начальном этапе обучениѐ русскому ѐзыку как
иностранному, обеспечиваящие звуковое переформатирование с родного ѐзыка на
русский в процессе усвоениѐ дорсальности, характерной длѐ уклада русского ѐзыка.
Таким образом, у иностранных учащихсѐ расширѐетсѐ артикулѐционный диапазон, что
вместе с усвоением фонетических консонантных оппозиций и позиционного варьированиѐ согласных способствует овладения консонантной системой русского ѐзыка.
Ключевые слова: согласный звук, артикулѐционнаѐ база, консонантизм,
дорсальность, твердость, мѐгкость, ассимилѐциѐ, слухопроизносительные навыки,
слитность произношениѐ, фраза-эталон.

Постановка проблемы. Расширение международных свѐзей
способствует возрастания коммуникативных потребностей и мотивации
учебной деѐтельности иностранцев. Однако акт коммуникации не всегда
может привести к желаемым результатам из-за неправильного
фонетического оформлениѐ речи. Возникает необходимость модернизации
обучаящих технологий и созданиѐ новых учебно-методических разработок,
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интенсифицируящих процесс овладениѐ русской фонетической системой.
Сформированные
навыки
правильного
произношениѐ
–
необходимое условие развитиѐ навыков и умений во всех видах речевой
деѐтельности. Поскольку русский ѐзык относитсѐ к консонантным ѐзыкам,
освоение русского консонантизма ѐвлѐетсѐ одной из главных задач.
Анализ актуальных исследований. Первоначально методика обучениѐ
русскому произношения, в том числе в области консонантизма, получила
отражение в трудах С. И. Берштейна. В дальнейшем исследования этой
проблемы посвѐщены работы Л. В. Щербы, А. А. Реформатского,
Н. А. Лябимовой, Е. А. Брызгуновой, С. А. Барановской и др.
А. А. Реформатский отмечал, что «… звуки чужого ѐзыка человек
слышит через призму фонологической системы родного ѐзыка…».
Сопоставление фонологических и артикулѐционных систем русского и
родного ѐзыка студента помогает выѐвить основные черты акцента, как
реальные, так и потенциальные *4+. Такой подход дает возможность
акцентировать внимание на усвоении наиболее трудных с точки зрениѐ
инофонов ѐвлений русского консонантизма.
Преодоление акцента – сложный процесс, поэтому проблема поиска
оптимальной учебной модели постоѐнно остаетсѐ актуальной.
Целью статьи ѐвлѐетсѐ решение практических задач, свѐзанных с
овладением русской консонантной системой, прежде всего со снѐтием
некоторых трудностей восприѐтиѐ и произношениѐ русских согласных звуков
в процессе усвоениѐ артикулѐционной базы русского ѐзыка на начальном
этапе обучениѐ на основе построениѐ системно-блоковой учебной модели.
Методы исследования: описательно-аналитический, функциональный.
Изложение основного материала. Основной задачей в процессе
обучениѐ фонетике на начальном этапе ѐвлѐетсѐ выработка соотносѐщегосѐ
с фонологической системой ѐзыка и ѐзыковой нормой артикулѐционного
автоматизма, необходимого длѐ обеспечениѐ различных видов речевой
деѐтельности. Большое значение длѐ характеристики артикулѐционной базы
(АБ) имеят уклады ѐзыка: дорсальный, апикальный, какуминальный,
ретрофлексный. «Дорсальность как основной уклад в АБ русского ѐзыка
создаёт идеоматическуя особенность при сравнениии АБ русского ѐзыка с
АБ других ѐзыков, в которых основной уклад ѐзыка апикальный
(английский…) или апикально-какуминальный (хинди…) и др. Дорсальность в
АБ русского ѐзыка определѐет во многом положение органов речи: общий
випукло-покатый профиль ѐзыка с опущенным вниз кончиком, – что
способствует работе механизма палатализации-велѐризации. При постановке русского произношениѐ иностранцам в первуя очередь вырабатываетсѐ
дорсальность, и только на фоне дорсального уклада моделируятсѐ
механизмы
твердости-мѐгкости,
однофокусности-двухфокусности,
смычности-щелинности и т.д.» *2, 9+.
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Особенностья АБ русского слова ѐвлѐетсѐ способность речевого
аппарата легко переклячатьсѐ с одного типа артикулѐции на другой, что
требует расширениѐ артикулѐционного диапазона у иностранных
учащихсѐ. Чтобы ускорить этот процесс, целесообразно использовать
звуки-помощники (как гласные, так и согласные), например: звук *и+ при
постановке мѐгких согласных, дорсальных *т+ и *д+ при постановке
переднеѐзычного какуминального вибранта *р+, заднеѐзычного *к+ или
гласного *у+ при постановке заднеѐзычного согласного *х+ и т.д. Длѐ
достижениѐ большего эффекта следует проводить артикулѐционнуя
подготовку. Например, при постановке произношениѐ переднеѐзычного
какуминального вибранта *р+ полезно следуящее артикулѐционное
упражнение: широкий ѐзык поднѐть за верхние зубы и глѐдѐ в зеркало
произносить звуки *д-д-д+, одновременно осуществлѐѐ колебательные
движениѐ под ѐзыком с помощья тупого конца карандаша.
Результативными ѐвлѐятсѐ также приемы самонаблядениѐ
учащихсѐ, например, предлагаетсѐ при поочередном произнесении
парных по глухости-звонкости согласных приложить пальцы руки к
щитовидному хрѐщу, что дает возможность ощутить разницу *3+.
«В АБ русского ѐзыка механизм твердости-мѐгкости распространѐетсѐ
на больший звуковой отрезок речи, чем один согласный звук, он захватывает
и образование гласного» *2, 10+. В слоге типа «согласный+гласный»
осуществлѐетсѐ управлѐящаѐ роль консонантизма. Характерной ошибкой в
позиции «мѐгкий согласный+гласный непереднего рѐда» ѐвлѐетѐ
произнесение «лишнего» согласного звука [j+, потому что дополнительный
подъем средней части ѐзыка при произнесении мѐгких согласных переходит
в основной, характерный длѐ среднеѐзычного щелевого *j].
Длѐ предупреждениѐ такого рода ошибок эффективно следуящее
артикулѐционное упражнение: сначала мѐгкий согласный и гласный
произносѐтсѐ с небольшой паузой, а потом пауза исчезает и произноситсѐ
слог, например, *т’–а, т’–а, т’а+ *7, 50+.
Учитываѐ принцип системного подхода к изучения русской
фонетики, на кафедре ѐзыковой подготовки иностранных граждан СумГУ
создан учебный комплекс «Первые шаги: говорим, читаем и пишем порусски» *6+ и «Учимсѐ слушать и произносить по-русски правильно» *8+.
Отбор фонетического материала в книге «Первые шаги: говорим,
читаем и пишем по-русски» определѐетсѐ логикой русского звукового
строѐ. В свѐзи с этим вначале осуществлѐетсѐ постановка всех твёрдых
согласных и свѐзанного с ними ударного и безударного вокализма, затем –
постановка мѐгких согласных и свѐзанного с ними вокализма. Такое
расположение учебного материала буквально с первых занѐтий
акцентирует внимание студентов на различении в русском ѐзыке типов
основной артикулѐции согласных по месту, способу образованиѐ звуков,
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участия голоса и способствует лучшему усвоения твёрдой окраски
согласных. Вместе с тем наличие общего артикулѐционно-акустического
признака у согласных сокращает в дальнейшем сроки постановки мѐгких
согласных и делает её более продуктивной.
Учебный материал в первой части комплекса построен таким образом,
что студенты вклячаятсѐ в непосредственное общение на русском ѐзыке
уже в период усвоениѐ его фонетической базы. Этому в большой степени
способствует заучивание фраз-эталонов произношениѐ русских звуков.
Фразы-эталоны имеят коммуникативнуя направленность, а тренируемые
звуки представлены в удобной фонетической позиции. Например, во фразахэталонах «Тут папка» и «Там бумага» в процессе слитного произношениѐ
глухой согласный *п+ оказываетсѐ после глухого *т+, а звонкий согласный *б+ –
после сонорного *м+, что способствует настройке речевого аппарата учащегосѐ на воспроизведение соответствуящих изучаемых парных по глухостизвонкости согласных. Следует отметить, что эти эталоны с успехом используятсѐ в качестве самоконтролѐ представителѐми различных типов ѐзыков и
ѐвлѐятсѐ незаменимыми образцами в интернациональных группах. При
возникновении трудностей в произношении звуков студенты всегда имеят
возможность сравнить звуковой образ нового слова с заученным образцом.
Фразы-эталоны, презентуемые и заучиваемые в процессе урока,
представлены с переводом в поурочном словаре, что дает возможность
студенту повторить группу изученных на данном уроке звуков. А как обобщение, эти эталоны скомпонованы в сводном блоке фраз-эталонов, активно
используемом студентами и в период корректировочного курса фонетики.
Хорошим дополнением к вышеназванным учебно-методическим
материалам ѐвлѐетсѐ фонетическаѐ хрестоматиѐ «Учимсѐ слушать и
произносить по-русски правильно», котораѐ состоит из 2 разделов: 1)
упражнениѐ на дифференциация коррелѐтивных пар звуков; 2) «Азбука
чтениѐ» и ритмические мини-стихи.
В первом разделе реализуетсѐ системно-блоковаѐ учебнаѐ модель, где
упражнениѐ построены по методу минимальных пар. Известно, что «…успешное овладение произношением звуков изучаемого ѐзыка в значительной
мере зависит от опережаящего развитиѐ фонологического слуха. Только при
этом условии человек, обладаящий нормальным слухом, способен
сознательно контролировать своя артикулѐция и управлѐть ея» *5+.
В свѐзи с этим блоки предварѐятсѐ фразами-эталонами с
коррелѐтивным компонентом, где парные согласные находѐтсѐ в рѐдом
стоѐщих слогах, например: «Вот наша Жанна», что дает возможность
услышать и понѐть разницу в их произношении. В каждом блоке
упражнениѐ расположены в иерархическом порѐдке, начинаѐ со слуховых
упражнений на различение парных звуков со зрительной опорой и
заканчиваѐ фонетическими тематическими мини-диктантами. Строгаѐ
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последовательность выполнениѐ упражнений блока обеспечивает успех в
усвоении фонетического материала.
Отдельным блоком представлены поурочные упражнениѐ на
различение звуков по модели *ta–t’a–t’jа+, что ѐвлѐетсѐ логическим
продолжением работы по предупреждения ошибок, свѐзанных с
поѐвлением среднеѐзычного щелевого сонанта *j] в позиции между
мѐгким согласным и гласным непереднего рѐда. Эта модель
отрабатываетсѐ как в слогах, так и в словах, которые могут быть
использованы в фонетических диктантах.
Реализациѐ согласных фонем в слове требует учета правил конца
слова, ассимилѐции шумных согласных по глухости-звонкости,
ассимилѐтивного смѐгчениѐ, особенностей произношениѐ групп согласных
относительно способа и места образованиѐ и т.д. Работа в этом
направлении ведетсѐ по мере изучениѐ нового лексическограмматического материала в книге «Первые шаги».
Большуя трудность у иностранцев вызывает слитное произношение
звукосочетаний согласных, прежде всего в начале слова. Особого
вниманиѐ требует работа над изучением предложного падежа
существительных в сочетании с предлогами в и на, которуя
целесообразно начинать с отработки слитности произношениѐ позиции
«предлог в + звонкий согласный звук в начале слова», например, в банке, в
музее. Это обусловлено тем, что, как правило, у студентов-иностранцев в
процессе произнесениѐ поѐвлѐетсѐ эмфатический гласный на стыке
предлога с существительным. И только после закреплениѐ навыка
слитного произношениѐ звонких согласных звуков в этой позиции можно
приступать к отработке произношениѐ фонетических слов «предлог в +
существительное с начальным глухим согласным», так как эта позициѐ
осложнѐетсѐ вклячением фонетического правила ассимилѐции согласных.
Слитность произношениѐ и замена звука в соответствии с
фонетическим правилом настолько изменѐят фонетический облик слова,
что, воспринимаѐ его на слух в потоке речи, студенты первоначально не
могут его соотнести как со зрительным образом, так и с пониманием
значениѐ падежа. Таким образом, снимаятсѐ трудности не только в
произношении групп согласных, но и облегчаетсѐ понимание
воспринимаемой информации в потоке речи.
Исходѐ из этого в фонетико-грамматическом упражнении с заданием
«Слушайте, повторѐйте, читайте. Ответьте на вопрос» выстраиваетсѐ
цепочка: транскрипциѐ начального слога фонетического слова, т.е. только
изучаемаѐ позициѐ – ассимилѐциѐ звонкого согласного перед глухим на
стыке грамматических слов, затем следуят слово с предлогом и
фонетическое слово в составе предложениѐ. Следуящий далее вопрос
требует самостоѐтельного ответа с воспроизведением отрабатываемой
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фонетико-грамматической позиции, например: «*фпа+ … в па́пке. Фа́йлы в
па́пке.// Где фа́йлы?// – … .//
*фтьи+ … в тетра́ди. Зада́ние в тетра́ди.// Где зада́ние?// – … .//»*6,
75].
Таким образом отрабатываятсѐ два сложных фонетических
момента: слитность произношениѐ звуков в составе фонетического слова и
ассимилѐциѐ согласных.
В следуящем упражнении при выполнении грамматического заданиѐ с
альтернативным вопросом, требуящим ответа с выбором предлога в или на,
закреплѐетсѐ слитное произношение «предлог в + глухой согласный в начале
слова». Однако это действие осложнѐетсѐ тем, что внимание студента
рассредоточено между грамматической и фонетической задачами,
например: Где ручка,/ в тетради или на тетради?//
Следуящим
шагом
длѐ
закреплениѐ
и
автоматизации
слухопроизносительного навыка ѐвлѐетсѐ выполнение заданиѐ, в котором
используятсѐ существительные с начальным как звонким, так и глухим
согласным, и ставитсѐ задача употребить слово в предложном падеже с
нужным предлогом.
Системнаѐ работа по освоения позиционного варьированиѐ
согласных дополнѐетсѐ материалами фонетической хрестоматии «Учимсѐ
слушать и произносить по-русски правильно» из раздела «Азбука чтениѐ»,
где фонетические правила отрабатываятсѐ в процессе чтениѐ слов,
фонетических слов, словосочетаний не только на примере известных, но и
коммуникативно важных новых слов, которые пополнѐят пассивный
лексический запас студента.
Выводы и перспективы дальнейших научных исследований. Таким
образом, предложеннаѐ учебнаѐ модель способствует устранения
неверной фонологической интерпретации согласных звуков русского
ѐзыка иностранцами и переведения механизма их речи в русло
артикулѐционной базы русского ѐзыка, усвоения фонологических
консонантных оппозиций, позиционной системы и реализации
фонетических навыков в различных видах речевой деѐтельности.
В статье рассмотрены только некоторые особенности работы по
овладения русской консонантной системой. Дальнейшие исследованиѐ
будут направлены на поиск путей преодолениѐ фонетической
интерференции
в
области
консонантизма
в
группах
с
интернациаональным контингентом учащихсѐ.
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РЕЗЯМЕ
Голованенко Ю., Дунь Н. Шлѐхи оволодіннѐ системоя російського
консонантизму іноземними студентами на початковому етапі навчаннѐ.
У статтл аналлзуятьсѐ шлѐхи формуваннѐ навичок вимови й корекцлм
рослйських приголосних звуклв на початковому етапл навчаннѐ рослйськом мови ѐк
лноземном, що забезпечуять звукове переформатуваннѐ з рлдном мови на рослйську в
процесл засвоюннѐ дорсальностл, характерном длѐ укладу рослйськом мови. Таким чином
у студентлв-лноземцлв розширяютьсѐ артикулѐцлйний длапазон, що разом лз
засвоюннѐм фонологлчних консонантних опозицлй л позицлйного варляваннѐ
приголосних сприѐю оволодлння консонантноя системоя рослйськом мови.
Ключові слова: приголосний звук, артикулѐцлйна база, консонантизм,
дорсальнлсть, твердлсть, м’ѐклсть, асимллѐцлѐ, слуховимовнл навички, фраза-еталон.

SUMMARY
Golovanenko E., Dun N. Ways of Mastering the System of Russian Consonance by
Foreign Students at the Beginner’s Level.
This article deals with the means of forming habits of pronunciation and correction of
Russian consonants at the beginner’s level of learning Russian as a foreign language, which
provides the reformatting of native language sounds into those of the Russian language in
the process of mastering the dorsal system which is typical for the latter. By this means,
foreign students expand the range of articulation, which contributes to the mastering of the
Russian consonant system.
There has been mentioned a specific feature of the articulation basis of Russian
words, which lies in the ability of the vocal apparatus to easily switch from one type of
articulation to another. This phenomenon becomes apparent, for instance, in the alternation
of “soft” and “hard” complexes in a word, and demands intensification of formation of the
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audio-pronunciation habits at each of its levels. The techniques for using sound-helpers,
rhythmic verses, etc. which facilitate this process have been demonstrated there.
The work of the system proposed in the educational complex “First Steps: Speak, Read
and Write in Russian” and “Learning to Listen to and pronounce in Russian Correctly” has
been analyzed; the selection of phonetic material is determined by the logic of the Russian
sound system and built in such a way that students are involved in the direct communication
in Russian in the period of mastering its phonetic base. The principle of systematic use of
standard phrases that have the communicative approach – in which the sounds being trained
are presented in an easy-to-use phonetic position and in strict accordance with the
consonants and vowels which were trained before – is explained therein.
Within the limits of mastering the positional variation of consonants, special attention
is paid simultaneously to overcoming difficulties in two complex phonetic points: connected
pronunciation of consonant combinations at the beginning of the phonetic word and
consonant assimilation by voiceless-voiced criteria.
The proposed system of work favors the implementation of phonetic habits in various
types of speech activity.
Key words: consonant, articulation basis, consonance, dorsality, hardness, softness,
assimilation, auditory and pronunciation habits, fluency of pronunciation, standard phrase.

УДК 378.147:373.2.011.3-51
Маргарита Головко, Любов Крайнова
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

ВИКОРИСТАННа МОЖЛИВОСТЕЙ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО
ВИКЛАДАННа ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Особливлстя педагоглчном реальностл сьогоденнѐ ю сплвлснуваннѐ рлзних
педагоглчних парадигм л плдходлв. З’ѐвилисѐ новл концепти педагоглчного знаннѐ, серед
ѐких таке понѐттѐ, ѐк «феноменологлчний плдхлд». Аналлз теоретичного л
практичного досвлду дозволив виокремити базовл лдем, що становлѐть плдґрунтѐ длѐ
викладаннѐ педагоглчних дисципллн майбутнлм фахлвцѐм дошклльном освлти.
Наводѐтьсѐ варланти практичном реаллзацлм вищезгаданого плдходу на занѐттѐх лз
лсторлм педагоглки та методики екологлчного вихованнѐ.
Ключові слова: феномен, феноменологлѐ, педагоглчний феномен, феноменологлчний плдхлд, феноменолог, педагоглчна феноменологлѐ, смислопошукова длѐльнлсть.

Постановка проблеми. Нові умови соціально-економічного й
культурного життѐ потребуять кардинального переглѐду багатьох аспектів
світоглѐдного
та
теоретико-пізнавального
вирішеннѐ
проблеми
формуваннѐ лядини, її підготовки до життѐ в багатомірному суспільстві,
що базуютьсѐ на складному балансі інтересів. Принципово змінивсѐ
напрѐмок вектору, що задаю траюкторія суспільним інтересам та
очікуваннѐм, у бік визнаннѐ самоцінності особистості, її здатності до
вільного вибору шлѐхів і засобів розвитку. Однак, у наш час спостерігаюмо
певні розбіжності між усвідомленнѐм потреби суспільства в інших
світоглѐдних і методологічних оріюнтирах щодо розв’ѐзаннѐ педагогічних
проблем та інертністя в підходах до організації освітнього процесу.
Аналіз актуальних досліджень. У сучасній педагогіці відбуваятьсѐ
складні внутрішньосистемні зміни, пов’ѐзані з визнаннѐм багатомірної
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ѐкісної
характеристики
педагогічної
реальності.
Відмова
від
монометодологічних установок стаю надійноя умовоя розвитку науки. Тож
особливістя педагогічної реальності сьогоденнѐ ю співіснуваннѐ різних
педагогічних парадигм і підходів. З’ѐвилисѐ нові концепти педагогічного
знаннѐ, серед ѐких отримали розповсядженнѐ такі понѐттѐ, ѐк
«феноменологіѐ
педагогіки»,
«феноменологіѐ
вихованнѐ»,
«феноменологічний метод», «феноменологічний підхід», «педагогічний
феномен» (Б. Бім-Бад, М. Берулава, Л. Висоцька, В. Конке, С. Кульневич,
Р. Куренкова, Ю. Плюханов, Ю. Рогачова, Н. Смирнова, О. Федотова,
Т. Філановська та ін.). Філософським базисом дослідженнѐ їхньої сутності ю
ідеї класичної феноменології (Г. Гегель, Е. Гуссерль, М. Гартман, Т. Лукман,
М. Шелер, Г. Шпет, А. Шяц).
Мета статті. У своюму дослідженні ми намагаюмосѐ вивчити й
апробувати потенційні можливості феноменологічного підходу у
викладанні педагогічних дисциплін. Утім у даній статті ми презентуюмо
певні результати ціюї роботи.
Виклад основного матеріалу. У сучасному науковому просторі,
зокрема соціально-гуманітарних науках, вельми активно використовуятьсѐ
ідеї феноменологічної філософії. Не залишиласѐ осторонь і педагогіка, бо
ѐк виѐвилосѐ, феноменологічний підхід збагачую пошуки новітніх
технологій освіти й вихованнѐ молоді, дозволѐю зосередитисѐ на
глибинному сенсі життѐ, світосприйманнѐ, освіти, існуваннѐ в соціумі,
професії тощо, а педагогічні цінності набуваять нового звучаннѐ.
У філософській науці длѐ визначеннѐ сутностей та смислових структур
об’юктів і понѐть часто використовуютьсѐ термін «феноменологіѐ». Вона може
розглѐдатисѐ ѐк ученнѐ про шлѐхи розвитку лядської свідомості (Г. Гегель), ѐк
філософська доктрина (Е. Гуссерль). У класичному визначенні – це вченнѐ про
факти, ѐвища, ученнѐ про сутності. Причому сутність понѐть і ѐвищ із позиції
феноменологічного підходу розглѐдаютьсѐ з різних боків. Реконструкціѐ
базових ідей феноменологічної філософії, ѐкщо зосередитисѐ лише на
клячових моментах, дозволѐю визначити такі її положеннѐ.
Будь-ѐка наука досліджую природу базових понѐть. Феноменологіѐ
ѐк філософський напрѐм запропонувала свою баченнѐ. Відзначимо, перш за
все, ідея Е. Гуссерлѐ щодо розуміннѐ понѐть ѐк результату синтезу
переживань лядини, що супроводжуять пізнаннѐ нея феноменів,
потраплѐять у її свідомість через речі, що сприймаятьсѐ. Тож понѐттѐ
виступаять не сухими абстракціѐми, проте ейдосами, максимально
конкретними образами світу (лядей, природи, речей). Ейдоси зберігаять
повноту й цілісність насиченого почуттѐми та емоціѐми життювого світу
(такий підхід дозволѐю запобігти формалізму і абстракції в побудові змісту
й виборі способу викладаннѐ гуманітарного знаннѐ). Зміст понѐть може
бути редукованим (спрощеним) до чуттювого сприйнѐттѐ в різних його
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формах, що дозволѐю «розчистити» свідомість від будь-ѐких нашарувань,
не дати їй «розчинитисѐ в суспільній свідомості» й зосередитисѐ на власній
творчій місії. Основа лядського досвіду пов’ѐзана зі світом сутностей, ідей,
ідеальних конструкцій, вираженнѐм і виѐвленнѐм ѐких і ю феномени
свідомості – думка, сприйнѐттѐ, переживаннѐ. Понѐттѐ може розглѐдатисѐ
і ѐк сукупність «чистих сутностей», «ідей» – тоді ѐвище сприймаютьсѐ ѐк
самодостатній ѐкісний феномен.
акщо розглѐдати феноменологія ѐк ученнѐ про феномени, звернемо
увагу на тлумаченнѐ основного терміну. Феномен розглѐдаять у двох
значеннѐх: ѐк надзвичайно рідкісне ѐвище або лядину, ѐка наділена
унікальними здібностѐми; у філософії ѐк ѐвище, осѐгнути ѐке можливо через
органи чуттѐ на противагу ноумену, ѐкий пізнаютьсѐ за допомогоя розуму
(І. Кант). Причому сприйнѐттѐ феноменів не обмежуютьсѐ лише почуттювим
актом пізнаннѐ. Тут ю вкрай важливий длѐ педагогіки момент, коли в пізнанні
феномену «зустрічаятьсѐ» чуттювий, мислительний та моральний аспекти, і
саме моральність ю властивоя смисловій побудові феноменів, об’юдную ці
аспекти й надаю їм цілісності і нерозривності *2, 281+.
У науковій літературі зустрічаюмо й такі визначеннѐ. Феномен – ѐвище
(на відміну від його сутності), реальний факт, відомий із досвіду; дані, що
представлені в індивідуальній свідомості, психічні стани та процеси;
надбаннѐ суб’юктивного світу особистості; об’юкти чуттювого споглѐданнѐ;
міркуваннѐ мислителів із приводу баченого й передбачаю його (обсѐг та зміст
може бути досить широким). Тобто феноменологічне поле – відкрите,
насичене й динамічне ѐвище. Наприклад, у його просторі можемо
споглѐдати такі феномени, ѐк лядина (дитина), гра, мова, творчість; лядські
стани – лябов, стражданнѐ, біль, страх, милосердѐ, добро, краса тощо. А в
ѐкості провідної ідеї використовувати вислів А. Шяца «Світ, що сѐю смислом».
Джерелами длѐ встановленнѐ певних феноменів можуть бути
спостереженнѐ, літературно-художній матеріал, автобіографічний нарратив,
реальні події, зміст індивідуальної свідомості, сліди пережитого, зміст
мисленнювих бесід. Цікавим ю також підхід М. Гартмана, ѐкий запропонував
виѐвленнѐ та опис феноменів (цілісної юдності внутрішнього й зовнішнього) з
позиції дослідженнѐ їх значень, смислів, сутностей.
Послідовники Г. Гегелѐ, Е. Гуссерлѐ активно використовували ці ідеї в
соціально-гуманітарних науках (Т. Лукман, М. Шелер, А. Шяц), у
педагогічних науках зарубіжжѐ також маюмо перші спроби (В. Лох,
М. Лангевельд, В. Ліппітц) *1+. З цих досвідів беремо до уваги пошуки
гармонійного поюднаннѐ теоретичних і чуттюво-емоційних методів
пізнаннѐ, розглѐд певних феноменів ѐк надзвичайних та парадоксальних
ѐвищ не тільки на підставі чуттювого сприйнѐттѐ, а й у смисловому
значенні, тобто смислопошуковий засіб пізнаннѐ внутрішніх джерел,
зв’ѐзків,
механізмів
розвитку,
смислу
ѐвищ.
Пріоритетність
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феноменологічної точки зору в будь-ѐкій педагогічній ситуації передбачаю
здатність розглѐдати феномен ѐк самодостатню ѐвище, а не лише ѐк
комплекс ідей, поглѐдів, концепцій, теорій тощо. Тому, наприклад,
осмисленнѐ цілей освіти маю відбуватисѐ в цілісному контексті життѐ
(Р. Куренкова). Досѐгненнѐм такого підходу слід вважати нову
інтерпретація природи наукових теорій, коли категоріальний апарат
розвиваютьсѐ за умови врахуваннѐ суттювої «життювої» його сили.
Прикладом цього ю застосуваннѐ ідей феноменології в педагогічному полі.
У цьому просторі існуять декілька визначень таких понѐть, ѐк
педагогічна феноменологіѐ, феноменологічний метод, феноменологіѐ
вихованнѐ, педагогічний феномен тощо. Аналіз наукової літератури
дозволѐю констатувати, що в загальному виглѐді педагогічну
феноменологія, наприклад, розглѐдаять ѐк педагогічне знаннѐ, що
проблему формуваннѐ лядини розглѐдаю з позицій феноменальності її
проѐвів; ѐк конструяваннѐ індивідуалізованих смислів і значень в
освітньому процесі; ѐк самоорганізація смислопошукової діѐльності
суб’юктів педагогічної комунікації. Феноменологічний підхід у педагогіці
повинен ураховувати найглибші зв’ѐзки лядини з живим світом, долати
будь-ѐке відчуженнѐ від нього, «олядненнѐ» лядини у процесі
саморозвитку; спиратисѐ на центри самоіндивідуалізації, що дозволѐять
лядині актуалізувати чуттювість, мисленнѐ, моральність і воля; зробити
ѐдром педагогічної комунікації діалог викладача й студента ѐк унікальних
та самобутніх особистостей, їх спільну смислопошукову діѐльність у сфері
життѐ і професії (Р. Куренкова). Додамо, що також принципово зміняютьсѐ
й рольова позиціѐ викладача (ѐкщо транслѐтор, інформатор, організатор,
інтерпретатор у традиційному викладанні, то тут – феноменолог, тобто
співрозмовник, співучасник, помічник, партнер). Педагогічна свідомість
починаю працявати в новому напрѐмі: пошуки витоків самоорганізації
свідомості, власної життютворчості, відкриттѐ смислів життѐ та професії,
дослідженнѐ засобів саморозвитку й самореалізації.
З точки зору феноменології понѐттѐ «метод», «підхід», «технологіѐ»
також набуваять нового смислу. Ученими описані механізми запуску
пізнаннѐ (рух від знаннѐ-переживаннѐ до знаннѐ-розуміннѐ й далі до
знаннѐ-самоконструяваннѐ світоглѐду), основу ѐких, наприклад,
становлѐть такі позиції, ѐк олядненнѐ цінностей, переживаннѐ змісту
цінностей, самоформуваннѐ проблемного мисленнѐ (С. Кульневич).
На підставі аналізу теоретичного і практичного досвіду, накопиченого
у просторі педагогічної феноменології, було виѐвлено базові ідеї, що
становлѐть у цьому контексті підґрунтѐ нашого підходу до викладаннѐ
фахових педагогічних дисциплін у процесі підготовки фахівців дошкільної
освіти (зокрема, історії педагогіки та методики екологічного вихованнѐ
дітей дошкільного віку):
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1. основу освітньої комунікації становлѐть суб’юкт-суб’юктні стосунки;
2. організаційно-педагогічні
умови
освітнього
процесу
зоріюнтовуятьсѐ на самореалізація, самоактуалізація й самоконтроль
особистості;
3. освітній процес вибудовуютьсѐ з урахуваннѐм сутнісних, унікальних
рис, ѐкостей і властивостей особистості студента;
4. зануреннѐ у змістові пласти дисципліни відбуваютьсѐ у форматі
пошуків смислового контексту лядського існуваннѐ, що сприѐю
визначення ціннісно-мотиваційного базису особистості та стиля її
розвитку;
5. особистість студента ѐк майбутнього професіонала та лядини
розвиваютьсѐ в контексті пошуку смислу своїх учинків, думок, слів,
ціннісних оріюнтирів і пріоритетів;
6. дослідженнѐ й корекціѐ духовно-морального світу особистості
відбуваютьсѐ з позиції її власного «а»;
7. опануваннѐ матеріалом означених дисциплін оріюнтовано на
чуттювий досвід ѐк головну мету феноменологічного методу, що дозволѐю
проникати у світ особистості через рефлексія, переживаннѐ та співчуттѐ; на
зануреннѐ у світ певних феноменів;
8. підґрунтѐ пізнавального й життювого досвіду становить синтез
чуттювого та розумового, «синтез переживань»;
9. у змісті дисциплін визначаятьсѐ цінності, що становлѐть певний
тріумвірат (лябов, краса, добро), ѐк віддзеркаленнѐ ідеалів (уподобань),
що диктуятьсѐ почуттѐми і сприймаятьсѐ свідомістя.
Технологічний контекст нашого досвіду викладаннѐ становить
використаннѐ методів феноменологічного аналізу до пізнаннѐ
педагогічних феноменів. Ми апробували описані в літературі метод
саморозвитку «точок» духовно-особистісного виміру й метод розуміннѐ. В
узагальненому виглѐді перший ѐвлѐю собоя процес залученнѐ та
зануреннѐ студентів у світи, ѐк реально існуячі, так і рукотворні (світ
лядини, світ дитинства, світ природи, світ знань, світ професії, світ
діѐльності) й пошуки власних смислів існуваннѐ та твореннѐ себе в цих
світах. Містеріѐ лядського та природного життѐ виходить на перший план,
і студенти у процесі пізнаннѐ оріюнтуятьсѐ в його опануванні на «мою
мисленнѐ», «мій досвід пізнаннѐ», «мій досвід поведінки», «мої цінності»,
здійсняять перехід від «мого» до «нашого».
акщо у класичному викладанні метод поѐсненнѐ ю клячовим, то другий
метод передбачаю, що акцент зміщено в бік розуміннѐ. Наприклад, в історії
педагогіки, поруч із описом у феномені, що вивчаютьсѐ, повинен
виокремляватисѐ компонент, що потребую реконструкції переживань ѐк
засобу розуміннѐ особистості в культурному контексті епохи. Переживаннѐ
виникаять за умови зустрічі студентів, їх звичайних уѐвлень зі смислами,
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присутніми в ѐвищах, що вивчаятьсѐ, або в житті та діѐльності видатних
педагогів. Метод розуміннѐ створяю можливість і здатність осѐгнути смисл та
значеннѐ загальних і особистісних цінностей не на підставі засвоюннѐ,
репродукції, а за допомогоя інших механізмів: ідентифікаціѐ (установленнѐ,
наскільки смисл цінностей співпадаю з особистими уѐвленнѐми про них);
проекціѐ (опануваннѐ й породженнѐ значень, усвідомлене чи неусвідомлене
перенесеннѐ суб’юктом власних уѐвлень на зовнішні ѐвища, що здійсняютьсѐ
під впливом потреб, смислів та цінностей суб’юкта) і перцепціѐ (розуміннѐ й
оцінка лядиноя стосунків, чиѐ динаміка обумовлена соціальними
факторами; перцепціѐ сконцентрована на смислових та оцінних інтерпретаціѐх особистістя того, що сприймаютьсѐ, і характеризуютьсѐ злитістя пізнаннѐ з емоційноя сфероя [2]. До речі, сутність методу розуміннѐ визначаютьсѐ і спрѐмованістя викладача на прийнѐттѐ студента таким, ѐким він ю.
Звертаннѐ до феноменології у процесі викладаннѐ педагогічних
дисциплін дозволѐю актуалізувати її ресурси в напрѐмі реальної роботи з
опануваннѐ молоддя культурними, смисловими образами, що насичуять і
поширяять свідомість (що в умовах розвитку в сучасної молоді «кліпового
мисленнѐ», ізольованого від справжнього життѐ, ю вкрай необхідним).
Наприклад, історико-педагогічний матеріал дозволѐю демонструвати
цілісні зразки життюдіѐльності й фрагменти життѐ успішних і талановитих
педагогів, пошуки ними смислів педагогічної діѐльності, ціннісне ставленнѐ
до дитинства. В історії педагогіки містѐтьсѐ великі можливості длѐ
проживаннѐ та переживаннѐ минулого длѐ того, щоб здійснити перехід від
історії ідей до історії смислів, повернути в історія описовість і подіювість.
Феноменологічний підхід ставить викладача перед питаннѐм: наскільки він
здатний «згасити» свою суб’юктивне сприйнѐттѐ минулого, об’юктивуячи
його, чи треба це робити? У лекціѐх діалог і розуміннѐ витіснѐять монолог
та поѐсненнѐ. Приклад діалогу: мислителі колишньої епохи відзначили
кілька «больових точок», перш за все й таку, що «у свідомості ХІХ–ХХ
століть майже зник ідеал лядини. З тих пір, ѐк лядину визнали продуктом
суспільства, породженнѐм соціального середовища, ідеал лядини було
замінено на ідеал суспільства» (М. Бердѐюв). Чи не переживаюмо і ми у ХХІ
столітті такий самий «больовий» синдром? І ѐк повернути лядину в лоно
пріоритетніших цінностей буттѐ? ак трансформувати педагогічну теорія і
практику? Метод феноменологічної редукції («очищеннѐ свідомості») від
ідеологічних, соціальних нашарувань дозволѐю вийти на шлѐх осѐгненнѐ
внутрішньої
лядської
природи,
«лядськості»,
індивідуальності
(життютворчість педагогів-класиків), не розчинитисѐ в натовпі, у масовій
свідомості. Тим більше, що сьогодні затребуваним зразком масової
поведінки стаять тваринні, а не лядські інстинкти.
Одніюя з дуже важливих проблем вищої школи ю набуттѐ особистістя
майбутнього педагога таких ѐкостей, ѐкі дозволѐять здійснявати сучасні
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підходи до освіти й вихованнѐ, зокрема і феноменологічний. Ознайомленнѐ з
новими технологіѐми, безсумнівно, важливе, але здатність мати власне
баченнѐ й розуміннѐ педагогічних феноменів, свідоме продукуваннѐ своїх
глибинних світоглѐдних і моральних оріюнтирів, проникненнѐ в сутність
зовнішнього та внутрішнього світів, твореннѐ свого життѐ ѐк процесу
духовного зростаннѐ, – все це не менш важливо, бо веде до можливості
розуміннѐ свого призначеннѐ і здійсненнѐ його знайденим способом.
Екологічні проблеми лядства, окремої країни, місцевості часто не
ѐвлѐятьсѐ достатньо усвідомленими тому, що не створяятьсѐ умови длѐ
їхнього обговореннѐ й пошуку можливого рішеннѐ на рівні еколого-професійної компетентності вихователѐ. А майбутні вихователі не відчуваять своюї
професійної причетності до екологічних проблем. Тому було розроблено
тематику бесід духовно-екологічного змісту саме з метоя уникненнѐ вражаячого відстороненнѐ майбутніх фахівців від активної позиції з точки зору
еколого-професійних функцій педагога. Наводимо їх конкретні приклади.
Природа і Дитина. Чи спостерігали Ви, ѐк поводить себе дитина
серед природного оточеннѐ? ак себе відчуваю, ѐкі виѐвлѐю емоції та
цікавості? аке значеннѐ маю природа в житті дитини? Чи може вона в
своюму розвиткові обійтисѐ без неї? акі спогади дитинства, пов’ѐзані з
природоя, Ви зберегли?
Ноосферна відповідальність лядини. Що таке ноосфера, хто
визначив це понѐттѐ? У чому проѐвлѐютьсѐ відповідальність Лядини перед
Природоя? Чи здатна сучасна Лядина взѐти на себе ця відповідальність?
Чому майбутню нашої планети залежить від рівнѐ ноосферної екологічної
свідомості? ака відповідальність покладаютьсѐ на педагога? Чому будьѐкий Педагог, Учитель повинен мати розвинену екологічну свідомість, бути
екологічно-культурноя особистістя? У чому особливості екологічної
культури вихователѐ дітей дошкільного віку?
Педагогіка і Природа. Чому Природу називаять великим педагогом?
У чому полѐгаять можливості педагогічного впливу Природи на Дитину?
ак природа навчаю? ак Природа виховую? Чи хочете мати її своїм
соязником? За ѐких умов Природа – великий вихователь, ѐка Ваша роль у
цьому процесі? ак Ви будете зміцнявати сояз Педагогіки і Природи,
працяячи з дітьми?
Природа Лядини – екологіѐ Лядини. Що ѐвлѐю собоя лядина? Чому її
організм ю екологічноя системоя? Назвіть елементи екологічної системи
лядини. ак дію екологічна система організму? ак можна екологізувати умови
життѐ, щоб забезпечити здоров’ѐ організму? У чому полѐгаю понѐттѐ
«екологіѐ Лядини»? акі умови треба Лядині длѐ психічного, душевного
здоров’ѐ? аке місце природного довкіллѐ в забезпеченні «екології» Лядини?
Природа Душі – екологіѐ. Що таке Душа, де вона знаходитьсѐ? ак
вона себе почуваю в умовах екологічної кризи? ак душа лядини реагую на
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руйнація природних умов та втрату соціумом духовних цінностей? ак
подолати духовний вакуум? ак можна визначити понѐттѐ «екологіѐ душі»?
Чи можливо створити умови длѐ комфортного, продуктивного душевнодуховного розвитку лядей в юдності з Природоя? ак?
Екологіѐ дитини. Чому сучасне життѐ породило понѐттѐ «екологіѐ
дитини»? акий зміст вклячаю це понѐттѐ? Що таке «екологіѐ
життюдіѐльності»? ак її можна забезпечити? акі умови створяятьсѐ в
дитѐчому закладі длѐ екологізації життювого простору дітей?
Лядина і Всесвіт. Чому можна стверджувати про зв’ѐзок Лядини зі
Всесвітом? Що таке Всесвіт? Із чого він складаютьсѐ? ак Ви розуміюте
понѐттѐ Мікрокосм і Макрокосм? Чому кажуть, що кожна лядина ю
Всесвіт? Назвіть своя адресу в масштабі Всесвіту (назва Галактики,
планетної системи, планети, материка, країни…). Що Ви відчуваюте, коли
дивитесь на зорѐне небо? акі роздуми викликаять у Вас такі
спостереженнѐ? Чи ю у Вас потреба спілкуваннѐ із зорѐним світом?
Вищезгадане дозволѐю зовсім по-новому представити сутність
природної реальності, з ѐкоя маю справу освіта, пробудити усвідомленнѐ
глибоких зв’ѐзків лядини з усім живим.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Наш досвід
показую, що ефективність процесу використаннѐ феноменологічного підходу
залежить від низки об’юктивних і суб’юктивних чинників. До об’юктивних
відносимо наѐвну готовність студентів до соціального утвердженнѐ себе ѐк
особистості, майбутнього професіонала, пошуків смисложиттювого
призначеннѐ. До суб’юктивних – побудову адекватного освітнього простору
(відповідні «тонкі» технології, де студент може виѐвити своя унікальність та
індивідуальність, діѐти свідомо й гуманно). Цей підхід плідно застосовуютьсѐ
лише в разі його органічної вбудови в контекст науки. Він не може бути
універсальним і не може заперечувати функціонуваннѐ інших відомих
підходів. У подальшому варто звернути увагу на застосуваннѐ
феноменологічного підходу не тільки до вивченнѐ педагогічних феноменів у
їх ціннісно-смисловій сутності, а й на оволодіннѐ його потенціалом
студентами. Упевнені, що феноменологічна проблематика потребую
подальшого обговореннѐ в межах професійної спільноти.
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РЕЗЯМЕ
Головко М., Крайнова Л. Использование возможностей феноменологического
подхода к преподавания педагогических дисциплин.
Особенностья педагогической реальности сегоднѐшнего днѐ есть
сосуществование разных педагогических парадигм и подходов. Поѐвились новые
концепты педагогического знаниѐ, среди которых такое понѐтие, как
«феноменологический подход». Теоретический анализ и практический опыт позволил
выделить базовые идеи, которые составлѐят основу преподаваниѐ педагогических
дисциплин будущим специалистам дошкольного образованиѐ. Приводѐтсѐ варианты
практической реализации вышеуказанного подхода на занѐтиѐх по истории педагогики
и методике экологического воспитаниѐ дошкольников.
Ключевые слова: феномен, феноменологиѐ, педагогический феномен,
феноменологический подход, феноменолог, педагогическаѐ феноменологиѐ,
смыслопоисковаѐ деѐтельность.

SUMMARY
Holovko M., Kraynova L. Using phenomenological approach to teaching pedagogical
disciplines.
The new conditions of the socio-economic and cultural life need radical revision of
many aspects of philosophical and epistemological solution to the problem of the formation
of a man, his preparation for life in the multidimensional society that is based on the complex
balance of interests. However, nowadays we observe definite discrepancies between the
awareness of the needs of the society in other philosophical and methodological orientations
concerning the solution of the educational problems and inertia in the approaches to the
organization of the educational process.
The peculiarity of the educational reality of today is the coexistence of different
pedagogical paradigms and approaches. There have appeared the new concepts of pedagogical
knowledge, among which there have spread such notions as “phenomenology of pedagogy”,
“phenomenology of education”, “phenomenological method”, “phenomenological approach”,
“pedagogical phenomenon” (B. Bim-Bad, M. Berulava, L. Vysotska, V. Konke, S. Kulnevych,
R. Kurenkova, Ye. Plyehanov, Ye. Rohachova, N. Smyrnova, O. Fedotova, T. Filanovska and
others). Philosophical basis of the research of their essence is the ideas of classical
phenomenology (H. Hehel, E. Husserl, M. Hartman, M. Sheler, A. Shyuts).
Based on the theoretical analysis and practical experience accumulated in the
educational space of the phenomenology, there have been revealed the basic ideas that became
the essential principles of our approach to teaching the professional pedagogical disciplines
(particularly History of Pedagogy and Teaching Methods of Ecological Education of Preschool
Children). Our experience shows that effectiveness of the process of using the phenomenological
approach depends on a number of objective and subjective factors. The objective ones are the
existing social readiness of students to assert themselves as individuals, future professionals, the
need for social cognition, and the researches of sense-living mission. The subjective factors are
the adequate educational space (the relevant “thin” technologies, where students can express
their individuality, act consciously and humanely). This approach cannot be universal; it does not
deny the functioning of other known approaches. We are sure that the phenomenological issues
require further discussion within the professional community.
Key words: phenomenon, phenomenology, pedagogical phenomenon, phenomenological
approach, phenomenology, pedagogical phenomenology, sense-search activity.
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РЕАЛІЗАЦІа КОМУНІКАТИВНО-ОРІЮНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ
НАВЧАННа ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
У статтл аналлзуютьсѐ втлленнѐ особливостей комунлкативного методу
навчаннѐ у процесл роботи над послбником «Вступний курс рослйськом мови» длѐ
студентлв-лноземцлв. Представленл в плдручнику матерлали маять крамнознавчий
характер. Тематико-ситуативний принцип влдбору та органлзацлм навчального
матерлалу, комплексна подача ллнгвлстичних одиниць сприѐять формування та
розвитку навичок л вмлнь услх видлв мовленнювом длѐльностл: говорлннѐ, аудляваннѐ,
читаннѐ та письма. Послбник вдало поюдную системну подачу матерлалу та принцип
активном комунлкативностл.
Ключові слова: принцип комунлкативностл, комунлкативнл потреби,
крамнознавство, навички й умлннѐ говорлннѐ, аудляваннѐ, читаннѐ та письма,
мовленнювл зразки, ллнгвлстичнл одиницл, практична спрѐмованлсть.

Постановка проблеми. Глобальні зміни в суспільстві, вихід України
у ювропейський та світовий простір потребуять переглѐду та осучасненнѐ
змісту й методів викладаннѐ іноземних мов, зокрема російської ѐк іноземної.
Методи навчаннѐ мови тісно пов’ѐзані з психологіюя, ѐка вивчаю
процеси й механізми навчальної діѐльності, досліджую оптимальні,
найбільш ефективні шлѐхи засвоюннѐ лінгвістичних знань, формуваннѐ
навичок і вмінь *3, 11+.
Інноваційний підхід дозволѐю реалізувати основні цілі навчаннѐ –
формуваннѐ комунікативної компетенції студентів і вихованнѐ толерантності
в мультикультурному суспільстві. Викладаннѐ російської мови ѐк іноземної на
сучасному етапі спираютьсѐ на методи та прийоми, ѐкі визначаять шлѐхи та
способи оволодіннѐ мовоя, тобто сприѐять ефективному навчання *4, 47+.
При такому підході в центрі системи знаходитьсѐ учень ѐк суб’юкт навчальної
діѐльності, тому передбачаютьсѐ максимальне урахуваннѐ його
індивідуально-психологічних, вікових і національних особливостей,
посиленнѐ уваги до створеннѐ та підтримки в студентів потреби у спілкуванні
й засвоюнні індивідуально значущої та культурно цінної інформації [5, 24].
Аналіз актуальних досліджень. Характерноя рисоя останніх
десѐтиліть ю домінуваннѐ комунікативного підходу до навчаннѐ іноземних
мов. Мета комунікативного навчаннѐ – оволодіннѐ студентами, ѐкі вивчаять
іноземну мову, комунікативноя компетенціюя, що дозволѐю практично
реалізовувати засвоюні ними вміннѐ та навички длѐ успішного вирішеннѐ
комунікативних завдань. Такий підхід забезпечую найбільшу ефективність
занѐть з настановоя на практичне оволодіннѐ мовоя ѐк засобом
спілкуваннѐ.
Комунікативний метод виник у Великій Британії в 60-70 роках
ХХ століттѐ. Такий підхід розвивавсѐ на основі ідей комунікативної
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лінгвістики, психології та теорії діѐльності (Л. С. Бархударов, Й. М. Берман,
В. О. Артемов, П. Б. Гурвич, О. О. Леонтьюв, І. О. Зимнѐ, І. П. Сусов). Комунікативний метод активно розроблѐли ѐк зарубіжні, так і вітчизнѐні науковці
(Ю. І. Пассов, Ф. Н. Гоноболін, П. Б. Гурвич, В. В. Нікандров, Б. Д. Паригін,
К. К. Платонов, С. Ф. Шатілов та ін.). Аналіз досліджень показую, що
проблемам комунікативного підходу приділѐютьсѐ значна увага. Проте в
педагогічній теорії та практиці питаннѐ щодо організації комунікативнооріюнтованого навчаннѐ іноземної мови вивчені ще недостатньо.
Оскільки суспільство постійно знаходитьсѐ в стані еволяції,
зміняятьсѐ його потреби та запити, відбуваятьсѐ реформи в системі
освіти, проблема пошуку найбільш ефективних методів навчаннѐ ю завжди
актуальноя.
Метою статті ю аналіз практичного втіленнѐ особливостей
комунікативного методу навчаннѐ у процесі роботи над підручником з
російської мови ѐк іноземної.
Методи дослідження: аналітико-описовий, функціональний.
Виклад основного матеріалу. Основноя метоя викладаннѐ будьѐкої іноземної мови ю навчаннѐ спілкуваннѐ мовоя, що вивчаютьсѐ. Процес
навчаннѐ російської мови ѐк іноземної – це процес спільної діѐльності
викладача та учнѐ. За словами А. М. Щукіна, «... навчаннѐ іноземної мови,
зокрема, російської мови ѐк іноземної, – дуже складний і багатоаспектний
процес, і, випускаячи з уваги будь-ѐкі його компоненти, ми тим самим
прирікаюмо навчаннѐ на неуспіх» *7, 7+.
Длѐ того, щоб процес навчаннѐ був успішним, викладач повинен мати
методичні знаннѐ, уміннѐ використовувати ці знаннѐ й реалізовувати
прийнѐте рішеннѐ на практиці. Учитель шукаю таких шлѐхів, засобів, за
допомогоя ѐких навчаннѐ буде ефективним і корисним длѐ кожного учнѐ. ак
писав C. Ф. Шатілов, «…методика повинна мати у своюму розпорѐдженні все
розмаїттѐ прийомів, засобів і видів роботи, бути гнучкоя та
диференційованоя, враховувати всі фактори, що впливаять на успішність
навчаннѐ» *6, 50+.
Особливість комунікативного підходу полѐгаю в подібності процесу
навчаннѐ до реального спілкуваннѐ. Володіннѐ мовоя ѐк засобом
спілкуваннѐ передбачаю створеннѐ таких умов, за ѐкими засвоюннѐ
навчального матеріалу здійснявалосѐ б природним шлѐхом, у процесі
комунікації *3, 47+.
З урахуваннѐм особливостей комунікативного методу навчаннѐ на
кафедрі мовної підготовки іноземних громадѐн Сумського державного
університету було розроблено навчальний посібник «Вступний курс
російської мови» длѐ студентів-іноземців підготовчих відділень *1+.
Вступний курс складаютьсѐ з 18 уроків і умовно поділѐютьсѐ на два
розділи: вступний фонетико-граматичний курс (уроки 1-10) і вступний
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граматичний курс (уроки 11-18). Кожен урок закінчуютьсѐ словником і
завданнѐми длѐ самостійної роботи учнів (домашніми завданнѐми).
У підручнику велика кількість ілястрацій (малянків, фотографій), ѐкі
служать засобом семантизації мовних одиниць, що вводѐтьсѐ на уроці,
виконуять роль зорової опори в загальній системі вправ, а також
знайомлѐть студентів з реаліѐми країни і міста проживаннѐ.
У першому розділі відповідно до принципу комунікативності учні
знайомлѐтьсѐ з елементарними типами речень, побудованих на ретельно
відібраному запасі слів і пов’ѐзаних із ними темами й ситуаціѐми
спілкуваннѐ.
Автори посібника розробили систему фонетичних вправ, ѐкі
дозволѐять не тільки презентувати російські звуки, але й знімати труднощі
при їх постановці й відтворенні. Протѐгом двох років ці вправи
випробовувалисѐ в інтернаціональних групах підготовчого відділеннѐ та
просунутого етапу навчаннѐ (англомовний проект) і дали позитивний
результат. Наведемо приклад вправ, ѐкі допомагаять увести твердий
приголосний звук *л+:
гло кло
л
ол л
ло
- ло
го
ола
о - ол
глу клу
л
ул л
лу
- лу
гу
улу
у - ул
гла кла
л
ал л
ла
- ла
га
ала
а - ал
У процесі постановки використовуютьсѐ поюднаннѐ *л+ зі звуками-помічниками: задньоѐзиковими приголосними й голосними заднього рѐду.
У вступному фонетико-граматичному курсі студенти також
отримуять уѐвленнѐ про рід, число іменників, прикметників і присвійних
займенників, початкові відомості про діюслово та граматико-функціональні
значеннѐ деѐких відмінків. Лексичне наповненнѐ уроків відповідаю
комунікативним потребам іноземних учнів першого року навчаннѐ.
Посібник передбачаю різні способи семантизації нової лексики: засоби
невербальної наочності (малянки, фотографії) та вербальної (контекст,
однослівний переклад).
Усі морфологічні форми подаятьсѐ на синтаксичній основі та пред’ѐвлѐятьсѐ студентам у виглѐді мовленнювих зразків, ѐкі служать мінімальноя
одиницея навчаннѐ. Мовленнюві зразки представлені в підручнику різними
структурами простого та складного речень, а також діалогами. Наприклад:
– Чей это учебник? – Это мой учебник.
– Сергей пишет рассказ.
– Где ваша книга? – В столе. – А тетрадь? – На столе.
– Почему ты не слушаешь русские передачи? – Потому что ѐ ещё
плохо зная русский ѐзык.
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У другому розділі розширяятьсѐ відомості про прийменникововідмінкову систему російської мови, даютьсѐ понѐттѐ про видо-часові
форми російського діюслова.
Уведеннѐ нового граматичного матеріалу відбуваютьсѐ за допомогоя
схем, малянків, таблиць. Презентаціѐ граматики у виглѐді таблиць виклячаю
використаннѐ рідної мови учнів або мови-посередника, таблиці сприѐять
довільному й мимовільному запам’ѐтовування правил утвореннѐ форм і
значень, ѐкі складаять ту чи іншу категорія. Головне їх призначеннѐ –
створити у свідомості учнів цілісне уѐвленнѐ про мовне ѐвище, що
досліджуютьсѐ. Економічність, чіткість, можливість до швидкого їх сприйнѐттѐ
роблѐть таблиці незамінними при узагальненні граматичного матеріалу в
комунікативно-оріюнтованому навчанні.
Слід зазначити, що в таблицѐх за кожним закінченнѐм у початковій
формі закріпляютьсѐ і заучуютьсѐ певна модель. Наприклад: ч.р. – журнал,
музей, санаторий, словарь; ж.р. – книга, семьѐ, тетрадь, аудиториѐ; с.р. –
окно, море, здание.
Модель діюслова, група, неправильне діюслово вказуятьсѐ
відповідно до розробленого на кафедрі мовної підготовки іноземних
громадѐн Сумського державного університету навчально-методичного
посібника «Діюслівний зошит» [2]. Наприклад:
читать1Е
ѐ читая
ты читаешь
они читаят

говорить2И
ѐ говоря
ты говоришь
они говорѐт

писать3Е
ѐ пишу
ты пишешь
они пишут

житьНГ4
ѐ живу
ты живёшь
они живут

Розподіл діюслів за моделѐми і групами значноя міроя полегшую
засвоюннѐ важкої длѐ іноземців теми «Відміняваннѐ російських діюслів». Учні,
спираячись на словник російських діюслів, де вказано модель і групу, можуть
самостійно змінявати нове діюслово і правильно використовувати його в мові.
Навчальний посібник «Вступний курс російської мови» маю
комунікативну, практичну спрѐмованість, представлені в ньому матеріали
маять країнознавчий характер. Принцип комунікативності забезпечуютьсѐ
відбором мовного матеріалу, ѐкий формувавсѐ з урахуваннѐм
функціонуваннѐ у сферах, що характеризуять навчаннѐ та проживаннѐ
студентів-іноземців в Україні, і організаціюя цього матеріалу в загальній
системі ситуативних вправ. Кожен урок передбачаю введеннѐ й активізація
граматичних структур, формуваннѐ та розвиток певних навичок і вмінь і
будуютьсѐ за такоя схемоя: презентаціѐ нового матеріалу – тренувальні
вправи (імітаціѐ, підстановка, трансформаціѐ) – комунікаціѐ.
Країнознавчий аспект підручника визначаютьсѐ характером вклячених
до нього інформативних матеріалів: студенти вже на початковому етапі
отримуять відомості про Україну, про місто, у ѐкому вони навчаятьсѐ, а
також уѐвленнѐ про відповідну мовну поведінку в ситуаціѐх повсѐкденного
спілкуваннѐ в новому длѐ них мовному середовищі.
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Наприклад, текст з уроку 18, де презентуютьсѐ родовий відмінок
іменників у сполученні з кількісними числівниками (скільки?):
Я студент-иностранец. Менѐ зовут Джон. Сейчас ѐ живу в городе
Сумы. Я уже немного зная этот город. Сумы – это небольшой, но
красивый и зелёный город. В Сумах несколько парков и много скверов.
Центр города – это Покровскаѐ площадь. Здесь находитсѐ
красивый сквер. Тут очень лябѐт отдыхать сумчане. Покровскаѐ
площадь – это самаѐ красиваѐ и самаѐ стараѐ площадь в Сумах. А самый
новый проспект – это проспект Лушпы. Здесь много магазинов, кафе.
В магазине «Книголяб» ѐ купил книгу «Сумы и сумчане». Я
прочитал её. Теперь ѐ зная, что в Сумах есть несколько вузов и
колледжей, 29 школ. Сейчас ѐ понимая, почему мой украинский друг
Виктор говорит, что Сумы – город студентов.
Я рад, что живу и учусь в Сумах.
Практична спрѐмованість забезпечуютьсѐ тематично-ситуативним
принципом відбору та організації навчального матеріалу, комплексноя
подачея мовних одиниць, що сприѐю вироблення і розвитку мовних навичок
і вмінь. Деѐкі вправи, спрѐмовані на формуваннѐ навичок говоріннѐ, аудіяваннѐ, читаннѐ та письма, звернені до особистого досвіду самих студентів чи
їх співрозмовників, наприклад: Узнайте, где был Ваш друг вчера вечером.
Зразок: – Алла, где ты была вчера вечером?
– Дома. Я читала текст, а потом учила новые слова.
Как вы познакомите своих товарищей с друзьѐми, к которым
пришли в гости?
Зразок: – Здравствуй, Антон!
– Здравствуй, Саша! Познакомьсѐ, это мой брат Сергей.
– Очень приѐтно. А это мои друзьѐ Марта и Джон. Они
студенты.
Как Вы пригласите своего друга в гости? Не забудьте сказать ему,
где Вы живёте.
Зразок: – Сергей, здравствуй!
– Здравствуй, Самир! Как ты живёшь? Как живут твои
друзьѐ?
– Спасибо, хорошо. А ты как живёшь?
– Тоже хорошо. Приходи сегоднѐ вечером в гости. Ты знаешь,
где ѐ живу?
– Зная. На проспекте Шевченко.
– Да, мой адрес: проспект Шевченко, 15, квартира 20.
Приходи!
– Спасибо.
У розділі «Матеріали длѐ самостійної роботи студентів» теми «а і
моѐ сім'ѐ», «Мій друг», «Моѐ група», «Гуртожиток – рідний дім студента»,
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«У супермаркеті», «Навчаннѐ» розроблені з урахуваннѐм ситуацій
спілкуваннѐ, необхідних длѐ задоволеннѐ комунікативних потреб
студентів-іноземців першого року навчаннѐ. Кожна тема містить тексти й
діалоги. До текстів пропонуятьсѐ різні завданнѐ. Наприклад: поставте
запитаннѐ до тексту та спитайте товариша; прочитайте текст і складіть
розповідь про своя сім’я, про свого друга, про своя групу. Ці завданнѐ
сприѐять активізації вивчених лінгвістичних одиниць у мовленні.
Діалоги розділу моделяять реальні ситуації і допомагаять учнѐм
практично реалізовувати засвоюні ними вміннѐ й навички. Наприклад:
1.– Ахмед, куда ты идёшь?
– В супермаркет.
– Что ты хочешь купить?
– Я хочу купить молоко и кефир.
– Купи мне, пожалуйста, сметану.
– Хорошо.
2. – Алло! Добрый день, Махмуд!
– Здравствуй, Самир!
– Скажи, пожалуйста, какие пары у нас завтра?
– Перваѐ и втораѐ пары – черчение, а третьѐ и четвёртаѐ –
русский ѐзык.
3. – Хуссейн, какой у тебѐ результат по биологии?
– 112 баллов.
– Ты сдал все контроли?
– Да, все.
– Какаѐ тема была самаѐ сложнаѐ?
– «Скелет и мышцы».
У зв’ѐзку з завданнѐм інтенсифікації навчаннѐ в розділ уведено
вправи, спрѐмовані на формуваннѐ у студентів потенційного словника.
Нова лексика в текстах і діалогах виділѐютьсѐ підкресленнѐм і
перекладаютьсѐ. До кожної теми надаятьсѐ російські прислів'ѐ з
перекладом англійськоя, що значно пожвавляю сприйнѐттѐ інформації
студентами-іноземцѐми. Наприклад, до теми «Навчаннѐ» наводѐтьсѐ
наступні прислів’ѐ: Без наук – как без рук. – No science is like no hands. На
ошибках учатсѐ. – One learns by his own mistakes.
Особлива увага в посібнику приділѐютьсѐ формування та розвитку
всіх видів мовленнювої діѐльності. Лексико-граматичні ѐвища подаятьсѐ у
зв’ѐзному висловляванні, що сприѐю більш ефективному засвоюння нового
матеріалу (студент відпрацьовую мовні одиниці у фразах, мікротекстах,
граматичних і лексичних вправах, діалогах, узагальняячих текстах).
Підручник вдало поюдную системну подачу матеріалу та принцип
комунікативності. Завданнѐ посібника маять різноаспектний характер. Це
дозволѐю не тільки презентувати матеріал, але й формувати вміннѐ
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студентів ідентифікувати, осмислявати, систематизувати дидактичні
одиниці, визначати послідовність мовно-розумових дій при виконанні тіюї
чи іншої інтелектуальної операції.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, структура навчального посібника, запропонована подача
лінгвістичного матеріалу, система завдань і вправ, що враховую
комунікативні потреби учнів, відповідаять вимогам комунікативнооріюнтованого навчаннѐ й підвищуять ефективність формуваннѐ мовної
компетенції іноземних студентів початкового етапу навчаннѐ. У статті
розглѐнуто лише деѐкі особливості комунікативного підходу в процесі
роботи над підручником длѐ студентів-іноземців підготовчого відділеннѐ.
Зазначимо, що подальші дослідженнѐ стосуватимутьсѐ інших прийомів і
методів, ѐкі використовуятьсѐ з метоя підвищеннѐ рівнѐ знань студентів у
процесі вивченнѐ іноземної мови.
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РЕЗЯМЕ
Дегтярева Т., Скварча О. Реализациѐ коммуникативно-ориентированного
подхода при обучении иностранных студентов русскому ѐзыку.
В статье анализируетсѐ реализациѐ особенностей коммуникативного
метода обучениѐ при создании учебного пособиѐ «Вводный курс русского ѐзыка» длѐ
студентов-иностранцев. Представленные в учебнике материалы носѐт
страноведческий характер. Тематико-ситуативный принцип отбора и организации
учебного материала, комплекснаѐ подача лингвистических единиц способствуят
выработке и развития навыков и умений в говорении, аудировании, чтении и
письме. Пособие удачно соединѐет системнуя подачу материала и принцип
активной коммуникативности.
Ключевые
слова:
принцип
коммуникативности,
коммуникативные
потребности, страноведение, навыки и умениѐ говорениѐ, аудированиѐ, чтениѐ и
письма, речевые образцы, лингвистические единицы, практическаѐ направленность.
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SUMMARY
Degtyaryova T., Skvarcha O. Implementation of the communication-oriented
approach in teaching Russian to foreign students.
The article provides analysis of the practical implementation of the communicative
method of teaching performed while working at the textbook ‘Introductory Course of Russian
for Foreign Students’.
The textbook ‘Introductory Course of Russian’ has the communicative, practical
orientation, all the represented in the textbook materials are of the regional studies
character. The communicativeness principle is implemented by means of both the selected
language material which was compiled taking into account functioning in the spheres which
characterize life and studies of foreign students in Ukraine, and organizing this material
within the general system of contextual exercises.
The regional studies aspect of the textbook is defined by the character of the contained
informative materials: even on the early stages students are getting information about Ukraine
and the city where they are studying, as well as they are getting the idea of the corresponding
speech behaviour in everyday communication in the new verbal environment.
Practical orientation is achieved by the contextual principle of teaching material
selection and organization, complex presentation of language units which contributes to the
development of speech habits. Certain exercises which are aimed at developing skills and
proficiency in talking, listening, reading and writing address personal experience of the
students themselves or their companions.
Special attention is paid to development of all types of speech activity. Lexical and
grammar phenomena are introduced in the continuous speech which contributes to the more
effective mastering of the new material (a student practices language units in phrases,
microtexts, grammatical and lexical exercises, dialogues, generalizing texts).
The textbook structure as well as the suggested representation of the language
material, system of tasks and exercises which takes into account communicative needs of the
students, correspond to the requirements of the communication-oriented teaching and
increases the effectiveness of creating speech competence by foreign students of the initial
level of studying.
Key words: communicativeness principle, communicative needs, regional studies,
skills and proficiency in talking, listening, reading and writing, speech samples, linguistic
units, practical orientation.
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ФОРМУВАННа ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ПЕДАГОГІВ аК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ
ВЗАЮМОДІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статтл висвлтлено питаннѐ плдготовки майбутнлх педагоглв до ефективном
крос-культурном взаюмодлм й до професлйном длѐльностл в поллкультурному сусплльствл.
З’ѐсовано сутнлсть понѐттѐ «поллкультурна компетентнлсть» та мм компоненти.
Проаналлзовано фактори сформованостл поллкультурном компетентностл, а також
культурний лнтелект, ѐкий дозволѐю його носля здлйснявати ефективну кроскультурну комунлкацля. Аналлз наукових праць дозволѐю зробити висновок про
актуальнлсть л практичну значущлсть формуваннѐ поллкультурном компетентностл,
осклльки глобаллзацлѐ вищом освлти вимагаю вмлннѐ ефективно взаюмодлѐти в
конкретнлй ситуацлм з урахуваннѐм культурних особливостей.
Ключові слова: поллкультурна компетентнлсть, майбутнл педагоги, кроскультурна взаюмодлѐ, глобаллзацлѐ вищом освлти, поллкультурне середовище,
культурологлчна плдготовка, культурний лнтелект, поллкультурна освлта.

Постановка проблеми. Одним із важливих завдань сучасної системи
освіти ю підготовка майбутніх спеціалістів до ефективної крос-культурної
взаюмодії в полікультурному середовищі, що пов’ѐзано з усвідомленнѐм
культурного різноманіттѐ, толерантним ставленнѐм до цього різноманіттѐ і
здатністя до поведінки відповідно до конкретних умов.
Підготовка майбутніх педагогів до діѐльності в полікультурному
суспільстві ю завданнѐм, обумовленим не лише національним складом
того чи іншого суспільства, але й більш глибокими, соціальнопсихологічними особливостѐми лядини: індивідуальністя кожної
особистості та її прагненнѐм зберігати й розвивати власну самобутність, а
також потребоя лядей об’юднуватисѐ не тільки за національноя ознакоя,
а й відповідно до певних ціннісних оріюнтацій, гендерних і вікових
особливостей, спільності професійних функцій і соціальних ролей.
У зв’ѐзку з цим особливої актуальності набуваю проблема
формуваннѐ полікультурної компетентності в майбутніх педагогів, оскільки
полікультурна компетентність визначаю здатність особистості до
ефективної діѐльності й взаюмодії в полікультурному суспільстві. Даний
процес, на наш поглѐд, вклячаю два взаюмопов’ѐзаних аспекти: підготовку
студентів до діѐльності в полікультурному суспільстві та їх педагогічну
підготовку до здійсненнѐ в майбутньому навчального процесу з опороя на
засади полікультурної освіти.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз сутності полікультурності й
полікультурної компетентності, змісту крос-культурного спілкуваннѐ і
полікультурної освіти відображено в дослідженнѐх І. В. Васятюнкової,
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Т. Я. Гур’ѐнової, Л. Я. Данілової, Г. Д. Дмитріюва, В. А. Юршова,
Т. І. Ковальової, З. А. Малькової, Т. Б. Менської, Г. В. Палаткіної, О. М.
Щюглової та інших. Ці науковці розробили теоретичні положеннѐ, що
розкриваять концептуальні підходи до проблеми формуваннѐ
полікультурної компетентності.
Загалом полікультурна компетентність педагога визначаютьсѐ ѐк
інтегративна особистісно-професійна ѐкість, що зумовляю його здатність
здійснявати міжкультурну взаюмодія, ураховувати полікультурний склад
суб’юктів професійної діѐльності й використовувати його характеристики та
особливості длѐ вирішеннѐ педагогічних завдань, а також здійснявати
полікультурне вихованнѐ учнів. Проблеми розвитку, вихованнѐ й формуваннѐ
полікультурної компетентності реалізуятьсѐ в межах полікультурної освіти,
спираячись на компетентнісний і культурологічний підходи.
Так, на думку О. М. Щюглової, полікультурна компетентність – це
комплексна ѐкість особистості, ѐка формуютьсѐ в процесі професійної
підготовки на основі толерантності, що характеризуютьсѐ усвідомленнѐм
власної багатокультурної ідентичності, проѐвлѐютьсѐ в здатності розв’ѐзувати
професійні завданнѐ конструктивної взаюмодії з представниками інших
культурних груп. О. М. Щюглова називаю такі компоненти полікультурної
компетентності майбутнього фахівцѐ, ѐк: 1) когнітивний, спрѐмований на
засвоюннѐ образів і цінностей світової культури, культурно-історичного й соціального досвіду різних країн і народів; 2) ціннісно-мотиваційний, спрѐмований на формуваннѐ ціннісно-оріюнтованої і соціально-настановної готовності
студента до міжкультурної комунікації й обміну, розвиток толерантності
стосовно представників інших культурних груп; 3) діѐльнісно-поведінковий,
спрѐмований на розвиток здатності до розв’ѐзаннѐ професійних завдань під
час взаюмодії із представниками різних культурних груп *5, 94+.
І. В. Васятюнкова визначаю полікультурну компетентність ѐк
інтегративну характеристику, що відображаю здатність здійснявати політику
полілінгвізму в полікультурному просторі; ѐк систему ѐкостей, що
допомагаять оріюнтуватисѐ в культурних відносинах рідної та іншомовної
країни, забезпечуять досѐгненнѐ мети вихованнѐ культурної лядини.
Науковець пропоную таку структуру полікультурної компетентності: 1)
професійний компонент – культура спілкуваннѐ, методична, інформаційна,
рефлексивна культури; 2) культурологічний компонент – знаннѐ й розуміннѐ
рідної, світової, іншомовної культур, культури міжкультурного спілкуваннѐ; 3)
особистісний компонент – сукупність ѐкісних характеристик, що
відображаять моральну позиція, ѐка пронизую всі складові полікультурної
компетентності *1, 19+.
Мета статті – дослідити питаннѐ формуваннѐ полікультурної
компетентності майбутніх педагогів ѐк інструмент ефективної кроскультурної взаюмодії в умовах глобалізації вищої освіти.
238

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)

Методи дослідження – теоретичний аналіз, узагальненнѐ, синтез.
Виклад основного матеріалу. Глобалізаціѐ в галузі культури й освіти
маю тенденція до уніфікації локальних спільнот, що виѐвлѐютьсѐ в
поширенні загальних цінностей, норм, стандартів, ідеалів, ѐкі почасти
маять універсальний характер. Проте на тлі процесу змішаннѐ культур,
«локальне» в сучасному світі не втрачаю своюї значущості. У зв’ѐзку з цим
формуваннѐ нових ідентичностей у полікультурному світі в суперечливу
епоху наростаннѐ процесу змішуваннѐ народів і культур, з одного боку, і
прагненнѐ зберегти етнічну й культурну ідентичність, з іншого, залишаютьсѐ
одним із найбільш значущих соціально-психологічних процесів.
Разом із тим, глобальні процеси ніколи не скасовуять процесів
локальних. Генеза етнокультурних форм, локальних культур в умовах
глобалізації означаю їх докорінне перетвореннѐ або нівеляваннѐ. У зв’ѐзку
з цим з’ѐвлѐютьсѐ термін «глокалізаціѐ», що характеризую вся сукупность
змін процесу глобалізації, викликаних регіональноя специфікоя.
Глокалізація можна розглѐдати в ѐкості специфічного регіонального
сценарія глобалізації, коли глобальні та локальні тенденції
взаюмодоповняять і взаюмопроникаять одна в одну, хоча в конкретних
ситуаціѐх можуть прийти до зіткненнѐ *3, 56–59].
Формуваннѐ багатогранної особистості, ѐка б розвиваласѐ
інтелектуально, соціально й культурно, ю компонентом сучасної парадигми
вищої освіти. Усвідомленнѐ і прийнѐттѐ студентами соціально-професійної
значущості полікультурних цінностей, наѐвність інтересу до інших культур і
прагненнѐ до крос-культурної взаюмодії ю мотиваційно-ціннісним
критеріюм сформованості полікультурної компетентності. Сьогодні ѐкісна
підготовка випускників вищих навчальних закладів визначаютьсѐ не лише
рівнем професійної підготовки, але й їх культурологічноя підготовкоя, що
охопляю соціальну активність, здатність до набуттѐ власного
соціокультурного досвіду, готовність до спілкуваннѐ в полікультурному
соціумі. У цьому процесі гуманітарним дисциплінам належить певна роль,
тому що неможливе формуваннѐ такої особистості без урахуваннѐ
соціокультурних знань і досвіду.
ак підкресляю Г. Д. Дмитріюв, саме майбутнім учителѐм особливо
важливо «вміти працявати з різними в культурному відношенні лядьми,
правильно розуміти лядську відмінність, бути толерантними до інших,
уміти підтверджувати своїми особистими справами і словами культурний
пляралізм у суспільстві» *2, 116+.
Культурологічна підготовка, ѐка ю одним із компонентів
полікультурної компетентності, передбачаю вирішеннѐ декількох завдань:
набуттѐ й систематизаціѐ знань з історії культури; усвідомленнѐ
культурологічних проблем на теоретичному рівні; розуміннѐ різних
культурних традицій; ознайомленнѐ зі світовими творами мистецтва тощо.
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Проте, щоб знаннѐ, ѐкі набуваятьсѐ під час навчаннѐ у вищих навчальних
закладах, входили до культурологічної підготовки, слід базувати їх на
принципах культурологічного засвоюннѐ знань.
Культурологічна підготовка сприѐю формування в майбутніх
спеціалістів певних ѐкостей, що допомагаять оперувати основними
культурологічними
понѐттѐми
і
простежувати
культурологічні
закономірності в будь-ѐких ѐвищах. У процесі культурологічної підготовки
студенти повинні усвідомлявати дії культурологічного рівнѐ, тобто дії,
спрѐмовані на досѐгненнѐ розуміннѐ поодинокого факту ѐк частини
загального лядського процесу, тому що це може бути основним фактором
длѐ формуваннѐ культурологічного розуміннѐ дійсності.
Проблема крос-культурної комунікації стоїть сьогодні досить гостро
ѐк одна з головних причин непорозуміннѐ представників різних народів.
Розуміннѐ унікальності всіх культурних традицій можливе лише на ґрунті
глибокого вивченнѐ особливостей мов різних народів світу. Саме тому в
зв’ѐзку з оновленнѐм змісту освіти особлива увага приділѐютьсѐ створення
умов длѐ розширеннѐ можливостей поглибленого вивченнѐ декількох мов
ѐк одного з напрѐмів культурологічної підготовки майбутніх педагогів.
Останнім часом у науковій літератури широко використовуять термін
«культурний інтелект», під ѐким за Ф. Шмідтом і Дж. Хантером, слід
розуміти специфічну форму інтелекту, сфокусованого на здатності
особистості швидко сприйнѐти, зрозуміти і правильно обґрунтувати
висновки в ситуаціѐх культурного різноманіттѐ *8+. Безперечно, цей термін
можна пов’ѐзати з ситуаціюя крос-культурної взаюмодії.
Один із варіантів такої інтерпретації відображений у використанні
терміну «крос-культурний соціальний інтелект», у ѐкому виділѐять три
складові: 1) розпізнаваннѐ й розуміннѐ вербальних і невербальних знаків у
різних культурах; 2) здатність правильно інтерпретувати соціальну
взаюмодія в процесі міжкультурної комунікації; 3) досѐгненнѐ необхідних
цілей у процесі міжкультурної взаюмодії за допомогоя розуміннѐ інших
культур та їх прийнѐттѐ [6].
У даний час культурний інтелект виступаю фактором розуміннѐ
процесів крос-культурної комунікації з використаннѐм ідей когнітивної
психології. Міжнародна група дослідників «Cultural intelligence project»
запропонувала комплексну когнітивну модель культурного інтелекту.
Науковці визначили культурний інтелект ѐк цілісну систему знань і
навичок, пов’ѐзаних культурними метакогніціѐми, що дозволѐю лядѐм ѐк
адаптуватисѐ до аспектів навколишнього середовища, пов’ѐзаних із
культуроя, так і впливати на їх формуваннѐ. Відповідно до цього
визначеннѐ, культурний інтелект складаютьсѐ з трьох аспектів: «знаннѐ про
культуру і крос-культурну взаюмодія», «крос-культурні навички» і
«культурні метакогніції» *7+.
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За словами О. Ю. Хухлаюва, не можна не помітити, що так упускаютьсѐ
соціально-психологічна складова міжкультурної взаюмодії. Можливо, длѐ
інтерпретації взаюмодії з абстрактним «культурно іншим» така схема
достатнѐ, однак у реальній взаюмодії «моѐ культура» і «чужа культура» ю не
тільки об’юктом застосуваннѐ культурних метакогніцій. «Культура» також
може виступати ѐк інтерналізований суб’юкт активності, у першу чергу в
зв’ѐзку з культурноя ідентичністя. Уѐвленнѐ про те, що лядина тільки «носій
культури», на думку науковцѐ, суперечить концепції крос-культурного
інтелекту. Іншими словами, культура, у ѐкій виріс індивід, ю повноя міроя
його культуроя, а не він виступаю ѐк її складова, «бездоганний» транслѐтор
«увібраних» раніше цінностей. У цілому, суб’юктна позиціѐ по відношення до
своюї культури та культурної ідентичності може бути розглѐнута ѐк
мотиваційна складова «культурних метакогнітівних здібностей» і, відповідно,
ѐк значимий аспект «крос-культурного інтелекту» *4, 76–78].
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
беручи до уваги викладене вище, не можна заперечувати значеннѐ
формуваннѐ полікультурної компетентності майбутніх педагогів ѐк
інструмента ефективної крос-культурної взаюмодії в контексті ювропейських
стандартів освіти. Усвідомленнѐ і сприйнѐттѐ майбутніми спеціалістами
професійної значущості полікультурних цінностей, наѐвність інтересу до
інших культур і прагненнѐ до крос-культурної взаюмодії ю мотиваційноціннісним критеріюм сформованості полікультурної компетентності.
Повноцінне засвоюннѐ всіюї сукупності загальносоціальних і професійнооріюнтованих полікультурних знань і вмінь, стратегій поведінки в
професійній діѐльності, розвиток культурного інтелекту, а також
культурологічна підготовка буде свідчити про сформованість у майбутніх
педагогів полікультурної компетентності.
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РЕЗЯМЕ
Демьяненко О. Формирование поликультурной компетентности будущих
педагогов как инструмент эффективного кросс-культурного взаимодействиѐ в условиѐх
глобализации высшего образованиѐ.
В статье освещены вопросы подготовки будущих педагогов к эффективному
кросс-культурному взаимодействия и к профессиональной деѐтельности в
поликультурном обществе. Установлена сущность понѐтиѐ «поликультурнаѐ
компетентность» и ее компоненты. Проанализированы факторы формированиѐ
поликультурной компетентности, а также культурный интеллект, который
позволѐет его носителя осуществлѐть эффективнуя кросс-культурнуя
коммуникация. Анализ научных работ позволѐет сделать вывод об актуальности и
практической значимости формированиѐ поликультурной компетентности,
потому что глобализациѐ высшего образованиѐ требует умениѐ эффективно
взаимодействовать в конкретной ситуации с учетом культурных особенностей.
Ключевые слова: поликультурнаѐ компетентность, будущие педагоги, кросскультурное взаимодействие, глобализациѐ высшего образованиѐ, поликультурнаѐ
среда, культурологическаѐ подготовка, культурный интеллект, поликультурное
образование.

SUMMARY
Demianenko O. The formation of multicultural competence of future teachers as a
means of an effective cross-cultural interaction in the context of the globalization of higher
education.
The article highlights the issues of future teachers’ training for an effective cross-cultural
interaction and professional work in a multicultural society. The improvement and mass
distribution of media, globalization and migration processes, which are characteristic for modern
society, determine global trends in the development of education. According to the results of the
theoretical analysis the interpretation of the key concepts, namely, the «multicultural
competence» and its components, «cultural training», «cultural intelligence» is presented. The
factors of formation of multicultural competence and cultural intelligence that allows its bearer
to carry out cross-cultural communication effectively are analyzed. The analysis of scientific
papers suggests the relevance and practical significance of the formation of a multicultural
competence, because the globalization of higher education requires the ability to communicate
effectively in a particular situation considering cultural characteristics.
The aim of the article is to explore the formation of multicultural competence of the
future teachers as a means of an effective cross-cultural interaction in the context of
globalization of higher education. The study of theoretical works and everyday practice
enabled to conclude the modernity of this idea. The goal of multicultural education is a
consolidation of human resources, concepts and ideas, the absence of discrimination in
education on any ground. A person with knowledge, with a high level of cultural tolerance,
motivated to intercultural interaction and therefore the person who knows how to live
successfully in different cultural environments, such a person is able not only to act as a
mediator between them, but also to understand his/her native culture at a new level.
Although as to the unconscious problems we can talk about different prejudices and
stereotypes with regard to the representatives of other cultures, raising the level of anxiety in
situations of cross-cultural interaction.
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Unified, generally accepted theory of multicultural education has not been developed
yet, but most researchers refer to the important role of cultural diversity of an educational
environment for personal and social development of future teachers, expanding the range of
their educational opportunities. The prospects for further research are the development of
specific methods of future teachers’ training and the formation of their multicultural
competence.
Key words: multicultural competence, future teachers, cross-cultural interaction,
globalization of higher education, multicultural environment, cultural training, cultural
intelligence, multicultural education.

УДК 378.147:811.111
Марія Дука
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

ТИПОЛОГІа НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ
ДЛа ФОРМУВАННа ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У
ПРОЦЕСІ АНГЛОМОВНОГО ЧИТАННа
Стаття
присвѐчено
науково-методичним
основам
формуваннѐ
ллнгвосоцлокультурном компетентностл у процесл англомовного читаннѐ.
Проаналлзовано плдходи до визначеннѐ понѐттѐ «невербальнл засоби комунлкацлм».
Визначено основнл критерлм класифлкацлм невербальних засоблв комунлкацлм та подано
типологлм невербальних засоблв комунлкацлм влдповлдно до флзичном природи мх
продукуваннѐ й влдповлдно до мх значеннѐ. Запропоновано методичну типологля
невербальних засоблв комунлкацлм длѐ формуваннѐ в майбутнлх фллологлв
ллнгвосоцлокультурном компетентностл у процесл англомовного читаннѐ, ѐка
враховую основнл труднощл формуваннѐ ллнгвосоцлокультурном компетентностл,
пов’ѐзанл з розумлннѐм невербальних засоблв комунлкацлм.
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Постановка проблеми. Антропоцентрична парадигма сьогоденнѐ
зумовляю необхідність фокусуваннѐ кожної науки на проблемах ѐк
конкретної лядини, так і індивіда в певному соціумі, культурі. Отже,
питаннѐ культури, а також формуваннѐ міжкультурної комунікативної
компетентності ѐк здатності індивіда до здійсненнѐ ефективного «діалогу
культур», маять розглѐдатисѐ в межах навчального процесу ѐк завданнѐ
всіюї системи освіти. Таким чином, нагальноя ю проблема формуваннѐ у
студентів лінгвосоціокультурної компетентності (ЛСК), одним із завдань
ѐкої ю навчаннѐ студентів старших курсів вищих мовних навчальних заходів
розуміннѐ невербальних засобів комунікації (НЗК) у процесі здійсненнѐ
різних видів мовленнювої діѐльності.
Аналіз актуальних досліджень. З метоя уточненнѐ понѐттѐ
«невербальні засоби комунікації» звернемосѐ до його визначень у працѐх
українських та зарубіжних психологів, лінгвістів, паралінгвістів
Ю. М. Верещагіна *1+, І. Н. Горюлова *2+, Н. П. Киселяк *3+,
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В. Г. Костомарова *1+, М. Коццоліно *6+, Г. Я. Крейдліна *7+, Дж. Наварро
*9+, О. С. Плахотнікова *10+, І. І. Сюрѐкової *12+, Л. В. Солощук *13; 14+,
J. A. Hall [17], D. Matsumoto [18], F. Payatos *19+ та ін. Зазначимо, однак, що
проблема здійсненнѐ універсальної типології НЗК у процесі формуваннѐ
ЛСК під час англомовного читаннѐ залишаютьсѐ до кінцѐ невирішеноя.
Виклад основного матеріалу. Термін «невербальні засоби
комунікації» вживаютьсѐ в науковій літературі синонімічно з понѐттѐми
«невербальні / парамовні / немовні / екстралінгвістичні засоби /
характеристики / ѐвища», «невербальна поведінка», «paralanguage
features», «paralanguage communication», «non-verbal sіgnals» тощо *2; 5; 6;
7; 9; 12; 13; 14; 16+. Така множинність термінів, що стосуютьсѐ майже всіх
клячових понѐть невербальної комунікації, спричинѐю існуваннѐ великої
кількості їх інтерпретацій і класифікацій.
Г. В. Колшанський *5, 9–10+ визначаю всі значущі проѐви немовної
активності особистості ѐк паралінгвістичні засоби комунікації. З іншого
боку, у праці Г. Я. Крейдліна *7, 26–27+ паралінгвістичні засоби ю лише
складовоя частиноя невербальної поведінки, ѐка вклячаю звукові коди. У
праці Л. В. Солощук *13, 14–15+ використано термін «невербальні
компоненти комунікації» на позначеннѐ засобів немовного характеру, ѐкі
створяю лядина в результаті власної жестово-рухової та/або голосової
діѐльності під час комунікації та використовую порѐд із вербальними
засобами через набуттѐ ними комунікативного значущого характеру у
процесі спілкуваннѐ. Авторка виділѐю кінесичні (жести, міміка тощо),
проксемічні (зміни особистого простору) і просодичні (голосові)
комунікативні компоненти. Також вона пропоную розрізнѐти надвербальні
компоненти комунікації, до ѐких відносѐть ситуативні компоненти
статичного характеру, що маять можливість впливати на комунікативний
процес і регулявати його. До надвербальних компонентів Л. В. Солощук
[13, 33+ відносить одѐг, зачіску, коштовності, автомобілі тощо.
Дж. Наварро *9, 21+ розумію під НЗК такі немовленнюві компоненти,
ѐк вираз обличчѐ, жести, торканнѐ, рухи тіла, пози, тон, тембр, голосність
голосу (але не значеннѐ слів) та декоративні деталі (одѐг, прикраси,
зачіска, татуяваннѐ).
Аналіз підходів до інтерпретації понѐттѐ «невербальні засоби
комунікації» показав, що їх неузгодженість спричинена самоя специфікоя
НЗК – різноя природоя їх продукуваннѐ та смисловим навантаженнѐм, ѐке
вони можуть нести. Отже, виникаю нагальна потреба в уточненні цього
понѐттѐ відповідно до завдань нашої роботи.
Виходѐчи з цілей та завдань нашої статті, під «невербальними засобами
комунлкацлм у творах художньом ллтературл» розуміюмо вербалізовану у
творах художньої літератури сукупність комунікативно значущих
немовленнювих компонентів, ѐкі описуять жестово-рухову діѐльність
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персонажів, їх голосову активність, просторові й часові особливості процесу
комунікації, а також такі декоративні елементи, ѐк одѐг, аксесуари, стиль
зачіски, макіѐж та ольфакторні (няхові) характеристики.
Існуять різноманітні класифікації НЗК *2; 7; 12; 13; 17+. ак справедливо
вважаю Л. В. Солощук *13, 29–31+, основним недоліком теперішнього стану
всіх відомих класифікацій НЗК ю вживаннѐ різних термінів на позначеннѐ того
самого понѐттѐ і, навпаки, розуміннѐ під одним терміном категоріально
різних елементів невербальної системи, що, безумовно, ускладняю прогрес
подальшого осмисленнѐ невербальної частини комунікації.
Тому вважаюмо за необхідне провести аналіз найбільш поширених
класифікацій НЗК із метоя їх систематизації й конкретизації длѐ набуттѐ
знань і формуваннѐ навичок та вмінь розуміннѐ НЗК ѐк складника ЛСК у
процесі читаннѐ.
Насамперед, розглѐнемо класифікації НЗК, в основу ѐких покладено
специфіку фізичної природи їх продукуваннѐ. ак свідчить оглѐд праць із
проблем невербальної комунікації *7; 12; 13; 17+, більшість науковців в основу
класифікацій НЗК відповідно до фізичної природи їх продукуваннѐ
покладаять систематизація, здійснену Г. Я. Крейдліним *7, 22+. Останній
класифікую НЗК відповідно до наукових напрѐмів (дисциплін). Таким чином,
він виокремляю 10 дисциплін, серед ѐких: 1) паралінгвістика – наука про
звукові коди невербальної комунікації, до ѐкої входѐть параметри звучаннѐ,
голосові кваліфікатори та альтернативи; 2) кінесика – наука про жести,
жестові рухи та жестові системи, ѐка вклячаю також міміку, пози й ходу;
3) окулесика – наука про мову очей та візуальну поведінку лядини;
4) аускультаціѐ – наука про слухове сприйнѐттѐ звуків та аудіальну поведінку
лядини; 5) гаптика – наука про тактильну комунікація та дотики; 6) гастика –
наука про знакові та комунікативні функції їжі й напоїв, прийманнѐ їжі, про її
культурні та комунікативні функції; 7) ольфакціѐ – наука про мову запахів,
смисли, ѐкі передаятьсѐ за допомогоя запахів; 8) проксеміка – наука про
комунікативний простір, його структури й функції; 9) хронеміка – наука про
час у комунікації, його семіотичні та культурні функції; 10) системологіѐ –
наука про системи об’юктів, ѐкими ляди себе оточуять, про функції та
смисли, ѐкі ці об’юкти виражаять у процесі комунікації.
Розглѐнута класифікаціѐ вважаютьсѐ найбільш повноя, оскільки
відбиваю практично всі знакові елементи лядської діѐльності.
І. Н. Горюлов *2, 74–75+ поділѐю НЗК відповідно до природи їх продукуваннѐ на три групи: 1) фонаційні (такі, що відображаять специфіку голосового коду); 2) міміко-жестові та пантомімічні (такі, що актуалізуять рухову
активність); 3) змішані (фонаційні, міміко-жестові й пантомімічні разом).
За основу класифікації НЗК відповідно до фізичної природи їх
продукуваннѐ Л. В. Солощук *14, 3+ бере такі головні характеристики НЗК,
ѐк рух, простір, час і базові системи їх відображеннѐ й сприйнѐттѐ − зорову
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та акустичну. Вона пропоную три класи невербальних комунікативних
компонентів, а саме: 1) кінесичні комунікативні компоненти (разом із
жестами та мімікоя); 2) проксемічні комунікативні компоненти та
3) просодичні комунікативні компоненти.
Вищерозглѐнуті класифікації, що були розроблені на основі критерія
«фізична природа продукуваннѐ», дозволили створити власну типологія
НЗК, ѐкі, на наш поглѐд, необхідно брати до уваги в процесі розуміннѐ НЗК
у процесі читаннѐ (табл. 1).
Таблицѐ 1
Типологія невербальних засобів комунікації відповідно до фізичної
природи їх продукування
Природа
продукування
НЗК
Групи НЗК

Типи НЗК

Жестово-рухова діѐльність
(action)

Голосова
діѐльність
(character
speech)
Просодичні
(фонаційні)
засоби
комунікації

Зовнішні
характерис-тики
(external
appearance)
Кінесичні засоби Проксемічні
Знакові
комунікації
засоби
декоративні
комунікації
елементи
та
ольфакторні
характерис-тики
Жести,
Зміни
Тембр голосу, Одѐг,
міміка,
особистого
темп,
стиль зачіски,
міреми,
простору,
голосність,
аксесуари,
пантоміміка
дистанції;
особливості
прикраси,
(пози, рухи тіла, інтенсивність вимови,
косметика,
манери,
змін
паузаціѐ або татуяваннѐ,
особливості
простору;
ситуативне
ольфакторні
статури,
масштаб змін мовчаннѐ
характерис-тики
ходи)
простору

Вважаюмо, що наведена в табл. 1 типологіѐ НЗК може
використовуватисѐ ѐк основа длѐ формуваннѐ вмінь адекватного
декодуваннѐ НЗК у текстах будь-ѐкої культури, жанру або часової епохи.
Разом із тим, аналіз праць, присвѐчених основним проблемам НЗК у
сучасних англомовних художніх творах *3; 12; 13+, та власний досвід
дозволили зробити висновок, що всі зазначені в табл. 1 НЗК ю типовими
длѐ сучасної англійської літератури.
Наступноя у статті запропонована класифікаціѐ НЗК відповідно до їх
значеннѐ. Метоя ціюї класифікації ю систематизаціѐ НЗК длѐ розуміннѐ їх
денотативного (поверхневого) та імпліцитного (глибинного) значеннѐ в
АХТ. Основними критеріѐми запропонованої класифікації ю такі:
1) контекст, у ѐкому знаходѐтьсѐ НЗК; 2) ступінь їх загальнокультурної
значущості (табл. 2).
Отже, відповідно до контексту, у ѐкому знаходѐтьсѐ НЗК в АХТ, були
виокремлені стандартнл й ситуативнл НЗК.
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Відповідно до ступеня загальнокультурної значущості ми
розрізнѐюмо унлверсальнл, нацлонально-специфлчнл (етноспецифлчнл) та
лндивлдуально визначенл (авторськл) НЗК.
Таблицѐ 2
Типологія невербальних засобів комунікації відповідно до їх значущості
Контекст, у якому знаходяться Ступінь загальнокультурної значущості НЗК
НЗК
індивідуально
стандартні
ситуативні
універсальні
національновизначені
комунікакомуніка-тивні
специфічні
(авторські)
тивні
(етноспецифічні)

Стандартнл НЗК актуалізуять такий поведінковий тип, ѐкий ю
значущим у будь-ѐкій ситуації. Отже, один і той самий НЗК може
використовуватисѐ в аналогічних контекстах без зміни його значеннѐ.
Стандартні НЗК не зміняятьсѐ залежно від жанру, сяжету твору тощо.
Зазначимо, що на позначеннѐ НЗК цього виду науковці також застосовуять
інші терміни. Так, О. Я. Клаутова *4, 259+, наприклад, виділѐю канонічні
(інваріантні) НЗК, ѐкі в межах конкретної культури не підлѐгаять змінам та
лише мінімально залежать від контексту.
У праці І. Н. Горюлова *2, 23+ натраплѐюмо на понѐттѐ «універсальні
НЗК». У нашій роботі термін «універсальні» використовуютьсѐ в іншому контексті, тому на позначеннѐ НЗК, значущих у будь-ѐкій ситуації, ми обираюмо
термін «стандартні», запозичений нами з праць Л. В. Солощук *13, 38–40+. У
складі стандартних НЗК, ѐк правило, розрізнѐять етикетні, церемоніальні
жести, що за своюя природоя ю достатньо лаконічними та статичними.
На відміну від стандартних ситуативнл НЗК реалізуять своя
комунікативну настанову лише за умови їх осмисленнѐ в певному
контексті. Правильне розуміннѐ таких НЗК можливе лише за умови
розглѐду сукупності показників ситуації, у ѐкій вони існуять, – специфіки їх
виконаннѐ та характеристики самого персонажа, ѐкий його застосовую.
Іншим критеріюм, за ѐким поділѐять НЗК у запропонованій
класифікації, ю ступлнь мх загальнокультурном значущостл. Л. В. Солощук
[13, 41+ зазначаю, що, оскільки невербальну комунікація можна визначити
ѐк соціально зумовлений засіб організації засвоюних індивідом НЗК,
перетворених на індивідуальну, конкретно-чуттюву форму дій і вчинків, що
маять місце в певному культурному соціумі, НЗК можна схарактеризувати
ѐк трирівневе утвореннѐ, у ѐкому відображений його універсальний,
етноспецифічний та індивідуально означений характер. Так, на початку,
використовуячи будь-ѐкий жест, лядина дотримуютьсѐ загальноприйнѐтих
правил його використаннѐ. Пізніше, набуваячи досвіду, вона відходить від
загальноприйнѐтого зразка й ускладняю або індивідуалізую НЗК, додаячи
до них щось свою, формуячи власний стиль (рис. 1) *13, 25–26].
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Отже, виходѐчи з вищезазначеного, ми виділили унлверсальнл,
нацлонально-специфлчнл (етноспецифлчнл) та лндивлдуально визначенл
(авторськл) НЗК, при цьому кожна з наступних характеристик може
розглѐдатисѐ не лише ѐк окремий вид НЗК, а і ѐк надбудова над базисом
«універсальний» НЗК.

Індивідуально
визначені
Етноспецифічний
Універсальний
Рис. 1. Модель побудови НЗК за критеріюм загальнокультурної
значущості (за Л. В. Солощук)
До групи унлверсальних НЗК ми віднесли такі, що маять «глобальний
характер» (термін Д. І. Рамішвілі) *2, 24], – типові загальнолядські жести,
міміку, рухи тіла, знакові декоративні елементи, ольфакторні особливості
тощо. Приклади таких НЗК можна знайти в художніх творах різних
історичних періодів, автори ѐких ю представниками різних культур.
Зважаячи на той факт, що багато науковців не визнаять норм
універсальної поведінки лядини та стверджуять, що зрозуміти поведінку
лядини можливо лише в контексті кожної конкретної культури *15, 71+, ми
уточнили понѐттѐ «універсальні НЗК». Отже, універсальними НЗК ми
називаюмо такі, що маять однакову фізичну природу продукуваннѐ й
однаково інтерпретуятьсѐ представниками українського народу,
менталітет ѐкого ю рідним длѐ студентів, ѐкі вивчаять англійську мову, а
також англійського та американського суспільств ѐк таких, мова і культура
ѐких ю цільовими в навчанні.
Опозиція
універсальним
складаять
нацлонально-специфлчнл
(етноспецифлчнл) НЗК *6, 37, 49+, тобто такі, що ю культурно-традиційними длѐ
кожного конкретного суспільства *2, 22–24+. Відомо, що на невербальну
поведінку лядини накладаять відбиток соціальні й культурні цінності того чи
іншого суспільства, унаслідок чого у сфері невербального вираженнѐ
комунікативних намірів з’ѐвлѐятьсѐ зони, ѐкі ю характерними лише длѐ
певної народності й вимагаять від іншокультурного комунікативного
партнера додаткових знань і вмінь декодувати етноспецифічні НЗК *13, 43].
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Зауважимо, що розуміннѐ національно-специфічних НЗК ю
неможливим без вивченнѐ особливостей культурної специфіки кожної
окремої нації. Беручи за основу ступінь незбігу обсѐгу значень (термін
Л. П. Рудакової *11, 78+), виділѐюмо у групі нацлонально-специфлчних НЗК
такі підгрупи: 1) нацлонально-специфлчнл НЗК, що повністя не збігаятьсѐ
або ю відсутніми в рідній длѐ суб’юкта навчаннѐ культурі; 2) нацлональноспецифлчнл НЗК, ѐкі збігаятьсѐ лише частково.
Невербальна поведінка учасників спілкуваннѐ, ѐкі ю носіѐми соціально
значущих характеристик, регуляютьсѐ нормами, правилами й стандартами,
специфічними длѐ кожної окремої лінгвокультурної спільноти, ѐкі не можуть
бути використаними длѐ іншої *6, 35–36+. Ігноруваннѐ таких правил
призводить до негативного результату взаюмодії – так званої культурної
інтерференції, ѐку ми трактуюмо ѐк порушеннѐ системи та норм вживаннѐ
НЗК (за аналогіюя з мовними засобами) у процесі їх використаннѐ *11, 74].
Знаннѐ особливостей національно-специфічних НЗК, а також правил їх
розуміннѐ та використаннѐ в міжкультурній взаюмодії (під ѐкоя розуміюмо
спілкуваннѐ мовних особистостей, що належать до різних лінгвокультурних
спільнот) означаю готовність учасників процесу спілкуваннѐ до діалогу та ю
умовоя успішної міжкультурної комунікації.
Останньоя групоя, що ми виділили в системі НЗК за ступенем
загальнокультурної значущості, ю лндивлдуально визначенл (авторськл) НЗК,
адекватне розуміннѐ ѐких потребую додаткових детальних знань ѐк про
біографія автора твору, так і про його наміри стосовно використаннѐ того
чи іншого виду НЗК у конкретному контексті. НЗК, репрезентовані у цій
групі, ю абсолятно новими, вигаданими автором твору.
Таким чином, аналіз наукових джерел із проблем невербальної
комунікації дозволив сформулявати загальний перелік труднощів
формуваннѐ ЛСК у процесі читаннѐ англомовних творів, серед ѐких
труднощі: 1) множинності видового складу НЗК; 2) специфічності значеннѐ;
3) контекстуальної відповідності НЗК, а, отже, створити методичну
типологія НЗК (табл. 3).
Висновки. Підсумовуячи вищезазначене, зробимо висновок, що
наведена методична типологіѐ НЗК ю основоя длѐ розробленнѐ методики
формуваннѐ в майбутніх філологів ЛСК у процесі читаннѐ англомовних
творів.
Перспективами дослідженнѐ ми вбачаюмо конкретизація труднощів
навчаннѐ студентів мовних вищих навчальних закладів розуміннѐ кожного
конкретного типу НЗК та специфіки їх вербального відображеннѐ в тексті.
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Таблицѐ 3
Методична типологія невербальних засобів комунікації для формування
в майбутніх філологів ЛСК у процесі англомовного читання
Труднощі
навчання Типи НЗК
розуміння НЗК в АХТ
1 Множинність видового 1 Кінесичні
складу
2 Проксемічні
3 Просодичні
4 Знакові декоративні елементи
5. Ольфакторні (няхові) характеристики
2 Специфічність значеннѐ
1 Універсальні
2 Національно-специфічні
3 Індивідуально визначені
3
Контекстуальна 1 Стандартні
відповідність
2 Ситуативні
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РЕЗЯМЕ
Дука М. Типологиѐ невербальных средств коммуникации длѐ формированиѐ
лингвосоциокультурной компетентности в процессе англоѐзычного чтениѐ.
Статьѐ посвѐщена научно-методическим подходам к формирования
лингвосоциокультурной компетентности в процессе чтениѐ на английском ѐзыке.
Проанализированы подходы к определения понѐтиѐ «невербальные средства
коммуникации». Определены основные критерии классификации невербальных
средств коммуникации и предложены типологии невербальных средств
коммуникации в соответствии с физической природой их продуцированиѐ и в
соответствии с их значением. Предложена методическаѐ типологиѐ невербальных
средств
коммуникации
длѐ
формированиѐ
у
студентов-филологов
лингвосоциокультурной компетентности в процессе чтениѐ на английском ѐзыке,
котораѐ
учитывает
трудности
формированиѐ
лингвосоциокультурной
компетентности, свѐзанные с пониманием невербальных средств коммуникации.
Ключевые слова: лингвосоциокультурнаѐ компетентность, критерий,
невербальные средства коммуникации, типологиѐ невербальных средств
коммуникации, трудности формированиѐ компетентности

SUMMARY
Duka M. The typology of non-verbal signals in forming of linguosociocultural
competence in the process of reading in English.
The article deals with the scientific and methodological basics of forming
linguosociocultural competence as a сomplex and multicomponent phenomenon in the
process of teaching reading in English the students of universities who learn English as the
target language. The abundance of different definitions of “non-verbal signals” necessitates
the analyses of the approaches to defining the notion. Thus the main approaches to defining
the notion of “non-verbal signals” have been analyzed. Non-verbal signals have been defined
as the meaningful movements of a person, which include gestures, mimics, pantomimics,
changes of personal space, distance, particularities of voice and its modulations and such
specific static details as clothing, hairdo styles, accessories, jewelry, tattoos, the smell of a
person, etc.
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The basic criteria of non-verbal signals classification have been singled out. The
typologies of non-verbal signals have been introduced. Among them are 1) the typology
which is suggested in accordance to the physical nature of producing the non-verbal signals
and 2) the typology which is suggested in accordance to the meaning of non-verbal signals.
The typology which is based upon physical nature of producing of non-verbal signals includes
body language, distance and physical appearance, voice, touch, the use of time, eye contact
and the actions of looking while talking and listening, frequency of glances, patterns of
fixation, pupil dilation, and blink rate. The typology which is based upon the meaning of nonverbal signals accounts that context non-verbal signals are found within (standard nonverbal signals and situational non-verbal signals) and the degree of universality of their
meaning (universal, national-biased, individual/author’s non-verbal signals). The
methodological typology of non-verbal signals in forming linguosociocultural competence in
the process of reading in English, which embraces and accounts the difficulties of forming of
linguocultural competence connected with the interpreting and understanding non-verbal
signals has been specified. Thus the difficulties of forming of linguocultural competence
connected with the interpreting and understanding non-verbal signals are influenced by the
abundance of various types of non-verbal signals, their specific universal/nationallybiased/individual meaning, and also their contextual meaning.
Key words: linguosociocultural competence, criterion, non-verbal signals, typology of
non-verbal signals, difficulties of forming of linguocultural competence

УДК 371.134-057.875:373.3
Ганна Дядченко, Анастасія Білокур
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПИТАННа ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІаЛЬНОСТІ
У статтл висвлтлено поглѐди сучасних науковцлв на проблему професлйном
плдготовки майбутнлх учителлв початкових класлв, зумовлену розблжностѐми млж
настановоя на гуманлзацля стосунклв «учитель – учень» л рлвнем готовностл
майбутнлх педагоглв до встановленнѐ гуманлстичних влдносин лз учнѐми. Метоя
авторлв ю з’ѐсуваннѐ професлйном спрѐмованостл студентлв педагоглчного ВНЗ до
майбутньом професлм. Автори длйшли висновку щодо розумлннѐ науковцѐми понѐттѐ
готовностл майбутнлх учителлв до виконаннѐ професлйних обов’ѐзклв ѐк цлллсного
поллкомпонентного утвореннѐ, характеристиками ѐкого ю потреба студентлв у
педагоглчнлй рефлекслм, а також опануваннѐ ними технологлюя навчаннѐ й
гуманлстичного вихованнѐ молодших школѐрлв.
Ключові слова: професлйна плдготовка, професлйна спрѐмованлсть, готовнлсть
майбутнлх учителлв, педагоглчна длѐльнлсть, гуманлзм, гуманлстичне вихованнѐ,
гуманлстичнл влдносини.

Постановка проблеми. Докорінні зміни в розвиткові українського
суспільства початку ХХІ століттѐ зумовили трансформації в змісті сучасної
освіти, у тому числі початкової, що, у своя чергу, вплинуло на зміст
професійної підготовки вчителів початкової школи. В умовах епохи
глобальних перетворень українське суспільство постало перед суперечністя
між наѐвним рівнем готовності випускників вищих педагогічних навчальних
закладів до професійної діѐльності й потребами національної школи у
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фахівцѐх із високим рівнем мотивації та налаштованістя, передусім, на
методико-практичний підхід до роботи. Важливість професійної готовності
длѐ майбутнього вчителѐ полѐгаю також у формуванні сталої властивості
поводитись у процесі педагогічної діѐльності відповідно до високих
моральних і професійних принципів, ефективно й творчо вирішувати
навчально-виховні завданнѐ, застосовувати професійні знаннѐ. Таким чином,
проблема професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів,
зокрема формуваннѐ їх готовності до фахової діѐльності, набуваю безперечної
актуальності в наш час.
Аналіз актуальних досліджень. У сучасній педагогічній науці
зафіксовано значну кількість досліджень, ѐкі стосуятьсѐ різних питань,
пов’ѐзаних із формуваннѐм готовності молоді до різних видів професійної
діѐльності. Стратегічно важливі напрѐми підготовки майбутніх педагогів
розроблено у працѐх С. І. Архангельского, Ю. П. Бюлозерцева, М. М. Левіної,
В. О. Сластьоніна, О. І. Щербакова та інших науковців. У низці досліджень
(В. В. Дудников, Н. П. Гришина, А. П. Ситник) розглѐнуто інноваційні форми й
методи здійсненнѐ методичної діѐльності. Деѐкі підходи знайшли
висвітленнѐ в дослідженнѐх, ѐкі стосуятьсѐ питань удосконаленнѐ фахової
компетентності педагога (В. Я. Кричевський, А. К. Маркова, Н. І. Лобанова та
ін.); науково обґрунтованої організації праці (М. М. Поташник, І. П. Радченко);
висвітленнѐ природи педагогічних умінь і умов їх формуваннѐ та розвитку
(Н. В. Кузьміна, В. М. Максимова), дослідження закономірностей педагогічного мисленнѐ тощо (Я. М. Куляткін, Ю. К. Осипова, М. Л. Фрумкін та ін.).
Крім того, питаннѐ професійно-педагогічної підготовки майбутніх
учителів було предметом вивченнѐ таких науковців, ѐк М. Г. Виювська,
О. Л. Главацька,
І. І. Комарова,
С. М. Коришенко,
О. А. Листопад,
А. Ф. Линенко, Д. С. Мазоха, О. Н. Отич, І. В. Пастир, В. О. Сластьонін,
О. І. Стрюльникова, О. С. Третѐк тощо. Перелічені вчені досліджували
аспекти професійної готовності до педагогічної діѐльності, зокрема
підготовку майбутніх учителів до виховної (у тому числі позакласної)
роботи, спілкуваннѐ з учнѐми та їхніми батьками, підготовку до класного
керівництва, взаюмодії з учнѐми; розкриттѐ мовленнювих аспектів
професійно-педагогічної діѐльності тощо. Так, А. Ф. Линенко висвітлено
питаннѐ взаюмозв’ѐзку та взаюмозумовленості педагогічної діѐльності й
педагогічного процесу, доведено складність і багатогранність цих ѐвищ *8,
80+; О. А. Листопадом ‒ одним із нечисленних дослідників гуманізації
вищої педагогічної школи ‒ висловлено ідея про те, що провідну роль у
процесі гуманізації навчаннѐ відіграять взаюмини між викладачами та
студентами вищого навчального закладу, ѐкі виступаять ѐк рівноправні
партнери *10, 24+. У дослідженні М. Г. Виювської на підставі
експериментальних даних виѐвлено, що длѐ формуваннѐ готовності
майбутніх учителів до взаюмодії з учнѐми необхідно створити такі умови
253

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)

взаюмодії між студентами й викладачами, сутність ѐких полѐгатиме в
опануванні майбутніми педагогами основами культури спілкуваннѐ *1, 17+.
У психолого-педагогічних працѐх (В. М. М’ѐсищев, М. І. Дьѐченко,
Л. А. Кандибович, О. М. Леонтьюв, В. О. Сластьонін, О. С. Третѐк та ін.)
готовність розуміять ѐк одну з головних умов виконаннѐ лядиноя
професійної діѐльності *2, 175; 7, 76; 12; 13, 124; 14, 266+.
Розглѐдаячи
психологічні
аспекти
професійно-педагогічної
готовності майбутніх фахівців (А. Г. Ковальов, Н. Д. Лівітов, М. І. Дьѐченко,
О. С. Третѐк), науковці визначаять готовність ѐк настанову на певну
поведінку, змобілізованість сил длѐ виконаннѐ завданнѐ, а також ѐк
активно-діювий стан особистості, особливий психічний стан, що
характеризуютьсѐ наѐвністя в суб’юкта моделі певних дій і постійної
свідомої спрѐмованості на їх виконаннѐ *2, 175; 3, 38; 6, 344; 14, 266+.
Загалом можемо зробити висновок про те, що сучасна наука засвідчую
широкий спектр досліджень, присвѐчених формування професійної
готовності студентів ‒ майбутніх педагогів.
Метою статті ю розглѐд сутності психолого-педагогічного феномену
готовності майбутніх учителів до професійної діѐльності та встановленнѐ
зв’ѐзків між такими понѐттѐми, ѐк «готовність до діѐльності», «професійна
готовність» і «професійна спрѐмованість».
Виклад основного матеріалу. На думку названих вище науковців,
стан готовності належить до первинних фундаментальних умов успішного
здійсненнѐ будь-ѐкої діѐльності. Слід підкреслити, що у проаналізованих
нами психолого-педагогічних джерелах відсутнѐ юдність у тлумаченні
сутності феномена «готовність». Різними дослідниками готовність
визначаютьсѐ ѐк особливий психічний стан, структурне особистісне
утвореннѐ, властивість або ѐкість особистості тощо.
За часом функціонуваннѐ готовність до діѐльності, ѐка загалом
становить найважливішу передумову успішної діѐльності, може бути ѐк
ситуативноя, тимчасовоя, так і довготривалоя, ѐка формуютьсѐ раніше,
унаслідок спеціально організованих впливів, у тому числі й педагогічних
(М. І. Дѐченко, Л. А. Кандибович, Н. Д. Левітов, В. Г. Максимов) *2, 75; 6, 344;
11, 198+. До властивостей ситуативної готовності належать тимчасова стійкість
і зміна під впливом різних факторів (характер діѐльності протѐгом певного
періоду, емоційно-психологічний стан, ѐкості особистості, особливості
перебігу психічних процесів тощо), зумовлених особливостѐми конкретної
ситуації діѐльності. Тимчасова готовність виступаю базоя длѐ формуваннѐ
довготривалого стану готовності, найбільш значущого з точки зору педагогічної науки. Передусім це визначаютьсѐ тим, що стан довготривалої готовності може бути завчасно сформованим і здатним розвиватисѐ за певних
умов. Володіячи стійкістя, він дозволѐю досѐгати стабільних результатів у
діѐльності. Отже, довготривала готовність визначаютьсѐ науковцѐми ѐк стійка
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система професійно значущих ѐкостей особистості, ѐка вклячаю в себе
особистісні (мотиви, інтереси, вольові процеси) та операційні (поглѐди,
переконаннѐ, мотиваціѐ, досвід, знаннѐ, уміннѐ, навички) компоненти.
Готовність не ю вродженоя ѐкістя ‒ вона формуютьсѐ й розвиваютьсѐ
внаслідок досвіду лядини, професійно-педагогічної спрѐмованості її
діѐльності. Сформована готовність забезпечую успішний перехід від системи
навчаннѐ у вищому навчальному закладі до професійної діѐльності *9, 400+.
На думку багатьох науковців (Л. О. Хомич, О. М. Івлюва,
І. М. Шапошникова та ін.), понѐттѐ готовності майбутнього вчителѐ
початкових класів до професійної діѐльності ю дуже юмним, оскільки
базуютьсѐ на синтезі психологічної, педагогічної та предметної підготовки,
що, у своя чергу, передбачаю сформованість особистісних ѐкостей педагога
*15, 155+. Отже, під готовністя майбутніх учителів до формуваннѐ
гуманістичних відносин молодших школѐрів сучасні науковці розуміять
цілісне, стійке, полікомпонентне утвореннѐ, ѐке забезпечуютьсѐ
позитивноя мотиваціюя, оволодіннѐм сучасноя технологіюя формуваннѐ
гуманістичних відносин, наѐвністя гуманістичних ѐкостей майбутніх
учителів, а також їхньоя потребоя до педагогічної рефлексії.
Визначеннѐ готовності особистості до певного виду діѐльності
уможливляю розкриттѐ таких її компонентів, ѐк мотиваційно-когнітивний,
комунікативний,
проектно-конструктивний,
операційний
і
оціннорегулѐтивний. В аспекті питаннѐ готовності майбутніх учителів до формуваннѐ
гуманістичних відносин молодших школѐрів зміст перелічених компонентів
полѐгаю в наступному. Ознаками мотиваційно-когнітивного компонента ю
професійна спрѐмованість (позитивна мотиваціѐ, відповідальність за
виконаннѐ діѐльності, почуттѐ обов’ѐзку, до педагогічної діѐльності, потреба
нея займатисѐ тощо); обізнаність про сутність гуманістичних відносин, їхні
типи, форми, методи й шлѐхи формуваннѐ; особистісна та професійна
самооцінка, їх зіставленнѐ; а також знаннѐ сучасних технологій формуваннѐ
гуманістичних відносин. Комунікативний компонент виѐвлѐютьсѐ ѐк уміннѐ
здійснявати педагогічне й дидактичне спілкуваннѐ, тобто вміннѐ спілкуватисѐ
з дітьми, батьками, колегами; ѐк здатність до самоконтроля й самооцінки,
самоаналізу та саморегулѐції. У своя чергу, ознаками виѐву проектноконструктивного компонента ю знаннѐ й уѐвленнѐ про особливості та умови
діѐльності з метоя плануваннѐ і проектуваннѐ; моделяваннѐ процесу
формуваннѐ готовності; прогнозуваннѐ можливих результатів впливу на
колектив і окрему особистість, а також самопрогнозуваннѐ. Операційний
компонент передбачаю володіннѐ засобами та прийомами діѐльності,
необхідними знаннѐми, навичками й уміннѐми, процесами аналізу, синтезу,
порівнѐннѐ, узагальненнѐ та систематизації тощо. Нарешті, ознаками виѐву
оцінно-регулѐтивного компонента ю вміннѐ оцінявати, у тому числі власну
підготовленість, регулявати стосунки й коригувати їх, уміннѐ давати їм ѐкісну
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характеристику; знаннѐ типологічних особливостей учнів початкових класів та
умов, ѐкі забезпечуять формуваннѐ гуманістичних відносин. Отже, у кожному
з чотирьох компонентів готовності майбутніх учителів до формуваннѐ
гуманістичних відносин наѐвні самооцінка, самоконтроль, самоаналіз,
саморегулѐціѐ, самопрогнозуваннѐ й самокорекціѐ, тобто елементи
педагогічної рефлексії, сутністя ѐких ю виѐв самосвідомості особистості.
Самосвідомість маю пізнавальну, емоційну та вольову форми виѐву.
До пізнавальної належать самоспостереженнѐ, уѐвленнѐ про себе,
самоаналіз, самокритика тощо. До емоційної – самопочуттѐ, у тому числі
відчуттѐ власної гідності, скромність, гордість, почуттѐ відповідальності,
обов’ѐзку, громадѐнської й національної гідності. У цій формі виѐвлѐютьсѐ
ставленнѐ лядини до самої себе, оцінка себе порівнѐно з іншими лядьми,
ставленнѐ до інших лядей тощо. До вольової форми належать стриманість,
самоконтроль, самодисципліна, у ѐких виѐвлѐютьсѐ свідома регулѐціѐ
особистістя власних дій і вчинків. Важливість формуваннѐ у студентів умінь
рефлексії даного типу забезпечую ефективність педагогічної діѐльності та
можливості її подальшого вдосконаленнѐ *2+.
Аналіз наукових праць засвідчую близькість, однак не тотожність понѐть
«готовність до діѐльності», «професійна готовність» і «професійна
придатність», розглѐдуваних в аспекті професійної підготовки майбутніх
учителів, у тому числі початкової школи. акщо під останньоя (професійна
придатність) розуміять передусім сукупність психічних і психофізіологічних
особливостей лядини, необхідних длѐ досѐгненнѐ успіху в обраній професії
[16, 264‒265+, а готовність до діѐльності тлумачать ѐк особливий психічний
стан, властивість або ѐкість особистості, що становлѐть передумови
оволодіннѐ майбутніми фахівцѐми технологіюя навчаннѐ в сучасному
педагогічному закладі, то обсѐг понѐттѐ «професійна готовність» ю найширшим, передбачаячи ѐк психологічну, психофізіологічну й фізичну готовність,
так і науково-теоретичну та практичну підготовку педагога *16, 265].
Оскільки головноя метоя навчаннѐ студентів у вищому навчальному
закладі ю їх успішна професійна підготовка, то ставленнѐ студентів до
власної професії прийнѐто оцінявати в часовій перспективі кінцевого етапу
навчаннѐ. ак стверджую А. Ф. Линенко, найбільш узагальненоя формоя
ставленнѐ лядини до професії ю професійна спрѐмованість, ѐку визначаять
ѐк інтерес до професії, схильність нея займатисѐ. На думку науковцѐ,
понѐттѐ «спрѐмованість» – це уѐвленнѐ про цілі, мотиви, що спонукаять до
діѐльності, емоційне ставленнѐ до ціюї діѐльності, задоволеннѐ від неї *8,
80+. Сама професійна спрѐмованість ѐвлѐю собоя складне багатомірне
утвореннѐ, що характеризуютьсѐ численними властивостѐми й
параметрами. Так, Н. В. Кузьміна *4, 183+ виокремляю такі властивості
професійної спрѐмованості, ѐк об’юктивність, специфічність, узагальненість,
валентність, задоволеність, опірність, усталеність тощо.
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Професійна спрѐмованість ѐк узагальнена форма ставленнѐ до професії
складаютьсѐ з часткових, локальних оцінок суб’юктом ступенѐ особистісної
значущості (привабливості – непривабливості) різноманітних аспектів
професійної діѐльності, її змісту й умов здійсненнѐ. Предметом оцінки
суб’юктивної значущості можуть виступати такі сторони професійної
діѐльності, ѐк, наприклад, можливість творчості, робота з лядьми,
відповідність професії здібностѐм і характеру лядини, заробіток,
престижність тощо. З міроя просуваннѐ в навчанні та засвоюнні професійної
діѐльності уѐвленнѐ про різні її аспекти зміняятьсѐ, що позначаютьсѐ на
загальному ставленні до майбутньої професії. Зауважимо, що ѐк методи
підготовки майбутніх учителів до ефективної взаюмодії з учнѐми ми вслід за
М. Г. Виювськоя розглѐдаюмо рольові ігри та ситуації, ділові ігри, тренінги
тощо *1, 17+. На наш поглѐд, доцільним ю також моделяваннѐ професійних
ситуацій, під час ѐких студенти оволодіваять технікоя педагогічної взаюмодії.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Проаналізувавши поглѐди сучасних науковців щодо понѐттѐ «готовність», ми
помітили відсутність одностайного тлумаченнѐ даного понѐттѐ. Більшість
дослідників погоджуятьсѐ в тому, що готовність майбутніх учителів до
здійсненнѐ ними професійної діѐльності правомірно розглѐдати в юдності
таких аспектів, ѐк позитивна мотиваціѐ, особистісні гуманістичні ѐкості,
потреба майбутніх учителів у педагогічній рефлексії, необхідність опануваннѐ
ними технологіюя навчаннѐ й гуманістичного вихованнѐ молодших школѐрів.
Таке розуміннѐ готовності, загальноприйнѐте в сучасній педагогічній науці,
даю підстави длѐ науково обґрунтованих досліджень питань, пов’ѐзаних із
професійноя підготовкоя майбутнього вчителѐ початкових класів.
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РЕЗЯМЕ
Дядченко А., Белокур А. Теоретический аспект вопроса готовности будущих
учителей начальных классов к профессиональной деѐтельности.
В статье освещаятсѐ взглѐды современных ученых на проблему
профессионально-педагогической подготовки будущих учителей начальных классов,
обусловленнуя противоречиѐми между установкой на гуманизация отношений
«учитель – ученик» и уровнем готовности будущих педагогов к взаимодействия с
учениками. Целья авторов статьи ѐвлѐетсѐ установление профессиональной
направленности студентов. Авторы статьи пришли к выводу о понимании учеными
понѐтиѐ готовности будущих учителей к исполнения профессиональных обѐзанностей
как целостного поликомпонентного образованиѐ, характеристиками которого
ѐвлѐятсѐ потребность студентов в педагогической рефлексии, а также овладение
ими технологией обучениѐ и гуманистического воспитаниѐ младших школьников.
Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка, профессиональнаѐ
направленность, готовность будущих учителей, педагогическаѐ деѐтельность,
гуманизм, гуманистическое воспитание, гуманистические отношениѐ.

SUMMARY
Dyadchenko H., Bilokur A. The theoretical aspect of the issue of the future
elementary school teachers’ readiness to the professional activity.
In the article the modern scientists’ opinions on the problem of the future elementary
school teachers’ professional and pedagogical training, connected with the contradictions
between the aim at the humanization of the “teacher – pupil” relations and the level of the
future teachers’ readiness to the interaction with the pupils are given.
The article is aimed at the consideration of the essence of the future teachers’
readiness to the professional activity as a psychological phenomenon and links
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ascertainment between such notions as “readiness to the activity”, “professional readiness”
and “professional orientation”. It is worth noticing that there isn’t unity in the approaches to
the phenomenon “readiness” observance in the psychological and pedagogical sources
analyzed by the authors. Different scientists determine readiness as a special mental state,
structural personal formation, personal characteristic or quality. In turn, the professional
orientation is defined as an interest to the profession and inclination to occupy with it.
The personal readiness to the certain kind of activity defining implies revealing upon such
components as motivationally-cognitive, communicative, designing and structural, operational,
estimating and regulating. Each of the components of the future teachers’ readiness to the
professional activity listed presupposes such elements of the pedagogical reflection availability as
self-rating, self-control, self-questioning, self-regulation as well as self-prediction and selfcorrection. The authors of the article came to the conclusion about the scientific understanding of
the future teachers’ readiness to the professional functions carrying out as an integral
multicomponent formation, which has such characteristics as positive motivation, personal
qualities, students’ need in the pedagogical reflection as well as their mastering with the
technology of the junior schoolchildren studying and humanistic up-bringing. Such understanding
of the readiness gives grounds for the scientifically based researches of the issues connected with
the future elementary school teachers’ professional training.
Key words: professional training, professional orientation, future teachers’ readiness,
pedagogical activity, humanism, humanistic up-bringing, humanistic relations.
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ОЗНАЙОМЛЕННа МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З
ТЕХНОЛОГІЮЯ ТРВЗ
Освлтнл лнновацлм ведуть до змлн мети, змлсту, методлв л форм навчаннѐ та
вихованнѐ, що дозволѐять адаптувати педагоглчний процес до сучасних вимог. Освлтнл
заклади рлзних рлвнлв упроваджуять системнл та локальнл лнновацлйнл педагоглчнл
технологлм. Мета статтл: подллитисѐ досвлдом ознайомленнѐ майбутнлх учителлв
початковом школи з педагоглкоя ТРВЗ плд час навчаннѐ у ВНЗ. У процесл викладаннѐ
дисципллни «Педагоглка ТРВЗ» ми мали можливлсть спостерлгати за влдношеннѐм
студентлв до цлюм технологлм, за практичним оволодлваннѐм методами ТРВЗ. Результати досллдженнѐ показали високий рлвень зацлкавленостл студентлв цлюя технологлюя
та бажаннѐм використовувати мм в свомй майбутнлй професлйнлй длѐльностл.
Ключові слова: педагоглчнл лнновацлм, технологлѐ ТРВЗ, творчлсть, методи
розвитку плзнавальном активностл, наука, особистлсть, педагог, майбутнл вчителл,
активнлсть, длѐльнлсть.

Постановка проблеми. Невід’юмноя складовоя розвитку суспільства
виступаю наука. Вона дозволѐю отримати нові знаннѐ і впроваджувати їх у
життѐ. Одніюя з наук, ѐка пізнаю закони розвитку лядства, виступаю
педагогіка, що зародиласѐ ще в ХVІІІ столітті. Чимала кількість педагогів
залишила свій слід в історії педагогіки завдѐки тому, що їх ідеї були длѐ свого
часу прогресивними, револяційними. Так, а. А. Коменський систематизував
уперше таку звичну сьогодні класно-урочну систему, а Ж.-Ж. Руссо розкрив
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ідеї вільного педоцентричного вихованнѐ; Й. Песталоцці розробив методику
початкового навчаннѐ, мета ѐкого гармонійний розвиток сил і здібностей
лядини; В. Сухомлинський обґрунтував та запровадив форми й методи
розумового вихованнѐ дитини, основоя ѐкого виступаю творчість, спільна
працѐ та зацікавленість в отриманні результатів своюї роботи.
І хоча відкриттѐ в педагогіці відбуваятьсѐ не так часто, ѐк у фізиці,
біології чи техніці, вони впливаять на нововведеннѐ, зміни, що, у своя
чергу, сприѐю пошуку інноваційних методик навчаннѐ й вихованнѐ, ѐкі б
сприѐли становлення нової генерації науковців, технарів і гуманітаріїв.
Аналіз актуальних досліджень. Сьогодні на зміну пасивному
споживачеві, ѐкий, ѐкщо не маю власної точки зору, у кращому випадку йде
за масоя, повинна вийти особистість, ѐка активно реагую на світ, творить і
перетворяю його.
Залишаютьсѐ питаннѐ за малим: ѐк виховати таку особистість?
На наш поглѐд, цим питаннѐм повинні опікуватисѐ вчителі, запроваджуячи в процес навчаннѐ та вихованнѐ педагогічні інновації та технології.
Інтерес до інновацій, необхідність у них виникаю в момент
максимального незадоволеннѐ суспільством освітньоя справоя, коли
школа, у широкому розумінні цього слова, не задовольнѐю потреби часу.
Останню століттѐ вчителі-новатори постійно звертаять увагу на те, що
школа повинна стати не просто масовоя, доступноя, метоя ѐкої ю
навчаннѐ, передача знань, але й на те, що зміни в світі, в постійно
збільшуваному інформаційному потоці вимагаять змін у стилі викладаннѐ,
у ролі вчителѐ та учнѐ, у формах і методах їх взаюмодії на уроці.
ак наголошую І. Дичківська, «специфічними особливостѐми
інноваційного навчаннѐ ю його відкритість майбутньому, здатність до
передаваннѐ на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на
конструктивні дії в оновляваних ситуаціѐх» *3, 9+. Інноваційність нея
розглѐдаютьсѐ ѐк відкритість вихователѐ до діалогічної взаюмодії з
вихованцем, ѐке б сприѐло його формування та розвиткові.
У своїй роботі «Педагогические технологии в учебном процессе»
російський учений М. В. Кларін зазначаю: «За своїм основним змістом
понѐттѐ «інноваціѐ» приналежне не тільки до створеннѐ й поширеннѐ
новацій, а й до змін у способах діѐльності, стилі мовленнѐ, ѐкі з цим
пов’ѐзані. Розглѐдаячи інноваційні моделі навчаннѐ в такий спосіб, ми
звертаюмосѐ до нових дидактичних підходів, ѐкі формуять нетрадиційне
уѐвленнѐ про організація навчального процесу [4, 54].
Отже, освітні інновації ведуть до змін мети, змісту, методів і форм
навчаннѐ та вихованнѐ, що дозволѐять адаптувати педагогічний процес до
сучасних вимог.
Сьогодні в навчально-виховний процес закладів різних рівнів
упроваджуятьсѐ системні й локальні інноваційні педагогічні технології.
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Кожна з них маю своїх прихильників, кожна ю ефективноя й
результативноя. Ми ж хочемо звернути увагу на технологія ТРВЗ.
Мета статті. Поділитисѐ досвідом ознайомленнѐ майбутніх учителів
початкової школи з педагогікоя ТРВЗ під час навчаннѐ у ВНЗ та зверненнѐ
уваги до ціюї, на наш поглѐд, результативної інноваційної технології.
Методи дослідження. У ході дослідженнѐ нами було використано
низку теоретичних та емпіричних методів. Теоретичні методи (аналіз,
узагальненнѐ, системний метод) дозволили визначити проблему, вивчити
літературу з даної проблеми; ознайомитисѐ з поглѐдами педагогів на
інновації в освіті та на технологія ТРВЗ; визначити рівень упровадженнѐ
технології ТРВЗ у педагогічний процес. Емпіричні методи (спостереженнѐ,
анкетуваннѐ, вивченнѐ результатів діѐльності студентів) сприѐли
визначення зацікавленості та рівня практичного оволодіннѐ майбутніми
вчителѐми початкової школи методами технології ТРВЗ.
Виклад основного матеріалу. Одніюя з перспективних освітніх
технологій, що останнім часом привертаю увагу багатьох учителів усіх ланок
освіти, ю педагогіка ТРВЗ. Теоріѐ розв’ѐзаннѐ винахідницьких завдань (ТРВЗ) –
це теоріѐ, що прийшла з технічної галузі. Засновником ціюї теорії ю радѐнський
учений, педагог, письменник-фантаст Генріх Саулович Альтшуллер. Автор
намагавсѐ, спираячись на прийоми розв’ѐзаннѐ технічних протиріч,
розробити технологія, ѐка б ефективно сприѐла розвиткові творчої
особистості. Тому з часом ціюя технологіюя починаять цікавитисѐ педагоги і
психологи ѐк засобом вихованнѐ та розвитку мисленнѐ лядини. Сучасна
технологіѐ ТРВЗ вклячаю в себе життюву стратегія творчої особистості (ЖСТО)
і теорія розвитку творчої особистості (ТРТО).
У своїх дослідженнѐх педагоги-експериментатори С. Болсун, В. Бухвалов, Н. Гавриш, М. Гафітулін, А. Гін, Г. Іванов, С. Ладошкіна, А. Нестеренко,
О. Нікашин, Т. Сидорчук, А. аценко приділѐять увагу розроблення методів і
прийомів навчаннѐ дітей на базі технології ТРВЗ. Вони своюя практичноя
діѐльністя намагаятьсѐ створити в дитѐчому садочку та школі умови
постійного творчого пошуку, адже ТРВЗ-технологіѐ дозволѐю поюднувати
предметно-пізнавальну діѐльність із методами активізації та розвитку
мисленнѐ, а також творчого вирішеннѐ навчальних і соціальних завдань.
Підґрунтѐм педагогіки ТРВЗ ю проблемно-пошуковий метод і теоріѐ
розвивального навчаннѐ Ельконіна-Давидова, основні ідеї ѐкої:
- формуваннѐ теоретичного мисленнѐ через формуваннѐ загальних
засобів дій;
- організаціѐ навчального процесу у виглѐді спеціально
змодельованої навчальної діѐльності, ѐка вклячаю в себе плануваннѐ,
моделяваннѐ, контроль;
- розвиток уміннѐ нетрадиційно розв’ѐзувати стандартні завданнѐ.
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ак зазначаю А. Нестеренко, технологіѐ ТРВЗ даю інструменти длѐ
підтриманнѐ Давидовського курсу (формуляваннѐ протиріччѐ, моделі
системного підходу тощо), дозволѐю вчителя самому формулявати
проблеми, складати навчальні задачі) *5+.
Отже, що сучасній школі може надати педагогіка ТРВЗ?
По-перше, це розвиток дослідницької діѐльності учнів, що
передбачаю вміннѐ самостійно працявати з інформаціюя. Тут пошукова
робота виступаю певним стимулом длѐ подальших дослідів і можливістя
поповнявати «скарбниця ідей». Деѐкі засоби розвитку нестандартного
мисленнѐ можна використати під час самопідготовки учнів на занѐттѐх,
прогулѐнок, екскурсій, виховних заходів. Застосуваннѐ цих методів
розкриваю технологія розумового процесу, виховую наполегливість,
самоповагу, самостійність мисленнѐ.
А, по-друге, це формуваннѐ вміннѐ прогнозувати, заглѐдаячи в
майбутню. Це запорука того, що ти будеш завжди «в темі», вміти
передбачати різні ситуації й достойно з них виходити.
На наш поглѐд, головне, що робить ТРВЗ такоя привабливоя длѐ
сучасного вчителѐ й учнѐ – це можливість вільно висловляватисѐ, не
боѐтисѐ, що відповідь буде не вірноя. А це запорука розвитку свободи
мисленнѐ, фантазії, логічної й абстрактної уѐви, самостійності. Адже
основноя ідеюя технології ТРВЗ ю творчість в усьому – у постановці
запитань, прийомах їх розв’ѐзаннѐ, подачі матеріалу, кінцевому результаті.
Незважаячи на такий освітній потенціал даної технології, вона
сьогодні не широко впроваджуютьсѐ в педагогічний процес початкової
школи в Україні. Визначимо причини, ѐкі перешкоджаять її поширення.
1. Технологіѐ ТРВЗ прийшла з технічних наук і тому насичена
специфічноя термінологіюя, що робить її непростоя в розумінні та
усвідомленні.
2. Недостатнѐ кількість теоретичної літератури та практичних
розробок, особливо на українській мові, ѐкі б допомогли молодому
педагогу в освоюнні даної технології.
3. Технологіѐ вимагаю креативного мисленнѐ, постійного пошуку та
творчості від самого вчителѐ.
4. Поверхневе ознайомленнѐ майбутніх учителів початкової школи
під час навчаннѐ у ВНЗ із даноя технологіюя (ѐк тема з курсу «Освітні
технології»). І ѐк результат – відсутність кваліфікованих викладачів ТРВЗ.
Нині технологіѐ ТРВЗ упроваджуютьсѐ локально в ДНЗ та школах
Киюва, Полтави (вихователь СНВК № 10 Т. О. Яхимець), Кіровоградської
області (С. А. Болсун), Харкові. В Одесі під керівництвом М. Меюровича та
Л. Шрагіної працяю лабораторіѐ «ТРВЗ – педагогіка України», на базі ѐкої
розроблено систему випереджальном педагоглки. На наш поглѐд, така
назва технології ю більш прийнѐтноя, зрозумілоя і говорить сама за себе.
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На початку 90-х, завдѐки тісній співпраці із Санкт-Петербурзьким
Центром творчої педагогіки, розпочалосѐ впровадженнѐ елементів ТРВЗ у
дошкільних установах Миколаюва. Починаять діѐти творчі групи, ѐкі
систематично проводили виїзні й постійно діячі семінари-практикуми з
педагогами, дітьми дошкільного віку, учнѐми спеціалізованих класів і
батьками. Ентузіастами, шанувальниками та розповсяджувачами нової
технології стали Алла Веніамінівна аценко та Світлана Іванівна акименко.
Результатом багаторічної роботи та набутого досвіду в процесі
впровадженнѐ технології ТРВЗ стало виданнѐ методичних посібників,
укладачем ѐких виступила А. аценко. Перший посібник «А що, ѐкщо…» –
це допомога педагогам, ѐкі тільки починаять застосуваннѐ методів та
інструментальних прийомів ТРВЗ; другий посібник «ак стати цікавим?»
адресований педагогам длѐ професійного зростаннѐ, самопізнаннѐ
особистості. Незамінноя длѐ роботи педагогів, батьків стала книга
«Школа радісної родини». І підсумком багаторічної роботи став посібник
«Джерельце творчості». ак зазначила Н. Гавриш: «Посібник… маю
струнку й змістовну систему формуваннѐ в дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку не просто знань про навколишню, а здивовано
захоплений, аналітично приймаячий поглѐд на життѐ суспільства,
природи і свою власне життѐ; оптимальну систему педагогічних способів
розвитку креативності дитѐчого мисленнѐ й мовленнѐ, зміцненнѐ в
маленькій лядині впевненості у своїх здібностѐх і силах *6, 10+. Хочемо
сказати, що посібники багаті на апробований вихователѐми та
викладачами матеріал і не залишать байдужим жодного читача.
Більше десѐти років, завдѐки зусиллѐм С. акименко, предмет
«Педагогіка ТРВЗ» викладаютьсѐ студентам спеціальності «Початкова
освіта»
у
Миколаївському
національному
університеті
імені
В. О. Сухомлинського. У 2015–2016 н.р. цей курс прослухали більш ніж 120
студентів 2–4 курсів (під керівництвом викладача А. Желан).
Хочемо зазначити, що на початку курсу матеріал сприймавсѐ студентами без зацікавленнѐ, деѐким він був не зрозумілим, хтось сприйнѐв предмет ѐк математично-технічну дисципліну. Але з часом, починаячи розуміти
принципи даної технології, розглѐдаячи різні види творчих задач (винахідницькі, дослідницькі, конструкторські, прогностичні, задачі з недостатньоя
умовоя), знайомлѐчись із методами розвитку творчої уѐви, вони наче
пробуджувались і відкривалисѐ на зустріч новому й до того часу невідомому.
Під час лекційної частини курсу ми використовували вже згадані
посібники А. аценко, роботи О. В. Лесіной і В. П. Телѐчук («Сходинки до
творчості. Методика ТРВЗ в початковій школі»), С. Болсун («Освітній
потенціал ТРВЗ»), А. Нестеренко («Страна загадок»), Дж. Родарі
(«Грамматика фантазии»), випуски збірки «Педагогика + ТРИЗ», книги
Т. Сидорчук, інтернет-джерела. Окремо хочемо виділити книгу А. Гіна
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«Прийоми педагогічної техніки», ѐка ю скарбницея педагогічних знахідок і
творчих підходів до викладаннѐ, оціняваннѐ знань школѐрів, до вміннѐ
керувати класом і зацікавити навчальним матеріалом.
Крім літератури ми переглѐдали зі студентами відеоматеріали, що
стосувалисѐ роботи шкіл та ДНЗ за технологіюя ТРВЗ у Росії та Білорусі,
передачу «Логіка» з циклу програм «Ігри розуму», дивилисѐ серії
мультсеріалу «Сід – маленький дослідник». Це дуже пізнавальні мультики,
ѐкі наочно дозволили студентам побачити, ѐкі питаннѐ може ставити
дитина, ѐкі питаннѐ їй доречно ставити, щоб зацікавити, творчо розвинути
та спонукати до фантазуваннѐ й винахідництва.
Кожне практичне завданнѐ поділѐлосѐ на два блоки:
1. Знаходженнѐ та опрацяваннѐ теоретичного матеріалу;
ознайомленнѐ з алгоритмом складаннѐ казок різного типу, загадок, метафор,
лімерик, творчих задач, методикоя розповіді за картинкоя (серіюя картинок)
та різноманітними методами розвитку творчої уѐви («Мозковий штурм»,
«Морфологічний аналіз», «Моделяваннѐ маленькими чоловічками»,
«Фокальних об’юктів», «Синектики» тощо), прийомами фантазуваннѐ.
2. На базі отриманих теоретичних знань самостійно вигадати казку (з
естетичним оформленнѐм), створити збірку загадок, оповідань за
картинкоя, метафор, віршів, лімерик; зробити своїми руками «Круги
Лулліѐ», ѐкі можна використовувати на уроках природознавства, читаннѐ,
математики; скласти конспект уроку, виховного заходу з елементами ТРВЗ.
Найважчим під час викладаннѐ цього курсу було навчити студентів
перебороти психологічну інерція, не боѐтисѐ бути смішними фантазерами,
побачити світ у його найтонших няансах, відчути і знайти нове у звичайних
та знайомих речах. Мабуть, саме це мала на увазі С. Болсун, коли
говорила: «Головне завданнѐ технології ТРВЗ – навчити лядей системного
баченнѐ й аналізу навколишнього світу, фактично розвинути діалектичне
мисленнѐ. Без системного підходу до різних ѐвищ, предметів, понѐть…
складно та навіть не завжди можливо розв’ѐзувати творчі та винахідницькі,
проблемні, життюві, побутові, педагогічні задачі» *1, 54+.
Наприкінці курсу студентам було запропоновано відповісти на
питаннѐ анкети: «Чи доцільно впроваджувати технологія ТРВЗ у
педагогічний процес початкової школи?», «Чому ви практично навчилисѐ
під час курсу «Педагогіка ТРВЗ?», «акі методи ТРВЗ ви будите
використовувати ѐк майбутній педагог або ѐк мати?».
У процесі вивченнѐ результатів діѐльності студентів та опрацяваннѐ
відповідей на анкетні питаннѐ ми дійшли висновку, що жоден студент не
залишивсѐ байдужим до технології ТРВЗ і охоче буде її використовувати у
своїй майбутній професійній діѐльності.
Хочемо навести уривки відповідей деѐких студентів.
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«а практично навчиласѐ всьому, що ми розглѐдали на парах, а саме:
складати загадки, метафори, казки, фантастичні розповіді. а і в подальшому
буду використовувати технологія ТРВЗ тому, що цей предмет був длѐ мене
дуже цікавим і пізнавальним, а завдѐки методам розвитку творчої уѐви дітѐм
теж буде набагато цікавіше вчитисѐ» (Т. Шелім, 468 гр.). «Колись ѐ стану
мамоя і вважая, що саме технологіѐ ТРВЗ допоможе мені виховати дитинугеніѐ. Адже з самого дитинства ѐ буду разом із нея складати загадки, казки,
фантазувати. Можливо, колись, саме завдѐки ТРВЗ, моѐ дитина стане
письменником. Та навіть мені самій цікаво дізнаватисѐ про щось нове,
вирішувати творчі завданнѐ. Бо ѐ вважая, що до всього в нашому житті треба
підходити творчо та креативно. І саме цѐ технологіѐ навчаю, ѐк це зробити»
(А. Ковалькова, 458 гр.) «Післѐ ознайомленнѐ з таким предметом, ѐк
«Педагогіка ТРВЗ», ѐ зрозуміла, що навчаннѐ може бути цікавим і дуже
продуктивним. І ѐ шкодуя, що коли ѐ навчаласѐ в школі, з нами не
використовували ці методи. Тому, працяячи в школі, ѐ буду намагатисѐ
частіше використовувати прийоми ТРВЗ, знаходити щось нове й цікаве длѐ
дітей (А. Панѐнчук, 468 гр.). «Що стосуютьсѐ мене, то ѐ в захваті від
«Педагогіки ТРВЗ». Навчаячись складати вірші, загадки, лімерики, казки, ѐ
відкрила в собі іншу лядину, оскільки ѐ завжди вважала, що це – не мою. Але
все виѐвилосѐ не так, і мені це подобаютьсѐ! Коли ѐ піду працявати вчителем,
то обов’ѐзково почну використовувати методи ТРВЗ на практиці. Дам
зрозуміти школѐрам, що кожна дитина індивідуальна й маю право на свою
власне баченнѐ і своя власну думку» (А. Мунтѐн, 448 гр.).
Висновки. Отже, технологіѐ ТРВЗ ю найбільш прийнѐтноя длѐ розвитку
творчих здібностей. Творчі завданнѐ на основі ТРВЗ сприѐять оволодіння
студентами методами пошуку нового й генерації оригінальних ідей,
зниження психологічної інерції, розвитку фантазії, системного та
діалектичного мисленнѐ. Ми погоджуюмосѐ з А. Нестеренко, ѐка наголошую,
що головне, чому вчить педагогіка ТРВЗ – це вміннѐ активно діѐти [5].
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РЕЗЯМЕ
Желан А. Ознакомление будущих учителей начальной школы с технологией
ТРИЗ.
Учебные учреждениѐ разных уровней внедрѐят системные и локальные
инновационные педагогические технологии. Цель статьи: поделитьсѐ опытом
ознакомлениѐ будущих учителей начальной школы с педагогикой ТРИЗ во времѐ
обучениѐ в ВУЗе. В процессе преподаваниѐ дисциплины «Педагогика ТРИЗ» мы имели
возможность наблядать за отношением студентов к этой технологии, за
практическим овладением методами ТРИЗ. Результаты исследованиѐ показали
высокий уровень заинтересованности студентов этой технологией и желанием
использовать её в своей будущей профессиональной деѐтельности.
Ключевые слова: педагогические инновации, технологиѐ ТРИЗ, творчество,
методы развитиѐ познавательной активности, наука, личность, педагог, будущие
учителѐ, активность, деѐтельность.

SUMMARY
Zhelan A. Familiarization of future elementary school teachers with technology TIPS.
Discoveries in pedagogy cause impact on innovations, changes, which in turn
contribute to finding innovative methods of teaching and education, which would facilitate
the formation of a new generation of creative individuals. Educational innovations lead to
the changes in objectives, content, methods and forms of education and training that allow
adapting the teaching process up to date. System and local innovative educational
technologies, including technology TIPS, are released today in the educational process of
institutions of different levels. This technology promotes the development of research
abilities of students, providing the ability to work with information independently. Some
facilities of innovative thinking can be used in the self studying in the classroom, walks, tours,
educational activities. Application of these methods reveals the thinking process technology,
brings perseverance, self-esteem, independent thinking. In our view, the main thing that
makes TIPS so attractive to modern teacher and a student is ability to speak free without fear
that the answer is incorrect. This is a guarantee of freedom of thought, imagination, logical
and abstract imagination independence.
The purpose of the article: to share experience of future teachers exposition with
elementary school TIPS pedagogy during studying at the university and paying attention to
this, in our view, effective innovative technology. A number of theoretical and empirical
methods were used during the conducted study. Theoretical methods (analysis, synthesis,
system method) allowed defining the problem, examining the literature on this issue; reading
the opinions of teachers on innovation in education and technology of TIPS; determining the
level of implementation of TIPS technologies in teaching process. Empirical methods
(observation, questioning, learning performance of students) helped with determination of
the level of interest and practical mastery of future elementary school teachers the
technology of TIPS methods.
The results showed a high level of students’ interest in this technology and desire to
use it in their future careers. In their view, TIPS pedagogy is the most appropriate for the
development of creative abilities of children. Students will master the communication skills
such as the ability to listen and hear someone else, be attentive to themselves and to
understand the feelings and spirits of others, take part in free conversation. While teaching
the course “TIPS Pedagogy” students got creative problems that contributed to their mastery
of new methods of finding and generating original ideas, reducing a psychological inertia of
fantasy, systematic and dialectical speech. We agree with A. Nesterenko, who stresses that
the main thing that TIPS technology teaches is the ability to act.
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ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
аК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛа ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статтл розглѐнуто проблему взаюмозв’ѐзку лншомовном комунлкативном та
професлйном компетентностл майбутнього вчителѐ лноземних мов. Установлено, що
плд професлйноя компетентнлстя майбутнього вчителѐ лноземних мов розумлютьсѐ
юднлсть його теоретичном л практичном готовностл до професлйном длѐльностл, що
маю комунлкативну спрѐмованлсть, характеризую сукупнлсть професлйно важливих
ѐкостей та характеристик. З’ѐсовано, що лншомовна комунлкативна
компетентнлсть – це комплекс знань, умлнь л навичок, а також досвлду мх
використаннѐ, що даю майбутньому вчителя змогу ефективно й продуктивно
застосовувати лноземну мову длѐ здлйсненнѐ професлйном длѐльностл. Доведено, що
лншомовна комунлкативна компетентнлсть становить важливу й невлд’юмну
складову професлйном компетентностл вчителѐ лноземном мови.
Ключові слова: професлйна компетентнлсть, професлйна компетентнлсть
майбутнього вчителѐ, лншомовна комунлкативна компетентнлсть, майбутнлй
учитель лноземних мов.

Постановка проблеми. Оріюнтаціѐ України на входженнѐ в
Ювропейський і світовий освітній простір зумовляять посиленнѐ уваги до
оволодіннѐ іноземноя мовоя на всіх рівнѐх національної системи освіти.
Особливої важливості ці питаннѐ набуваять длѐ вищої педагогічної школи,
перед ѐкоя постаю завданнѐ підготовки майбутніх учителів відповідного
профіля, ѐкі б характеризувалисѐ високим професіоналізмом і ѐкістя
професійної діѐльності. З оглѐду на це підвищуятьсѐ вимоги до змістового
та організаційно-методичного наповненнѐ професійної підготовки
майбутніх учителів іноземної мови, базуваннѐ цього процесу на основних
ідеѐх компетентнісного підходу. Це пов’ѐзано зі стрімкоя динамічністя
сучасного світу, постійним оновленнѐм вимог до фахівців, ѐкі в умовах
іншомовного середовища набуваять ще й відповідної специфіки.
Правомірність ціюї думки набула підтвердженнѐ в Законі України «Про
вищу освіту», де, зокрема, зазначено, що вища освіта України – це сукупність
систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мисленнѐ,
професійних, світоглѐдних і громадѐнських ѐкостей, морально-етичних
цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі у
відповідній галузі знань за певноя кваліфікаціюя *3+.
Аналіз актуальних досліджень. Проблеми, пов’ѐзані з розкриттѐм
сутності професійної компетентності майбутнього вчителѐ, стали
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предметом наукових розвідок М. Жалдака, М. Корнілової, Л. Мітіної,
С. Молчанова, Н. Ничкало, С. Сисоювої, О. Семеног.
Специфіка навчаннѐ майбутнього фахівцѐ з іноземної мови
передбачаю не тільки оволодіннѐ загальними длѐ педагогічної діѐльності
вміннѐми та навичками, особистісними ѐкостѐми, а й уміннѐми та
навичками, зумовленими специфікоя його професійної діѐльності,
насамперед, іншомовноя комунікативноя компетентністя.
Особливості формуваннѐ та розвитку комунікативної компетентності
досліджуятьсѐ
Н. Кляювоя,
В. Куніциноя,
Н. Казариновоя,
Я. Турчаніновоя.
Проблема підготовки майбутнього фахівцѐ до професійного
спілкуваннѐ висвітляютьсѐ в працѐх О. Леонт’юва, А. Мудрика, В. КанКалика, Н. Кузьміної. Специфіка професійного спілкуваннѐ в діѐльності
вчителѐ іноземної мови представлена в доробку Я. Юремина, Л. Котикової,
Г. Китайгородської, О. Павленко, Ю. Пассова, Я. Федоренко та інших, ѐкі
наголошуять на важливості високого рівнѐ практичного володіннѐ мовоя,
її вербальними та невербальними засобами.
До визначеннѐ сутності іншомовної комунікативної компетентності
звертаятьсѐ М. Берізко, Н. Бідяк, Т. Власенко, І. Юременко, В. Каламаж,
Н. Костенко, С. Ніколаюва, О. Тинкаляк, О. Чорна. Однак поза увагоя
дослідників
залишилосѐ
питаннѐ
співвідношеннѐ
професійної
компетентності фахівцѐ з іноземної мови та його іншомовної
комунікативної компетентності.
Мета статті – на основі теоретичного аналізу наукових джерел
розкрити сутнісні ознаки та виѐвити взаюмозв’ѐзки між професійноя та
іншомовноя комунікативноя компетентністя майбутнього вчителѐ
іноземної мови.
Виклад основного матеріалу. Професійна компетентність – це
здатність фахівцѐ від початку своюї професійної діѐльності на рівні
визначеного державоя стандарту відповідати суспільним вимогам професії
завдѐки здійснення ефективної професійної діѐльності та показувати належні
особистісні ѐкості, мобілізуячи длѐ цього відповідні знаннѐ, уміннѐ, навички,
емоції, ґрунтуячись на внутрішній мотивації, ставленнѐх, моральних та
етичних цінностѐх і досвіді, усвідомляячи обмеженнѐ своїх знань та
акумуляячи інші ресурси длѐ їх компенсації *4, 110].
Щодо професійної компетентності майбутнього вчителѐ, вона
забезпечуютьсѐ комплексом, що охопляю: педагогічні здібності й
можливості, вмотивовану спрѐмованість на навчально-виховний процес,
систему необхідних знань, навичок, умінь і досвіду, ѐкі постійно
вдосконаляятьсѐ й реалізуятьсѐ на практиці *1+.
Зміст професійної компетентності вчителѐ визначаютьсѐ не тільки
нормативноя
моделля
компетентності
–
кваліфікаційноя
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характеристикоя, що відображаю науково обґрунтований комплекс
професійних знань, умінь і навичок. Нова модель компетентності вчителѐ –
це науково обґрунтована сукупність професійних знань, умінь і навичок,
серед ѐких виокремляятьсѐ конструктивні та гностичні, аналітичні,
проективні, рефлексивні, організаторські, комунікативні вміннѐ, культура
педагогічного спілкуваннѐ [6].
Отже, важливу складову професійної компетентності вчителѐ
становлѐть знаннѐ, уміннѐ та навички, ѐкі стосуятьсѐ комунікативних
аспектів його діѐльності та педагогічного спілкуваннѐ.
За своюя сутністя іншомовна освіта – це не лише оволодіннѐ
знаннѐми та вміннѐми з іноземної мови, а й пізнаннѐ культури народу, чиѐ
мова вивчаютьсѐ. Тобто йдетьсѐ про лінгвокультурну освіту, результатом
ѐкої маю стати багатомовність громадѐн суспільства, ѐкі усвідомляять
своя належність до певного етносу й здатні до самоідентифікації у світі.
Залучаячи майбутніх учителів до культури іншого народу, іншомовна
освіта сприѐю розвиткові в них розуміннѐ культури іншого народу, формую
здатність оріюнтуватисѐ в сучасному полікультурному та інформаційному
суспільстві, забезпечую встановленнѐ та розвиток контактів із носіѐми
різних мов і культур *8, 12].
З оглѐду на це, цілком правомірно вести мову про іншомовну
комунікативну компетентність ѐк один із результатів іншомовної освіти.
Саме понѐттѐ «іншомовна комунікативна компетентність» було
запроваджено в науковий обіг Д. Хайзмом, ѐкий поѐснявав його ѐк досвід,
що забезпечую лядині можливість здійсненнѐ спрѐмованого мовленнювого
спілкуваннѐ з метоя досѐгненнѐ успіху в комунікації у середовищі
іншомовної культури *13+.
На важливості іншомовної комунікативної компетентності наголошено
в «Загальноювропейських рекомендаціѐх з мовної освіти: вивченнѐ,
викладаннѐ та оціняваннѐ», ѐкі спрѐмовані на сприѐннѐ співпраці учителів у
Ювропі та за її межами. ак зазначено в «Рекомендаціѐх», використаннѐ мови
та дії, що виконуятьсѐ особами, ѐкі в ролі окремих індивідів чи соціальних
представників розвиваять низку компетентностей, серед ѐких особливе
місце належить комунікативній мовленнювій компетентності. Сформовані
компетентності використовуятьсѐ міроя необхідності в різних контекстах
залежно від різних умов і різних потреб длѐ здійсненнѐ різних видів мовленнювої діѐльності, до ѐких належать мовленнюві процеси продукції та/або
сприйнѐттѐ текстів, пов’ѐзаних із певними темами у специфічних сферах *2+.
ак сума знань, умінь і характерних рис, що даю особистості змогу
виконувати певні дії, компетентності поділѐятьсѐ на загальні (не ю
специфічними длѐ мовленнѐ, але необхідні длѐ будь-ѐкого роду діѐльності, у
тому числі й мовленнювої) та комунікативні мовні компетентності – забезпечуять лядині можливість діѐти, застосовуячи специфічні лінгвістичні засоби.
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За більш конкретного підходу, комунікативну мовну компетентність
пропонуютьсѐ розглѐдатись ѐк таку, що складаютьсѐ з певних компонентів
(компетенцій): лінгвістичного, соціолінгвістичного і прагматичного, до
кожного з ѐких входѐть відповідні знаннѐ, уміннѐ й навички.
Лінгвістичні компетенції вклячаять лексичні, фонологічні,
синтаксичні знаннѐ і вміннѐ та інші параметри мови ѐк системи незалежно
від соціолінгвістичного значеннѐ їх варіантів та від прагматичних функцій їх
реалізації. Цей компонент поюднаний не лише з рівнем або ѐкістя знань,
але і з пізнавальноя організаціюя та способом, за допомогоя ѐкого знаннѐ
зберігаятьсѐ; з їх доступністя, рівнем усвідомленнѐ.
У «Плані дій щодо створеннѐ юдиного ювропейського індикатора
провідних компетентностей» (The European Indicator of Language Competence)
іншомовна компетентність розкриваютьсѐ через такі три компоненти, ѐк:
– лінгвістична компетентність (система внутрішньо засвоюних
комунікантом знань щодо функціонуваннѐ іноземної мови, що виѐвлѐютьсѐ
в їх використанні в мовленнювій діѐльності);
– соціальна
компетентність
(охопляю
соціокультурну,
соціолінгвістичну та професійну складові, ѐкі сприѐять реалізації основної
мети сучасної освіти, коли іноземна мова постаю засобом соціокультурного
розвитку особистості, збагаченнѐ знаннѐми нової культури);
– комунікативна компетентність (володіннѐ властивими кожному висловлявання правилами, ѐкі підпорѐдковуятьсѐ загальним правилам граматики, що забезпечую здатність використаннѐ мови в процесі комунікації) *14+.
Закладені «Рекомендаціѐми» та «Планом дій» підходи до
визначеннѐ сутності іншомовної комунікативної компетентності, набули
уточненнѐ у працѐх дослідників, ѐкі займаятьсѐ вивченнѐм питань
підвищеннѐ іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців.
У контексті різних підходів (особистісного, системно-структурного,
акмеологічного) до визначеннѐ сутності іншомовної комунікативної
компетентності звертаютьсѐ Н. Копилова. З поглѐду особистісного підходу, цѐ
компетентність уособляю актуалізація іншомовних компетенцій ѐк базових
навичок, передбачаю готовність до їх проѐву, володіннѐ знаннѐм змісту
компетенцій, досвідом демонстрації компетенцій у різноманітних стандартних
і нестандартних ситуаціѐх, ставленнѐ до змісту компетенцій та об’юкту їх
застосуваннѐ, емоційно-вольову регулѐція процесу й результату застосуваннѐ
компетенцій. У межах системно-структурного підходу іншомовна комунікативна компетентність постаю ѐк система, до складових ѐкої належать: комунікативні й пізнавальні здібності, пізнавальна активність, мотиваціѐ, креативність і
готовність до іншомовного спілкуваннѐ. З поглѐду акмеологічного підходу,
іншомовна комунікативна компетентність становить багаторівневу інтегральну
особистісну ѐкість, що даю лядині змогу висувати та ефективно вирішувати
задачі і проблеми різного рівнѐ складності в сфері іншомовної взаюмодії *59+.
270

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)

ак інтегративне особистісно-професійне утвореннѐ, що втіляютьсѐ в
психологічній і технічно-операційній готовності особистості до виконаннѐ
успішної, продуктивної та ефективної професійної діѐльності з
використаннѐм засобів іноземної мови або в умовах іншомовної культури
та забезпечую ефективну взаюмодія з навколишнім середовищем,
розглѐдаю іншомовну комунікативну компетентність І. Секрет *9+. Цим
самим наголошуютьсѐ на тісному взаюмозв’ѐзку між професійноя
діѐльністя, професійноя компетентністя фахівцѐ та його іншомовноя
комунікативноя компетентністя.
Аналогічних поглѐдів дотримуютьсѐ І. Ставицька, стверджуячи, що
іншомовна комунікативна компетентність (ІКК) становить важливу складову
професійної компетентності особистості. ІКК характеризуютьсѐ сукупністя
знань, умінь і навичок, готовністя брати участь у комунікації з
представниками інших лінгвоетнокультур. Тому під час її формуваннѐ
«необхідно формувати компетентність ѐк у всіх видах мовленнювої діѐльності,
так і відповідні мовні знаннѐ граматики, лексики й випадків автентичного
формуваннѐ мови». При цьому слід зважати на те, що навченість іноземної
мови – лише елемент іншомовної комунікативної компетентності, оскільки
порѐд зі здатністя практично володіти мовоя, важливе значеннѐ маю
розвиток іншого образу свідомості, а також готовність до «осмисленнѐ
соціокультурного портрету країни досліджуваної мови та її носіїв, мовний
такт і соціокультурна ввічливість» *10, 284–285].
Під іншомовноя комунікативноя компетентністя також розуміютьсѐ
«здатність успішно задовольнѐти індивідуальні та соціальні потреби, діѐти
й виконувати поставлені завданнѐ. Вона базуютьсѐ на знаннѐх, навичках і
вміннѐх, але ними не вичерпуютьсѐ, обов’ѐзково охопляячи особистісне
ставленнѐ до них лядини, а також її досвід, ѐкий даю змогу «вплести» ці
знаннѐ в те, що вона вже знала, та її спроможність збагнути життюву
ситуація, у ѐкій вона зможе їх застосувати» *7, 12].
Отже, ѐкщо професійна компетентність визначаютьсѐ рівнем
володіннѐ клячовими базовими компетенціѐми (сукупність знань, умінь,
навичок, способів діѐльності, тобто компонентів змісту навчаннѐ,
необхідних длѐ ефективного виконаннѐ діѐльності щодо певного кола
предметів і процесів *11+, іншомовна комунікативна компетентність
може розглѐдатисѐ ѐк набір компетенцій, що охопляю такі їх різновиди:
лінгвістичну компетенція (володіннѐ мовними засобами, знаннѐ
мовного матеріалу, правил його оформленнѐ й оперуваннѐ ним);
тематичну компетенція (володіннѐ екстралінгвістичноя інформаціюя);
прагматичну компетенція (здатність логічно пов’ѐзувати реченнѐ з
метоя продукуваннѐ зв’ѐзних відрізків мовленнѐ); соціокультурну
компетенція (знаннѐ соціокультурного контексту); компенсаторну компетенція (уміннѐ досѐгати взаюморозуміннѐ); навчальну компетенція
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(уміннѐ користуватисѐ довідковоя літературоя та словником длѐ
забезпеченнѐ адекватного засвоюннѐ мови з метоя професійного
спілкуваннѐ); комунікативну компетенція (уміннѐ спілкуватисѐ без
створеннѐ напруги зі співрозмовником, співпрацявати з ним) *12, 233].
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Підсумовуячи зазначимо, що професійна компетентність майбутнього вчителѐ
іноземних мов може бути представлена ѐк юдність теоретичної і практичної
готовності до професійної діѐльності, що маю комунікативну спрѐмованість,
характеризую сукупність професійно важливих ѐкостей і характеристик.
Іншомовна комунікативна компетентність – це комплекс знань, умінь і
навичок, а також досвіду їх використаннѐ, що даю майбутньому вчителя
змогу ефективно й продуктивно застосовувати іноземну мову длѐ здійсненнѐ
професійної діѐльності. Цѐ компетентність становить інтегральну
характеристику професійної компетентності, забезпечую її успішну реалізація
в різноманітних соціокультурних і педагогічних ситуаціѐх із урахуваннѐм
специфіки лінгвістичних і соціальних норм та правил, а також вимог, що
висуваятьсѐ до досвідченого користувача іншомовного спілкуваннѐ, та
завдань, ѐкі покладаятьсѐ на майбутнього вчителѐ іноземної мови.
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РЕЗЯМЕ
Иванчук Г. Иноѐзычнаѐ коммуникативнаѐ компетентность как составлѐящаѐ
профессиональной компетентности будущего учителѐ иностранного ѐзыка.
В статье рассмотрена проблема взаимосвѐзи иноѐзычной коммуникативной и
профессиональной компетентности будущего учителѐ иностранных ѐзыков.
Установлено, что под профессиональной компетентностья будущего учителѐ
иностранных ѐзыков имеетсѐ в виду его теоретическаѐ и практическаѐ готовность к
профессиональной деѐтельности, котораѐ имеет коммуникативнуя направленность,
и характеризует совокупность профессионально важных качеств и характеристик.
Выѐснено, что иноѐзычнаѐ коммуникативнаѐ компетентность – это комплекс знаний,
умений и навыков, а также опыт их использованиѐ, которое дает будущему учителя
возможность эффективно и производительно применѐть иностранный ѐзык длѐ
осуществлениѐ профессиональной деѐтельности. Доказано, что иноѐзычнаѐ
коммуникативнаѐ компетентность представлѐет важнуя и неотъемлемуя
составлѐящуя профессиональной компетентности учителѐ иностранного ѐзыка.
Ключевые слова: профессиональнаѐ компетентность, профессиональнаѐ
компетентность
будущего
учителѐ,
иноѐзычнаѐ
коммуникативнаѐ
компетентность, будущий учитель иностранных ѐзыков.

SUMMARY
Ivanchuck G. Foreign language communicative competence as part of professional
competence of future foreign language teachers.
The problem of the relationship of foreign communicative and professional
competence of the future foreign languages teachers is considered in the article.
It is established that professional competence of the future foreign languages
teachers is understood as a unity of theoretical and practical preparedness for the
professional activity that has a communicative focus, describes a set of professionally
important qualities and characteristics. Foreign language communicative competence is a set
of knowledge, skills and experience of their use that allows future teachers to use foreign
language for professional activities effectively and efficiently.
The author notes that involving future teachers to the culture of people of the foreign
language education promotes cultural understanding of other people, creates the ability to
orient in today’s multicultural and information society, ensuring the establishment and
development of contacts with speakers of different languages and cultures.
Foreign language communicative competence is an important and integral part of the
professional competence of foreign languages teachers is proved.
The foreign language communicative competence is understood as “the ability to
successfully meet individual and social needs, act and perform tasks”. It is based on

273

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)
knowledge, skills, and abilities, but is not limited to, necessarily covering the personal
attitudes of the person, as well as its experience. The content of the teachers’ professional
competence determines not only normative model of competence-qualification characteristic
that reflects the scientifically based set of professional knowledge and skills. The new model
of teacher’s competence is scientifically sound set of professional knowledge and skills,
including design and distinguishes Gnostic, analytic, projective, reflective, organizational,
communication skills, and culture of teacher’s communication. Thus, an important part of
professional competence of teachers is knowledge and skills related to communication
aspects of its activities and teacher communication
Key words: professional competence, future teachers’ professional competence,
foreign language communicative competence, future teacher of foreign languages.
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ
У статтл окреслено новл тенденцлм у професлйнлй плдготовцл майбутнлх
учителлв початкових класлв в умовах унлверситету. Методологлчнл засади
досллдженнѐ склали положеннѐ теорлм плзнаннѐ про длалектичний взаюмозв’ѐзок
педагоглчних ѐвищ, соцлальну визначенлсть л гуманно-творчу сутнлсть особистостл.
Теоретичне л практичне значеннѐ досллдженнѐ полѐгало в розкриттл сутностл таких
понѐть, ѐк «компетентнлсний плдхлд до професлйном плдготовки майбутнлх учителлв»;
«лнновацлйна педагоглчна длѐльнлсть викладача». Проаналлзований досвлд дозволив
намлтити шлѐхи оновленнѐ професлйном плдготовки майбутнлх учителлв в освлтньовиховному просторл вищого педагоглчного закладу.
Ключові слова: педагоглчнл лнновацлм, компетентнлсний плдхлд, професлйнл
компетенцлм, лнновацлйна педагоглчна длѐльнлсть, фундаментальна наукова
плдготовка, сучасне педагоглчне мисленнѐ.

Постановка проблеми. Прийнѐттѐ нового Закону про вищу освіту в
Україні оріюнтую на суттюве поглибленнѐ фундаментальної і професійної
підготовки випускників ВНЗ, передбачаю принципові зміни характеру
діѐльності викладачів в освітньому просторі ВНЗ. Перехід на діалогову
взаюмодія зі студентами – це, перш за все, розширеннѐ арсеналу форм і
методів організації навчального процесу, упровадженнѐ в практику
діѐльності вищих навчальних закладів педагогічних інновацій, вклячаячи
нові інформаційні технології, технології проектуваннѐ інноваційної
діѐльності викладачів кафедр, реалізаціѐ компетентнісного підходу, що
суттюво зміняю цілі, зміст і технології навчального процесу в сучасному
педагогічному вищому навчальному закладі. Це особливо ѐскраво
виѐвлѐютьсѐ при вивченні педагогічних дисциплін, ѐкі ю серцевиноя
професійної підготовки компетентного вчителѐ длѐ нової школи [3, 70–73].
У процесі підготовки вчителѐ початкової школи важливо уѐвити
цілісну картину тіюї професійної реальності, у ѐку повинен увійти випускник
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вищого педагогічного навчального закладу, і не просто увійти, а і швидко
адаптуватисѐ, стати лідером оновленнѐ й високої ѐкості освіти.
Випускнику педагогічного закладу треба увійти у школу, ѐка значноя
міроя відрізнѐютьсѐ від тіюї школи, у ѐкій проходило його особисте
дитинство. Метаморфози, що переживаю сучасна освіта, виходѐть далеко
за межі локальних змін у навчальних планах, у змісті окремих навчальних
дисциплін тощо. Активно розвиваютьсѐ компетентнісна модель навчаннѐ
на відміну від традиційної, профільна школа з великоя кількістя освітніх
маршрутів зміняю однакове длѐ всіх навчальне середовище.
Проголошуятьсѐ нові цінності освітнього процесу, стаять правилом
полікультурність, наукоюмність, інформаційна насиченість освітніх систем.
Вирішеннѐ навчально-виховних завдань у сучасному цілісному
педагогічному процесі потребую більш високої професійної кваліфікації від
учителѐ початкової школи, формуваннѐ особистості вчителѐ, що відповідаю
за ціннісно-смисловий компонент змісту освіти, за той моральний
контекст, у ѐкому відбуваютьсѐ засвоюннѐ цього змісту. А це потребую
посиленнѐ уваги до індивідуальних рішень педагогів, пошуку ними власних
підходів, неординарних моделей поведінки.
Аналіз актуальних досліджень. Вивченнѐ літературних джерел із
проблеми модернізації, фундаменталізації, демократизації вищої
педагогічної освіти дозволѐю визначити нові тенденції у професійній
підготовці майбутніх учителів початкової школи.
Проблемі визначеннѐ місцѐ власної інноваційної діѐльності
викладача вищої школи присвѐчено дослідженнѐ Л. Н. Захарової,
І. В. Гребеньова, Г. І. Саранцева, Н. К. Сергеюва, В. О. Рѐбової, Т. А. Тестова,
О. І. азикова та інших. Використаннѐ компетентнісного підходу ѐк
концептуально важливого засобу підвищеннѐ ѐкості спеціалістів в Україні
стало предметом уваги вітчизнѐних (О. О. Абдуліної, Г. О. Арутянової,
О. А. Дубасеняк,
О. В. Возняк,
К. А. Жукенової,
Ю. Г. Іванової,
О. а. Конапацької, Г. Г. Кіт, Ю. С. Палагіної, В. В. Сагарди, В. Т. Шутѐка та
інших) і зарубіжних (В. В. Богучарової, В. В. Чекер, Ю. В. Чупрунова та інших)
учених. Формуваннѐ сучасного педагогічного мисленнѐ майбутніх учителів
і фундаментальна наукова підготовка педагогічних кадрів висвітляятьсѐ в
наукових працѐх В. І. Бондарѐ, І. Д. Беха, Л. В. Канішевської, О. а. Савченко,
Н. В. Кічу, С. А. Литвиненко, Г. В. Троцко та інших.
Метою статті ю окресленнѐ нових тенденцій у професійній підготовці
майбутніх учителів початкової школи в наукових дослідженнѐх сучасних
педагогів, у практиці організації навчально-виховного процесу сучасної
вищої педагогічної школи.
Методи дослідження: вивченнѐ психологічної та педагогічної
літератури з питань інновацій у вищій педагогічній школі, аналіз сучасних
досѐгнень у застосуванні компетентнісного підходу до підготовки
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майбутніх учителів, анкетуваннѐ студентів, тестуваннѐ викладачів щодо
місцѐ власної інноваційної діѐльності у професійній підготовці педагогів,
педагогічний експеримент.
Виклад основного матеріалу. Сучасна педагогічна реальність висуваю
такі пріоритети, ѐк: оріюнтаціѐ на особистість із претензіѐми на свою місце в
новому світі, моральний і правовий розвиток; гуманітарність і
полікультурність освіти, що забезпечуять мобільність і толерантність лядини
в сучасному світі; клячові компетенції, здібність лядини до функціонального
використаннѐ й оперативного оновленнѐ знань ѐк нового критерія
освіченості; профільність, в основі ѐкої лежить ранню виѐвленнѐ й розвиток
здібностей молодих лядей до особистісної та професійної самореалізації в
умовах ринку; створеннѐ ефективних систем управліннѐ ѐкістя освіти.
Майбутній учитель початкової школи повинен оволодіти педагогічноя
діѐльністя в усій повноті сутності цього понѐттѐ. Професійна педагогічна
діѐльність ю основоя длѐ організації роботи всіх кафедр педагогічного
навчального закладу. аку б навчальну дисципліну не вивчав майбутній
фахівець, він повинен розуміти, що оволодіваю саме педагогічноя діѐльністя,
певним її аспектом. Таким чином, весь викладацький колектив кафедр ВНЗ
сприѐю формування сучасного педагогічного мисленнѐ студентів. Поступово
майбутній учитель початкової школи усвідомляю, що справжній педагог –
завжди професіонал високого творчого рівнѐ. Сутність його діѐльності
полѐгаю в тому, щоб наблизитисѐ до реальних учнів і засвоїти разом із ними
спеціально побудований фрагмент культури, що маю назву – зміст освіти *5+.
Длѐ цього ми навчаюмо студентів незалежно від спеціалізації таким
уміннѐм: співвідносити освітній стандарт з реальноя ситуаціюя розвитку
учнів і поставити конкретні освітні завданнѐ; дати смислову інтерпретація
навчального матеріалу; постійне вдосконаленнѐ методики на основі
власного досвіду тощо.
Важливоя функціюя професійної освіти вчителѐ колектив кафедри
початкової освіти МНУ імені В. О. Сухомлинського вважаю формуваннѐ
спрѐмованості майбутнього педагога на неперервне професійно-педагогічне
самовдосконаленнѐ, налаштуваннѐ особистості на вирішеннѐ завдань
креативної педагогічної діѐльності. Формуваннѐ такої спрѐмованості
можливо, ѐкщо педагог на всіх етапах професійної соціалізації й наступної
педагогічної діѐльності виступаю ѐк суб’юкт вільного свідомого вибору і
прийнѐттѐ педагогічної професії ѐк пріоритетної життювої цінності.
Навчальна діѐльність у педагогічному вищому навчальному закладі
повинна набути таких характеристик:
 свобода вибору освітніх траюкторій і шлѐхів вирішеннѐ завдань
професійного становленнѐ;
 продуктивна взаюмодіѐ викладача кафедри й майбутнього
педагога, їх взаюмозбагаченнѐ;
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 становленнѐ індивідуального стиля діѐльності, обумовленого
усвідомленнѐм своюї унікальності, самоцінності та установки на
саморозвиток;
 творчість, оріюнтована на побудову кожним студентом свідомих
планів, прогнозів і сценаріїв своюї професійної життюдіѐльності в
майбутньому *2, 114–117].
Важливоя складовоя готовності студента педагогічного ВНЗ до творчої
професійної діѐльності ю формуваннѐ сучасного педагогічного мисленнѐ, ѐке
виходить за межі практичної діѐльності. Воно охопляю конструяваннѐ
педагогічних систем, вивченнѐ впливу зовнішнього середовища на
педагогічну систему, використаннѐ діалектики, системного аналізу й
діѐльнісного підходу, уміннѐ виділѐти об’юкт, предмет, формулявати гіпотезу
дослідженнѐ, його завданнѐ, виділѐти зв’ѐзки між компонентами
педагогічної системи, розроблѐти методики навчаннѐ конкретним понѐттѐм,
фактам, планувати і здійснявати навчально-виховний процес *6+.
З позиції педагогічного мисленнѐ повинен бути модернізований не
лише зміст курсів методики навчаннѐ предмету, але й читаннѐ лекцій і
проведеннѐ практичних занѐть. Теоріѐ навчаннѐ предмету вклячаю
положеннѐ, що фіксуять основні закономірності, факти, методи, питаннѐ
організації навчаннѐ предмету. Більшість тем ю традиційними, містѐтьсѐ в
багатьох підручниках длѐ студентів. Однак виклад їх слід вести в контексті
системного аналізу й діѐльнісного підходу з урахуваннѐм результатів
практичного досвіду вчителів. Студент повинен стати співучасником
формуваннѐ педагогічних концепцій *1+.
Проблема випускників педагогічних ВНЗ полѐгаю в недооцінці ролі
вчителѐ в організації пізнавальної діѐльності учнів, їх упевненості в тому,
що вчитель відповідаю лише за точне структуруваннѐ навчального
матеріалу. У дійсності ж учитель початкової школи відповідаю за
організація результативної пізнавальної діѐльності учнів із правильним,
важливим і точно визначеним змістом [4].
Сьогодні випускник потраплѐю у стохастичні умови: безперервно
зміняятьсѐ програми, профілі, класи й підручники, у ѐких учитель повинен
сам вибудовувати логіку розкриттѐ навчальної дисципліни, предмету,
основ наук. Завданнѐм учителѐ стаю самостійна побудова конкретного
варіанту змісту відповідно до вікових особливостей учнів, запитів практики
й потреб розвитку самої особистості. У цій діѐльності, ѐк справедливо
зазначаю В. А. Тестов, технології навчаннѐ допомогти не можуть. «Навіть
при найширшому тлумаченні технологіѐ навчаннѐ не займаютьсѐ ні
відбором змісту навчаннѐ, ні дослідженнѐм проблем мотивації, ні
обґрунтуваннѐм принципів побудови шкільних навчальних предметів» *7+.
Будь-ѐкі інновації, теоретичні розробки в межах педагогіки і психології,
у галузі навчаннѐ й вихованнѐ залишаятьсѐ надбаннѐм лише їх авторів до тих
277

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)

пір, поки не будуть реалізовані в навчальному процесі початкової школи, що
маю предметний характер. Всі вони реалізуятьсѐ через предметний зміст
навчаннѐ, у ході засвоюннѐ учнѐми основ наук, навчальних предметів. Отже,
поза предметним полем діѐльності конкретного вчителѐ, поза реалізаціюя
будь-ѐкої теорії в контексті навчального предмету вони не можуть бути
засвоюні й доведені педагогами до практичного застосуваннѐ.
Таким чином, важливим елементом стандартів педагогічної освіти
повинна бути методична, професійна компетентність учителѐ, визначена
нами ѐк здібність конструявати ефективний навчальний процес длѐ
широкого кола педагогічних ситуацій у контексті навчального предмета.
Методична компетентність ѐк інтегральна характеристика маю системнодіѐльнісний характер, оскільки потребую реалізації у власній
конструктивній діѐльності достатньо складної системи наукових,
психолого-педагогічних і суто методичних, пов’ѐзаних із методиками
викладаннѐ конкретного предмету, знань, умінь і досвіду діѐльності.
Відповідно до концепції вивченнѐ педагогічних дисциплін,
розробленої на кафедрі початкової освіти МНУ імені В. О.
Сухомлинського, метоя професійно-педагогічної підготовки майбутнього
вчителѐ в умовах університету ю розвиток педагогічної спрѐмованості
особистості студента, формуваннѐ в нього загально культурних і
професійних компетенцій, що даять можливість працявати в навчальних
закладах різного типу. Реалізаціѐ ціюї мети здійсняютьсѐ в межах
компетентнісного підходу, сутність ѐкого полѐгаю в переході від знаннювої
до діѐльнісної парадигми професійного навчаннѐ й вихованнѐ
майбутнього вчителѐ. Фрагментом професійної компетентності педагога
була й залишаютьсѐ його предметна, наукова підготовка.
Важливоя складовоя успішної професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи в умовах університету ю власна інноваційна
діѐльність викладача. Ефективність інноваційної діѐльності викладача
значноя міроя визначаютьсѐ психологічним кліматом кафедри,
мотиваційноя й когнітивно-діѐльнісноя готовністя викладачів до
інноваційної діѐльності, традиціѐми кафедри, іміджем викладача.
Кафедральний рівень новацій визначаютьсѐ розробкоя цілей
вивченнѐ педагогічних дисциплін на основі компетентнісного підходу при
переході на багаторівневу модель вищої педагогічної освіти, модернізації
змісту навчальних дисциплін, упровадженнѐ інноваційних технологій у
процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін, вкляченнѐ студентів у
реалізація соціально-педагогічних ініціатив у навчанні, розробкоя різних
аспектів дослідженнѐ ефективності інноваційної діѐльності.
Індивідуально-викладацький рівень – це розробка викладачами
навчального змісту, методів, засобів інноваційного навчаннѐ згідно з
індивідуальними особливостѐми і стилем власної професійної діѐльності,
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проектуваннѐ різних форм інновацій, розробка їх науково-методичного
забезпеченнѐ, експериментальна обробка й упровадженнѐ.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведене
дослідженнѐ дозволѐю окреслити нові тенденції професійної підготовки
майбутніх учителів початкової школи. Головним напрѐмом інноваційної
діѐльності викладачів кафедри ю проектуваннѐ та реалізаціѐ компетентнісної
моделі професійної підготовки майбутнього вчителѐ до педагогічної
діѐльності. Важливоя складовоя інноваційних процесів у професійній
підготовці ю формуваннѐ сучасного педагогічного мисленнѐ майбутніх
фахівців початкової школи. Подальшого вивченнѐ потребую проблема чіткого
визначеннѐ професійних компетенцій педагогів, пошук шлѐхів ефективного їх
формуваннѐ в умовах освітньо-виховного процесу вищої школи.
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РЕЗЯМЕ
Казанжи И. Новые тенденции в профессиональной подготовке будущих
учителей начальной школы в условиѐх университета.
В статье очерчены новые тенденции в профессиональной подготовке
будущих учителей начальных классов в условиѐх университета. Методологические
основы исследованиѐ составили положениѐ теории познаниѐ о диалектической
взаимосвѐзи педагогических ѐвлений, социальной определённости и гуманнотворческой сущности личности. Теоретическое и практическое значение
исследованиѐ состоѐло в раскрытии сущности таких понѐтий, как
«компетентностный поход к профессиональной подготовке будущих учителей»;
«инновационнаѐ
педагогическаѐ
деѐтельность
преподавателѐ».
Проанализированный опыт разрешил наметить пути обновлениѐ профессиональной
подготовки будущих учителей в образовательно-воспитательном пространстве
высшего педагогического заведениѐ.
Ключевые слова: педагогические инновации, компетентностный подход,
профессиональные компетенции, инновационнаѐ педагогическаѐ деѐтельность,
фундаментальнаѐ научнаѐ подготовка, современное педагогическое мышление.
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SUMMARY
Kazanzhy I. New tendencies in the professional training of future primary grades
teachers in the conditions of university.
In the article new tendencies in the professional training of future primary school
teachers in the conditions of university are described. Principles of the cognitive theory about
dialectical interdependence of the pedagogical phenomena, social definiteness and human
and creative substance of the personality have composed methodological bases of the
investigation. Theoretical and practical sense of the investigation consists in the opening of
such notions’ essence as “competence approach to professional training of future teachers”,
“innovative pedagogical teacher’s activity”. Analyzed experience has allowed planning the
ways of the future teachers’ professional training renewal in the educational space of the
higher pedagogical institution.
Passing of the Law about the higher education in Ukraine orients on the significant
deepening of the fundamental and professional training of higher education institution
graduates, envisage fundamental changes of teachers’ activity in the educational space of
the higher education institution. First of all passage to the dialogical form of interaction with
the students is widening the forms and the methods of the educational process arrangement
arsenal, introduction of pedagogical innovations into the practice of higher education
institutions’ activity, including informational technologies, technologies of projecting of
department teachers innovative activity, realization of competence approach, that
significantly changes aims, content and educational process technologies in the modern
pedagogical higher education institution. It becomes especially brightly apparent in the
process of study of the pedagogical disciplines which are the core of the professional
competent teacher’s training for the new school.
In the process of future primary school teacher’s training it is important to imagine
the entire picture of that professional reality which the graduate of the pedagogical higher
education institution has to enter. He needs not just to enter but to adapt quickly, become
the leader of renewal and high quality of education.
Solving of the educational tasks in modern entire pedagogical process needs higher
professional qualification of the primary school teacher, formation of teacher’s personality, that
is responsible for the value notional component of the education content, for that moral context,
in which adoption of this content takes place. It needs strengthening of attention to individual
pedagogues’ decisions, the research of their own approaches, extraordinary models of behavior.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННа
ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ аК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Метоя написаннѐ даном статтл ю проведеннѐ аналлзу лснуячих плдходлв до
трактуваннѐ понѐть економлчном культури та економлчном компетентностл ѐк
однлюм з найважливлших складових економлчном культури; визначеннѐ особливостей
розвитку економлчном компетентностл майбутнлх фахлвцлв готельно-ресторанном
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справи плд час мх навчаннѐ у вищому навчальному закладл. Розкриваютьсѐ сутнлсть
визначень
«економлчна
культура»,
«економлчна
компетентнлсть»,
«плдприюмництво», розглѐдаятьсѐ проблеми формуваннѐ економлчном культури
студентлв, ѐкл навчаятьсѐ за спецлальнлстя готельно-ресторанна справа, проблеми
формуваннѐ економлчних компетенцлй при плдготовцл майбутнлх фахлвцлв галузл
знань «сфера обслуговуваннѐ» у вищому навчальному закладл.
Ключові слова: культура, економлчна культура, економлчна компетентнлсть,
структура економлчном компетентностл, плдприюмництво, фахлвцл з готельноресторанном справи, ринкова економлка, процес навчаннѐ у вищому навчальному закладл.

Постановка проблеми. У сучасному суспільстві швидкими темпами
розвиваютьсѐ ринкова економіка й тому зростаю інтерес до економічних
знань і до успішного веденнѐ приватного підприюмництва, що, у своя
чергу, призводить до розширеннѐ споживчого ринку продукції та послуг,
розвитку конкуренції й поѐви нових робочих місць. Виходѐчи з ситуації, що
склаласѐ, зростаю інтерес студентів до знань в області економіки та
підприюмництва.
Сучасна вітчизнѐна економіка будуютьсѐ на нових правових та
соціально-економічних принципах і потребую формуваннѐ цілком
розвинених, професійно-компетентних, комунікабельних, конкурентоспроможних, професійно-мобільних фахівців, ѐкі можуть самостійно
визначити цілі і творчо реалізувати їх шлѐхом саморозвитку й самовихованнѐ.
У такому контексті актуалізуютьсѐ необхідність пошуку і впровадженнѐ
ефективної моделі розвитку економічної культури майбутніх випускників
вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.
Розвиток освіти вимагаю використаннѐ нових технологій навчаннѐ,
що дозволѐять забезпечити готовність випускників до професійної
діѐльності, ѐкі володіять професійноя та економічноя культуроя, до
складу ѐких входить і економічна компетентність.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз психолого-педагогічної
літератури показав, що різні аспекти формуваннѐ економічної та
професійної компетентності майбутніх фахівців ю предметом дослідженнѐ
багатьох сучасних учених: В. С. Лозниці, В. Д. Лагугіна, С. Д. Максименко,
В. В. Рибалки, І. Ф. Прокопенко, В. В. Краювського, А. В. Хуторського,
С. А. Щеннікова, Дж. Равена.
У працѐх учених І. А. Зѐзяна, Г. С. Костяка, Е. А. Мілерѐна,
Н. Г. Ничкало, І. Д. Беха і зарубіжних дослідників А. Маслоу, Б. Кліфора
виѐвлено спільність підходів до сучасного вирішеннѐ завдань підготовки
молоді до життюдіѐльності в умовах ринку.
Метою статті ю проведеннѐ аналізу існуячих підходів до трактуваннѐ
понѐть економічної культури та економічної компетентності ѐк одніюї з
найважливіших складових економічної культури, визначеннѐ особливостей
розвитку економічної компетентності майбутніх фахівців готельноресторанної справи під час їх навчаннѐ у вищому навчальному закладі.
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Методи дослідження. Нами було використано такі теоретичні
методи, ѐк: аналіз філософської, економічної, культурологічної,
психологічної й педагогічної літератури з проблеми формуваннѐ
економічної культури та економічної компетентності майбутніх фахівців
готельно-ресторанної справи длѐ визначеннѐ напрѐмів дослідженнѐ й
понѐттюво-категоріального апарату.
Виклад основного матеріалу. Проведене нами дослідженнѐ
дозволило визначити сутність понѐттѐ економічна культура студентів
спеціальності готельно-ресторанна справа ѐк інтегративного особистісного
новоутвореннѐ, що становить юдність аксіологічного, технологічного, творчого
й особистісного компонентів, ѐке маю динамічний характер, ю показником
становленнѐ й розвитку особистості та забезпечую продуктивну професійну
діѐльність майбутнього фахівцѐ в економічній сфері. Компоненти й зміни, що
відбуваятьсѐ в кожному з них, створяять умови длѐ подальшого розвитку
особистості студентів та їхньої економічної культури.
Головноя особливістя компетентності ѐк складової будь-ѐкої
культури та психолого-педагогічного феномена ю не специфічні предметні
вміннѐ й навички, абстрактні загально-предметні інтелектуальні або логічні
операції, а конкретні життюві вміннѐ та навички, необхідні лядині будь-ѐкої
професії і віку.
Компетентність ґрунтуютьсѐ на знаннѐх і вміннѐх, не обмежуячись
ними, обов’ѐзково охопляячи особистісне ставленнѐ до них особистості, а
також досвід, ѐкий дозволѐю ці знаннѐ реалізувати та здатність зрозуміти
життюву ситуація, у ѐкій вона зможе їх застосувати.
Російські педагоги В. Краювський, А. Хуторський вважаять понѐттѐ
«компетентність» системним утвореннѐм і сукупністя особистісних ѐкостей
студента (ціннісно-смислових оріюнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей),
обумовлених досвідом його діѐльності в певній соціальній та особистіснозначущій сфері. Компетентність передбачаю досвід застосуваннѐ компетенції
*3+. Вони поѐсняять, що компетенціѐ в перекладі з латинської означаю коло
питань, за ѐкими особистість добре обізнана, дізналасѐ їх і маю досвід.
Компетентність у певній галузі – це поюднаннѐ відповідних знань і
здібностей, що дозволѐять обґрунтовано судити про ця сферу й ефективно
діѐти в ній. Компетентність ю результатом придбаннѐ компетенцій *3, 3–10].
Компетенціѐ, за визначеннѐм, – це юдність знань, умінь і відносин у
процесі професійної діѐльності, що визначаятьсѐ вимогами посади,
конкретної ситуації й бізнес-цілѐм організації *1, 243].
Англійський психолог Дж. Равен визначаю компетентність ѐк
специфічну здатність ефективного виконаннѐ конкретних дій у предметній
області та розуміннѐ відповідальності за свої дії. Він виділѐю «вищі
компетентності», ѐкі передбачаять наѐвність у лядини високого рівнѐ
ініціативи, здатності організовувати лядей длѐ виконаннѐ поставлених
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цілей, готовності оцінявати й аналізувати соціальні наслідки своїх дій *7,
161+. Дж. Равен побудував модель загальної компетентності, ѐка
представлѐю собоя матриця з багатьох елементів, але такий обсѐг цих
елементів робить її застосуваннѐ практично неможливоя *7+.
З теоретичних позицій учених, сутність підприюмництва полѐгаю в тому,
що в інтелекті лядини знаходитьсѐ й апробуютьсѐ щось нове, те, чого раніше
не було в структурі задуманого або вже діячого виробництва, у певному
соціальному просторі розвитку суспільства. За визначеннѐм психологів
Я. М. Швалба, А. В. Данчева «підприюмництво – це акціѐ відкритих певних
«нових місць» в економічній структурі, що вже склаласѐ ....» *8].
У відомій праці зарубіжного вченого Б. Карлофа «Ділова стратегіѐ»
чітко описані психологічні особливості підприюмцѐ. До них автор відносить
самостійність в ухваленні рішень, схильність до нового, відкритість до
критики, вимогливість до себе, здатність до праці з партнерами *2+.
Сьогодні можна говорити про економічні компетенції – ѐк у
практичному вираженні діѐльної, методологічної, комунікативної та інших
компетенцій, затребуваних у сучасному світі. Іншими словами, кожен
випускник вищого навчального закладу повинен тіюя чи іншоя міроя бути
підприюмцем. Економічна компетентність – сукупність особистих і ділових
ѐкостей, навичок, знань, модель поведінки особистості, володіннѐ ѐкими
допомагаю успішно вирішувати різні економічні завданнѐ й досѐгати
високих результатів діѐльності [5].
Підприюмництво стаю необхідними компонентом економічної
компетентності та економічної культури загалом.
Завданнѐ підприюмництва в освіті – розкриттѐ особистісного
потенціалу і така його трансформаціѐ, коли студент розглѐдаютьсѐ ѐк
унікальна цілісність у здатності досѐгти поставленої мети. Підприюмець аж
ніѐк не ю простим виконавцем кимось запропонованих функцій. На
першому плані знаходѐтьсѐ його власні ідеї, саме їх він і намагаютьсѐ
реалізувати. Він повинен бути в змозі визначити ситуативні межі своїх
можливостей до дії й самостійно брати на себе ризик виходу за ці межі. Це
означаю, що він повинен уміти оцінявати можливі наслідки власних
учинків і впевнено відстоявати своя позиція. Тому підприюмець повинен
мати таку ѐкість, ѐк здатність до індивідуальних дій, що заснована на
впевненості в своїх силах – здатності сприймати невизначеність, що
виникаю, ѐк шанс длѐ її творчого осмисленнѐ; здатності до діалогу,
відстояваннѐ власної позиції; на вмінні поважати думку інших і досѐгати
угоди; на здатності правильно оцінявати об’юктивну реальність, що
дозволѐю знаходити рішеннѐ, оптимальні в конкретних обставинах *6+.
Випускники вищої школи повинні бути готові гнучко реагувати на
потреби ринку праці. Длѐ цього необхідно ще в процесі навчаннѐ
формувати в них економічно-підприюмницьке ставленнѐ до роботи, що
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маю на увазі мотивація на досѐгненнѐ успіху, мобільність у рішенні задач,
творчий підхід, комунікативні вміннѐ, здатність приймати на себе
відповідальність, уміннѐ будувати міжособистісні відносини *6+.
Виходѐчи із завдань економічно-підприюмницького підходу в навчанні,
необхідно створеннѐ соціокультурного простору в навчальному закладі, ѐкий
сприѐв би підготовці студентів до самостійного інформаційного засвоюннѐ
знань, розвитку всього комплексу саморегулѐції: мотиваційної сфери,
самоконтроля і проѐви творчої активності майбутнього фахівцѐ, вкляченого
в процес розвитку економічної компетентності.
Розглѐдаячи форми підготовки учнів до економічної діѐльності
важливо відзначити, що тут значно більше уваги слід приділѐти позааудиторній роботі порѐд з аудиторноя. У ході аудиторних занѐть в основному
формуятьсѐ теоретичні навички на основі: транслѐції знань про особливості й
закономірності економічної діѐльності; вимоги, що висуваятьсѐ до учасника
економічної діѐльності; аналізу різних підходів до вирішеннѐ проблем, що
виникаять в економічно-підприюмницькій діѐльності.
Позааудиторна діѐльність дозволѐю не тільки розширити теоретичні
знаннѐ студента, але й розвиваю його мотивація займатисѐ економічноя
діѐльністя в ѐкості організатора чи учасника, сформувати практичні навички у
сфері економіки.
У ѐкості психолого-педагогічних умов розвитку економічної
компетенції, ѐк складової економічної культури, виділѐюмо:
1) чіткість мети підготовки та освітніх завдань;
2) педагогічне керівництво;
3) мотивація студентів до самоосвітньої діѐльності;
4) збільшеннѐ частки самостійної роботи;
5) інформованість студентів про можливі механізми, методи, форми
й результати економічної підготовки;
6) удосконаленнѐ навчально-виховного процесу;
7) використаннѐ нових інформаційних технологій та мережі Інтернет;
8) готовність педагогічного складу до ефективного формуваннѐ
економічної культури у студентів;
9) облік психологічних особливостей особистості, рівнѐ її оріюнтації на
економічну діѐльність.
Отже, економічна компетентність, ѐк одна зі складових економічної
культури – це особисті або ділові ѐкості, навички, моделі поведінки,
володіннѐ ѐкими допомагаю успішно вирішувати певні економічні завданнѐ
й досѐгати високих результатів професійної діѐльності. Відсутність тіюї чи
іншої економічно-підприюмницької компетенції в лядини знижую її
компетентність у бізнес-діѐльності. Чим більшоя ю кількість цих
компетенцій в арсеналі лядини, тим з більшоя ймовірністя вона
впораютьсѐ з поставленими перед нея бізнес-завданнѐми. У зв’ѐзку з цим,
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розбираячи понѐттѐ на складові, можна стверджувати, що економічна
компетентність вклячаю в себе підприюмницьку, інформаційну,
комунікативну і проектну компетенції й виражаютьсѐ в таких
характеристиках, ѐк: готовність до ефективної комунікації; готовність до
використаннѐ інформації; готовність і здатність застосуваннѐ методів
проектуваннѐ в практичному житті та професійній діѐльності; готовність до
самоорганізації своюї діѐльності; життюстійкість та стресостійкість *4+.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, підготовка студентів вищих навчальних закладів до економічної
діѐльності сьогодні все більше впроваджуютьсѐ в навчальний процес.
Розвиток економічної компетентності ѐвлѐю собоя досить складний
процес, тому що значноя міроя він обумовляютьсѐ психологічноя
складовоя. Тому високий рівень підготовки студентів будь-ѐких
спеціальностей, у тому числі й спеціальності готельно-ресторанна справа
галузі знань «сфера обслуговуваннѐ» до економічної діѐльності маю
здатність забезпечити в майбутньому соціально-економічний розвиток
економічної компетентності.
Розвиток економічної компетентності майбутніх фахівців у системі
вищої освіти ю актуальним кроком до задоволеннѐ потреб студентів,
підвищеннѐ рівнѐ компетентності та забезпеченнѐ зростаннѐ ефективності
роботи навчальних закладів із метоя підвищеннѐ ѐкості освіти.
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РЕЗЯМЕ
Коваленко А. Современное состоѐние развитиѐ проблемы формированиѐ
экономической культуры будущих специалистов гостинично-ресторанного дела как
педагогическаѐ проблема.
Целья написаниѐ данной статьи ѐвлѐетсѐ проведение анализа
существуящих подходов к трактовке понѐтий экономической культуры и
экономической компетентности как одной из важнейших составлѐящих
экономической
культуры.
Рассматриваятсѐ
проблемы
формированиѐ
экономической культуры студентов, обучаящихсѐ по специальности гостиничноресторанное дело, проблемы формированиѐ экономических компетенций при
подготовке будущих специалистов отрасли знаний «сфера обслуживаниѐ» в ВУЗе.
Ключевые слова: культура, экономическаѐ культура, экономическаѐ
компетентность,
структура
экономической
компетентности,
предпринимательство, специалисты гостинично-ресторанного дела, рыночнаѐ
экономика, процесс обучениѐ в высшем учебном заведении.

SUMMARY
Kovalenko A. The current state of the problem of the economical culture formation
of future hotel and restaurant business specialists as a pedagogical problem.
The purpose of writing this article is carrying out the analysis of existing approaches
to the interpretation of the concepts economic culture, as well as economic competence as
one of the most important components of the economic culture and determining features of
economic competence of the future hotel and restaurant business specialists during their
training at higher education institution.
The problem of the moral and spiritual development of the country, the observance of
the cultural belonging of the ethons is very sharp in the modern period of the independent
states and particularly of Ukraine. These facts take place in the process of the statehood
development and the concentration of the economical development on the right way. The
main researches of the western and domestic scientists about the influence of the culture on
economics and their interconnection are examined and analysed in this article.
Our research has allowed to define the essence of the concept of hotel and restaurant
business students’ economic culture as integrative personal new formation. It makes the unity of
axiological, technological, creative and personal components having a dynamic character as an
indicator of formation and personality development in the economic field. The main feature of
competence as a part of any culture is not specific subject knowledge. In other words conceptual
living skills and abilities are necessary for a person of any specialization and at any age.
Development of the economic competence is quite a complex process which is
substantially explained with a psychological component. Therefore the high level of student
training of any professions including hotel and restaurant business trades of “services
industry” knowledge branch in economic activity has the ability to provide social economic
development of the economic competence in future.
Development of the economic competence of future specialists in higher education
system is an actual step for satisfaction of students’ needs, increasing competence level and
ensuring growth of overall performance of education institutions for the purpose of
education quality improvement.
Key words: culture, economic culture, economic competence, structure of economic
competence, business, hotel and restaurant business specialists, market economy, process of
training at a higher education institution.

286

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)

УДК 37.018.262:373.31
Алла Колишкіна
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННа
ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ШКОЛаРІВ
У статтл обґрунтовано методи й результати досллдженнѐ готовностл
вчителлв початкових класлв до формуваннѐ екологлчно доцлльном поведлнки школѐрлв.
Досллдженнѐ зазначеном проблеми дало можливлсть виокремити: особливостл
роботи вчителлв-класоводлв лз батьками й учнѐми щодо формуваннѐ екологлчно
доцлльном поведлнки; вивченнѐ стану взаюмодлм школи л слм’м в контекстл формуваннѐ
екологлчно доцлльном поведлнки учнлв початковом школи. Длагностика проводиласѐ за
допомогоя таких методлв: анкетуваннѐ, беслди. Виѐвлено суперечностл млж:
прагненнѐм учителлв до органлзацлм екологлчного вихованнѐ учнлв початкових класлв
влдповлдно до ювропейських орлюнтирлв л переважаннѐм урочном форми роботи;
розумлннѐм учителѐми важливом ролл батьклв в екологлчному вихованнл учнлв у школл й
одноманлтнлстя, несистемнлстя роботи з батьками.
Ключові слова: екологлчно доцлльна поведлнка, екологлчне вихованнѐ,
ставленнѐ до об’юктлв природи, констатувальний етап експерименту, методи
досллдженнѐ, учнл початковом школи, вчителл початкових класлв.

Постановка проблеми. Гармонізаціѐ взаюмовідносин лядини і
природного довкіллѐ досѐгаютьсѐ сукупністя шлѐхів – політико-правовим,
соціально-економічним, науково-технічним. У зв’ѐзку з цим все більшого
значеннѐ набуваю екологічна освіта та вихованнѐ підростаячого поколіннѐ,
реалізаціѐ ѐких означена в Законах України «Про освіту», «Про загальну
середня освіту», Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до
2021 року, Національній програмі вихованнѐ дітей та молоді, інших
нормативних документах.
Сучасна парадигма освіти спонукаю освітня галузь, навчальний
заклад і сім’я до конкретних кроків на шлѐху формуваннѐ екологічної
культури особистості загалом і її екологічно доцільної поведінки зокрема.
Екологічно спрѐмоване, особистісно оріюнтоване вихованнѐ учнів
початкових класів у школі й сім’ї можливе лише за умови спеціальної
підготовки вчителів початкових класів.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз змісту екологічної освіти та
вихованнѐ в сучасній педагогіці здійснено А. Н. Захлюбним, І. Д. Звюрювим,
Г. П. Пустовітом, І. Т. Суравегіноя, у працѐх ѐких висвітлено концептуальні
засади досліджуваного та запропоновані відповідні методики.
Проблема екологічного вихованнѐ школѐрів вивчаласѐ в різних
аспектах, зокрема: формуваннѐ екологічної компетентності, екологічної
культури, ціннісного ставленнѐ до природи, екологічно мотивованої
поведінки учнів (О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова, Н. А. Пустовіт,
С. В. Скрипник, І. В. Трубнік).
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Екологічна підготовка майбутнього вчителѐ розглѐдаласѐ С. В. Алексюювим, О. А. Бідоя, Г. В. Ковальчук, Н. С. Назаровоя, О. С. Сластьоніноя,
С. В. Совгіроя. Проблема екологічної освіти в педагогічній теорії та практиці
роботи шкіл України знайшла відображеннѐ в дослідженні І. М. Костицької.
Мета даної статті полѐгаю в аналізі готовності вчителів початкових
класів до формуваннѐ екологічно доцільної поведінки учнів початкової
школи та виѐвленні педагогічних суперечностей у контексті формуваннѐ
екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів.
Виклад основного матеріалу. У даній роботі під «екологічно
доцільноя поведінкоя учнів початкових класів» розуміюмо дії та вчинки
під час безпосередньої й опосередкованої взаюмодії з природоя, пов’ѐзані
між собоя цілля збереженнѐ природи, обумовлені характерним длѐ учнів
початкових класів непрагматичним суб’юкт-суб’юктним ставленнѐм до
об’юктів природи або зовнішньо унормовані дорослими (учителем,
батьками) *4+. Дослідженнѐ проблеми формуваннѐ екологічно доцільної
поведінки школѐрів даю можливість виокремити особливості зазначеного
процесу длѐ учнів початкових класів.
Реалізаціѐ ціюї мети не буде вдалоя без свідомої педагогічної позиції
батьків, ѐкі повинні вбачати у спілкуванні дітей із природоя не тільки
мету – формуваннѐ гуманного ставленнѐ до неї, але й засіб гармонійного
розвитку особистості дитини. Тому виникаю необхідність дослідити
можливості сім’ї щодо формуваннѐ екологічно доцільної поведінки учнів
початкових класів, а також виѐвити, ѐк школа, з одного боку, керую цим
процесом, а з іншого – використовую досвід батьків у процесі екологічного
вихованнѐ в позаурочний час.
З ціюя метоя, на констатувальному етапі експерименту вивчалисѐ
ставленнѐ вчителів початкової школи до вихованнѐ в учнів екологічно
доцільної поведінки, характер роботи з батьками й учнѐми щодо
формуваннѐ екологічно доцільної поведінки. Діагностика проводиласѐ за
допомогоя анкетуваннѐ вчителів і бесіди з ними.
Зміст запитань, що їх містить анкета, передбачав з’ѐсуваннѐ того, чи
розуміять класні керівники сутність екологічного вихованнѐ й екологічно
доцільної поведінки учнів початкових класів, зокрема, усвідомленнѐ
важливості формуваннѐ екологічно доцільної поведінки учнів; наданнѐ
переваги тим чи іншим формам і методам екологічного вихованнѐ школѐрів.
Метоя бесіди було одержаннѐ розширеної й поглибленої, порівнѐно
з анкетуваннѐм, інформації, з’ѐсуваннѐ позицій учителів щодо взаюмодії з
батьками під час формуваннѐ екологічно доцільної поведінки учнів
початкової школи, педагогічного просвітництва серед батьків щодо
екологічного вихованнѐ.
Оскільки учні початкових класів не розуміять всезагального зв’ѐзку
ѐвищ і предметів природи, їм переважно складно обґрунтувати
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необхідність дотриманнѐ певного правила або норми поведінки. Крім того,
навіть дотримуячись їх у житті, вони керуятьсѐ не переконаннѐми, певноя
внутрішньоя системоя принципів, а зовнішніми чинниками – вимогами,
бажаннѐм самоствердитисѐ тощо. Мотиви, почуттѐ дітей щодо природи
несформовані, про що свідчить недостатній розвиток емоційної сфери.
Така ситуаціѐ спонукала до вивченнѐ методики роботи вчителів
початкових класів із батьками й учнѐми щодо формуваннѐ екологічно
доцільної поведінки учнів. Цѐ робота мала на меті:
– визначеннѐ особливостей роботи вчителів-класоводів з батьками й
учнѐми щодо формуваннѐ екологічно доцільної поведінки;
– вивченнѐ стану взаюмодії школи й сім’ї в контексті формуваннѐ
екологічно доцільної поведінки учнів початкової школи.
Аналіз відповідей учителів на перше запитаннѐ анкети («На Вашу
думку, що таке екологічне вихованнѐ?») показав: 47,6 % респондентів
ототожняять екологічне вихованнѐ з охороноя природи; 20,8 % із них
вклячаять до екологічного вихованнѐ формуваннѐ екологічних знань; 16,9 %
учителів зводѐть екологічне вихованнѐ до формуваннѐ відповідального
ставленнѐ до об’юктів природи; 14,7 % зазначаять, що йдетьсѐ про
формуваннѐ засад екологічної культури. Очевидним ю недостатню усвідомленнѐ вчителѐми змісту екологічного вихованнѐ учнів початкових класів.
Надзвичайно важливим, на наш поглѐд, ю з’ѐсуваннѐ уѐвлень учителѐ
про роль і місце кожного з компонентів екологічного вихованнѐ. З’ѐсувалосѐ,
що на перше місце (35,8 %) в системі формуваннѐ в учнів початкових класів
екологічно доцільної поведінки більшість учителів ставлѐть виѐв інтересу до
природи. Друге місце (29,1 %) посідаять знаннѐ про природу. На третьому
місці відразу три чинники: формуваннѐ моральних уѐвлень (15,4 %),
формуваннѐ відповідального ставленнѐ до природи (15,5 %) та практична
діѐльність у природі (15,3 %). Переживаннѐ за стан природи (9,3 %),
емоційний вплив учителі поставили на останню місце. На недооціняванні
чуттювого вихованнѐ з боку вчителів і тенденції до переважного розвитку
інтелектуальної сфери дитини наголошуять Л. І. Божович, Л. С. Виготський,
С. І. Жупанин та ін. *1; 2; 3+. Ігноруваннѐ емоційно-ціннісної сфери, без
сумніву, негативно позначаютьсѐ на ефективності вихованнѐ.
На запитаннѐ «Чи проводите Ви у своюму класі роботу щодо охорони
навколишнього середовища?» 100 % учителів відповіли ствердно, однак
виѐвилосѐ, що 62 % з них роблѐть це систематично, а 38 % – епізодично.
Більшість учителів (65,3 %) віддаять перевагу урочній формі, лише
10,9 % виділѐять ѐк домінуячу позакласну. Важливість паралельної
організації позакласної й урочної роботи підкресляять 14,7 % учителів;
урочної та позаурочної – 5,9 %; роль усіх форм відзначили 3,2 %. Майже всі
опитані застосовуять методи наочного (97,1 %) і вербального (88,9 %)
впливу на учнів; 29,4 % учителів використовуять ігровий метод; лише
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11,2 % – праця в природі; 9,6 % – дорученнѐ, пов’ѐзані з доглѐдом за
об’юктами природи.
Наступне запитаннѐ анкети дало можливість з’ѐсувати, що
переважна більшість учителів (46,7 %) спираятьсѐ в основному на матеріал
шкільних підручників і науково-популѐрну літературу (25,8 %); 22,4 %
учителів користуятьсѐ спеціальними методичними посібниками; 5,1 %
опитаних – випадково дібраним матеріалом. Принагідно варто відзначити,
що багато хто нарікаю на відсутність достатньої кількості спеціальних
методичних посібників щодо організації екологічного вихованнѐ.
З’ѐсовуячи, ѐким знаннѐм про об’юкти живої та неживої природи
віддаять перевагу вчителі, ѐкі питаннѐ вони висвітляять більше, ми
з’ѐсували, що більшість учителів (36,4 %) обираять інформація про
тваринний світ; 30,1 % висвітляять питаннѐ про вплив лядини на природу;
про рослини інформуять 23,8 % опитаних; найнижчий кількісний показник
стосуютьсѐ інформації про об’юкти неживої природи – 9,7 %.
Організувати на належному рівні виховну роботу з дітьми одному
вчителеві важко, що поѐсняютьсѐ (ѐк зазначаять самі вчителі) значним
навантаженнѐм, недостатньоя кількістя розробок і посібників з даної
проблеми. Але в учителѐ ю надійні помічники – батьки, з-поміж ѐких
завжди знайдутьсѐ ляди, ѐкі знаять і ляблѐть природу, у ѐких ю бажаннѐ
передати ця лябов дітѐм.
З цього приводу вчителѐм початкових класів було задане запитаннѐ:
«акі форми взаюмодії з сім’юя в екологічному вихованні дітей Ви вважаюте
найкращими?». Доречними формами зв’ѐзку школи з сім’юя вчителі
вважаять індивідуальні бесіди з батьками (43,5 %) та батьківські збори
(38,4 %), натомість залученнѐ батьків до організації екскурсій і заходів
(10,8 %), а також спільна робота в гуртках (7,3 %) опинилисѐ на останніх
місцѐх. Це свідчить, що вчителі недостатньо розуміять взаюмодія ѐк
найбільш ефективну форму виховного впливу на учнів.
Нас цікавило й те, ѐкому виду співпраці вчителі віддаять перевагу.
Виѐвилосѐ, що 54,9 % респондентів проводѐть індивідуальні бесіди та
консультації; 26,6 % ѐк провідну форму співпраці з батьками рекомендуять
практичні заходи; незначна частина вчителів (7,9 %) організовуять
педагогічне просвітництво в царині екологічного вихованнѐ; рекомендуять
батькам спеціальну літературу 6,8 % вчителів; лише 3,8 % проводѐть
тематичні батьківські збори.
Проаналізувавши відповіді вчителів щодо труднощів, ѐкі виникаять
під час організації екологічного вихованнѐ, з’ѐсували: 68,2 % учителів
нарікаять на брак часу; ще більше опитаних (90,3 %) – на недостатня
кількість методичної літератури; відсутністя наочності переймаятьсѐ
12,8 % учителів; 7,1 % занепокоюні відсутністя роздаткового матеріалу.
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Результати анкетуваннѐ вчителів-класоводів засвідчили:
– правильне розуміннѐ сутності понѐттѐ «екологічно доцільна
поведінка» притаманне незначній кількості вчителів, переважна ж їх
більшість потрактовуять це понѐттѐ вузько;
– більшість учителів усвідомляять важливість формуваннѐ
екологічно доцільної поведінки в початковій школі, віддаячи перевагу
урочній формі організації навчаннѐ;
– учителі майже не організовуять екологічні гуртки за участя батьків
і зрідка проводѐть тематичні батьківські збори;
– взаюмодіѐ вчителів з батьками учнів могла би бути більш
різнобічноя й цікавоя за наѐвності методичної літератури.
На наступному етапі проводилисѐ бесіди з учителѐми. Метоя першої
бесіди було з’ѐсувати, чи розуміять учителі сутність екологічно доцільної
поведінки. Аналіз результатів бесіди засвідчив, що це понѐттѐ 39,1 % учителів
сприймаять ѐк проѐв «лябові до природи»; 24,2 % характеризуять її ѐк
складову загальної культури лядини; 16,8 % вкладаять у зміст понѐттѐ
«екологічно доцільна поведінка» виѐв дбайливого ставленнѐ до природи;
11,2 % визначаять екологічно доцільну поведінку ѐк поведінку, пов’ѐзану з
дотриманнѐм певних правил у природі; 8,7 % залишили запитаннѐ без
відповіді. Водночас учителі визнаять актуальність формуваннѐ екологічно
доцільної поведінки, проте методикоя роботи в цьому напрѐмі вони
належно не опанували через брак методичних розробок.
Учителі початкових класів вважаять за необхідне поглибленнѐ й
розширеннѐ своїх екологічних знань, проте зазначаять, що длѐ цього
потребуять: більше наукової літератури (28,3 %), методичних посібників
екологічного змісту (35,7 %), спеціальних курсів із перепідготовки (5,4 %).
Майже третина вчителів початкових класів (30,6 %) вважаять, що маять
достатні екологічні знаннѐ.
Наступна бесіда щодо залежності розвитку особистості від перспектив
взаюмодії суспільства і природи спричинила в учителів певні труднощі (15,4 %
не відповіли на запитаннѐ); решта вважаять, що така залежність існую, але в
розвитку особистості віддаять перевагу освіченості (36,2 %); 48,4 % вважаять,
що вихованнѐ спрѐмоване на підготовку особистості до активних
конструктивних дій і вчинків у взаюмодії з природоя.
З’ѐсовуячи, ѐк під час навчальних занѐть учителі висвітляять
екологічні проблеми, виѐвили, що 100 % використовуять наочні та
вербальні методи; 19,2 % респондентів застосовуять творчий підхід;
15,4 % – пропонуять виконувати практичні завданнѐ в природі.
Під час з’ѐсуваннѐ стану взаюмодії школи і сім’ї в контексті формуваннѐ
екологічно доцільної поведінки учнів початкової школи (третѐ бесіда) були
отримані такі результати: 5,3 % учителів запрошуять батьків на занѐттѐ,
тематика ѐких дотична до екологічного вихованнѐ. Проблеми, пов’ѐзані з
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погіршеннѐм екологічної ситуації, з батьками обговоряятьсѐ лише тоді, коли
вони цього потребуять, під час індивідуальних бесід (33,4 %). Учителікласоводи ініціяять екологічні заходи за участя батьків: суботники (68,9 %),
екологічні свѐта (12,2 %), акції «друге життѐ речей» (3,5 %).
Відповіді на останню запитаннѐ щодо пріоритету сім’ї чи школи в
екологічному вихованні дітей розподілилисѐ так: 36,5 % респондентів
віддали перевагу школі, 40,8 % – сім’ї. Майже чверть учителів (22,7 %)
зазначили, що найкращого результату можна досѐгти за умови поюднаннѐ
зусиль педагогів і батьків, їх тісної взаюмодії.
Отже, післѐ анкетуваннѐ та бесіди з учителѐми можна дійти таких
висновків:
1. Школа докладаю певних зусиль до формуваннѐ екологічно
доцільної поведінки учнів початкових класів, однак переважно під час
уроків, мало використовуячи можливості позакласної роботи.
2. Робота у зазначеному напрѐмі не завжди ведетьсѐ систематично. У
свідомості переважної більшості вчителів наукове пізнаннѐ природи та
проблеми її охорони не пов’ѐзуятьсѐ з вихованнѐм почуттів. Надзвичайно
мало уваги вчителі приділѐять висвітлення значеннѐ неживої природи та
проблемам, пов’ѐзаним із її охороноя.
3. Взаюмодіѐ школи і сім’ї щодо формуваннѐ екологічно доцільної
поведінки учнів початкових класів недостатнѐ. Педагогічне просвітництво
серед батьків із даного питаннѐ не знаходить широкого відображеннѐ в
роботі вчителів.
4. Форми взаюмодії з сім’ѐми відзначаятьсѐ одноманітністя, а власне
взаюмодіѐ – несистематичністя. Найбільш поширеноя ю індивідуальна
бесіда, ѐка відбуваютьсѐ за потреби батьків.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
процес формуваннѐ екологічно доцільної поведінки учнів початкових
класів містить суперечності між: прагненнѐм учителів до організації
екологічного вихованнѐ учнів початкових класів відповідно до
ювропейських оріюнтирів і переважаннѐм урочної форми роботи та
недостатнім усвідомленнѐм змісту екологічного вихованнѐ; розуміннѐм
учителѐми важливої ролі батьків в екологічному вихованні учнів у школі й
одноманітністя, несистемністя роботи з батьками.
Таким чином, результати констатувального етапу експерименту
засвідчуять, що існую нагальна потреба визначеннѐ педагогічних умов, ѐкі
сприѐли б подолання наѐвних недоліків, коригуваннѐ змісту, форм і
методів взаюмодії школи і сім’ї, спрѐмованої на формуваннѐ екологічно
доцільної поведінки учнів початкових класів.
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РЕЗЯМЕ
Колышкина А. Анализ готовности учителей начальных классов к формирования
экологически целесообразного поведениѐ школьников.
В статье обоснованы методы и результаты исследованиѐ готовности
учителей начальных классов к формирования экологически целесообразного поведениѐ
школьников. Исследование данной проблемы позволило выделить: особенности работы
учителей с родителѐми и учениками по формирования экологически целесообразного
поведениѐ; изучение состоѐниѐ взаимодействиѐ школы и семьи в контексте
формированиѐ экологически целесообразного поведениѐ учащихсѐ начальной школы.
Диагностика проводилась с помощья следуящих методов: анкетирование, беседы.
Выѐвлены противоречиѐ между: стремлением учителей к организации экологического
воспитаниѐ учащихсѐ начальных классов в соответствии с европейскими ориентирами
и преобладанием урочной формы работы; пониманием учителѐми важной роли
родителей в экологическом воспитании учащихсѐ в школе и однообразием,
несистемностья работы с родителѐми.
Ключевые слова: экологически целесообразное поведение, экологическое
воспитание, отношение к объектам природы, констатируящий этап эксперимента,
методы исследованиѐ, ученики начальной школы, учителѐ начальных классов.

SUMMARY
Kolyshkinа A. Analysis of the primary school teachers’ readiness for the formation of
ecologically expedient behavior of schoolchildren.
In the article the methods and results of research readiness of the primary school
teachers to form ecologically expedient behavior pupils are revealed. Environmentally
appropriate behavior of the primary school pupils is seen as steps and actions during the
direct and indirect interaction with nature, interconnected by the aim of saving nature due to
the peculiar for primary school pupils non-pragmatic subject-subject attitude to the objects
of nature or externally normalized adults (teachers, parents).
The study of the problem made it possible to distinguish: peculiarities of work of the
class teachers with parents and pupils on forming an ecologically expedient behavior; study
of the state of the interaction of school and family in the context of forming an ecologically
expedient behavior of the primary school pupils.
Diagnosis was conducted using the following methods: survey (involved ascertaining
whether the class teachers understand the nature of environmental education and ecologically
expedient behavior of the primary school pupils, including awareness of the importance of
forming ecologically expedient pupils’ behavior, favoring this or that forms and methods of
environmental education of pupils) and conversation (obtaining enhanced, compared to the
survey, information on teachers that clarifies the position of interaction with parents during the
formation of ecologically expedient behavior of a primary school teacher education among the
parents on environmental education). Analysis of the research methods made it possible to come
to such conclusions: in the minds of the vast majority of teachers scientific knowledge of nature
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and its health problems are associated with the education of the senses, very little attention is
paid to teachers’ coverage of value of inanimate world and problems related to its protection;
pedagogical education of parents on the subject is not widely reflected in the work of teachers.
There are revealed the contradictions between: the desire of teachers to ecological
education of primary school pupils in accordance with European guidelines and dominated time
limited forms of work; understanding the important role of teachers in the environmental
education of parents of pupils at the school and monotonous, not consistent work with parents.
Key words: environmentally appropriate behavior, ecological education, attitudes
toward objects of nature, ascertaining stage of the experiment, research methods, pupils of
primary school, primary school teachers.
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ФОРМУВАННа ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛа
В ІННОВАЦІЙНОМУ ПОЛІ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННа
Метоя статтл ю аналлз сутностл понѐть «компетентнлсть», «професлйна
компетентнлсть», «професлйна компетентнлсть учителѐ» за визначеннѐм влтчизнѐних
л зарублжних досллдниклв; здлйсненнѐ порлвнѐльного аналлзу досвлду крамн свлту щодо
формуляваннѐ клячових компетентностей учителѐ; детальне визначеннѐ змлстового
наповненнѐ понѐттѐ «професлйна компетентнлсть педагога»; досллдженнѐ
дидактичних можливостей лнновацлйного евристичного навчаннѐ в плдготовцл
майбутнлх педагоглв на рлвнл професлйних компетентностей. Представлено широкий
лнструментарлй евристичного навчаннѐ, ѐкий забезпечую досѐгненнѐ поставленом мети.
Ключові слова: компетенцлѐ, компетентнлсть, професлйна компетентнлсть,
компетентнлсний плдхлд, професлйна компетентнлсть вчителѐ, клячовл
компетентностл вчителѐ, евристичне навчаннѐ.

Постановка проблеми. Невід’юмноя рисоя сучасної освітньої
політики кожної держави ю інтеграціѐ в міжнародне співтовариство.
Реалізаціѐ ціюї мети передбачаю необхідність запровадженнѐ нових
підходів до всього навчально-виховного процесу. Одним із таких
інноваційних підходів виступаю компетентнісно оріюнтоване навчаннѐ.
Зазначимо, що понѐттѐ компетентнісної освіти прийшло до нас із
зарубіжних країн, де цей напрѐм дослідженнѐ активно розвиваютьсѐ ѐк у
теорії, так і на практиці. Поступове входженнѐ України в ювропейський та
світовий простір характеризуютьсѐ переосмисленнѐм, а потім і
впровадженнѐм ювропейських та світових стандартів освіти.
Компетентнісно оріюнтований підхід до стандартизації освіти
поширений у провідних країнах світу, де відбуваютьсѐ процес визначеннѐ
та відбору клячових компетентностей.
Останнім часом проблема професійної компетентності педагогічних
працівників перебуваю в центрі уваги дослідників. Цей факт ю визнаннѐм того,
що професійна компетентність відіграю провідну роль у педагогічній
діѐльності.
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На сьогоднішній день проблема підвищеннѐ рівнѐ професійної
компетентності майбутнього вчителѐ, здатного моделявати навчальновиховний процес, творчо мислити, бути генератором та реалізатором ідей,
упроваджувати нові технології в процес навчаннѐ та вихованнѐ ю
актуальноя й потребую дослідженнѐ в сучасних умовах.
Аналіз актуальних досліджень. Останніми роками в науковий обіг
уведено понѐттѐ «компетентнісний підхід» (О. Камишаченко, А. Хуторськой
та ін.) *9; 10+, ѐкий уперше розроблѐвсѐ в Англії та був відповіддя на
конкретне замовленнѐ професійної сфери, а отже, народжувавсѐ й
осмислявавсѐ поза освітоя.
Уведеннѐ компетентнісного підходу, на думку А. Хуторського, у
нормативну та практичну складові освіти дозволѐю вирішити загальну
проблему, коли процес оволодіннѐ пакетом теоретичних знань не
допомагаю вирішувати труднощі, а вимагаю використаннѐ цих знань длѐ
вирішеннѐ конкретних завдань або проблемних ситуацій *11].
Компетентнісний підхід не ю новим у визначенні цілей та змісту освіти.
Оріюнтаціѐ на засвоюннѐ вмінь, способів діѐльності, зокрема, узагальнених
способів діѐльності була провідноя у працѐх В. Давидова, І. Лернера,
М. Скаткіна та їхніх послідовників. У цьому аспекті були розроблені ѐк окремі
навчальні технології, так і навчальні матеріали. Проте дана оріюнтаціѐ не була
визначальноя, вона практично не використовуваласѐ при побудові типових
навчальних програм, стандартів і оцінних процедур. Тому сьогодні длѐ
реалізації компетентнісного підходу необхідно брати до уваги роботи
ювропейських педагогів і ті напрацяваннѐ вітчизнѐних учених, ѐкі
допомагаять визначити зміст і структуру компетентності взагалі та
професійної компетентності майбутнього педагога зокрема (О. Карпенко,
О. Лебедюв, В. Лозова, О. Овчарук, І. Прокопенко та ін.).
Залишаятьсѐ недостатньо дослідженими також шлѐхи формуваннѐ
професійних компетентностей майбутніх учителів, зокрема, дидактичні
можливості інноваційних педагогічних технологій у цьому процесі.
Мета статті – на основі аналізу сутності і змісту педагогічної
компетентності обґрунтувати дидактичні можливості інноваційного
евристичного навчаннѐ в її формуванні в майбутнього вчителѐ.
Методи дослідження: теоретичні – аналіз і синтез, узагальненнѐ,
конкретизаціѐ інформації з психолого-педагогічної літератури з питань
компетентнісного підходу до організації навчаннѐ майбутніх педагогів,
емпіричні – експериментальна перевірка дидактичних можливостей евристичного навчаннѐ студентів у формуванні їх професійних компетентностей.
Виклад основного матеріалу. Понѐттѐ «компетенціѐ» (від латинського
compete – домагаясѐ, відповідая, походжу) досить широко вживаютьсѐ в
різних галузѐх наукових знань. Так, у словниках «компетенціѐ» розглѐдаютьсѐ
ѐк коло питань, у ѐких певна лядина володію знаннѐм і досвідом, або в ѐкому
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будь-хто добре обізнаний *8+. Ці визначеннѐ ю загальними, вони містѐть певну
неточність: в одному випадку враховуютьсѐ досвід і знаннѐ, а в іншому –
абстрактне понѐттѐ «коло питань». Крім того, компетенціѐ (лат. сompetentia –
належність за правом) тлумачитьсѐ ще і в іншому плані: 1) коло повноважень
будь-ѐкого органу або посадової особи; 2) коло питань, у ѐких дані особи володіять пізнаннѐм і досвідом *7+. У цьому розумінні компетенціѐ вклячаю сукупність взаюмопов’ѐзаних ѐкостей особистості (знань, умінь, навичок і споробів діѐльності), ѐкі задаятьсѐ стосовно певного кола предметів і процесів, та
необхідних длѐ ѐкісної продуктивної діѐльності стосовно неї *10+. Тоді ѐк компетентність (лат. competens – здібний) вміщую інший зміст: 1) володіннѐ компетенціюя; 2) володіннѐ знаннѐми, ѐкі дозволѐять судити про будь-що *7+.
У процесі об’юктивного аналізу психолого-педагогічних досліджень
(Л. Карпової, Г. Онковича, С. Козак, Г. Данченко, С. Макаренко, О. Полуніної)
нами встановлено існуваннѐ ѐк широкого, так і більш вузького тлумаченнѐ
понѐттѐ «компетентність». У широкому розумінні понѐттѐ «компетентність» в
основному розуміютьсѐ ѐк ступінь зрілості лядини, ѐка припускаю певний
рівень психічного розвитку особистості (навченість і вихованість) та дозволѐю
індивіду успішно функціонувати в суспільстві. У вузькому – компетентність
розглѐдаютьсѐ в ѐкості діѐльнісної характеристики, тобто міра вкляченості
лядини в діѐльність, що передбачаю ціннісне ставленнѐ до останньої. Отже,
понѐттѐ «компетентність» можна розглѐдати ѐк готовність та здатність
лядини діѐти в будь-ѐкій сфері.
Побудова освіти на основі компетентності, зазначаю І. Зѐзян, ю одним із
аспектів модернізації освіти, що слугую кроком переходу від парадигми
предметно-знаннювої освіти до моделі формуваннѐ цілісного досвіду
вирішеннѐ життювих проблем, виконаннѐ клячових функцій, що належать до
багатьох сфер культури й виконаннѐ багатьох соціальних ролей. Зокрема, він
зазначаю: «Завжди було зрозуміло, що компетентність не тотожна
одержання диплома, а пов’ѐзана з деѐкими «додатковими» передумовами
розвитку спеціаліста, його власним творчим потенціалом і ѐкістя освіти, ѐку
він одержав. Саме у професійній школі, оріюнтованій на компетентність,
народилисѐ такі специфічні методи підготовки компетентних спеціалістів, ѐк
задачний підхід, імітаційно-моделявальний, проектний і контекстний методи
навчаннѐ, інтеграціѐ навчальної й дослідницької роботи» *3, 318–328].
Ми вважаюмо, що й евристичний підхід до організації навчаннѐ
майбутніх педагогів забезпечить формуваннѐ їх професійної компетентності.
До змісту професійної компетентності І. Зѐзян вклячаю знаннѐ
предмета, методики його викладаннѐ, педагогіки і психології та рівень
розвитку професійної самосвідомості, індивідуально-типові особливості й
професійно значущі ѐкості *5, 67].
До елементів професійної компетентності О. Дубасеняк відносить:
•спеціальну компетентність у галузі дисципліни, що викладаютьсѐ;
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•методичну компетентність у галузі формуваннѐ знань, умінь і навичок;
•психолого-педагогічна компетентність у галузі мотивів, здібностей,
спрѐмованості;
•аутопсихологічну компетентність – рефлексіѐ педагогічної діѐльності *6, 59].
Виділѐять такі компоненти професійної компетентності майбутніх
учителів:
•мотиваційно-ціннісний (поглѐди, уѐвленнѐ, сподіваннѐ, мотивації);
•когнітивно-технологічний (володіннѐ відповідними знаннѐми та вміннѐми
їх застосовувати на практиці);
•комунікативний (володіннѐ культуроя спілкуваннѐ, здатність створявати
атмосферу комфортності тощо);
•рефлексивно-діѐльнісний (здатність до критичного самоаналізу,
самооцінки, готовність до змін тощо);
•морально-етичний (поважаннѐ гідності дитини, такт, толерантність,
емпатіѐ тощо) *1, 92].
М. Чошанов у своюму дослідженні зазначаю, що компетентність
учителѐ, по-перше, виражаю значеннѐ традиційної тріади «знаннѐ, уміннѐ,
навички», поюднуячи їх між собоя; по-друге, визначаютьсѐ ѐк поглиблене
знаннѐ предмета; по-третю, компетентність доцільна длѐ опису реального
рівнѐ підготовки педагога, ѐкого вирізнѐю здатність з-поміж розмаїттѐ рішень
обирати найбільш оптимальне, аргументовано відкидати хибні рішеннѐ,
піддавати сумнівам ефективність, тобто володіти критичним мисленнѐм; почетверте, компетентність передбачаю постійне оновленнѐ знань, володіннѐ
новоя інформаціюя длѐ успішного вирішеннѐ професійних завдань у даний
час і в даних умовах, тобто компетентність ю здатністя до актуального
виконаннѐ діѐльності; по-п’ѐте, компетентність вклячаю в себе ѐк змістовий
(знаннѐ), так і процесуальний (уміннѐ) компоненти. Це означаю, що
компетентний педагог повинен не лише розуміти сутність проблеми, але й
уміти практично її вирішувати. Компетентний спеціаліст у залежності від
конкретних умов може застосувати певний метод вирішеннѐ проблеми. На
основі цих тверджень учений винаходить «формулу компетентності», ѐка, на
його думку, маю такий виглѐд: компетентність = мобільність знань + гнучкість
методу + критичність мисленнѐ *12, 6].
Одним із ефективних механізмів підготовки майбутніх педагогів на
рівні професійних компетентностей ми вважаюмо досліджувану нами
евристичну технологія навчаннѐ.
Евристичне навчаннѐ – оригінальна науково-педагогічна концепціѐ,
ѐка пропоную студентам самостійно «відкривати знаннѐ», порівняячи їх із
культурно-історичними аналогами, вибудовуячи при цьому індивідуальну
траюкторія власної освіти.
Основна ідеѐ евристичного навчаннѐ – це стабільна й глибока довіра до
творчого потенціалу кожного студента, обумовлена цим поставка його
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пізнавально-творчої (пошукової, дослідницької, проектної, художньої,
конструкторської) діѐльності на перше місце в усій системі навчаннѐ *2, 175].
Цѐ інноваційна освітнѐ технологіѐ передбачаю, насамперед, уміннѐ студентів
виѐвлѐти проблему, визначати мету, завданнѐ, і безпосередньо знаходити
свої варіанти її розв’ѐзаннѐ. В умовах евристичного навчаннѐ студенти самостійно справлѐятьсѐ з поставленими завданнѐми та проѐвлѐять творчі вміннѐ.
Основний критерій оцінки в умовах евристичного навчаннѐ –
особистісне зростаннѐ студента (учнѐ), порівнѐннѐ його із самим собоя за
певний період навчаннѐ. Евристичні форми занѐттѐ вклячаять відповідні
методи навчаннѐ. Сутність евристичних методів навчаннѐ полѐгаю у взаюмодії
викладача й студентів на основі створеннѐ інформаційно-пізнавальної
суперечності між теоретично можливим способом вирішеннѐ проблеми й
неможливістя застосувати його практично. Евристичні методи вико ристовуять також із метоя організації самостійної роботи студентів щодо засвоюннѐ частини програми за допомогоя проблемно-пізнавальних завдань.
Викладач, визначивши обсѐг, рівень складності навчального
матеріалу, викладаю його у формі евристичної бесіди, дискусії чи
дидактичної гри, поюднуячи часткове поѐсненнѐ нового матеріалу з
постановкоя проблемних питань, пізнавальних завдань чи експерименту.
Це спонукаю студентів до самостійної пошукової діѐльності, оволодіннѐ
прийомами активного мовленнювого спілкуваннѐ, постановки й вирішеннѐ
навчальних проблем.
Такий широкий інструментарій евристичного навчаннѐ створено длѐ
розвитку творчої особистості. Він здатен активізувати пізнавальну
діѐльність студентів, тобто підвищити рівень усвідомленого пізнаннѐ
об’юктивно-реальних закономірностей у процесі навчаннѐ.
У дослідженні ми визначили також, що особливе значеннѐ у
формуванні професійних компетентностей майбутніх педагогічних
працівників маю організаціѐ пізнавально-творчої (евристичної) професійної
діѐльності студентів під час проходженнѐ навчальної й виробничої практики.
Адже майбутнім учителѐм треба бути готовими до того, що в повсѐкденному
житті постійно доведетьсѐ працявати в непередбачених, нестандартних
умовах, в умовах дефіциту часу та інформації. Тому необхідно сформувати
вміннѐ не лише швидко пристосовуватисѐ до ситуації, що зміняютьсѐ, але й
прийнѐти правильне рішеннѐ, щоб у повній мірі реалізувати зміст освіти й
вихованнѐ, допомогти вихованця знайти правильний шлѐх вирішеннѐ його
проблем. А такі вміннѐ можуть бути сформовані тільки в реальних або
змодельованих умовах майбутньої професійної діѐльності. Під час
педагогічної практики створяятьсѐ умови, що максимально наближені до
самостійної професійної педагогічної діѐльності, а, відповідно, і до
формуваннѐ професійних педагогічних компетентностей.
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Ми керувалисѐ думкоя дослідників, що практика відіграю
системоутворявальну роль у формуванні творчої особистості майбутнього
фахівцѐ. Під час практики у студента формуятьсѐ творчі вміннѐ, що входѐть
до структури професійної компетентності, ѐк: аналізувати навчальновиховний процес і професійні ситуації; уміннѐ спостерігати динаміку змін
знань, умінь і навичок учнів; розв’ѐзувати нестандартні професійні задачі
діѐльності тощо. У ході практики студенти засвояять спеціальні знаннѐ в
своїй професійній діѐльності, теоретичні положеннѐ набуваять длѐ них
особистісне значеннѐ. Практика даю можливість перекласти професійні
знаннѐ на ѐзик практичних дій, практичних ситуацій, тобто стати засобом
розв’ѐзаннѐ практичних задач *4+ та формуваннѐ професійних
компетентностей майбутніх педагогічних працівників.
У проведеному нами дослідженні практика виконувала функція
перевірки теорії й певноя міроя забезпечувала почуттюву основу
професійного мисленнѐ та була елементом пізнаннѐ сутності професійної
діѐльності. Навчальна й виробнича практика була визначена провідноя
дидактичноя умовоя формуваннѐ професійних компетентностей студентів.
Ми виходили з того, що дидактична умова – це створене спеціальне
середовище в навчальному процесі. Це середовище не виникаю само по собі,
а маю бути штучно створеним і керованим суб’юктами навчального процесу з
метоя оптимального перебігу практичного навчаннѐ, ѐке забезпечую
професійно-творчий розвиток студентів. Професійна практика – реальне
професійне середовище, де формуютьсѐ готовність студентів до професійнотворчої діѐльності на компетентнісному рівні.
З позицій проблеми формуваннѐ особистості професіонала в період
проходженнѐ практики професійно-творче становленнѐ студентів зводитьсѐ
до формуваннѐ внутрішньої готовності до усвідомлених уѐвлень, реалізації
перспектив розвитку професійної майстерності, творчості. У дослідженні ми
висунули припущеннѐ, що длѐ того, щоб практичне навчаннѐ студентів дійсно
послужило одним із головних етапів формуваннѐ їх професійних
компетентностей, професійна практика, ѐк і будь-ѐка інша діѐльність,
повинна бути привабливоя і значимоя длѐ студентів.
У дослідженні ми висунули також припущеннѐ, що професійна
практика не приваблива й особистісно не значима длѐ студента, ѐкщо вона
не маю дослідницького й евристичного характеру. Щоб перевірити
достовірність цього припущеннѐ, ми використовували різні форми
евристичної та креативної діѐльності під час організації і проведеннѐ всіх
видів практичного навчаннѐ з метоя формуваннѐ професійних
компетентностей.
Найефективніше оволодіти професійними компетентностѐми майбутні
педагоги можуть тільки при роботі безпосередньо з учнѐми під час
виробничої професійної практики, коли студенту даютьсѐ право самостійно,
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але під контролем методичного керівника практики, розв’ѐзувати професійні
задачі різного рівнѐ складності, здійснявати викладацьку діѐльність уже не
теоретично, а в реальній педагогічній ситуації, визначати подальшу
перспективу власного професійного розвитку. Отже, професійна практика,
робота безпосередньо з учнѐми ю найбільш сприѐтливим дидактичним
середовищем длѐ формуваннѐ всіх компонентів професійної компетентності
студентів педагогічного університету. Крім того, робота в реальному
педагогічному середовищі ю потужним мотиваційним фактором у процесі
формуваннѐ майбутніх учителів.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, теоретичний аналіз досліджуваного наукового феномена –
«компетентність», «професійна компетентність», «професійна компетентність
учителѐ» розглѐдаютьсѐ в науці неоднозначно. Зміст цих понѐть
трансформуютьсѐ відповідно до змін, що відбуваятьсѐ в суспільстві, освіті й
розглѐдаютьсѐ під різними кутами зору.
Експериментальне
дослідженнѐ
дидактичних
можливостей
евристичного навчаннѐ у формуванні професійних компетентностей
майбутніх учителів довело, що завдѐки стабільній і глибокій довірі до
творчого потенціалу кожного студента, обумовленій цим організації його
пізнавально-творчої (пошукової, дослідницької, проектної, конструктивної)
діѐльності таке навчаннѐ створяю умови длѐ підготовки майбутніх
педагогів на рівні професійних компетентностей.
Перспективоя подальших наукових розвідок може стати
дослідженнѐ інших інноваційних педагогічних технологій, ѐкі забезпечуять
навчаннѐ студентів на рівні професійних компетентностей.
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РЕЗЯМЕ
Кривонос О. Формирование педагогической компетентности будущего учителѐ в
инновационном поле эвристического обучениѐ.
Цель статьи – анализ содержаниѐ понѐтий «компетентность»,
«профессиональнаѐ компетентность», «профессиональнаѐ компетентность учителѐ»
по определения отечественных и зарубежных исследователей; осуществление
сравнительного анализа опыта стран мира касательно формированиѐ клячевых
компетентностей учителѐ; конкретное определение содержательного наполнениѐ
понѐтиѐ «профессиональнаѐ компетентность педагога»; исследование дидактических
возможностей инновационного эвристического обучениѐ в подготовке будущих
педагогов на уровне профессиональных компетентностей. Представлена
характеристика широкого инструментариѐ эвристического обучениѐ, который
способствует достижения цели исследованиѐ.
Ключевые слова: компетентность, профессиональнаѐ компетентность,
профессиональнаѐ компетентность учителѐ, клячевые компетентности учителѐ,
эвристическое обучение.

SUMMARY
Krіvonos O. The formation of pedagogical competence of the future teacher in
innovative time of heuristic learning.
The purpose of the article is to analyze the concepts of “competence”, “teacher’s
professional competence” by definitions of native and foreign researchers; realization of
comparative analysis of the experience of world countries the main idea of which consists in
formation of teacher’s key competencies; detailed definition of the concept of “teacher’s
professional competence”. In particular, it is possible to generalize that development of
professional competence is a dynamic process of learning and modernization of professional
experience, which provides the development of individual professional qualities, accumulation of
professional experience that provides continuous development and self-perfection. Introduction
of competence approach in the preparation of future teachers allows not only applying for the
knowledge and skills but also forms the ability to practical activity in specific professional
situations, creative decision of the professional problems and also allows to navigate easily in
professional environment. Such approach provides a high level of preparation and adaptation of
specialists for realization creative plans in educational process.
The most effective way to acquire professional competences by the future teachers is
to work directly with students during the production of the professional practice, when
students are given the right to work independently, but under the control of the head of the
methodological practice, to solve professional tasks of different levels of complexity, to carry
out teaching activities not theoretically but in real pedagogical situations, to identify the
future prospects for their own professional development.
It is identified that one of the effective ways of forming professional competences is
the use of didactics possibilities of the innovative heuristic study in preparation of the future
teachers. In this article the wide tool of heuristic studies which provides achievement of the
put purpose is presented. The experimental investigation of didactic possibilities of heuristic
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study in the formation of professional competence of future teachers was proved due to
stable and deep trust to creative potential of every student which contributes to informative
and creative (searching, research, project, structural) activity, such teaching creates
conditions for training future teachers at the level of professional competence.
Prospects for further studies can be researches of other innovative pedagogical
technologies, which provide the training of students at the level of professional competence.
Key words: competence, professional competence, teacher’s professional
competence, teacher’s key competencies, heuristic study.

УДК 378.147
Людмила Луцинкевич
Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж

ОРГАНІЗАЦІа ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІаЛЬНОСТІ В ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ КОЛЕДЖУ
У статтл висвлтляютьсѐ проблема використаннѐ технологлм групового
навчаннѐ. Зосереджено увагу на тому, що в умовах коледжу одним лз шлѐхлв розв’ѐзаннѐ
проблеми вдосконаленнѐ плдготовки майбутнлх учителлв початковом школи ю
використаннѐ сучасних лнновацлйних технологлй, зокрема технологлм групового навчаннѐ
студентлв. У ходл теоретичного та емплричного досллдженнѐ плдтверджено, що
групова навчальна длѐльнлсть плдвищую ефективнлсть реаллзацлм функцлй л завдань
плдготовки майбутнлх фахлвцлв педагоглчном галузл. Аналлз особливостей органлзацлм
груповом навчальном длѐльностл й роботи студентлв у маллй групл в ходл навчальних
занѐть сприѐв розробцл методичних рекомендацлй, ѐкл пропонуятьсѐ у статтл.
Ключові слова: групова навчальна длѐльнлсть, мала група, технологлѐ
навчаннѐ, сплвпрацѐ, групова взаюмодлѐ, компетентнлсть.

Постановка проблеми. Сучасна вища освіта маю забезпечувати
підготовку
висококваліфікованого
спеціаліста,
ѐкий
буде
конкурентоспроможним і користуватиметьсѐ попитом на ринку праці.
Проте шлѐхи підвищеннѐ її ѐкості залишаятьсѐ ще недостатньо вивченими.
Ми виходимо з того, що в умовах педагогічного коледжу одним із шлѐхів
розв’ѐзаннѐ проблеми вдосконаленнѐ підготовки майбутніх учителів
початкової школи ю використаннѐ сучасних інноваційних технологій,
зокрема групового навчаннѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз ступенѐ розробленості
освітніх досліджень групової навчальної діѐльності майбутніх учителів
показую, що наукові розвідки в цьому напрѐмі не ю новими.
Проблеми підготовки майбутнього вчителѐ висвітлено в наукових
працѐх С. С. Вітвицької, С. У. Гончаренка, О. А. Дубасеняк, Н. В. Кузьміної,
Я. Н. Куляткіна, В. І. Лозової, А. К. Маркової, Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоювої,
А. В. Хуторського та ін. Питаннѐ фахової підготовки вчителѐ початкової
школи проаналізовано в роботах О. А. Абдулліної, П. а. Гальперіна,
Д. Б. Ельконіна,
Г. М. Падалки,
О. а. Савченко,
В. О. Сластьоніна,
Н. Ф. Тализіної, Л. О. Хомич та ін.

302

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)

Проблемами групової навчальної діѐльності студентів займалисѐ відомі
педагоги і психологи Г. М. Андреюва, Ю. І. Головаха, В. П. Казміренко,
а. Л. Коломінський, Р. С. Немов, А. В. Петровський, Л. І. Уманський та ін.
Практичне застосуваннѐ групового навчаннѐ у викладанні різних дисциплін
досліджували науковці К. О. Бабанов, О. Г. арошенко, М. Д. Виноградов,
В. В. Котов, ѐк технології навчаннѐ – О. І. Пометун, Л. В. Пироженко, ѐк
взаюмодії – у досвіді та педагогічних працѐх учителів-новаторів
Ш. О. Амонашвiлi,
С. М. Лисенкової,
I. П. Волкова,
В. Ф. Шаталова,
М. I. Щютiнiна та ін.
Проте, незважаячи на отримані науковцѐми результати й наѐву
науково-теоретичну та методичну літературу, проблема залишаютьсѐ
актуальноя. Вона потребую подальшої розробки щодо використаннѐ
групової навчальної діѐльності в підготовці майбутніх учителів початкової
школи в умовах коледжу.
Мета дослідження – обґрунтувати ефективність використаннѐ
групової навчальної роботи у процесі підготовки майбутніх учителів
початкової школи та на основі теоретичних матеріалів і власного досвіду
сформулявати окремі практичні й методичні рекомендації з проблеми.
Методи дослідження: абстрагуваннѐ, порівнѐльний аналіз та
узагальненнѐ літературних джерел; бесіда, спостереженнѐ, вивченнѐ
результатів діѐльності викладачів і студентів, самоаналіз навчальних занѐть.
Виклад основного матеріалу. У системі вищої освіти відбуваятьсѐ
перетвореннѐ, що маять соціальну значущість, особливо длѐ студента ѐк
суб’юкта навчального процесу через здійсненнѐ значного впливу на його
почуттѐ, ментальність, світосприйнѐттѐ, самоусвідомленнѐ. За новоя
освітньоя парадигмоя, ѐкісна підготовка майбутнього фахівцѐ не може
бути вимірѐна кількістя засвоюних ним знань із навчальних дисциплін,
головним ю поліпшеннѐ базових характеристик його підготовки,
формуваннѐ професійних і особистісних компетентностей, активності,
творчості. Вбачаюмо можливим зробити це шлѐхом адекватної організації
навчальної діѐльності. На нашу думку, в умовах педагогічного коледжу
одним із шлѐхів розв’ѐзаннѐ цих завдань ю організаціѐ й використаннѐ
групової навчальної діѐльності студентів.
Слід зауважити, що термін «групова навчальна діѐльність» ученими
тлумачитьсѐ по-різному. У педагогічній літературі ми виѐвили різні підходи.
М. В. Артяшина розглѐдаю групову навчальну діѐльність студентів ѐк
форму їх спільної діѐльності у складі малих груп, у ѐкій виділѐять індивідуально-групову, парно-групову, фронтально-групову та групову форми *1, 7–8].
Л. І. Даниленко визначаю групову навчальну діѐльність ѐк окремий
вид урочної діѐльності учнів, ѐкий вони виконуять у складі малих
навчальних груп, де спілкуваннѐ виступаю одночасно умовоя та
результатом діѐльності *3, 83+.
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Х. Й. Лійметс характеризую групову навчальну діѐльність ѐк форму
організації навчаннѐ, що забезпечую можливість управліннѐ становленнѐм
внутрішньоколективних особистісних взаюмостосунків; ѐк безпосередня
взаюмодія, спільну узгоджену діѐльність між тими, хто навчаютьсѐ, при
цьому прѐмий контакт із викладачем відсутній *4, 23+.
О. І. Пометун і Л. В. Пироженко групову навчальну роботу розглѐдаять
ѐк фронтальну форму організації навчальної діѐльності, ѐка передбачаю
навчаннѐ одніюя лядиноя (здебільшого вчителем) групи учнів чи цілого
класу, а групове навчаннѐ – ѐк одну з інтерактивних технологій *6, 19–20].
Г. К. Селевко характеризую групові способи навчаннѐ ѐк такі, що
даять можливість педагогу обміняватись інформаціюя з усіюя групоя, а
також приділѐти увагу окремим учнѐм у ѐкості репетитора *9, 251+.
Аналіз психолого-педагогічної літератури даю підстави визначити
групову навчальну діѐльність ѐк технологія та форму організації навчаннѐ
студентів у малих групах, об’юднаних загальноя навчальноя метоя при
опосередкованому керівництві викладачем. За такої організації навчальної
роботи викладач маю можливість керувати навчально-пізнавальноя
діѐльністя студентів через завданнѐ, ѐкі він пропоную групі. Стосунки між
педагогом і студентами на занѐтті набираять характеру співпраці, під час
групової діѐльності студенти активно спілкуятьсѐ між собоя, допомагаять
один одному, співпрацяять.
Дослідженнѐ і практичний досвід засвідчуять, що групова навчальна
діѐльність сприѐю активізації й результативності навчаннѐ майбутніх
фахівців; формування гуманістичної спрѐмованості особистості студента,
його самостійності, культури педагогічного спілкуваннѐ; розвиваю вміннѐ
доводити й відстоявати власну точку зору та враховувати думку інших.
Групове навчаннѐ в порівнѐнні з іншими організаційними формами
маю значні переваги: оптимізую виконаннѐ роботи викладача і студентів;
підвищую ефективність засвоюннѐ навчального матеріалу, удосконаляю
вміннѐ й навички; формую мотиви навчаннѐ, професійний інтерес, особисту
відповідальність студента за результати навчаннѐ; активізую навчальну
діѐльність (плануваннѐ, операційно-діѐльнісний компонент, рефлексія,
самоконтроль, взаюмоконтроль).
У процесі навчаннѐ майбутніх учителів початкової школи ефективноя
ю робота в малих групах. Вона використовуютьсѐ длѐ того, щоб зацікавити
студентів новоя темоя, навчальноя інформаціюя, вивчити або закріпити
матеріал, виконати практичні дії, розробити проект, знайти шлѐхи
розв’ѐзаннѐ проблеми тощо. Групова робота дозволѐю легко й
результативно поюднувати різні види роботи і ю базовоя при використанні
інноваційних методів і технологій навчаннѐ.
Групова діѐльність у ході навчального занѐттѐ даю змогу розширити
функції його етапів і урізноманітнити види й способи роботи студентів.
304

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)

Ефективним на занѐтті ю обговореннѐ в малих групах педагогічних проблем,
що може бути складовоя частиноя проблемної лекції, семінару, практичного
занѐттѐ тощо. Робота в таких групах дозволѐю студентам знаходити відповіді
на поставлені питаннѐ, акумулявати ідеї, аналізувати й порівнявати дефініції,
виѐвлѐти проблеми та способи розв’ѐзаннѐ педагогічних суперечностей,
обміняватисѐ досвідом, наводити приклади, обговорявати основні
положеннѐ із запропонованого тексту, опорного конспекту тощо.
Використаннѐ технології групової навчальної роботи на занѐтті
передбачаю виконаннѐ запропонованого викладачем навчального
завданнѐ і маю таку логіку: отримавши завданнѐ, студенти об’юднуятьсѐ в
малі групи; виконуять завданнѐ; складаять звіт про результати роботи та
презентуять їх загальній студентській групі у формі повідомленнѐ,
узагальненої таблиці, моделі тощо.
Ми переконалисѐ, що в мікрогрупі доцільно використовувати
інтерактивні методи навчаннѐ: «мозковий штурм», дискусія, ділову гру,
«кейс-стаді» тощо.
В організації навчаннѐ студентів у малій групі рекомендуюмо:
 ретельно планувати роботу. Добре продумати, ѐким чином
об’юднати студентів у малі групи; чітко поставити завданнѐ, забезпечити
усвідомленнѐ ними того, що вони повинні досѐгти в результаті;
регламентувати тривалість роботи в малих групах, визначити спосіб звіту
перед аудиторіюя;
 чітко визначати кількісний склад групи. Оптимальна кількість
студентів у малій групі залежить від числа студентів у загальній групі та на
занѐтті; характеру й обсѐгу завданнѐ, ѐке виконуватиметьсѐ; наѐвності
необхідних матеріалів, обладнаннѐ; відведеного на виконаннѐ завданнѐ
часу тощо. Звертаюмо увагу на те, що чергуваннѐ та поюднаннѐ різних за
складом груп (пари, трійки) під час занѐттѐ сприѐю кращому обміну
знаннѐми, досвідом студентів;
 об’юднувати студентів у групи оперативно. Існуять різноманітні
способи об’юднаннѐ студентів у малі групи: за розміщеннѐм студентів в
аудиторії (на нашу думку, найоптимальніший), за бажаннѐм, за абеткоя, за
допомогоя підготовлених викладачем списків, за обраним кольором, за
пронумерованими фішками тощо. Способи рекомендуюмо змінявати, але
головне – не витрачати часу на складні способи об’юднаннѐ груп, надавати
можливість усім студентам обмінѐтисѐ знаннѐми, уміннѐми, досвідом,
долучитисѐ до спільної творчої діѐльності, співпраці, групової взаюмодії;
 проводити точний і короткий інструктаж на початку групової
навчальної діѐльності. Інструкціѐ маю бути простоя, упорѐдкованоя. Варто
послідовно поѐснявати учасникам мікрогрупи, що потрібно робити. Слід
уникати складних формулявань. Бажано переконатисѐ, що студенти
розуміять і можуть виконати те, що від них вимагаютьсѐ. Під час
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інструктажу використовувати слова, оріюнтовані на дія: знайти, записати,
повідомити, запропонувати іншим групам тощо. Доцільно роздати
друковані завданнѐ (або записати їх на картці, слайді);
 чітко визначати час, відведений на роботу (записати його на
дошці). Це допоможе ефективно організувати роботу. Не слід давати
студентам надто багато часу – вони відволікатимутьсѐ або нудьгуватимуть.
Перед закінченнѐм роботи варто обійти групи, нагадати про її регламент;
 розподілѐти функції (обов’ѐзки або ролі) у мікрогрупі. Длѐ
ефективної організації роботи малої групи бажано обрати з її учасників
ведучого длѐ проведеннѐ діалогу або дискусії, секретарѐ длѐ веденнѐ
протоколу обговореннѐ й запису ідей учасників, доповідача длѐ
представленнѐ результатів роботи групи на презентації (захисті) результатів
роботи перед аудиторіюя, відповідального за дотриманнѐ часу тощо;
 забезпечувати контрольно-корекційну поточну роботу. Слід сприѐти
в роботі студентам, а саме: переходити від групи до групи, спостерігаячи за
виконаннѐм завданнѐ, відповідати на запитаннѐ, надавати допомогу при
усуненні труднощів, що виникаять. Корисними будуть додаткові інструкції;
 ретельно продумувати спосіб перевірки виконаннѐ завданнѐ. Під
час інструктажу слід поѐснити студентам, ѐким чином перевірѐтиметьсѐ
виконаннѐ завданнѐ. Спосіб його перевірки визначаютьсѐ дидактичноя
метоя, формоя організації навчаннѐ (лекціѐ, практичне занѐттѐ), етапом
навчальної роботи (актуалізаціѐ опорних знань студентів, засвоюннѐ нових
знань, їх систематизаціѐ), складністя завданнѐ (репродуктивне, творче),
кількістя часу на його виконаннѐ.
Звертаюмо увагу організаторів групової навчальної роботи на ймовірні
труднощі: вірогідність виникненнѐ складнощів при об’юднанні студентів у
групи; необхідність додаткових затрат часу на підготовку деѐких видів
групової роботи; можливість здобуттѐ всіма групами однакових результатів у
деѐких завданнѐх, що ускладняю подальше колективне обговореннѐ тощо.
Досвід нашої роботи довів, що в підготовці майбутніх учителів
початкової школи ефективним у процесі навчаннѐ ю використаннѐ
технології роботи в парах. Вона дозволѐю реалізовувати завданнѐ фахової
підготовки студентів, подібні до тих, що забезпечую організаціѐ групової
навчальної діѐльності в малій групі: набути навичок співробітництва,
оволодіти вміннѐми висловляватисѐ, активно слухати й діѐти тощо. Разом
із тим, парна робота ю більш оптимальноя щодо її організації (відсутнѐ
потреба в утворенні груп, облаштуванні аудиторії тощо).
Роботу в парах можна використовувати длѐ досѐгненнѐ будь-ѐкої
дидактичної мети: засвоюннѐ педагогічної теорії, закріпленнѐ й перевірка
знань, формуваннѐ практичних умінь тощо. За умов парної роботи всі
студенти отримуять можливість говорити, висловляватисѐ. Така взаюмодіѐ
дозволѐю їм обміркувати думку, обмінѐтись ідеѐми з партнером і лише потім
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озвучити свій результат перед колективом студентів. Вона сприѐю розвиткові
навичок спілкуваннѐ, уміннѐ висловляватисѐ, критично мислити,
переконувати й вести дискусія. Під час роботи в парах можна швидко
виконати педагогічні завданнѐ, ѐкі за інших умов потребуять значної витрати
часу. Серед них можна назвати такі: обговорити текст, завданнѐ; взѐти
інтерв’я, визначити ставленнѐ іншого студента до будь-ѐкої навчальної або
професійно-педагогічної проблеми, ситуації; зробити аналіз чи
взаюморедагуваннѐ письмової роботи, домашнього завданнѐ; проаналізувати
разом проблему, вправу; протестувати й оцінити дії один одного; дати
відповіді на запитаннѐ викладача; порівнѐти записи за схемоя тощо.
Пропонуюмо такий алгоритм організації роботи студентів у парі на
занѐтті: прочитати завданнѐ та інформація до його виконаннѐ; визначити хід
діалогу; висловити свої думки, поглѐди на проблему по черзі; виробити
спільну думку; визначити доповідача, ѐкий повідомить про результати
роботи пари; проіляструвати результати; рефлексіѐ навчально-пізнавальної
діѐльності.
У процесі організації навчальної діѐльності студентів за допомогоя
парної роботи рекомендуюмо викладачам:
 ретельно планувати роботу пари (за аналогіюя до роботи малої
групи);
 правильно організувати спілкуваннѐ. Рекомендуюмо підготувати
студентів до ефективного спілкуваннѐ в парі, озброївши їх необхідними
знаннѐми та вміннѐми, інформаціюя. Слід дати студентам рекомендації,
ѐкі сприѐтимуть їх ефективному спілкування та співпраці. Пропонуюмо
студентам використовувати мову тіла, сідати обличчѐм до співрозмовника,
встановлявати контакт очима, допомагати партнерові висловити думку,
використовувати слова та жести заохоченнѐ (кивок головоя, доброзичливу
усмішку, схвальні вигуки), за потреби говорити чітко, по суті справи,
наводити приклади, поѐснявати свої думки, ставити додаткові запитаннѐ,
ѐкі допоможуть проѐснити ситуація. Наприклад: «ак ти вважаюш … ?», «Ти
справді маюш на увазі … ?» тощо;
 проводити точний і короткий інструктаж. Рекомендуюмо зробити
застереженнѐ студентам: під час активного слуханнѐ не давати поради, не
змінявати теми розмови, не допускати негативних оцінок співрозмовника
(в основі оціняваннѐ – проблема, завданнѐ, ѐке необхідно виконати), не
перебивати, не гаѐти часу тощо;
 стежити за роботоя пар та забезпечувати об’юктивну перевірку
роботи. Перевагу слід віддавати способам самоконтроля й
саморегуляваннѐ;
 створявати умови длѐ розвитку і використаннѐ рефлексії. Слід
оріюнтувати рефлексія на навчальну діѐльність Варто розвивати у студента
вміннѐ спрѐмовувати мисленнѐ на самого себе, індивідуальні процеси
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засвоюннѐ соціально-педагогічного досвіду, усвідомленнѐ структури навчальної роботи, майбутньої професійної діѐльності та їх результатів. Клячовим завданнѐм рефлексії в технології парної навчальної діѐльності ю зверненнѐ кожного суб’юкта взаюмодії на власну особистість (цінності, властивості,
ѐкості, інтереси, мотиви, слова, почуттѐ), можливості, емоційний стан тощо.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Робота над
проблемоя доводить, що конструктивним у підвищенні ѐкості підготовки
майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу ю організаціѐ їх
групової навчальної діѐльності ѐк сучасної технології та організаційної форми
навчаннѐ.
Групова робота ѐк сучасна технологіѐ навчаннѐ маю велике значеннѐ в
діѐльності ѐк викладача, так і студента. Викладач набуваю нової, не менш
важливої длѐ навчального процесу, ролі організатора самостійної навчальнопізнавальної, дослідницької, творчої діѐльності студентів. Його функціѐ не
зводитьсѐ до засвоюннѐ змісту освіти: системи знань, практичних умінь,
навичок, різнобічного досвіду. Головне в його роботі – сприѐти майбутнім
учителѐм самостійно здобувати професійні знаннѐ, критично осмислявати
отриману інформація, розвивати педагогічні вміннѐ й здібності
(комунікативні, дидактичні, організаційні, креативні тощо), розв’ѐзувати
проблеми та здійснявати усе це в атмосфері співробітництва,
взаюморозуміннѐ, утвердженнѐ високих моральних цінностей. Участь
студентів у груповій навчальній діѐльності актуалізую їхні знаннѐ, уміннѐ й
навички, удосконаляю та збагачую методи, організаційні форми, засоби
навчаннѐ. Групова робота в навчально-виховному процесі готую студентів ѐк
до життѐ, так і до професійної діѐльності, що ю особливо важливим у
підготовці майбутнього вчителѐ початкової школи, адже саме він закладаю
фундаментальні основи духовності, освіченості, культури та життювого
досвіду дитини.
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РЕЗЯМЕ
Луцинкевич Л. Организациѐ групповой учебной деѐтельности в подготовке
будущих учителей начальной школы в условиѐх колледжа.
В статье раскрываетсѐ проблема использованиѐ технологии группового
обучениѐ. Сосредоточено внимание на том, что одним из путей совершенствованиѐ
подготовки будущих учителей начальной школы в условиѐх колледжа ѐвлѐетсѐ
использование современных инновационных технологий, в частности, технологии
группового обучениѐ студентов. В ходе теоретического и эмпирического исследованиѐ
подтверждено, что групповаѐ учебнаѐ деѐтельность повышает эффективность
реализации функций и задач подготовки будущих специалистов педагогической
отрасли. Анализ особенностей организации групповой учебной деѐтельности и работы
студентов в малой группе в ходе учебных занѐтий способствовал разработке
методических рекомендаций, которые предлагаятсѐ в статье.
Ключевые слова: групповаѐ учебнаѐ деѐтельность, малаѐ группа, технологиѐ,
сотрудничество, групповое взаимодействие, компетентность.

SUMMARY
Lutsynkevych L. Organization of group learning activities in the training of future
primary school teachers in the college environment.
The article highlights the problem of using technology for group learning. The author
focuses on the fact that in terms of college one of the ways to solve the problem of improving
the training of future primary school teachers is the use of modern innovative technologies,
in particular technologies of group learning of students.
The problem of group training in psycho-pedagogical science is not new, but its
relevance is not lost in connection with the new tasks of quality training of students. In the
system of higher education the college occupies an important place as a modern higher
education institution which can provide training of highly competitive professionals.
The author believes that in the conditions of pedagogical college one of the ways to
improve the quality of training of future primary school teachers is the use of modern
innovative technologies, in particular technologies of group learning of students.
A study of the problems, which included various methods, namely: abstraction,
comparative analysis, generalization of literature sources, interview, observation, study of
the performance of teachers and students, self-awareness training sessions. During
theoretical and empirical research it was confirmed that group training activity increases
efficiency of implementation of functions and tasks of training of future specialists of the
pedagogical industry. The analysis of the peculiarities of the organization of group learning
activities and student’s work in small groups during training sessions contributed to the
development of guidelines that are offered in the article.
Based on the results of the study, the author concludes that group training activities
should be viewed as a technology and form of organization of teaching students in small
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groups, united by a common educational purpose under indirect guidance of the teacher. The
particular value of group learning activities in the formation of competences of future
teachers of primary school is revealed. In the future, it is appropriate to study the problems of
using technology of group learning activities in forming professional knowledge, abilities and
skills of students by organizing group learning in primary school.
Key words: group learning activities, small group, educational technology,
cooperation, group interaction, competence.
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ВИВЧЕННа ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННа ПОЗИТИВНИХ ВЗАЮМИН
У ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ У РОДИНІ аК УМОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ ІЗ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Автори статтл доводѐть, що професлйне становленнѐ фахлвцлв в областл
дошклльном освлти не може влдбутисѐ без ознайомленнѐ студентлв лз проблемами
слмейного вихованнѐ, зокрема з особливостѐми позитивних взаюмин длтей л дорослих у
родинл. Сумлсна художнѐ длѐльнлсть у технлках образотворчого мистецтва (маляваннѐ,
ллпленнѐ, апллкацлѐ тощо) ю ефективним засобом розвитку позитивних взаюмин у
родинл. Змлст роботи передбачав: лндивлдуальну роботу з батьками, ѐка допомагала
мотивувати органлзацля л проведеннѐ сумлсном з длтьми художньом длѐльностл в умовах
родини; колективнл форми, спрѐмованл на визначеннѐ й заохоченнѐ результатлв сумлсном
художньом длѐльностл батьклв л длтей, кожном родини, групи.
Ключові слова: позитивнл взаюмини, родина, сумлсна длѐльнлсть, художнѐ
длѐльнлсть, професлйне становленнѐ.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства
визнано пріоритети сімейного вихованнѐ. Родина маю величезне значеннѐ
в житті дитини, лядини. Неможливо бути кваліфікованим педагогом без
знань і вмінь діѐти в інтересах дитини, налагоджувати, спрѐмовувати й
координувати співпраця і взаюмодія з родиноя, з батьками вихованців.
Фахівцѐ-дошкільника неможливо уѐвити і без психологічної готовності до
взаюмодії з батьками, свідомого прагненнѐ розвивати найважливіші
професійні й особистісні ѐкості, ѐкі забезпечуять успіх ціюї взаюмодії.
Сучасні фахівці з дошкільної освіти маять добре оріюнтуватисѐ в усіх
її складних напрѐмах і згідно з ними організовувати активну практичну
діѐльність у закладах освіти. Це, на наш поглѐд, перш за все стосуютьсѐ
допомоги родині (з боку навчального закладу) у встановленні позитивних
взаюмин між дітьми та дорослими.
Значимість визначеного сектору освітньо-виховної роботи
дошкільних закладів підтверджуютьсѐ й державними документами. У
Базовому компоненті дошкільної освіти йдетьсѐ про те, що за вихованнѐ
дітей відповідальність несуть батьки, а всі інші соціальні інституції маять
допомагати, спрѐмовувати й доповнявати виховну діѐльність родини *1+.
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Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукових праць В. Нечаювої,
Т. Маркової, С. Анізімової, В. Котирло, а. Неверович, З. Борисової,
Л. Паньювської, Р. Бурре та інших дозволѐять обґрунтовано визначити
форми, методи, зміст роботи вихователѐ, спрѐмованої на розвиток
позитивних взаюмин між дітьми і дорослими у родині. А праці Я. Азарова,
А. Борзіна,
В. Кравцѐ,
А. Макаренка,
В. Постового,
О. Савченко,
В. Сухомлинського, М. Стельмаховича та інших висвітляять проблеми
вихованнѐ дітей у родині й суспільних навчальних закладах.
Метою даної статті ю актуалізаціѐ вивченнѐ майбутніми фахівцѐми
проблеми формуваннѐ позитивних взаюмин у дітей і дорослих у родині.
Виклад основного матеріалу. Лядське суспільство ѐвлѐю собоя
складну систему відносин. Одніюя, і можливо найважливішоя, ланкоя ю
взаюмовідносини особистості з лядьми взагалі, зокрема, у родині.
Розвиток особистості відбуваютьсѐ у процесі її соціалізації. Особливе
значеннѐ маю формуваннѐ позитивних взаюмовідносин між усіма
родичами, особливо між батьками й дітьми. Сам хід розвитку сучасного
суспільства зумовляю актуальність проблеми формуваннѐ позитивних
взаюмин між дітьми й дорослими в родині.
Вивченнѐ особливостей формуваннѐ позитивних взаюмин займаю
певне місце в теорії морального вихованнѐ. На наш поглѐд, найбільш
змістовне визначеннѐ понѐття «позитивних взаюмин» даю В. Баженов – це
різноманітна та відносно стійка система емоційних відносин, ѐдром ѐких ю
почуттѐ, спрѐмовані на іншу лядину *2, 4].
Існую багато чинників, ѐкі можуть стати засобами розвитку
позитивних взаюмин між лядьми. Це, перш за все, діѐльність. Щодо
формуваннѐ позитивних взаюмин між дітьми й дорослими в родині ми
зробили припущеннѐ, що підґрунтѐм їх формуваннѐ може стати сумісна
художнѐ діѐльність.
На наш поглѐд, залученнѐ дітей і батьків до сумісної художньої
діѐльності (у межах образотворчого мистецтва) ю найбільш ефективним
методом і засобом педагогічного впливу на родину з боку навчального
закладу ще й тому, що організаціѐ такого виду сумісної діѐльності дозволѐю
педагогу-вихователя найбільш коректно й делікатно здійснявати
керівництво нея, цей вид діѐльності ю позитивно-емоційно насиченим,
доступним технічно і дуже цікавим ѐк длѐ дітей, так і длѐ дорослих.
Взаюмозалежність відношеннѐ та діѐльності дозволѐю зрозуміти, що в
своїй розвивавальній ѐкості виступаю лише та діѐльність, ѐка відповідаю
певному відношення суб’юкта. Оскільки лядська діѐльність відрізнѐютьсѐ
свідомоя постановкоя мети й вибором засобів її досѐгненнѐ, поведінка
лядей вклячаю в себе істотний елемент діѐльності свідомості. Взаюмини з
батьками, членами родини і з однолітками – перший соціальний досвід
поведінки дитини *6+.
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Велике значеннѐ маю взаюмодіѐ. Під взаюмодіюя розуміютьсѐ така
система дій учасників, коли діѐ одніюї особи обумовляю певні дії інших
лядей. Тому перед дослідниками стоїть проблема вивченнѐ її впливу на
формуваннѐ позитивних взаюмовідносин дошкільників. У процесі будь-ѐкої
сумісної діѐльності виникаю взаюмопов’ѐзаність її учасників. Вона, у своя
чергу, ю одним із основних факторів, що регуляять взаюмодія *3+.
Зміст та організаціѐ спільної діѐльності між дітьми та дорослими
маять специфічні особливості. У їх наслідок створяятьсѐ сприѐтливі умови
длѐ розвитку дружніх взаюмин, виникаять і розвиваятьсѐ значущі з
поглѐду вихованнѐ контакти, зокрема співпраці та взаюмодопомоги: уміннѐ
розподілѐти обов’ѐзки й матеріал, узгоджувати свої дії з діѐми учасників,
працявати так, ѐк домовлено, контролявати дії один одного, разом
виправлѐти помилки і, у разі необхідності, допомагати товаришеві
показом, порадоя або безпосереднім виконаннѐм частини його роботи.
Фактором, що створяю систему сумісної діѐльності, ю загальна мета;
саме вона цементую ця діѐльність, перетворяячи сукупність суб’юктів
(групу індивідів) в сукупний суб’юкт. Чим перспективніше загальна мета,
тим більше можливість інтеграції індивідуальних мотивів та перетвореннѐ
конкретної малої групи у справжній колектив. У своїй роботі «Психологіѐ
колективної діѐльності» Я. П. Платонов указую на те, що усвідомленнѐ
загального длѐ всіх членів колективу мотиву можливо лише в тому
випадку, ѐкщо формуютьсѐ загальна мета діѐльності [8].
Майбутні фахівці маять усвідомити, що власне цей момент
формуваннѐ мети – загальної діѐльності дітей і дорослих у родині,
вимагатиме допомоги батькам із боку педагога. І, власне, він маю стати початком педагогічного керівництва. Першоя й неодмінноя умовоя колективної
діѐльності ѐвлѐютьсѐ формуваннѐ загальної мети . акщо цѐ мета за будь-ѐких
причин не сформована, то колективна діѐльність не зможе відбутисѐ. Длѐ
встановленнѐ мети колективної діѐльності обов’ѐзковоя ю усвідомленість всіх
елементів діѐльності. А мотиваційний етап характеризуютьсѐ наѐвністя
усвідомлених психічних ѐвищ, що спонукаять до діѐльності.
Теоріѐ діѐльності отримала широке висвітленнѐ в сучасній
психологічній літературі, хоча багато з її проблем ще дискутуютьсѐ.
Діѐльність розглѐдаютьсѐ, в основному, ѐк процес реалізації різного
ставленнѐ лядини до оточуячого світу. Діѐльність, на думку
О. М. Леонтьюва, безпосередньо пов’ѐзана з потребами та емоціѐми [6].
Компоненти предметного змісту діѐльності визначаю у своїх роботах
О. В. Запорожець. Ними ю: умови (у тому числі й засоби досѐгненнѐ мети),
ціль, конкретна задача, мотиви. Вони розташовані між собоя в певних
взаюмовідношеннѐх *4+.
Відповідно до концепцій О. М. Леонтьюва і О. В. Запорожцѐ можна
зробити висновки, що сумісна художнѐ діѐльність представлѐютьсѐ ѐк
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реалізаціѐ ставленнѐ дитини до різних видів мистецтва й може стати
діювим засобом вихованнѐ. Справа вихователів – створити всі умови длѐ
прилученнѐ дитини до різних видів художньої практики, що, безумовно,
стаю більш ефективним і при залученні сім’ї. Намаганнѐ виконувати й
імпровізувати виникаять і розвиваятьсѐ в дошкільному дитинстві. Спільну
діѐльність дітей дошкільного віку багато сучасних педагогів і психологів
розглѐдаять ѐк засіб формуваннѐ позитивних взаюмин, засіб вихованнѐ
взаюмодопомоги, відповідальності за доручену справу.
Вихователь, допомагаячи організовувати й здійснявати керівництво
сумісноя художньоя діѐльністя дітей і дорослих у родині, маю вказувати
на необхідність виконаннѐ певних правил по відношення до дітей та
дорослих. Він повинен допомогти визначити або підказати ці правила:
проѐвлѐти увагу, ляб’ѐзність, чуйність, доброзичливість до інших,
допомагаю дитині усвідомити їх загальну й гуманну сутність.
Дослідженнѐ психологів показуять: доброзичливі стосунки з
дорослими і однолітками породжуять у дитини почуттѐ спільності з ними,
дружелябність, спокій, душевну рівновагу. акщо ж відносини не складаятьсѐ, то виникаять тривога, напруженість, а звідси й почуттѐ неповноцінності, пригніченості або навіть і агресивність, ворожість, недовіра, жорстокість, що гальмую розгортаннѐ позитивних взаюмин старших дошкільників *5+.
Сумісна художнѐ діѐльність ю основоя длѐ позитивних учинків
дитини та засвоюннѐ норм поведінки та відношеннѐ. Колективні композиції
(малянки, аплікаціѐ, ліпленнѐ) радуять дітей і дорослих не випадково.
Загальний результат завжди багатший за змістом, більш ѐскравий, ніж
індивідуально виконана робота.
Важливий наступний момент, ѐкий маять засвоїти майбутні
педагоги-дошкільники, що батьки, ѐк правило, не знаять особливостей
дітей дошкільного віку. А врахуваннѐ вікових особливостей – запорука
успіху виховного процесу.
Ю. Фльоріна, В. Юзикююва, Т. Казакова, Т. Комарова підкреслявали, що
дуже важливо під час організації і проведеннѐ художньої діѐльності
враховувати вікові особливості дитини дошкільного віку *7+.
Мистецтво набуваю істинного сенсу саме в удосконаленні та
розвиткові системи суспільних відношень. Т. Комарова, Н. Сакуліна,
Н. Халезова, Т. Доронова, В. Юзикююва, Ю. Любюдюва та багато інших
педагогів пропонували використовувати ѐк засіб розвитку певних сторін
особистості дитини дошкільного віку різні види художньої діѐльності:
маляваннѐ, ліпленнѐ, вирізуваннѐ з паперу фігурок та наклеяваннѐ їх,
створеннѐ різних конструкцій із природних матеріалів [7].
Ще один важливий факт, що маять засвоїти майбутні фахівці з
дошкільної освіти – педагоги-вихователі дошкільних закладів маять
донести до свідомості батьків, що маляваннѐ, ліпленнѐ, аплікаціѐ, ручна
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працѐ (оформлявальна діѐльність), конструяваннѐ – види образотворчої
діѐльності, основне призначеннѐ ѐких – образне відображеннѐ дійсності.
Зображувальне мистецтво ю художнім відображеннѐм дійсності в образах,
що сприймаятьсѐ зором.
Зображувальна діѐльність – одна з найцікавіших длѐ дітей
дошкільного віку. Не випадково дитина дуже рано починаю прагнути
самими різними способами виразити отримані нея враженнѐ.
Зображувальна діѐльність дошкільників ѐк вид художньої діѐльності,
зазначаять дослідники, повинна мати емоційний, творчий характер.
Ми обрали, у ѐкості засобу, продуктивну діѐльність дітей дошкільного
віку (ліпленнѐ, маляваннѐ, конструяваннѐ та аплікація). Ці види діѐльності
ми вважаюмо найбільш доступними длѐ дітей. Їх особливості проѐвлѐятьсѐ в
художній техніці: маляваннѐ – штриховка, набризг; ліпленнѐ –
конструктивний спосіб з’юднуваннѐ деталей; конструяваннѐ – накладаннѐ,
з’юднуваннѐ тощо. Означені види художньої діѐльності маять великий
позитивний вплив на дітей старшого дошкільного віку. Все це складаю
передумови длѐ організації колективної діѐльності.
Пропонуячи зображувальну діѐльність ѐк засіб формуваннѐ
позитивних взаюмин дошкільників із дорослими членами родини, ми
вважаюмо за необхідне використовувати в цій роботі всі види
зображувальної діѐльності відповідно до смаків і вподобань родини та
наѐвності матеріалів. При виконанні колективних робіт у дітей виховуятьсѐ
вміннѐ об’юднуватисѐ, домовлѐтисѐ про виконаннѐ загальної роботи,
виникаю прагненнѐ допомогти одне одному. Зображувальна діѐльність маю
бути використана длѐ вихованнѐ в дітей доброти, справедливості, длѐ
поглибленнѐ тих благородних почуттів, ѐкі виникаять у них. Професійна
справа педагога – правильно організувати сумісні переглѐди робіт,
проѐвити увагу до творчості в різних родинах, справедливо й
доброзичливо оцінявати ці роботи, радіти загальному успіхові.
Особливо важливо, щоб діти розуміли результативність сумісної
праці, усвідомлявали її переваги. Бажано використовувати різні види
колективної роботи дітей із дорослими длѐ формуваннѐ в дітей і батьків
умінь планувати своя діѐльність з урахуваннѐм загальної мети, умінь
розподілѐти операції. Колективна працѐ з батьками приносить дітѐм
велику радість своюя злагодженістя, чіткоя організованістя. Сумісна
художнѐ працѐ значно впливаю на формуваннѐ дружніх, доброзичливих
стосунків у родині. Результати колективної діѐльності, особливо схвалявані
дорослими, спонукаять дітей до виконаннѐ нових виробів, за кожну
роботу вони берутьсѐ з великим емоційним підйомом.
Ми визначили в рамках означеної проблеми форми, зміст, методи і
прийоми організації відповідної роботи з боку педагогів із дорослими членами
родин, ѐкі, на нашу думку, сприѐять розвиткові позитивних взаюмин у родині.
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Відповідними завданнѐми роботи були: навчити знаходити контакт
між учасниками у процесі художньої діѐльності (виконаннѐ художніх
робіт); навчити дорослих усвідомлявати ѐк свої можливості, так і
можливості дитини при виконанні сумісних дій, вміння знаходити згоду;
прищеплявати прагненнѐ бути справедливим, витриманим, уникати
конфліктів або їм запобігати; формувати позитивне емоційне ставленнѐ до
сумісної художньої діѐльності.
Зміст роботи передбачав: індивідуальну роботу з батьками, ѐка
допомагала мотивувати організація і проведеннѐ сумісної з дітьми
художньої діѐльності в умовах родини; індивідуальну роботу з батьками,
спрѐмовану на формуваннѐ в них знань про вікові особливості та можливості
дітей дошкільного віку й зокрема їх власної дитини; індивідуальну
колективну роботу з дорослими членами родини, спрѐмовану на
ознайомленнѐ з художніми техніками; колективні форми, спрѐмовані на
визначеннѐ й заохоченнѐ результатів сумісної художньої діѐльності батьків і
дітей, кожної родини, групи; організація різних форм діалогу з батьками, з
дітьми, між батьками і дітьми, усіх родин групи навчального закладу.
Проведена робота дозволѐю підтвердити висновки про те, що в
умовах оптимізації підготовки фахівців із дошкільної освіти їх професійне
становленнѐ не може відбутисѐ без формуваннѐ у студентів знань про
проблеми сімейного вихованнѐ взагалі і зокрема про особливості
розв’ѐзаннѐ проблеми розвитку позитивних взаюмин дітей і дорослих у
родині. Сумісна художнѐ діѐльність у техніках образотворчого мистецтва
(маляваннѐ, ліпленнѐ, аплікаціѐ тощо), ю ефективним засобом розвитку
позитивних взаюмин у родині.
Перспективами подальших наукових розвідок ю вивченнѐ
можливостей розвитку позитивних взаюмин дорослих і дітей молодшого
дошкільного віку; дослідженнѐ наступності вирішеннѐ проблеми в роботі
дошкільних навчальних закладів і школи.
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РЕЗЯМЕ
Одерий Л., Роздымаха А. Изучение проблемы формированиѐ положительных
взаимоотношений у детей и взрослых в семье как условие оптимизации подготовки
специалистов дошкольного образованиѐ.
Авторы статьи указываят, что профессиональное становление
специалистов в области дошкольного образованиѐ не может состоѐтьсѐ без
ознакомлениѐ студентов с проблемами семейного воспитаниѐ, в частности, с
особенностѐми развитиѐ позитивных взаимоотношений детей и взрослых в семье.
Совместнаѐ художественнаѐ деѐтельность в технике изобразительного искусства
(рисование, апликациѐ) ѐвлѐетсѐ эффективным средством развитиѐ позитивных
взаимоотношений в семье. Содержание работы предполагало: индивидуальнуя
работу с родителѐми, котораѐ помогала мотивировать организация и проведение
совместной с детьми художественной деѐтельности в семье.
Ключевые слова: позитивные взаимоотношениѐ, семьѐ, совместнаѐ
деѐтельность, художественнаѐ деѐтельность, профессиональное становление.

SUMMARY
Oderiy L., Rozdymaha A. Studying the problem of forming positive relationships
between children and adults in the family as a condition of pre-school education specialists
training optimization.
A future educator has to know that pedagogical expedience of his/her activity is at
first the result of his mastering the psychological and pedagogical knowledge, secondly,
investigation of the rational use of his/her potential individuality in the process of
pedagogical interactivity. The main feature of professional training of the future teachers has
to be their social orientation, the orientation to the meaningful values.
Certainly the aesthetic and artistic values have to be socially meaningful features
created by humanity. In general great attention is given to the aesthetic and artistic
education of students and to the deep acquaintance of future teachers with the peculiarities
of aesthetic and artistic education of children, especially in preschool age, by means of
different types of art (musical, graphic, theatrical, choreographic and others).
Among the other types of art the graphic one has unique possibilities to the decision
of tasks both of artistic and personality development, public and spiritual becoming of the
rising generation. In preschool age the depicting activity is one of the most accessible and
emotionally keen. Great role belongs to the art, to its influence in drafting the valued
orientation of the person. Forming the valued options of the person, bringing him/her up to
the greatest values – public ideals is a component part of the public destination of art. In full
it is carried out when incarnated public values become meaningful for a person, determine
character of his/her vital functions.
A method foresaw the following forms of children organization: special thematic
lessons, untraditional lessons on the evaluation of art works, games, and exercises. Basic
methodological principle was the maintenance and the development in children the attempts
to express their own estimation of aesthetic beautiful qualities. For artistical creative
development of children we applied the combination of different methods, receptions and
forms of work with the use of various depicting and evident materials. The attempts of
children to express their own estimation of aesthetic beautiful qualities of reality were
especially encouraged.
Key words: positive relationships, family, artistic activity, joint activities, professional
formation.
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РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННа ДИСЦИПЛІНИ
«ЗВ’аЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ»
У статтл здлйснено аналлз змлсту понѐттѐ «соцлокультурна компетентнлсть
соцлальних працлвниклв», вивчено сучаснл плдходи щодо його визначеннѐ. Також у
досллдженнл представлена змлстова характеристика термлнлв «компетентнлсть»,
«соцлальне», «культура». Авторкоя визначено можливостл використаннѐ навчальном
дисципллни «Зв’ѐзки з громадськлстя у соцлальнлй сферл» у напрѐмл розвитку
соцлокультурном компетентностл соцлальних працлвниклв; розглѐнуто технологля
розвитку соцлокультурном компетентностл соцлальних працлвниклв у процесл
вивченнѐ дисципллни «Зв’ѐзки з громадськлстя у соцлальнлй сферл».
Ключові слова: компетентнлсть, соцлальне, культура, соцлокультурна
компетентнлсть, соцлокультурна компетентнлсть соцлальних працлвниклв,
дисципллна «Зв’ѐзки з громадськлстя у соцлальнлй сферл», технологлѐ розвитку
соцлокультурном компетентностл соцлальних працлвниклв.

Постановка проблеми. Сучасна система освіти покликана забезпечити
формуваннѐ особистості, ѐка усвідомляю своя належність до Українського
народу, ювропейської цивілізації, оріюнтуютьсѐ в реаліѐх і перспективах
соціокультурної динаміки, підготовлена до життѐ в постійно зміняваному,
конкурентному, взаюмозалежному світі; а також вихованнѐ лядини
демократичного світоглѐду, ѐка дотримуютьсѐ громадѐнських прав і свобод, із
повагоя ставитьсѐ до українських культурно-історичних традицій, культури,
віросповіданнѐ та мови спілкуваннѐ народів світу *9; 10+.
Означені завданнѐ набуваять особливого значеннѐ в межах фахової
освіти майбутніх соціальних працівників. Оскільки соціальна робота маю на
меті забезпеченнѐ соціальної справедливості шлѐхом підтримки найменш
захищених верств населеннѐ та протидії факторам соціального викляченнѐ
відповідно до конкретних соціокультурних обставин, а сучасні соціальні
працівники повинні бути готовими до реалізації спільних проектів за
участя відомих фахівців із інших країн.
Відповідно, розвиток соціокультурної компетентності соціальних
працівників маю стати одніюя зі складових їх професійної підготовки. На
нашу думку, означене завданнѐ можливо частково вирішити в межах
навчальної дисципліни «Зв’ѐзки з громадськістя у соціальній сфері».
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукових джерел показав, що
вивчення змісту понѐттѐ «компетентність», у різних його контекстах,
присвѐчені роботи таких дослідників, ѐк О. Безпалько, Н. Юфремова,
І. Зимнѐ, І. Звюрюва, І. Зѐзян, Н. Краснова, Н. Ничкало, а. Ярків, В. Олійник,
Ж. Петрочко,
О. Пометун,
Л. Тархан,
С. Харченко,
Л. Харченко,
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А. Хуторський, І. Чемерис, А. Шишко та ін. Дослідження соціокультурної
компетентності приділѐли увагу Н. Білоцерківська, І. Закір’ѐнова,
Л. Маркова, Л. Мітіна, Л. Смірнова, О. Усик, С. Шехавцова, Н. Щуркова та ін.
Аналіз зазначених робіт свідчить, що всі вони містѐть багатий
теоретичний та емпіричний матеріал. Водночас, незважаячи на наѐвність
різнопланових досліджень, невирішеними залишилисѐ завданнѐ розвитку
соціокультурної компетентності соціальних працівників у процесі вивченнѐ
дисципліни «Зв’ѐзки з громадськістя у соціальній сфері».
Мета статті – аналіз змісту понѐттѐ «соціокультурна компетентність
соціальних працівників» та вивченнѐ технології її розвитку в межах
навчальної дисципліни «Зв’ѐзки з громадськістя у соціальній сфері».
Методи дослідження. Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань
використано комплекс методів дослідженнѐ: теоретичні (аналіз і синтез
наукової, навчально-методичної літератури длѐ порівнѐннѐ, зіставленнѐ
різних поглѐдів на досліджувану проблему, визначеннѐ понѐтійнокатегоріального апарату), емпіричні (спостереженнѐ, бесіда, аналіз
результатів навчаннѐ студентів).
Виклад основного матеріалу. Длѐ збереженнѐ термінологічної
однозначності у нашій статті доцільно дослідити сутність понѐттѐ
«соціокультурна компетентність соціальних працівників». З оглѐду на те,
що означена категоріѐ ю видовоя, вважаюмо необхідним першочергово
здійснити змістовий аналіз дефініції «компетентність».
Звернемосѐ до енциклопедичних тлумачень змісту терміну
«компетентність». Докладне його вивченнѐ дозволило виѐвити наѐвність
аспектного підходу до розв’ѐзаннѐ означеної проблеми, що зумовлено, на
нашу думку, галузевим спрѐмуваннѐм конкретних довідкових видань.
Відповідно до «Великого тлумачного словника сучасної української
мови», наукова категоріѐ «компетентність» визначаютьсѐ ѐк властивість за
значеннѐм «компетентний» і водночас відповідно до освітньокваліфікаційного («компетентний» – ѐкий маю достатні знаннѐ в ѐкій-небудь
галузі; ѐкий із чим-небудь добре обізнаний, тѐмущий; ѐкий ґрунтуютьсѐ на
знанні, кваліфікації), а також управлінського аспектів («компетентний» – ѐкий
маю певні повноваженнѐ, повноправний, повновладний) [3].
Згідно з «Сучасним тлумачним психологічним словником»,
компетентність – це психосоціальна ѐкість, ѐка означаю силу і впевненість
особистості, що виходить із відчуттѐ власної успішності й корисності, ѐкі
даять лядині усвідомленнѐ своюї спроможності ефективно взаюмодіѐти з
соціумом *13+. Зазначене, на нашу думку, свідчить про розкриттѐ
особистісного аспекту змісту ціюї наукової категорії, що реалізуютьсѐ через
суб’юктивно-оцінявальну характеристику.
Натомість у «Енциклопедії длѐ фахівців соціальної сфери» знаходимо
спробу системної характеристики змісту понѐттѐ «компетентність», що
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трактуютьсѐ, по-перше, ѐк поглиблене знаннѐ; по-друге, ѐк стан
адекватного виконаннѐ завданнѐ; по-третю, ѐк здатність до актуального
виконаннѐ діѐльності тощо [5, 57].
Аналіз поглѐдів сучасних педагогів на зміст понѐттѐ «компетентність»
дозволив констатувати відсутність юдиної точки зору щодо сутності
означеної наукової категорії. У сучасному науково-педагогічному знанні
дана категоріѐ пов’ѐзуютьсѐ з такими сутнісними ознаками, ѐк: діѐльнісна
характеристика (Я. Варданѐн); особистісні ѐкості, знаннѐ, уѐвленнѐ,
навички, у сполученні з мотивами, цінностѐми (Н. Ничкало, І. Чемерис);
особистісні ѐкості, знаннѐ, уміннѐ, навички; здатність діѐти (Н. Юфремова);
оволодіннѐ компетенціюя (Л. Тархан, А. Хуторський); досвід соціальнопрофесійної життюдіѐльності (І. Зимнѐѐ); сукупність / структура знань,
умінь, навичок (О. Кучай, В. Олійник, О. Пометун); екзистенціональна
властивість індивіда ѐк продукт життютворчості (І. Зѐзян); інтегрована
особистісна характеристика (Ж. Петрочко, А. Хом’ѐк, А. Шишко); здібність,
здатність, спроможність, ѐкість особистості (М. Бирка); когнітивноопераційна особистісна характеристика (О. Кузьміна).
Проте, незважаячи на певні відмінності у трактуванні змісту понѐттѐ
«компетентність», маюмо підстави стверджувати, що у визначеннѐх багатьох
науковців (І. Зімньої, Н. Ефремової, В. Олійника, А. Шишко та ін.) ѐдром
структури компетентності виступаять, передусім, сукупність знань, умінь і
навичок, вживаних у конкретній сфері діѐльності лядини. Відповідно, сучасна
вітчизнѐна освітнѐ політика трактую «компетентність» ѐк «здатність особи до
виконаннѐ певного виду діѐльності, що виражаютьсѐ через знаннѐ, розуміннѐ,
уміннѐ, цінності, інші особисті ѐкості» *8+. Ми приюднуюмосѐ до означеної
позиції вчених щодо тлумаченнѐ змісту понѐттѐ «компетентність».
Стосовно нашого дослідженнѐ особливо цінним ю також розуміннѐ
категорії «компетентність», що запропоноване колективом українських
науковців (О. Безпалько, Т. Веретенко, І. Звюрювоя, Я. Маліюнко та
Ж. Петрочко), ѐкі зауважуять, що компетентність ю інтегрованоя
характеристикоя, ѐка відображаю готовність і здатність лядини виконувати
професійні функції відповідно до прийнѐтих у суспільстві норм та стандартів;
за сутністя своюя динамічна, компетентність виѐвлѐютьсѐ й може бути
оцінена тільки в ході практичної діѐльності. Нам імпоную, насамперед, акцент
учених на тому, що рівень компетентності може підвищуватисѐ безперервно
(чи сходити нанівець) протѐгом усіюї професійної діѐльності, а здатність до
постійного вдосконаленнѐ й підвищеннѐ рівнѐ компетентності – необхідна
ѐкість сучасного фахівцѐ [1, 23].
Розмаїттѐ підходів у педагогіці і психології до тлумаченнѐ наукової
категорії «компетентність» сприѐло виокремлення певних видів
компетентності,
серед
ѐких
визначаютьсѐ
й
«соціокультурна
компетентність». Зупинимосѐ на аналізі змісту даного понѐттѐ.
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Сучасне розуміннѐ категорії «соціокультурна компетентність» у працѐх
учених характеризуютьсѐ багатоплановістя трактуваннѐ даної дефініції. Так,
«соціокультурна компетентність» визначаютьсѐ ѐк: 1) інтегральна ѐкість
особистості, що дозволѐю лядині на основі відрефлексованої системи знань
визначати свої ціннісні переваги, виходѐчи з ѐких конструявати своя
поведінку й відносини з партнерами по взаюмодії, надавати конструктивну
відповідь на проблемні ситуації в системах відносин «Лядина – лядина»,
самореалізуватисѐ в конкретних культурно-історичних умовах власної
життюдіѐльності *6, 20+; 2) інтегративне особистісне утвореннѐ, що
характеризуютьсѐ сукупністя професійно-педагогічних знань, умінь і ѐкостей,
ѐкі забезпечуять ефективність професійної взаюмодії вчителѐ з різними
соціальними інститутами длѐ вирішеннѐ навчально-виховних завдань *2, 10+;
3) інтегративна особистісна ѐкість, ѐка ґрунтуютьсѐ на знаннѐх, уміннѐх та
досвіді, що набуваятьсѐ у вищому навчальному закладі, переважно в
позанавчальній діѐльності, і дозволѐю продуктивно взаюмодіѐти з
представниками інших мов та культур у соціокультурному просторі *15+; 4)
інтегроване утвореннѐ, психолого-педагогічний феномен, ѐкий ґрунтуютьсѐ на
засадах
гуманізму,
визначаютьсѐ
індивідуально-особистісними
компетенціѐми і проѐвлѐютьсѐ у складній діалектичній взаюмодії
педагогічного мисленнѐ й професійних характеристик учителѐ відповідно до
суспільного замовленнѐ та реалізуютьсѐ в його творчій професійнопедагогічній діѐльності *11, 9–10].
Таким чином, змістовий аналіз понѐттѐ «соціокультурна
компетентність» доводить, що в сучасному освітньому просторі питаннѐ
визначеннѐ його сутності залишаютьсѐ відкритим. Зауважимо, що в
соціально-педагогічній науці проблема розвитку соціокультурної
компетентності не набула значного поширеннѐ й термін «соціокультурна
компетентність» у фаховій довідковій літературі не представлений.
Маюмо
зазначити,
що
всі
компоненти
соціокультурної
компетентності взаюмопов’ѐзані через понѐттѐ культурного та соціального
контекстів. Означене спрѐмовую наш науковий пошук до вивченнѐ змісту
термінів «соціальне» та «культура».
Звернемосѐ до визначеннѐ сутності понѐттѐ «соціального». За
міркуваннѐми В. Беха, понѐттѐ «соціальне» віддзеркаляю соціальний світ
або родове життѐ лядини, ѐке розгортаютьсѐ перед нами ѐк м’ѐке
динамічне соціальне поле квантово-хвильового походженнѐ. Його
пов’ѐзуять зі способом життюдіѐльності, діюя, суспільними відносинами,
суспільноя й індивідуальноя свідомістя, ноосфероя, знаннѐми,
божественноя субстанціюя *4, 119–121+. Соціальний педагог Л. Мардахаев
термін «соціальний» трактую ѐк суспільний, що пов’ѐзаний із життѐм та
стосунками лядей у суспільстві. Мова йде не лише про соціальний
розвиток та вихованнѐ лядини, а й її оріюнтації на соціальні цінності, норми
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і правила суспільства (середовища життюдіѐльності), у ѐкому вона мусить
жити та реалізовувати себе ѐк особистість *7, 8+. Наукова категоріѐ
«соціальне» використовуютьсѐ нами в широкому значенні – ѐк «суспільне»,
пов’ѐзане з суспільством, суспільними відносинами.
Термін «культура» у Великому тлумачному словнику сучасної
української мови визначаютьсѐ ѐк: 1. Сукупність матеріальних і духовних
цінностей, створених лядством протѐгом його історії // Рівень розвитку
суспільства в певну епоху // Те, що створяютьсѐ длѐ задоволеннѐ духовних
потреб лядини. 2. Освіченість, вихованість. 3. Рівень, ступінь досконалості
ѐкої-небудь галузі господарської або розумової діѐльності [3]. У соціальнопедагогічному словнику культура тлумачитьсѐ ѐк специфічний спосіб
організації та розвитку лядської життюдіѐльності, поданий у продуктах
матеріальної і духовної праці, у системі соціальних норм і установок, у
духовних цінностѐх, у сукупності ставленнѐ лядей до природи, між собоя і
до самих себе. У понѐтті «культура» фіксуютьсѐ ѐк загальна відмінність
лядської життюдіѐльності від біологічних форм життѐ, так і ѐкісна своюрідність
історично конкретних форм ціюї життюдіѐльності на різних етапах суспільного
розвитку в межах визначених епох, суспільно-економічних формацій,
етнічних і національних спільностей *12+. З позиції нашого дослідженнѐ особливо цінним ю соціально-педагогічне розуміннѐ змісту понѐттѐ «культура».
Діада понѐть «соціальне» і «культура» створяю самостійний простір
дослідженнѐ – соціокультура, що визначаю взаюмозв’ѐзок між культурноя
та соціальноя дійсністя. Використаннѐ понѐттѐ «соціокультурна» у різних
соціально-гуманітарних науках зумовляютьсѐ тим, що соціальна й
культурна сфери життюдіѐльності суспільства маять певну самостійність,
але нерозривно пов’ѐзані між собоя. Ці складові ю обов’ѐзковими умовами
та продуктом життюдіѐльності будь-ѐкого соціуму, що виступаю ѐк
соціальний суб’юкт – носій соціальних характеристик і дій, виробник
культурних цінностей *14+.
Зауважимо, що в українській психолого-педагогічній літературі нині
відсутні фундаментальні публікації, ѐкі присвѐчені проблемі розвитку
соціокультурної компетентності соціальних працівників. Означене
спонукаю нас до спроби розробки авторського визначеннѐ понѐттѐ
«соціокультурна компетентність соціальних працівників».
Отже, на основі наукового аналізу термінів «компетентність»,
«соціальне» та «культура» ми визначаюмо соціокультурну компетентність
соціальних працівників ѐк інтегративну особистісну характеристику, ѐка
вклячаю систему відповідних ціннісних оріюнтацій; особистісні ѐкості,
знаннѐ, уміннѐ й навички; здатність їх універсально застосовувати у
професійній діѐльності та пристосуватисѐ до мінливих соціокультурних
умов; емоційно-вольову регулѐція й рефлексія процесу та результату
професійної діѐльності, а також передбачаю
культуровідповідне
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регуляваннѐ взаюмодії соціального працівника з різними соціальними
інститутами (сім’юя, соціальними службами, культурно-просвітницькими
установами, громадськими організаціѐми, неформальними групами тощо).
Розвиток соціокультурної компетентності соціальних працівників
доцільно реалізувати в межах основної професійної підготовки, тобто на
тому предметному змісті, ѐкий складаю основу майбутньої спеціальності. У
такому випадку соціокультурна компетентність ѐк психологічне
новоутвореннѐ стане центральним особистісним новоутвореннѐм. Длѐ
того, щоб така ѐкість була сформована, необхідно: зробити викладаннѐ
окремих навчальних дисциплін більш проблемно-оріюнтованим; ширше
використовувати рефлексивний підхід у навчанні; стимулявати в студентів
розвиток уміннѐ не тільки відповідати на поставлені питаннѐ, але й
формулявати власні питаннѐ з курсу *6, 5+.
Особливий інтерес у цьому контексті викликаю навчальна дисципліна
«Зв’ѐзки з громадськістя у соціальній сфері», у межах ѐкої вже існуять
організаційно-цільові передумови длѐ розвитку соціокультурної
компетентності соціальних працівників.
Згідно з навчальним планом підготовки соціальних працівників, цѐ
дисципліна вивчаютьсѐ у 5 навчальному семестрі і складаю 90 годин (3
залікові кредити), із ѐких 24 години виділено на лекційні занѐттѐ, 22
години – на семінарські занѐттѐ, 2 години – на консультації і 42 години – на
самостійну роботу.
Метоя навчальної дисципліни «Зв’ѐзки з громадськістя у соціальній
сфері» ю вивченнѐ студентами теоретичних і практичних засад
налагодженнѐ зв’ѐзків із громадськістя в соціальній сфері.
Основними завданнѐми навчального курсу «Зв’ѐзки з громадськістя
у соціальній сфері» у напрѐмі розвитку соціокультурної компетентності
соціальних працівників визначаюмо:
 формуваннѐ позитивної мотивації студентів щодо розвитку їх
соціокультурної компетентності;
 формуваннѐ у студентів теоретичних знань щодо соціокультурних
норм поведінки представників різних соціальних груп, їх духовної
культури, способу життѐ, національної ментальності, та співвідносні з ними
звички, норми, традиції;
 розвиток умінь соціальних працівників застосовувати знаннѐ й
оперувати фактичним матеріалом у конкретних умовах їх професійної
діѐльності з представниками різних соціальних груп (вибір відповідного
стиля спілкуваннѐ; уміннѐ використовувати особливості вербального й
невербального спілкуваннѐ);
 розвиток професійно-особистісних ѐкостей студентів спеціальності
«Соціальна робота», що оптимізуять їх діѐльність із представниками різних
соціальних груп;
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 розвиток здатності соціальних працівників до емоційно-вольової
регулѐції і рефлексії процесу та результату професійної діѐльності з
різними соціальними групами.
Аналіз методичної літератури та власний педагогічний досвід
дозволѐять стверджувати, що длѐ більш ефективного вирішеннѐ
поставлених завдань доречним ю використаннѐ у процесі викладаннѐ
навчального курсу «Зв’ѐзки з громадськістя у соціальній сфері» технології
формуваннѐ соціокультурної компетентності.
Таблицѐ 1
Технологія розвитку соціокультурної компетентності майбутніх
соціальних працівників (за Н. Бллоцерклвськоя)
Мотиваційно-підготовчий етап
Мета й завдання: спрѐмувати мотивація студентів на розвиток
соціокультурної компетентності, сформувати ціннісне ставленнѐ до соціокультурної
компетентності ѐк професійно значущої ѐкості; збагаченнѐ змісту дисципліни «Зв’ѐзки
з громадськістя у соціальній сфері» теоретичними питаннѐми про сутність, змістову
наповненість, місце та значеннѐ длѐ професійно-педагогічної діѐльності
соціокультурної компетентності
Форми
організації:
лекції
Методи:
словесні
(поѐсненнѐ,
(проблемно-моделявальні,
лекції- лекціѐ), інтерактивні (бесіда, диспут,
конференції тощо), семінари, ділові дискусіѐ, рольова та ділова гра)
зустрічі,
психолого-діагностичні
тренінги, консультації, екскурсії в різні
соціальні інститути освіти й вихованнѐ
Змістово-діяльнісний етап
Мета й завдання: формуваннѐ знань сутності, змісту, форм і методів
здійсненнѐ соціокультурної діѐльності соціального працівника й виробленнѐ вмінь,
необхідних длѐ її здійсненнѐ; розвиток професійних особистісних ѐкостей;
стимуляваннѐ студентів до реалізації здобутих знань; залученнѐ студентів у різні
види практичної навчальної діѐльності
Форми організації: семінариМетоди: інтерактивні (бесіда, диспут,
практикуми,
психологічні
та дискусіѐ, рольова та ділова гра), проблемноінтерактивні тренінги
пошукові
(розв’ѐзаннѐ
педагогічних
ситуацій, створеннѐ проектів тощо)
Результативно-коригувальний етап
Мета й завдання: формуваннѐ власного професійно-педагогічного досвіду
соціокультурної діѐльності; поглибленнѐ теоретичних знань і вдосконаленнѐ вмінь,
вироблених на попередніх етапах; пошук ефективних шлѐхів індивідуальної корекції
сформованої соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників
Форми організації: семінари,
Методи: інтерактивні (бесіда, диспут,
діагностичні практикуми, тренінги (на дискусіѐ, тренінг, рольова та ділова гра);
розвиток рефлексивної поведінки та рефлексивні (самопізнаннѐ, самоаналіз,
корекція
навчальної
діѐльності); самодіагностуваннѐ тощо)
консультації

При побудові технології розвитку соціокультурної компетентності
майбутніх соціальних працівників у процесі викладаннѐ навчального курсу
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«Зв’ѐзки з громадськістя у соціальній сфері» нами було адаптовано
технологія формуваннѐ соціокультурної компетентності майбутнього вчителѐ
при вивченні гуманітарних дисциплін Н. Білоцерківської *2+ (табл. 1).
Зауважимо, що програмоване досѐгненнѐ високого рівнѐ соціокультурної компетентності у процесі вивченнѐ навчальної дисципліни «Зв’ѐзки з громадськістя у соціальній сфері» можливе лише при здійсненні спеціальних розвивальних методичних дій, ѐкі вимагаять самовизначеннѐ, самовираженнѐ індивіда, його творчої самореалізації. Організаціѐ процесу навчаннѐ майбутніх соціальних працівників маю передбачати активність і наполегливість самих студентів на лекційних, семінарських, індивідуальних занѐттѐх, при виконанні самостійної та індивідуальної науково-дослідної роботи.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз
психолого-педагогічної літератури дозволѐю стверджувати, що: 1) не існую
загальноприйнѐтого визначеннѐ сутності понѐттѐ «соціокультурна
компетентність»; 2) термін «соціокультурна компетентність соціальних
працівників» у науково-методичній літературі фундаментально не
вивчаютьсѐ. Означене спонукало нас до здійсненнѐ спроби авторського
тлумаченнѐ змісту категорії «соціокультурна компетентність соціальних
працівників». Вивченнѐ методичної літератури та власний педагогічний
досвід автора дозволѐять стверджувати, що длѐ забезпеченнѐ цілісності та
результативності процесу розвитку соціокультурної компетентності
соціальних працівників у межах викладаннѐ навчальної дисципліни
«Зв’ѐзки з громадськістя у соціальній сфері» виправданим ю використаннѐ
технології розвитку соціокультурної компетентності.
Вивченнѐ шлѐхів розвитку соціокультурної компетентності
соціальних працівників під час проходженнѐ різних видів професійнооріюнтованих практик визначаю перспективи наших подальших досліджень.
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РЕЗЯМЕ
Пономаренко Л. Развитиѐ социокультурной компетентности социальных работников
в процессе изучениѐ дисциплины «Свѐзи с общественностья в социальной сфере».
В статье проведен анализ содержаниѐ понѐтиѐ «социокультурнаѐ
компетентность социальных работников», изучены современные подходы к его
определения. Также в исследовании представлена содержательнаѐ характеристика
терминов «компетентность», «социальное», «культура». Автором определены
возможности использованиѐ учебной дисциплины «Свѐзи с общественностья в
социальной сфере» в направлении развитиѐ социокультурной компетентности
социальных работников; рассмотрена технологиѐ развитиѐ социокультурной
компетентности социальных работников в процессе изучениѐ дисциплины «Свѐзи с
общественностья в социальной сфере».
Ключевые слова: компетентность, социальное, культура, социокультурнаѐ
компетентность, социокультурнаѐ компетентность социальных работников,
дисциплина «Свѐзи с общественностья в социальной сфере», технологиѐ развитиѐ
социокультурной компетентности социальных работников.
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SUMMARY
Ponomarenko L. The development of sociocultural competence of social workers in
the process of studying the academic subject “Public relations in the social sphere”.
The article focuses on the problem of sociocultural competence of social workers in
the process of studying the academic subject “Public relations in the social sphere”.
The system of theoretical (analysis and synthesis of scientific and educationalmethodological literature) and empirical (observation, conversation, analysis of students
learning outcome) methods have been used to resolve the assigned tasks.
The analysis of the psychological and educational literature outlined that there is no
universally accepted definition of the “sociocultural competence” notion. Based on the
scientific analysis of the “competence”, “social” and “culture” notions a sociocultural
competence of social workers was defined as an integrative personal characteristic that
includes a system of appropriate value orientations; personal qualities, knowledge and skills;
an ability to apply them universally in professional practice and to adapt to erratic social and
cultural conditions; emotional and volitional regulation and reflection of the process and
professional practice outcome. The notion also foresees cultural regulation of the
cooperation between a social worker and different social institutions (family, social services,
cultural and educational institutions, public organizations, informal groups, etc.).
It was defined that the development of sociocultural competence of social workers
should be reasonably implemented as part of the basic professional studies, namely on
subject content which is the basis of future profession. In this case sociocultural competence
as a psychological neoformation will become a central personality neoformation. In this
context the particular interest appeals to the academic subject “Public relations in the social
sphere” in the context of which organizational and purpose-oriented conditions for the
development of sociocultural competence of social workers already exist.
It was proved that in order to ensure the integrity and effectiveness of the
development of sociocultural competence of social workers in the process of studying the
academic subject “Public relations in the social sphere” the technology of the formation of
sociocultural competence should be used.
Studying ways of the development of sociocultural competences of social workers
during their various types of professional-oriented practices determines the prospects for
further researches.
Key words: competence, social, culture, sociocultural competence, sociocultural
competence of social workers, academic subject “Public relations in the social sphere”,
technology of sociocultural competence of social workers.

УДК 378.147
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННа
ФОРМУВАННа ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧИХ ДІАЛОГОВИХ УМІНЬ
СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ЕВРИСТИЧНОЇ
ДІАЛОГОВОЇ ВЗАЮМОДІЇ
У статтл проаналлзовано результати впровадженнѐ в навальний процес
дидактичном моделл формуваннѐ професлйно-творчих длалогових умлнь. Виѐвлено
позитивну динамлку ранлше визначених нами професлйно-творчих умлнь –
лнтелектуальних, конструктивних, органлзаторсько-регулѐтивних та длалоглчно-
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евристичних, ѐкими студенти оволодлвали плд час евристичном длалоговом взаюмодлм, що
позитивно вплинули на ѐклсть створених майбутнлми вчителѐми творчих освлтнлх
продуктлв. З’ѐсовано, що важливоя дидактичноя умовоя в управллннл евристичноя
длѐльнлстя студентлв ю органлзацлѐ суб’юкт-суб’юктном взаюмодлм за евристичном
длалоговом взаюмодлм до особистлсно значимом длѐльностл, паритетних стосунклв
суб’юктлв плд час навчаннѐ, взаюмовлдносин на основл смислових особистлсних позицлй.
Ключові слова: професлйно-творчл длалоговл вмлннѐ, евристична длалогова
взаюмодлѐ, творчий освлтнлй продукт, длѐльнлсть студентлв, особистлснл позицлм,
лнтелектуальнл вмлннѐ, длалоглчно-евристичнл вмлннѐ, майбутнл вчителл, ѐклсть
створених продуктлв.

Постановка проблеми. Процес підготовки майбутніх учителів
гуманітарних дисциплін у системі професійної освіти не може бути
забезпечений виклячно за допомогоя знаннювої парадигми. Так, завданнѐ
професійної підготовки майбутніх педагогів необхідно вирішувати в руслі
компетентнісного підходу, ѐкий акцентую увагу на формуванні в
майбутнього фахівцѐ готовності до практичного застосуваннѐ знань і вмінь
в умовах вирішеннѐ реальних професійних завдань. Звернімо увагу на те,
що програмоя модернізації педагогічної освіти передбачено проведеннѐ
комплексу заходів длѐ посиленнѐ підготовки педагогічних кадрів, серед
ѐких підкресляютьсѐ підвищеннѐ ѐкості підготовки випускників до
педагогічної діѐльності в полікультурному середовищі, у той самий час
значна частина майбутніх педагогів не володію достатніми професійнотворчими діалоговими вміннѐми та не можуть застосовувати діалог длѐ
виѐвленнѐ реальних знань учнів. У зв’ѐзку з цим виникаю необхідність
підготовки майбутніх учителів до такої діѐльності.
Аналіз актуальних досліджень. Підготовка до педагогічної професії
значноя міроя визначаю результати навчально-виховного процесу в школі.
Цим поѐсняютьсѐ давній і глибокий інтерес до даної проблеми у
вітчизнѐній вузівській педагогіці. В основу дослідженнѐ професійнопедагогічної підготовки покладено теоретичні положеннѐ, розроблені
О. А. Абдуліноя,
А. М. Грабовим,
М. Г. Кушковим,
І. а. Лернером,
Н. В. Кузьміноя, В. О. Сластьоніним, Я. П. Сокольниковим. У сучасній
науково-педагогічній літературі розглѐдаятьсѐ питаннѐ, присвѐчені
формування творчої особистості студента (Т. Е. Герантіѐ, Н. Б. Грицай,
М. Б. Макаренко, К. І. Приходченко, О. А. Мамаюва, Я. В. Мосейко), творчі
вміннѐ професійної діѐльності студентів стали предметом дослідженнѐ
(О. Б. Кривонос, О. М. Кириченко, К. І. Приходченко, А. І. Кочетов), що
актуалізую завданнѐ з діагностики сформованості професійно-творчих
умінь професійної діѐльності студентів гуманітарних дисциплін.
Отже, мета статті полѐгаю в аналізі результатів експериментальної
роботи щодо сформованості професійно-творчих діалогових умінь.
Виклад основного матеріалу. Визначеннѐ рівнѐ сформованості
професійно-творчих умінь у майбутніх учителів гуманітарних дисциплін
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здійснявалосѐ на основі всебічного й систематичного аналізу результатів
їхньої діѐльності та корекції останньої. Методами діагностики були
практичні завданнѐ, контрольні роботи, евристична діѐльність студентів
(створеннѐ творчих навчально-пізнавальних продуктів, участь у дискусіѐх,
диспутах, виступи в конкурсах, підготовка й виступи на кураторських
годинах, конференціѐх; евристично-діалогова взаюмодіѐ зі школѐрами під
час педагогічної практики).
Установленнѐ динаміки рівнів сформованості професійно-творчих
умінь здійснявалосѐ на основі порівнѐльного аналізу даних
констатувального та формувального етапів експерименту. Результати
експериментальної роботи аналізували також на основі самооцінки
студентів, їхньої взаюмооцінки та узагальненнѐ незалежних оцінок групи
експертів (одногрупників і викладачів педагогічного університету).
Комплексне
використаннѐ
методів
науково-педагогічного
дослідженнѐ та інших діагностичних методик забезпечили вірогідність,
надійність і валідність результатів експерименту.
Важливоя складовоя дидактичної моделі було постійне й ґрунтовне
мотивуваннѐ студентів до активної діалогової взаюмодії з метоя успішного
оволодіннѐ зазначених вище професійно-творчих умінь на всіх етапах
евристично-діалогового навчаннѐ. Мотиваціѐ до успішного оволодіннѐ
професійно-творчими діалоговими вміннѐми за допомогоя евристичного
діалогу вклячала такі складові елементи:
 значимість обраної проблеми за допомогоя «батареї»
евристичних пізнавальних запитань;
 інтенсивність зусиль щодо пошуку власної мети й завдань на
шлѐху розв’ѐзаннѐ проблеми та її суперечностей;
 пізнавальний інтерес до обраної проблеми;
 проѐв ініціативи у виборі способів і засобів навчальної роботи;
 утвердженнѐ власних ціннісних оріюнтацій протѐгом виконаннѐ
запланованої роботи.
Вивчаячи рівень володіннѐ студентами професійно-творчими
вміннѐми, формуваннѐ ѐких починалосѐ вже на мотиваційному компоненті
дидактичної моделі і пронизувала всі її наступні компоненти, і без ѐкої
неможливо забезпечити успішний процес оволодіннѐ ними, нами у
процесі дослідженнѐ за допомогоя модифікованого М. МагомедЕміновим тесту опитувальника А. Мехрабѐна длѐ виміру мотивації
досѐгненнѐ було виѐвлено рівень мотивації до активної запитальної
діѐльності студентів на початку і в кінці навчаннѐ. Цѐ методика звичайно
застосовуютьсѐ з дослідноя метоя щодо мотивів досѐгнень у студентів.
Близько 40 % студентів і в контрольних, і в експериментальних групах
мали недостатній рівень мотивації до такої діѐльності, тобто 60 % студентів
виѐвилисѐ неспроможними сформувати власну мету самостійної
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діѐльності, ѐка була б значима длѐ них. Тільки третина студентів змогла за
допомогоя викладача визначити значимість длѐ них поставленої мети і
сформувати власну її версія. Цей висновок спонукав нас у процесі
експерименту приділѐти особливу увагу постійному здійснення
мотиваційних заходів на всіх етапах організації евристичної діалогової
взаюмодії ѐк найкращим способом успішного оволодіннѐ професійнотворчих діалогових умінь.
Результатом таких зусиль стали суттюві зрушеннѐ позитивної мотивації
до творчості й оволодіннѐ методикоя евристичного діалогу та активної
запитальної діѐльності. Рівень мотивації студентів уже післѐ навчаннѐ за
першим модулем розробленого нами спецкурсу «Евристична діалогова
взаюмодіѐ у формуванні професійно-творчих умінь» виѐвивсѐ в
експериментальній групі суттюво вищим, ніж у контрольній груп. Близько 44 %
студентів досѐгли високого рівнѐ мотивації до оволодіннѐ евристичного
діалогу, 47 % – досѐгли достатнього рівнѐ, у той час ѐк аналогічні показники в
контрольній групі становили відповідно 24 % та 35 %. Проте не можна не
помітити той факт, що в експериментальній групі завдѐки навчання студентів
активній діалоговій взаюмодії у процесі вивченнѐ спецкурсу відсоток
студентів до діалогової взаюмодії зріс, тобто студенти досѐгли високого й
достатнього рівнѐ. акщо на початку експериментальної роботи лише 20 %
студентів експериментальної і контрольної групи мали високий рівень
мотивації, то в кінці цей показник збільшивсѐ в групі Е на 25 %, тоді ѐк у групі
К відповідний приріст склав лише 7 % і відповідно досѐг 27 %.
ак було доведено, формуваннѐ професійно-творчих умінь у студентів ю
неможливим без отриманнѐ ними відповідної інформації і знань. Проте
результати констатувального експерименту засвідчили, що 36 % студентів
взагалі не розуміли сутності понѐть «евристичний діалог», «евристичне
навчаннѐ» тощо.
На констатувальному етапі експерименту було з’ѐсовано, що
початковий рівень знань, що характеризуять сформованість теоретичної
підготовки студентів до навчаннѐ на основі евристичного діалогу, був
майже однаковий длѐ студентів ѐк експериментальної, так і контрольної
груп: студенти з високим рівнем зазначеної теоретичної підготовки
складали незначну частину від загалу (9 % у групі Е і 8,3 % у групі К);
кількість студентів із низьким рівнем теоретичної підготовки в
експериментальній групі Е складала 67,1 %, у контрольній групі К – 67,3 %.
Кінцевий результат маю суттюві розбіжності. В експериментальній
групі приріст високого рівнѐ теоретичної підготовленості студентів до
навчаннѐ на основі евристичного діалогу майже вдвічі вищий, ніж у
контрольній групі (табл. 1). Так, приріст студентів із високим рівнем
сформованості теоретичних знань у групі Е склав +27,1 % проти +9,6 % у
групі К, тобто виѐвивсѐ в 2,8 рази вищим.
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Слід відзначити, що високий рівень риторичних знань сам по собі не
ю свідченнѐм сформованої риторичної культури, але вони виступаять її
фундаментом.
Таблицѐ 1
Динаміка обізнаності майбутніх учителів щодо сутності й методики
евристично-діалогового навчання ( у %)
Групи

Рівні
Повнота
Глибина
Діювість

Е (150 осіб)

К (153 осіб)

Констатувальний Контрольний
етап
етап
16,1
32,3
31,0
39,4
52,9
28,4

Констатувальний
етап
15,4
30,1
54,5

Контрольний
етап
26,9
34,6
38,5

З метоя визначеннѐ рівнѐ усвідомленнѐ змісту провідних дефініцій
евристично-діалогового навчаннѐ було проведене опитуваннѐ, ѐке
показало ѐкісне зростаннѐ глибини розкриттѐ основних характеристик,
повноти відповідей, чіткості певних визначень. Також студентам було
запропоновано комплекс тестових завдань, ѐкі містили запитаннѐ,
спрѐмовані на виѐвленнѐ знань про основні закономірності й категорії
евристично-діалогового навчаннѐ, методику застосуваннѐ евристичного
навчального діалогу й завданнѐ практичного характеру.
Значна кількість студентів експериментальної групи (36,1 %) добре
оріюнтуятьсѐ в «евристично-діалоговому» тезаурусі, тобто змогли на
контрольному етапі експериментальної роботи дати обґрунтовані,
розгорнуті та повні відповіді. У той самий час у контрольній групі лише
17,9 % студентів показали високий рівень володіннѐ понѐтійним апаратом,
змогли чітко визначити сутність базових дефініцій і положень,
диференціявати основні понѐттѐ, розкрити їх особливості та специфіку. В
експериментальних групах зменшиласѐ на чверть кількість неконкретних
відповідей, у контрольній групі кількісні зміни показників високого рівнѐ
знань щодо вищезазначених питань склали 9,6 %.
У студентів експериментальної групи спостерігалосѐ підвищеннѐ рівнѐ
та міцності засвоюннѐ необхідних знань. Студенти демонстрували більш
упевнені відповіді щодо сутності евристично-діалогового навчаннѐ та його
складових – евристичного діалогу та евристично-діалогової взаюмодії.
Під час перевірки повноти і глибини знань студентів із фахових
дисциплін та їх діювості використовувалисѐ конкретні завданнѐ, ѐкі
вимагали розкриттѐ в судженнѐх змісту понѐттѐ, виѐвленнѐ його суттювих
ознак, їхня кількість і значеннѐ, встановленнѐ причинно-наслідкових
зв’ѐзків. У процесі перевірки зазначених показників фіксувалисѐ судженнѐ
й аргументації за ступенем їх нестандартності, творчості, що ю вкрай
важливим у професійній діѐльності педагога. Також оцінявавсѐ ступінь
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усвідомленнѐ необхідних понѐть та їх ознак, обґрунтованість
висловлявань. Діювість знань визначали за ступенем їх використаннѐ
студентами на семінарсько-практичних занѐттѐх під час створеннѐ
майбутніми фахівцѐми творчих продуктів (див. табл. 2).
Оцінити ефективність евристичного діалогу ми змогли за різними
його складовими, зазначеними в розробленій моделі. Так, рівень
засвоюннѐ матеріалу визначавсѐ шлѐхом оціняваннѐ, чи розкрито у
створеному студентом значимому продукті шлѐхом серії запитань основні
понѐттѐ теми, засвоюннѐ знань (тести, контрольні завданнѐ), чи вільне
володіннѐ проблематикоя, чи зрозуміло студентам практичне
застосуваннѐ отриманих знань у тій чи іншій педагогічній ситуації та
перспективи порушеної проблеми.
Наѐвність зворотного зв’ѐзку свідчила про позитивний результат,
ѐкий був досѐгнутий значноя міроя такими чинниками, ѐк: можливість
вільного обміну думками, оскільки майбутні фахівці почували себе з
викладачем рівноправними суб’юктами діалогу; зацікавленість студентів у
розв’ѐзанні проблеми, позитивний емоційний фон аудиторії, відкритість.
акщо спочатку навчаннѐ авторитет педагогів великий і студенти основноя
трудністя діалогу вбачали власне небажаннѐ спілкуватисѐ, відсутність
взаюморозуміннѐ з педагогами, то наприкінці експерименту майбутні
вчителі стали краще розуміти методичні труднощі і проблеми викладачів,
ѐсніше усвідомлявати власне ставленнѐ до майбутньої професійної
діѐльності в цілому і до евристично-діалогового навчаннѐ зокрема.
Таблицѐ 2
Динаміка якості знань студентів з фахових дисциплін (у %)
Групи

Рівні
Високий
Середній
Низький

Е (150 осіб)

К (153 осіб)

Констатувальний Контрольний
етап
етап
9,0
36,1
23,9
45,2
67,1
18,7

Констатувальний
етап
8,3
24,4
67,3

Контрольний
етап
17,9
62,8
19,2

Порівняячи дані констатувального та контрольного етапів
експерименту, було проаналізовано динаміку розвитку окремих груп
професлйно-творчих умлнь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін.
Передусім, з оглѐду на специфіку розробленої моделі (її мету, зміст) нас
цікавила динаміка длалоглчно-евристичних умлнь студентів. Пам’ѐтаячи про
те, що будь-ѐкі вміннѐ виѐвлѐятьсѐ в діѐльності, вказані вміннѐ,
насамперед, − у майстерності ставити евристичні запитаннѐ, ми особливу
увагу під час експерименту вивчали й оцінявали саме цей показник.
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Отже, важливим кроком проведеного дослідженнѐ стало виѐвленнѐ
ѐкісних зрушень умінь запитальної діѐльності під час створеннѐ освітнього
продукту з гуманітарних дисциплін. В експериментальних групах студенти
під час вивченнѐ спецкурсу показали високий та достатній рівні у процесі
створеннѐ низки евристичних пізнавальних запитань та цілеспрѐмовано
оволодівали основними способами веденнѐ евристичного діалогу.
Таким чином, можна дійти висновку, що важливоя дидактичноя
умовоя в управлінні евристичноя діѐльністя студентів ю організаціѐ
суб’юкт-суб’юктної взаюмодії за евристичної діалогової взаюмодії до
особистісно значимої діѐльності, паритетних стосунків суб’юктів під час
навчаннѐ, взаюмовідносин на основі смислових особистісних позицій.
Висновки. Отже, у процесі проведеннѐ педагогічного експерименту
його дані підтвердили основні положеннѐ висунутої гіпотези. Виѐвлено
позитивний вплив розробленої нами дидактичної моделі формуваннѐ
професійно-творчих діалогових умінь у процесі евристичного діалогу. Таким
чином, була виѐвлена позитивна динаміка раніше визначених нами
професійно-творчих умінь – інтелектуальних, конструктивних, організаторсько-регулѐтивних та діалогічно-евристичних, ѐкими студенти оволодівали під час евристичної діалогової взаюмодії, що позитивно вплинули на
ѐкість створених майбутніми вчителѐми творчих освітніх продуктів.
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РЕЗЯМЕ
Проценко И. Анализ результатов экспериментального исследованиѐ
формированиѐ
профессионально-творческих
диалоговых
умений
студентов
гуманитарных дисциплин в процессе эвристического диалогового взаимодействиѐ.
В статье проанализированы результаты внедрениѐ в учебный процесс
дидактической модели формированиѐ профессионально-творческих диалоговых
умений. Выѐвлена положительнаѐ динамика ранее определенных нами
профессионально-творческих умений – интеллектуальных, конструктивных,
организаторско-регулѐтивных и диалогично-эвристических, которыми студенты
овладевали во времѐ эвристического диалогового взаимодействиѐ, что
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положительно повлиѐли на качество созданных будущими учителѐми творческих
образовательных продуктов. Выѐснено, что важным дидактическим условием в
управлении эвристической деѐтельностья студентов ѐвлѐетсѐ организациѐ
субъект-субъектного взаимодействиѐ в эвристическом диалоговом взаимодействии
к личностно значимой деѐтельности, паритетных отношений субъектов во времѐ
учебы, взаимоотношений на основе смысловых личностных позиций.
Ключевые
слова:
профессионально-творческие
диалоговые
умениѐ,
эвристическое диалоговое взаимодействие, творческий образовательный продукт,
деѐтельность студентов, личностные позиции, интеллектуальные умениѐ,
диалогично-эвристические умениѐ, будущие учителѐ, качество созданных продуктов.

SUMMARY
Protsenko І. Analysis of the results of experimental studies of formation of
professional-creative skills of the students of humanities in the process of heuristic dialogue
interaction.
The article analyzes the results of introduction in educational process of didactic
models of formation of professional-creative dialogue skills. It reveals positive dynamics of
previously identified by us professional-creative skills – intellectual, structural,
organizational-regulative and dialogical-heuristic, which students acquire during heuristic
dialogue interaction that had a positive impact on the quality of created by future teachers
the creative educational products. It is found out that an important didactic condition in the
management of heuristic activity of students is the organization of subject-subject
interaction in the heuristic dialogue interaction to a personal important activity, equal
relations of the subjects during the study, relationships based on personal semantic positions.
We were able to trace the effectiveness of the heuristic dialogue for the various
components specified in the model. Thus, the level of absorption the material was determined by
appraisal, disclosed when a student created a meaningful product through a series of questions
about the basic concepts of the topic, learning (tests, assignments), fluency issues, whether it is
clear for the students the practical application of knowledge in a particular pedagogical situation
and prospects affected by the problem. Comparing the data of the ascertaining and control
stages of the experiment, we analyzed the growth dynamics of individual groups of professionalcreative skills of future teachers of humanitarian disciplines.
First of all, in the article is given the specificity of the developed model (its purpose,
content), we were interested in the dynamics of the dialogue-heuristic skills of the students.
Remembering that all the skills are manifested in the activity, while specifying skills and
primarily the skill to put the heuristic questions, we paid special attention during the
experiment to this indicator.
Therefore, an important step of the conducted research was to identify the quality of
improvement of the interrogative skills in the creation of an educational product for
humanitarian disciplines. In the experimental groups the students during the course of study
showed high and sufficient levels in the process of creating a number of heuristic cognitive
issues and purposefully mastered the essential methods of heuristic dialogue.
Key words: professional-creative dialogue skills, heuristic dialogue interaction,
creative educational product, student activities, personal positions, intellectual skills,
dialogue-heuristic skills, future teachers, quality of created products.
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-СПОРТСМЕНІВ АГРАРНОГО ВНЗ,
аКІ ЗАЙМАЯТЬСа КОМАНДНИМИ СПОРТИВНИМИ ІГРАМИ
У статтл представлено результати педагоглчного експерименту,
проведеного на базл жлночих л чоловлчих команд студентлв-спортсменлв 1–5 курслв, ѐкл
вдосконаляять своя майстернлсть у баскетболл й волейболл. Досллджено 56
студентлв-гравцлв зблрних команд лз баскетболу та волейболу (32 – студенти
першого та другого курслв, 24 – студенти третього та четвертого курслв)
Сумського нацлонального аграрного унлверситету. Використовувалосѐ тестуваннѐ
психлчном надлйностл спортсменлв л метод математичном статистики. Визначено
можливостл психолого-педагоглчном корекцлм психлчном надлйностл студентлв до та
плслѐ проведеннѐ на тренуваннѐх комплексного психолого-педагоглчного плдходу.
Ключові слова: студенти, психологлчна плдготовка, команднл спортивнл лгри,
психолого-педагоглчний плдхлд.

Постановка проблеми. Одніюя з причин нестабільного виступу
спортсмена або команди на змаганнѐх може бути його емоційний стан.
Тренеру під час підготовки до змагань необхідно знѐти емоційну напругу
та ізолявати спортсмена від стресових впливів, тобто підвищити його
психічну надійність, ѐка полѐгаю в умінні спортсмена показати свій кращий
результат в умовах відповідальних змагань [2; 5].
Цѐ проблема набуваю особливого значеннѐ, коли команда вищого
навчального закладу укомплектована студентами, ѐкі навчаятьсѐ на різних
курсах і маять різну психологічну готовність до змагань. Тому діагностика і
прогнозуваннѐ психічної надійності студентів-спортсменів ю одним із
важливих науково-практичних завдань їхньої підготовки *2; 3+.
Аналіз актуальних досліджень. Багатьма вченими досліджуваласѐ
структура психічної надійності. Зокрема Ю. А. Калінін виділив такі компоненти
психічної надійності, ѐк мотиваційний, рефлективний, емоційний та
сенсомоторний.
ак показав своїми дослідженнѐми А. В. Алексююв, длѐ ефективного
виступу на змаганнѐх спортсмен повинен досѐгнути «оптимального
бойового стану». Цей стан досѐгаютьсѐ за допомогоя правильно
організованої самомобілізації, ѐка повинна зберігатисѐ до кінцѐ виступу
спортсмена. Автор визначив три основних компонента оптимізації
«бойового стану»  фізичний, емоційний та розумовий [1].
За дослідженнѐми В. Е. Мільмана, «психічна надійність складаютьсѐ зі
змагальної емоційної стійкості, змагальної мотивації, стабільностіперешкодостійкості й саморегулѐції». Кожен із компонентів психічної
надійності характеризуютьсѐ сукупністя показників. Показниками змагальної
емоційної стійкості ю: характер, інтенсивність передзмагального та
змагального емоційного збудженнѐ і його коливаннѐ, адекватність емоційної
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оцінки ситуації та співмірність емоційних реакцій в умовах змагального
виступу. Успіх у змаганні може залежати від таких мотиваційних проѐвів, ѐк
загальна інтенсивність мотивів, співвідношеннѐ мотивацій досѐгненнѐ успіху
й уникненнѐ невдач, стійкість основних потреб та інтересів, прагненнѐ до
будь-ѐкої форми змагальної боротьби, віддача на тренуваннѐх і змаганнѐх, у
цілому  це змагальний дух спортсмена *4+.
Показники стабільності й перешкодостійкості ю такими: стійкість
внутрішнього функціонального стану, стабільність рухових навичок,
спортивної техніки, несприйнѐтливість до впливу різного роду перешкод.
Показники саморегулѐції містѐть у собі вміннѐ правильно усвідомлявати й
оцінявати свій емоційний стан; уміннѐ впливати на нього, зокрема, за
допомогоя словесних самонаказів; перебудова діѐльності в ході спортивної
боротьби, розвиток функцій самоконтроля над власними діѐми тощо *4+.
Науковці *6; 3+ показали шлѐхи та методи дослідженнѐ психічної
надійності, виѐвили фактори та основні складові, ѐкі забезпечуять надійність
діѐльності спортсменів в умовах спортивних змагань. Так, Ю. А. Мітін у своїй
роботі визначив понѐттѐ «індивідуальна надійність змагальних дій
спортсмена» та «групова змагальна надійність». Автор запропонував методи
корекції індивідуальної та групової психічної надійності, що призводѐть до
підвищеннѐ ефективності технічної, тактичної, психологічної й функціональної
готовності окремих спортсменів і команди в цілому [5].
Отже, дуже важливо длѐ підвищеннѐ ефективності змагальної
діѐльності діагностувати й коригувати стан психічної надійності спортсмена
та команди.
Мета дослідження полѐгаю у визначенні можливості психологопедагогічної корекції психічної надійності студентів різних курсів аграрного
вищого навчального закладу, ѐкі займаятьсѐ спортивними іграми.
Завдання дослідження: порівнѐти показники психічної надійності
студентів-спортсменів, ѐкі навчаятьсѐ на 1–5 курсах до та післѐ використаннѐ
на тренуваннѐх комплексного психолого-педагогічного підходу.
Методи дослідження: аналіз наукових джерел, тестуваннѐ психічної
надійності спортсменів (за В. Е. Мільманом), педагогічний експеримент,
статистичні методи.
Виклад основного матеріалу. Дослідженнѐ проводилосѐ протѐгом
2014–2015 навчального року (вересень-квітень). В експерименті були задіѐні
члени студентських чоловічих і жіночих команд із баскетболу та волейболу
Сумського національного аграрного університету. Всього було охоплено
56 гравців, із ѐких 32 респонденти першого та другого курсів, 24  третього,
четвертого та п’ѐтого курсів. Студенти старших курсів  це гравці основного
складу вузівських команд, ѐкі були віднесені до групи вищої кваліфікації.
Студенти перших курсів  гравці запасного складу, ѐких віднесено до групи з
нижчоя кваліфікаціюя.
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Длѐ вирішеннѐ поставленої проблеми на тренуваннѐх використовувавсѐ комплексний психолого-педагогічний підхід, до ѐкого ми віднесли:
- груповий ментальний тренінг (курс, записаний на аудіо касеті,
прослуховувавсѐ групоя спортсменів три рази на тиждень, до та післѐ
тренуваннѐ);
- вправи без м’ѐча та з м’ѐчем, ѐкі спрѐмовані на розвиток та
вдосконаленнѐ психічних ѐкостей;
- комбіновані вправи, спрѐмовані на розвиток і вдосконаленнѐ
комплексу спортивно значущих ѐкостей;
- вправи техніко-тактичного напрѐму, ѐкі враховуять інтенсивність і
характер міжособових контактів усіх гравців команд і можливий результат
їх взаюмодії.
В ѐкості контрольних були вибрані показники психічної надійності за
В. Е. Мільманом *4+. Сукупність первинних показників, запропонованих
автором, дозволѐю охарактеризувати рівень змагальної емоційної стійкості
(ЗЕС), змагальної мотивації (ЗМ), стабільності-перешкодостійкості (СПС) і
саморегулѐції (СР), де підраховуваласѐ кількість балів за кожним
компонентом. Оцінений компонент в 0 балів відповідаю середньому рівня
психічної надійності. Оцінений зі знаком «» говорить про зниженнѐ рівнѐ
надійності за даним компонентом у порівнѐнні з середніми даними;
відповідно, оцінка зі знаком «+» указую на підвищений у порівнѐнні з
середнім рівень домінуваннѐ того чи іншого компоненту психічної надійності.
Аналіз отриманих результатів за методикоя В. Е. Мільмана дозволив
установити відмінності в показниках компонентів психічної надійності
студентів різних курсів, ѐкі займаятьсѐ спортивними іграми (змагальна
емоційна стійкість, змагальна мотиваціѐ, стабільність-перешкодостійкість,
саморегулѐціѐ) до та післѐ проведеннѐ експерименту (табл. 1).
Таблицѐ 1
Показники рівня компонентів психічної надійності студентів-спортсменів
ЗМ
СПС
СР
Респонден ЗЕС
Ẋ
Ẋ1
Ẋ
Ẋ1
Ẋ
Ẋ1
Ẋ
Ẋ1
ти
1–2 курси -4,913 -4,312 0,695
0,813 0,712
0,834
0,132
0,158
3–5 курси -4,752 -4,289 1,166
1,322 0,833
0,952
1,37
1,68
Примітки: Ẋ  початкові показники рівнѐ компонентів психічної надійності
(вересень); Ẋ1  кінцеві показники рівнѐ компонентів психічної надійності (квітень);
ЗЕС  змагальна емоційна стійкість; ЗМ  змагальна мотиваціѐ; СПС – стабільністьперешкодостійкість; СР  саморегулѐціѐ.

У результаті дослідженнѐ було визначено, що показники емоційної
стійкості ѐк у гравців 3–5 курсів, так і у гравців 1–2 курсів, знаходѐтьсѐ нижче
середнього рівнѐ. За результатами експерименту можна зазначити, що
показники змагальної емоційної стійкості у студентів-спортсменів 1–2 курсів
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зросли на 14,1 %, а у студентів 3–5 курсів  на 11,2 %. Однак зафіксований
рівень змагальної емоційної стійкості все рівно не досѐгаю оптимальних меж.
Рівень проѐву змагальної мотивації у студентів-спортсменів, ѐкі
навчаятьсѐ в аграрному виші на різних курсах, високий. Це свідчить про те,
що вони охоче працяять на тренувальних занѐттѐх, позитивно реагуять на
необхідність участі у змаганнѐх різного рівнѐ. У залежності від рівнѐ
кваліфікації спортсменів показники психічної надійності також зростаять. Це
означаю, що гравці 3–5-х курсів маять значно більший досвід змагальної
боротьби, більш адекватно реагуять на зовнішні фактори, емоції не
вступаять у протиріччѐ з наміченим планом дій, оптимально регуляять
енергетичний потенціал у передстартовій ситуації і в ході змагань. Показники
змагальної мотивації також змінились: у студентів-спортсменів 3–5-го курсів
вони підвищились на 13,7 %, а студентів 1–2-го  на 16,9 % (рис. 1).
За результатами дослідженнѐ можна зазначити, що показники
стабільності-перешкодостійкості (стійкість внутрішнього функціонального
стану, стабільність рухових навичок, спортивної техніки, несприйнѐтливість
до впливу різного роду перешкод) у студентів 1–2 курсів та 3–5 курсів
зросли відповідно на 17,9 % та 14,3 %.
Зі зростаннѐм числа змагань і тренувальних занѐть підвищуютьсѐ
здатність до саморегулѐції, хоча проѐви саморегулѐції завжди специфічні,
оскільки пов’ѐзані з особливостѐми діѐльності спортсменів. При використанні
педагогічних і психологічних прийомів (створеннѐ умов длѐ налаштуваннѐ,
саморегулѐції, аутотренінгу) розвиваятьсѐ навички самоконтроля: уміннѐ
цілеспрѐмовано налаштувати себе перед початком змаганнѐ; уміннѐ
планувати свої дії; зосередитисѐ, тому показники саморегулѐції зросли у
студентів 1–2 курсів на 19,6 %, у студентів 3–5 курсів  на 22,6 % (рис. 1).
25,00%
20,00%

змагальна емоційна
стійкість

15,00%

змагальна мотивація

10,00%

стабільність перешкодостійкість
саморегуляція

5,00%
0,00%
1-2 курс

3-5 курс

Рис. 1. Зміна компонентів психічної надійності студентів-спортсменів
протѐгом дослідженнѐ
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Висновки.
1. Проведене дослідженнѐ дозволило виѐвити відмінності за
показниками психічної надійності між спортсменами, ѐкі навчаятьсѐ на
різних курсах аграрного вишу.
2. У студентів-спортсменів 3–5-х курсів рівень психічної надійності за
всіма параметрами вище, ніж у студентів 1–2 курсів, що дозволѐю їм при
рівних фізичних та інших можливостѐх і умовах досѐгати кращих результатів.
3. Експериментальним шлѐхом підтверджено ефективність
застосуваннѐ на тренуваннѐх комплексного психолого-педагогічного
підходу длѐ корекції показників психічної надійності студентів-спортсменів
ѐк 1–2 курсів, так і 3–5 курсів длѐ збереженнѐ ними й навіть збільшеннѐ в
умовах змагань ефективності техніко-тактичних дій, рівнѐ працездатності,
уміннѐ протистоѐти діѐм суперника, управлѐти своїм станом і поведінкоя й
підтримувати оптимум нервово-психічної напруги.
Перспективи подальших досліджень: аналіз факторів, що впливаять
на підвищеннѐ ефективності змагальної діѐльності студентів-спортсменів
аграрного ВНЗ.
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РЕЗЯМЕ
Самохвалова И., Андреева И., Матлаш В. Психологическаѐ надежность
студентов аграрного ВУЗа, которые занимаятсѐ командными спортивными играми.
В статье представлены результаты педагогического эксперимента,
проведенного на базе женских и мужских команд спортсменов-студентов 1–5 курсов,
которые совершенствуят свое мастерство в баскетболе и волейболе. Исследовано 56
студентов-игроков сборных команд по баскетболу и волейболу (32 – студенты первого
и второго курсов, 24 – студенты третьего и четвертого курсов) Сумского национального аграрного университета. Использовалось тестирование психической надежности спортсменов и метод математической статистики. Определены возможности
психолого-педагогической коррекции психической надежности студентов до и после
использованиѐ на тренировках комплексного психолого-педагогического подхода.
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SUMMARY
Samokhvalova I., Andreeva I., Matlash V. Psychological reliability of the students of
agricultural Universities that are engaged in the team sports and games.
Insufficient psychological preparation of the athlete is one of the reasons for his poor
performance in the competition. The ability to show the best results and realize their
potential depends on both technical training and mental reliability of an athlete. This issue is
of particular importance when the team is completed by students of different courses that
have different psychological preparation for the competitions.
In our study we used an integrated pedagogical approach. By the method of V. E.
Milman the mental performance of the students of the 1–2 and 3–5 years before and after
the training on the complex psychological and pedagogical approach was compared.
The analysis of the obtained data allowed to establish the differences in the
components of mental performance reliability before and after the application of psychopedagogical approach.
It is emphasized that the level of competitive motivation of students-athletes enrolled
in the Agrarian University for different courses is high. This suggests that they are willing to
work at training sessions, respond positively to the need to participate in the competitions at
various levels. Depending on the skill the level of athletes’ indicators of mental reliability is
also growing. This means that players of the 3–5 courses have much more experience of
competitive struggle, more adequately react on external factors, emotions are not in conflict
with the agreed plan of action to optimally regulate the energy potential in the pre-start
situations in the course of the competition.
The study revealed that the students of the 3–5 courses have higher mental level of
reliability than students of the 1–2 courses. The effectiveness of the psycho-pedagogical
approach for the correction of indicators of psychological reliability of athletes-students of
the Agrarian University was experimentally confirmed.
Prospects for further research: analysis of factors affecting improvement of the
efficiency of competitive activity of athletes-students of the Agrarian University.
Key words: students, psychological training, team sports and games, psychopedagogical approach.
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ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННа В
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статтл проаналлзовано взаюмозв’ѐзок млж технологлѐми кооперативного
навчаннѐ й такими лнновацлйними технологлѐми проведеннѐ занѐть, ѐк технологлѐ
перевернутого навчаннѐ, технологлѐ змлшаного навчаннѐ. Видллено технологля
кооперативного командного викладаннѐ. Влдзначено особливостл взаюмозв’ѐзку
зазначених технологлй у процесл професлйном плдготовки майбутнлх учителлв лноземном
мови. Запропоновано зразки влдповлдних завдань лз використаннѐм даних технологлй при
викладаннл фахових дисципллн. Указано на необхлднлсть подальшого досллдженнѐ питаннѐ
використаннѐ технологлй кооперативного навчаннѐ в умовах позааудиторного навчаннѐ,
удосконаленнѐ механлзмлв самодлагностики в межах влдповлдних технологлй.
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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток суспільних відносин
визначаю радикальні зміни в організації навчального процесу. При цьому від
майбутніх педагогів вимагаютьсѐ вміннѐ співпрацявати, уміннѐ критично
мислити, знаходити творчі шлѐхи вирішеннѐ проблем, бути впевненим
користувачем комп’ятера тощо. Дані вміннѐ було виокремлено в так звані
«уміннѐ ХХІ століттѐ», тобто вміннѐ, ѐкі повинні мати сучасні випускники длѐ
успішного працевлаштуваннѐ в умовах глобалізації. У даному дослідженні
звертаютьсѐ увага на використаннѐ класичних технологій кооперативного
навчаннѐ та їх взаюмозв’ѐзок із технологіѐми перевернутого навчаннѐ,
змішаного навчаннѐ й кооперативного командного викладаннѐ. Дані
технології все більше використовуятьсѐ в світовій практиці і все частіше
маять місце в українському освітньому просторі в процесі підготовки
майбутніх учителів іноземної мови. Використаннѐ даних технологій
передбачаю переоріюнтація навчального процесу на особистість того, хто
навчаютьсѐ, та маю значний потенціал у формуванні вмінь майбутніх учителів
у процесі їх фахової підготовки. Залученнѐ майбутніх фахівців до процесу
педагогічного співробітництва сприѐтиме формування готовності до
реалізації кооперативного навчаннѐ в майбутній професійній діѐльності.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Дослідженнѐм і
розробкоя технологій кооперативного навчаннѐ (ТКН) займались
Е. Аронсон (E. Aaronson), Ш. Шаран (Sh. Sharan), А. Комбс (A. Combs),
Р. Барт (R. Bart), Р. Джонсон (R. Johnson), Д. Джонсон (D. Johnson), Р. Славін
(R. Slavin), С. Кейган (S. Kagan) та багато інших.
Провідноя ідеюя ТКН ю структурована вчителем співпрацѐ тих, хто
навчаютьсѐ з метоя опануваннѐ навчального матеріалу й розвитку
соціальних умінь. Стрімке поширеннѐ комп’ятерних та інформаційних
технологій уможливляю використаннѐ комп’ятерів, смартфонів і інших
мобільних приладів із метоя організації співпраці в мережі Інтернет. З 90-х
років у США почали використовувати комп’ятери длѐ так званого
комп’ятерно-опосередкованого співробітництва в «гібридних» (від англ.
«hybrid») чи «змішаних» (від англ. «blended») *1; 2+ занѐттѐх, коли частина
матеріалу вивчаютьсѐ в ТКН у режимі обличчѐ-до-обличчѐ, а частина
опрацьовуютьсѐ в міні групах чи парах із використаннѐм комп’ятеру
(наприклад, один студент диктую матеріал, інший друкую, третій виправлѐю
помилки тощо) у межах одного занѐттѐ.
Аналіз використаннѐ «змішаних» технологій можна знайти в роботах
С. Аллен (S. Allen), С. Грехем (C. Graham), М. Мартін (M. Martyn), Дж. Реай
(J. Reay) та ін. Разом із тим, застосуваннѐ інформаційно-комп’ятерних
технологій та класичних ТКН даю багато можливостей при організації
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технологій «перевернутого навчаннѐ» (від англ. «flipped learning») *3+,
дослідженнѐм ѐкого займаятьсѐ Д. Беррет (D. Berrett), К. Фултон (K. Fulton),
Л. Джонсон (L. Johnson), Дж. Реннер (J. Renner) та ін. При перевернутому
навчанні домашню завданнѐ опрацьовуютьсѐ вдома в режимі он-лайн, а
обговореннѐ й опрацяваннѐ відбуваютьсѐ на занѐтті в процесі
безпосередньої взаюмодії обличчѐ-до-обличчѐ. Кооперативне командне
викладаннѐ (від англ. «cooperative team teaching») уможливляю
використаннѐ класичних технологій при спільному викладанні навчального
матеріалу разом із колегоя. Розробкоя теорії кооперативного командного
викладаннѐ займалисѐ Р. Андерсон (R. Anderson), М. Коувен (M. Cowen),
Е. Макденіелз (E. McDeniels) та ін.
Мета статті – окреслити можливості використаннѐ класичних
технологій кооперативного навчаннѐ у взаюмозв’ѐзку з сучасними технологгіѐми змішаного кооперативного навчаннѐ, перевернутого навчаннѐ й кооперативного командного викладаннѐ ѐк нових форм кооперативного навчаннѐ.
Виклад основного матеріалу. Опису особливостей технологій
кооперативного навчаннѐ присвѐчена значна кількість наукових публікацій.
У даному дослідженні під технологіѐми кооперативного навчаннѐ (ТКН)
розуміятьсѐ такі технології: «Навчаннѐ разом та поодинці», «Ажурна
пилка», «Навчаннѐ в малій групі-команді», «Групове дослідженнѐ»,
«Конструктивна полеміка», «Кооперативні структури».
Особливоя відмінністя зазначених технологій ю можливість їх
використаннѐ ѐк у змішаному, так і в перевернутому навчанні, та підвищеннѐ
інтерактивності в процесі кооперативного командного викладаннѐ. Змішане
навчаннѐ вимагаю використаннѐ класичних ТКН на занѐтті та, відповідно,
елементів кооперативного навчаннѐ в процесі організації он-лайн
співробітництва. На сьогодні існую значна кількість он-лайн ресурсів длѐ
структуруваннѐ навчального співробітництва в процесі вивченнѐ іноземної
мови. Співпрацѐ в он-лайн режимі може відбуватисѐ синхронно чи
асинхронно *1; 427–440+. Так, наприклад, використаннѐ програми Skype™
уможливляю організація синхронного спілкуваннѐ й вирішеннѐ поставленого
викладачем завданнѐ щодо спілкуваннѐ ѐк у межах навчальної групи (її
учасниками), так і з залученнѐм безпосередніх носіїв мови. На змішаному
занѐтті використаннѐ он-лайн ресурсу Padlet даю можливість створити онлайн дошку, на ѐкій студенти можуть публікувати завданнѐ, ѐкі виконуять
кооперативні групи на занѐтті. Он-лайн мережа Yammer дозволѐю створити
закриту он-лайн групу, де студенти можуть виконувати завданнѐ асинхронно,
тобто тоді, коли кожному з них буде зручно поза межами класної кімнати,
при цьому викладач може контролявати роботу групи й чітко бачити, хто
виконую завданнѐ, а хто ні. Такий формат навчаннѐ ю особливо актуальним в
умовах зростаннѐ кількості годин, що відводитьсѐ длѐ самостійного навчаннѐ
та забезпечую можливість здійсненнѐ педагогічної діагностики з боку
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викладача, а в певній мірі створяю умови длѐ здійсненнѐ само діагностики з
боку студентів (через механізми порівнѐннѐ).
Сьогодні більшість студентів маять доступ до соціальних мереж
(Facebook, Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn та ін.) і цього не можна не
брати до уваги. Проте безцільне читаннѐ оновлень, коментарів та
вподобаннѐ світлин не ю продуктивним проведеннѐм часу он-лайн (мова йде
саме про педагогічний ефект). Поступове залученнѐ студентів до виконаннѐ
завдань у кооперативних он-лайн групах на цікавих он-лайн ресурсах
розвиваю в них не лише вміннѐ співпрацявати, але й комп’ятерну
грамотність та самодисципліну, сприѐю продуктивному навчання на відміну
від безцільного «просиджуваннѐ» в мережі Інтернет, а також надаю
іншомовному навчання зв’ѐзку з реальним життѐм, подальшоя педагогічноя діѐльністя. Саме тому майбутніх студентів потрібно озброїти знаннѐми про етапи організації роботи в кооперативному он-лайн режимі, про онлайн ресурси, ѐкі розроблено саме в освітніх цілѐх шлѐхом їх активного
залученнѐ до роботи в режимі змішаного кооперативного навчаннѐ.
Особливістя технологій перевернутого навчаннѐ виступаю заміна
місцѐми лекції і практичного занѐттѐ. Провідноя метоя такої заміни ю
збільшеннѐ часу на обговореннѐ питань на занѐтті й залученнѐ
ѐкнайбільшої кількості студентів до навчаннѐ в кооперативних групах. Так,
замість проведеннѐ лекції в авдиторії, текстовий матеріал лекції даютьсѐ на
самостійне опрацяваннѐ вдома шлѐхом переглѐду лекцій у режимі онлайн, читаннѐм, слуханнѐм аудіо запису лекції, що на сьогоднішній час
досить активно впроваджуютьсѐ багатьма навчальними закладами. Післѐ
домашнього опрацяваннѐ матеріалу студенти обговоряять опрацьований
матеріал у авдиторії в кооперативному режимі, у режимі тіюї чи іншої
обраної викладачем класичної ТКН із урахуваннѐм ситуативного підходу до
вивченнѐ іноземної мови.
Тобто, перевернуте навчаннѐ відображаю динамічне поюднаннѐ
індивідуального й кооперативного навчаннѐ в доволі інноваційному
режимі. Зрозуміло, що використаннѐ даної технології вимагаю зміни
підходу до викладаннѐ взагалі й породжую закономірне запитаннѐ: «аким
чином підготувати он-лайн варіант теоретичної частини програмного
матеріалу?».
У мережі Інтернет існую достатнѐ кількість безкоштовних он-лайн
ресурсів, ѐкі можуть використовувати викладачі в навчальному процесі ѐк,
наприклад, веб-сайт Академіѐ Хана («Khan’s Academy») чи Тед-ед («Teded»). Крім того, студентам можна задавати текстові завданнѐ длѐ
прочитаннѐ та виділеннѐ основної інформації, записувати власні лекції в
режимі підкастів (від англ. «podcast») тощо.
Технологіѐ кооперативного командного викладаннѐ *5+ передбачаю
веденнѐ занѐттѐ двома чи трьома викладачами, ѐкі співпрацяять на
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занѐтті й можуть ефективніше контролявати роботу в групах, допомогти
студентам краще опанувати матеріал (особливо ефективно при
багаточисленних академічних групах). Особливістя кооперативного
викладаннѐ ю вміннѐ складати спільні плани занѐть, чітко розподілѐти
етапи відповідальності за викладаннѐ того чи іншого матеріалу, підтримка
ритму викладаннѐ матеріалу на занѐтті. Даний вид викладаннѐ ю
найскладнішим і вимагаю сформованих умінь викладаннѐ дисциплін
філологічного спрѐмуваннѐ, а також знаннѐ класичних кооперативних
технологій та особливостей їх організації. Студентам найдоцільніше
спробувати такий режим роботи на методичних майстернѐх післѐ
проходженнѐ навчально-педагогічної практики в школі.
Варто підкреслити, що класичні технології кооперативного навчаннѐ
можуть використовуватисѐ при організації роботи в технологіѐх змішаного
навчаннѐ, перевернутого навчаннѐ й кооперативного викладаннѐ.
Наведемо декілька прикладів використаннѐ класичних ТКН,
змішаного й перевернутого навчаннѐ в процесі фахової підготовки
майбутніх учителів іноземної мови; окреслимо, у межах ѐкої теми
використовуютьсѐ дана технологіѐ; коротко опишемо можливості
використаннѐ технології в режимі змішаного кооперативного навчаннѐ.
Завданнѐ з використаннѐм класичної ТКН «Команди-Ігри-Турніри»:
 ТКН ѐк: засіб викладаннѐ методики фахових дисциплін і мета
навчаннѐ ТКН.
 Умлннѐ та навички: пристосуваннѐ (адаптаціѐ) до різних ролей та
рівнів відповідальності; гнучкість та готовність до застосуваннѐ необхідних
компромісів із метоя здійсненнѐ спільного завданнѐ.
 Тема: «Лексична компетентність учнів основної школи».
 Зв’ѐзок лз професлйноя длѐльнлстя: вивченнѐ методично-важливої
теми шлѐхом зануреннѐ в одну з ТКН; вивченнѐ шлѐхів поділу на групи та
оціняваннѐ роботи групи.
 Завданнѐ: опрацяйте матеріал щодо сучасних підходів до
навчаннѐ лексики в ЗНЗ та проаналізуйте пляси й мінуси діѐльності в
режимі запропонованої ТКН.
 Хлд виконаннѐ: У процесі опануваннѐ даноя технологіюя майбутніх
учителів іноземної мови необхідно навчити структурувати матеріал із
метоя використаннѐ його в турнірах. Проте основним уміннѐм, ѐке
необхідне вчителя длѐ роботи в режимі ціюї технології, ю вміннѐ поділити
учнів спочатку на команди з різним рівнем досѐгнень, а післѐ цього
диференційовано розподілити учасників цих команд за турнірними
групами. Саме тому цей етап пропонуютьсѐ длѐ опрацяваннѐ на
практичному занѐтті з методики викладаннѐ іноземних мов при вивченні
теми «Лексична компетентність учнів основної школи та шлѐхи її
формуваннѐ». Робота організовуютьсѐ в три етапи: 1) презентаціѐ матеріалу
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з первинним опрацяваннѐм у командах; 2) тренуваннѐ матеріалу в режимі
гри; 3) проведеннѐ турніру. У процесі роботи майбутні вчителі навчаятьсѐ
розроблѐти картки з лексичних тем, ѐкі вивчаятьсѐ в основній школі,
працяять у двох різних командах і самостійно оціняять власні
досѐгненнѐ. Етап проведеннѐ турніру надаю кожному змогу перевірити,
наскільки ефективно було опрацьовано матеріал. На етапі самооцінки
майбутні вчителі беруть участь у підготовленому викладачем опитуванні,
ѐке маю на меті виѐвити рівень засвоюннѐ знань із методичної теми та дати
оцінку ѐкості командної роботи.
 Можливостл длѐ змлшаного кооперативного навчаннѐ. ак
продовженнѐ вивченнѐ шлѐхів формуваннѐ лексичної компетентності,
студентам може бути запропоновано використати сайт Quizlet і розробити
навчальні картки длѐ навчаннѐ обраної ними лексики відповідно до
обраного рівнѐ знань.
Завданнѐ з використаннѐм класичної ТКН «Конструктивна полеміка».
 ТКН ѐк: засіб і мета навчаннѐ педагогіки.
 Умлннѐ та навички: демонстраціѐ можливості ефективно
співпрацявати з різноманітними групами; прийнѐттѐ відповідальності за
результати спільної роботи; аналіз та синтез інформації з метоя
ефективного оперуваннѐ нея.
 Тема: «Зміна в освітній парадигмі».
 Зв’ѐзок лз професлйноя длѐльнлстя: ознайомленнѐ з корисним длѐ
майбутньої діѐльності освітнім ресурсом і розуміннѐ «механіки» діѐльності
кооперативної групи.
 Завданнѐ: переглѐньте відео-презентація Кена Робінсона «Зміна
освітніх парадигм» *7+ та окресліть шлѐхи розвитку іншомовної освіти.
 Хлд виконаннѐ. Викладач пропоную студентам переглѐнути
анімовану розповідь про необхідність зміни освітньої парадигми
відповідно до вимог глобалізації. Разом зі студентами шлѐхом мозкового
штурму виділѐятьсѐ основні положеннѐ презентації, а саме:
невідповідність
класно-урочної
системи
швидкому
розвитку
інформаційних технологій та глобалізаційних змін, стандартизаціѐ освіти ѐк
джерело зниженнѐ ѐкості освіти кожної окремо взѐтої особистості.
Студенти працяять у групах, ѐкі відповідно ділѐтьсѐ на пари. Пари
обговоряять різні проблеми й, повертаячись назад до групи,
переконуять у правильності своїх висновків. Одна група пропоную новий
підхід до сучасної освіти, без стандартизації освіти, звертаячи увагу на
недоліки стандартизації оціняваннѐ знань та посилаячись на теорія
множинного інтелекту. Інша група обґрунтовую правильність стандартизації
в освіті і знаходить ѐкнайбільше плясів посилаячись на історія педагогіки.
 Можливостл длѐ змлшаного кооперативного навчаннѐ.
Використовуячи зразок анімованої розповіді Кена Робінсона та працяячи
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в тих самих групах, студентам можна запропонувати розробити схему про
стан та перспективи розвитку іншомовної освіти в нашій державі на
даному етапі. Продовженнѐм проведеного дослідженнѐ може стати
розробка інтерактивної презентації своюї теорії за допомогоя он-лайн
ресурсу Prezi.
Завданнѐ длѐ перевернутого занѐттѐ з використаннѐм ТКН
«Групове досллдженнѐ»:
 ТКН ѐк: засіб навчаннѐ методики викладаннѐ зарубіжної
літератури.
 Умлннѐ та навички: самостійність у вивченні матеріалу; прийнѐттѐ
відповідальності за результати спільної роботи в класі; аналіз та синтез
інформації з метоя ефективного оперуваннѐ нея.
 Тема: «В. Шекспір у світовій літературі».
 Зв’ѐзок лз професлйноя длѐльнлстя: ознайомленнѐ з сучасними
методами та технологіѐми у викладанні зарубіжної літератури, практичне
застосуваннѐ ТКН у процесі опануваннѐ професійно значущим матеріалом.
 Завданнѐ на лекцлйну частину занѐттѐ: опрацяйте теоретичну
інформація вдома та підготуйте опорний конспект та питаннѐ длѐ
обговореннѐ на занѐтті.
 Завданнѐ на практичну частину занѐттѐ: використовуячи
опрацьований вдома та на занѐтті матеріал, підготуйте план-конспект длѐ
учнів 8-го класу ЗНЗ на тему «В. Шекспір – класик англійської літератури»
на сайті Ted-ed.
 Хлд виконаннѐ та можливостл длѐ змлшаного кооперативного
навчаннѐ. Студентам пропонуютьсѐ переглѐнути лекція «Чи писав Шекспір
свої п’юси сам?» на сайті Ted-ed. Даний сайт створений спеціально длѐ
використаннѐ в освітніх цілѐх і кожен може створити власний урок із
використаннѐм відео та трьох категорій завдань: Думай! Копай глибше!
Обговоряй! Сайт підходить длѐ спільного обговореннѐ переглѐнутого
відео й детальнішого опрацяваннѐ теми. Категоріѐ «Думай!» передбачаю
виконаннѐ тестових завдань на розуміннѐ переглѐнутого матеріалу.
Категоріѐ «Копай глибше!» маю на меті вирішеннѐ проблемного завданнѐ,
ѐке, у нашому випадку, пов’ѐзане з майбутньоя діѐльністя в школі.
Категоріѐ «Обговоряй!» залучаю студентів до асинхронного діалогу.
Відповідно, на практичному занѐтті викладач маю інформація про
переглѐд і опрацяваннѐ відео по даним сайту й розподілѐю студентів длѐ
роботи в режимі класичної ТКН «Групове дослідженнѐ» та окресляю
проблемні завданнѐ, ѐкі студенти опрацьовуять у режимі даної ТКН.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, у
статті описано особливості взаюмозв’ѐзку класичних технологій
кооперативного навчаннѐ з технологіѐми змішаного й перевернутого
навчаннѐ, а також із технологіюя кооперативного командного викладаннѐ.
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Використаннѐ зазначених технологій кооперативного навчаннѐ на
змішаних та перевернутих занѐттѐх, а також у процесі кооперативного
групового викладаннѐ маю на меті оновити процес викладаннѐ
лінгвістичних дисциплін та покращити ѐкість підготовки в педагогічних
вишах, що, у своя чергу, вплине на ѐкість професійної діѐльності майбутніх
учителів іноземної мови. Однак, на сьогоднішній час подальшого
дослідженнѐ потребую питаннѐ використаннѐ технологій кооперативного
навчаннѐ в умовах позааудиторного навчаннѐ, удосконаленнѐ механізмів
самодіагностики в межах відповідних технологій, можливостей
використаннѐ такого навчального засобу, ѐк навчальна ситуаціѐ.
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РЕЗЯМЕ
Сидун М. К проблеме реализации технологии кооперативного обучениѐ в
подготовке будущих учителей иностранного ѐзыка.
В статье проанализирована взаимосвѐзь между классическими технологиѐми
кооперативного обучениѐ и такими инновационными технологиѐми проведениѐ занѐтий,
как технологиѐ перевернутого обучениѐ и технологиѐ смешанного обучениѐ. Выделена
технологиѐ кооперативного командного преподаваниѐ. Определены особенности
взаимосвѐзи указанных технологий в процессе профессиональной подготовки будущих
учителей иностранного ѐзыка. Предложены образцы соответствуящих заданий с
использованием данных технологий при преподавании дисциплин. Указано на
необходимость дальнейшего исследованиѐ вопроса использованиѐ технологий
кооперативного обучениѐ в условиѐх внеаудиторного обучениѐ, совершенствование
механизмов самодиагностики в пределах соответствуящих технологий.
Ключевые слова: технологии кооперативного обучениѐ, перевернутое
обучение, смешанное обучение, кооперативное командное преподавание,
профессиональнаѐ подготовка, диагностика, взаимодействие.
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SUMMARY
Sidun M. Тo the problem of technology implementation of cooperative learning in
training teachers of foreign language.
The article analyzes the relationship between the classic cooperative learning
techniques and such innovative techniques as blended learning and flipped learning.
Cooperative team teaching technique is highlighted. The peculiarities of interrelation
between these techniques within the professional language teachers training are identified.
The usage of classic cooperative learning techniques in the process of structuring flipped,
blended, and cooperative team teaching classes is identified as a useful tool in a studentoriented classroom. Examples of the relevant tasks with the usage of these techniques on the
basis of professional disciplines are given (on the basis of methods of a foreign language
teaching, methods of foreign literature teaching, and theory of education).
The main idea of TCL structured by the teacher collaboration of those who learns with
the purpose of development of educational material and the development of social skills. The
rapid spread of computer and information technology makes it possible to use computers,
smartphones and other mobile devices to organize cooperation on the Internet.
Special honors of these technologies is the ability to use both mixed and upside
learning, and increasing interactivity in the cooperative team teaching. Blended learning
requires the use of classical technologies of cooperative learning in class and, accordingly,
the elements of cooperative learning in the process of online collaboration. Today there are a
number of online educational resources for structuring cooperation in the process of learning
a foreign language. The tasks focus not only on the structure but also on the possibilities of
incorporating them into the process of future work in schools. The tasks also highlight the
specific XXI century skills, which could be developed in the process of task completion, and
include examples of media resources which can be used within suggested mode of work.
However, at present time requires further study the use of cooperative learning
technologies in the conditions of extracurricular learning, improve self-test mechanisms
within the relevant technologies, the possibilities of using such means as academic learning
situation.
Key words: cooperative learning techniques, flipped learning, blended learning,
cooperative team teaching, language teacher, professional training, diagnosis, interaction.

УДК 81'243:*378.016:001.895+
Ялія Скарлупіна
Українська академіѐ банківської справи

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННа ІНОЗЕМНИХ МОВ
ДЛа СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Метоя статтл ю розглѐд млжнародного досвлду використаннѐ лнновацлйних
методлв у процесл викладаннѐ лноземних мов длѐ студентлв немовних факультетлв.
Критичний аналлз ллтературних джерел, вивченнѐ й узагальненнѐ позитивного
досвлду роботи влтчизнѐних та зарублжних викладачлв лноземних (англлйськом л
французьком) мов дозволили зробити акцент на доцлльностл впровадженнѐ новлтнлх
плдходлв до викладаннѐ лноземних мов, зокрема, професлйного спрѐмуваннѐ.
Практичне значеннѐ статтл полѐгаю в ефективностл методлв, розглѐнутих у
статтл, можливостл мх застосуваннѐ. Беручи до уваги особливостл цих методлв,
видаютьсѐ необхлдним подальше вивченнѐ впливу сучасних технологлй на
особистлсний розвиток майбутнього фахлвцѐ.
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блог, самостлйна робота, мотивацлѐ студентлв.

Постановка проблеми. Упровадженнѐ інформаційних технологій ю
необхідноя умовоя ефективного викладаннѐ іноземних мов на сучасному
етапі розвитку суспільства. Маячи на меті значну оптимізація проблемнооріюнтованого та особистісно-оріюнтованого навчаннѐ, доцільними стаять
зміни організаційних форм і методів навчаннѐ, зокрема, інтенсивне
впровадженнѐ інформаційних технологій. Дана мета передбачаю й
постійне професійне самовдосконаленнѐ викладача в межах концепції
освіти протѐгом життѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Методичні, педагогічні і психологічні
аспекти використаннѐ сучасних технологій у процесі проблемнооріюнтованого навчаннѐ, зокрема, іноземних мов професійного спрѐмуваннѐ,
досить широко висвітляютьсѐ дослідниками, ѐк в Україні (у працѐх
Ю. Г. Азімова, С. Ш. Канатової, М. В. Кларіна, О. П. Крякової, Л. І. Морської,
Е. Л. Носенко, Ю. С. Полат, Г. К. Селевко, П. І. Сердякова та багатьох інших), так
і за її межами (Д. Бус, Р. Во, Дж. Мет’яз-Ейдінлі, Ф. Чеонг та інші). Оскільки
спектр веб-ресурсів, призначених длѐ викладаннѐ або самостійного вивченнѐ
іноземних мов, постійно зростаю, актуальними стаять дискусії, запропоновані
такими організаціѐми, ѐк Oxford University Press, Delta Publishing,
Landesinstitut für Pädagogik und Medien Saarland та іншими організаціѐми у
виглѐді онлайн-конференцій і вебінарів. Більшість дослідників погоджуятьсѐ
з тим, що інформаційні технології ю невід’юмноя складовоя методик
викладаннѐ мов в умовах сучасного світу, даячи змогу диференційованого
підходу, не зменшуячи при цьому ролі викладача.
Мета статті полѐгаю в розглѐді можливостей використаннѐ
інформаційних технологій у процесі викладаннѐ іноземних мов длѐ
студентів немовних факультетів.
Методи дослідження. У ході даного дослідженнѐ були використані такі
методи, ѐк критичний аналіз літературних джерел, вивченнѐ й узагальненнѐ
позитивного досвіду роботи викладачів іноземних (англійської і французької)
мов, а також метод пробного навчаннѐ (робота в блозі).
Виклад основного матеріалу. Вивченнѐ іноземної мови професійного
спілкуваннѐ нерозривно пов’ѐзане з особистісним розвитком майбутнього
фахівцѐ, тобто не тільки професіональним, а і й загальним інтелектуальним
зростаннѐм. Викладаннѐ вимагаю, відповідно, застосуваннѐ комунікативного
підходу. Більшість дослідників погоджуютьсѐ з тим, що «іншомовна
підготовка у вищому навчальному закладі вимагаю постійного вдосконаленнѐ
системи навчаннѐ, створеннѐ ефективних дидактичних систем, нових
технологій, форм і методів навчаннѐ, ѐкі могли б забезпечити інтенсивне
оволодіннѐ системоя знань, і на цій основі – суттюве підвищеннѐ рівнѐ
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діѐльності студентів»*9+. Таким чином, самостійна робота студентів, шлѐхи
вдосконаленнѐ її форм, потребую пильної уваги з боку викладача, зокрема, в
умовах зменшеннѐ кількості аудиторних годин.
Упровадженнѐ сучасних методів викладаннѐ перетворяю студента з
пасивного «споживача» інформації на активного учасника навчального
процесу, ѐкий тісно співпрацяю з іншими. Одним із можливих шлѐхів
досѐгненнѐ поставлених цілей (оволодіннѐ навичками іншомовного
спілкуваннѐ) ю метод проблемно-оріюнтованого навчаннѐ. За визначеннѐм
І. В. Зайцевої, «Проблемно-пошуковий метод навчаннѐ, або метод ПН почав
широко застосовуватисѐ в 70-х рр. у практиці викладаннѐ різних дисциплін,
зокрема іноземних мов. На сучасному етапі розвитку методики викладаннѐ
іноземних мов багато методистів знов досліджуять метод ПН, ѐкий даю змогу
реалізувати такі прийоми навчаннѐ, ѐк створеннѐ на занѐттѐх проблемних
ситуацій, організаціѐ колективного обговореннѐ можливих підходів до їх
вирішеннѐ, виконаннѐ вправ, що передбачаять різноманітні форми
спілкуваннѐ викладача і студентів, максимально наближені до умов реальної
комунікації, названого навчаннѐ застосуваннѐ «ініціативних» вправ, ѐкі
формуять уміннѐ почати розмову, зацікавити партнера по спілкування,
привернути увагу співрозмовника тощо» *10+. Унікальність методики
проблемно-оріюнтованого навчаннѐ полѐгаю в тому, що навчаннѐ
відбуваютьсѐ завдѐки вирішення реалістичних проблем, ѐкі не маять
готового, запланованого рішеннѐ. Студенти працяять над розробкоя
поставленої задачі самостійно, або в невеликих групах, потім пропонуять
власні (або групові), варіанти рішень. У цьому випадку ролі студентів і
викладача відрізнѐятьсѐ від більш традиційних методик, оскільки студенти
маять набагато вищий рівень самостійності, а викладач виконую функція
підтримки, оцінки участі кожного студента в загальній дискусії, маячи на меті
розвиток ѐк іншомовних компетенцій, так і навичок аналітичного мисленнѐ,
роботи в команді (у випадку роботи в групах і мікрогрупах) тощо.
ак зазначаю Дж. Мет’яз-Ейдінлі, імплементаціѐ проблемнооріюнтованого навчаннѐ потребую чотирьох етапів діѐльності студентів:
знайомство з проблемоя, дослідженнѐ проблеми, генеруваннѐ ідей щодо
можливих шлѐхів вирішеннѐ проблеми, розглѐд наслідків кожного з варіантів
рішень і обраннѐ кінцевого результату *4+. Прикладом може слугувати
розглѐд ситуації співбесіди при прийомі на роботу. Студентам пропонуютьсѐ
відеозапис співбесіди з кількома кандидатами, зокрема, запропонований
Британськоя Радоя у відкритому доступі серед інших безкоштовних ресурсів
длѐ вивченнѐ викладаннѐ іноземної мови ділового спрѐмуваннѐ), і/або
резяме кожного з кандидатів. Працяячи в режимі «мозкового штурму»,
студенти обговоряять сильні та слабкі сторони кандидатів, їх можливий
внесок у роботу компанії, кінцевим результатом маю бути обраннѐ
найкращого кандидата й обґрунтуваннѐ вибору. Даний вид проблемно349
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оріюнтованого завданнѐ з наступним написаннѐм власного резяме і
рольовоя гроя аналогічного спрѐмуваннѐ ю ефективним длѐ студентів
старших курсів, длѐ ѐких проблема пошуку роботи (у тому числі пов’ѐзаної зі
спілкуваннѐм іноземноя мовоя) ю актуальноя, відповідно, навчаннѐ не
залишаютьсѐ відірваним від реального життѐ. Отже, підвищуютьсѐ мотиваціѐ
студентів до оволодіннѐ іноземноя мовоя. Погоджуячись із Дж. Мет’язЕйдінлі, слід зазначити, що цей процес маю супроводжуватисѐ діѐми
викладача, а саме:
- підготовчий етап (поѐсненнѐ цілей, наголошеннѐ на необхідності
іншомовного спілкуваннѐ);
- постановка завданнѐ й уведеннѐ нової лексики (вправи на
використаннѐ лексики, попередню обговореннѐ, наприклад, особистого
досвіду студентів);
- розділеннѐ студентів на групи, наданнѐ доступу до необхідних
ресурсів (на цьому етапі необхідно пересвідчитись, що студенти правильно
зрозуміли завданнѐ, поѐснити відсутність юдиної правильної відповіді);
- спостереженнѐ й підтримка (надаячи необхідну підтримку,
необхідно уникати безпосереднього контороля за процесом обговореннѐ);
- підбиттѐ підсумків виконаного завданнѐ (студентам надаютьсѐ
можливість продемонструвати результати своюї роботи, додаткові
завданнѐ пропонуятьсѐ на основі досѐгнутих результатів, згідно з
нотатками, зробленими викладачем під час виконаннѐ завданнѐ,
наприклад, длѐ коригуваннѐ граматичних навичок) [4].
Перевагами проблемно-оріюнтованого навчаннѐ ю, безумовно,
можливість створеннѐ навчальних ситуацій, ѐкі сприѐять підвищення
мотивації студентів до вивченнѐ іноземної мови крізь призму їх
зацікавленості в майбутній професії, перспектив продовженнѐ навчаннѐ за
кордоном тощо. Створена комунікативна ситуаціѐ моделяю процес
реального спілкуваннѐ або ю максимально наближеноя до нього, отже,
інтерес до мовленнювої діѐльності стимуляютьсѐ за допомогоя
інтелектуальних завдань професійного рівнѐ, ѐкі сприѐять розвиткові творчої,
самостійної й пізнавальної діѐльності. Даний підхід, ѐк було зазначено вище,
стимуляю творче мисленнѐ студентів, розвиваю їхні навички командної
роботи, толерантність, залучаю їх до дослідницької роботи.
У той самий час виконаннѐ групових завдань ю практично
неможливим длѐ студентів, ѐкі з тих чи інших причин маять низький
рівень базової іншомовної підготовки й дуже низький рівень мотивації,
навіть при зацікавленості в майбутній професії. Одним із шлѐхів вирішеннѐ
ціюї задачі ю використаннѐ інформаційних технологій, спектр ѐких невпинно
розширяютьсѐ. Сучасні тенденції викладаннѐ іноземних мов у вищих
навчальних закладах характеризуятьсѐ підвищеннѐм уваги до
застосуваннѐ новітніх засобів навчаннѐ: мультимедійного обладнаннѐ з
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відповідним програмним забезпеченнѐм, програмний супровід із
інтерактивними завданнѐми до автентичних підручників, різноманітні вебресурси, метоя ѐких ю не тільки розвиток тіюї чи іншої іншомовної
компетенції, а і знѐттѐ психологічного бар’юру длѐ тих студентів, ѐкі
відчуваять потребу працявати автономно, а не в групі.
Використаннѐ інформаційних технологій відкриваю ѐк перед
студентами, так і перед викладачем нові можливості: наѐвність у
відкритому доступі професійної й повсѐкденної інформації іноземноя
мовоя сприѐю розширення світоглѐду, а відкритість ресурсів длѐ
створеннѐ інтерактивних завдань підвищую ефективність самостійної
роботи студентів і їх вмотивованість.
Не слід забувати і про автентичність використаних матеріалів, їх
релевантність, наближеність до реалій життѐ. Так, відеоролик, у ѐкому
студенти з багатьох країн поѐсняять,чому обрали вивченнѐ французької
мови, переглѐнутий у режимі онлайн, спонукаю студентів, ѐкі вивчаять
французьку мову ѐк другу іноземну до висловленнѐ власної думки з
приводу їх особистої мотивації, відпрацьовуячи граматичні структури і
збільшуячи лексичний запас. Удосконаленнѐ навичок писемного
мовленнѐ (написаннѐ ділових листів) проходить набагато жвавіше, ѐкщо
студенти надсилаять один одному електронні листи (навіть під час
аудиторного занѐттѐ), а не пишуть їх на папері, адже в реальному житті
вони спілкуятьсѐ саме за допомогоя електронних пристроїв. Це, до речі,
переконливо свідчить про ефективність методу BYOD (Bring Your Own
Device), безпосередньо пов’ѐзаним зі змішаним навчаннѐм, тобто
поюднаннѐм аудиторної діѐльності з онлайн-спілкуваннѐм.
Перевагами змішаного навчаннѐ, по-перше, ю те, що комп’ятерні
технології дозволѐять зробити звичні завданнѐ більш ѐскравими під час
аудиторних занѐть, по-друге, можливість працявати у власному режимі,
незалежно від сталого розкладу. До речі, автономна робота зовсім не
означаю, що студент працяю лише індивідуально. ак приклад можна навести
використаннѐ віртуальної інтерактивної дошки Padlet, ѐка дозволѐю
студентам обміняватисѐ думками у зручному й цікавому длѐ них форматі.
Зручним методом удосконаленнѐ навичок писемного мовленнѐ ю
також публікаціѐ завдань у блозі. ак показую практика, студенти з більшим
ентузіазмом сприймаять завданнѐ «прокоментувати публікація»
(посиланнѐ на автентичний текст, відеозапис; запитаннѐ, ѐке потребую
розгорнутої відповіді), ніж традиційне письмове завданнѐ.
Негативним аспектом використаннѐ цифрових технологій може стати
концентраціѐ уваги на формі поданнѐ матеріалу, а не на його змісті.
Висновки. На думку вітчизнѐних дослідників, інтеграціѐ сучасних
інформаційних технологій може переслідувати одразу кілька цілей:
351

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)

- розвиток пізнавальної активності студентів, таких процесів, ѐк
сприйнѐттѐ інформації, її аналіз, логічне мисленнѐ, пам’ѐть, уѐва;
- удосконаленнѐ конкретних навичок (студент може самостійно
тренуватись у виконанні певних завдань за допомогоя інтерактивних
додатків до підручника);
- діагностика (комп’ятерні технології дозволѐять прискорити
процес перевірки засвоюннѐ теми);
- розвиток комунікативних компетенцій (інтерактивність завдань
сприѐю знѐття психологічного бар’юру, а спілкуваннѐ в режимі онлайн переконливо доводить необхідність володіннѐ навичками іншомовнї комунікації).
Таким чином, використаннѐ активних форм і методів навчаннѐ, ѐкі б
дозволили імітувати ѐк професійну діѐльність, так і ситуації щоденного
спілкуваннѐ, у контексті викладаннѐ іноземних мов (що ю обов’ѐзковоя
складовоя професійної підготовки майбутнього фахівцѐ), повинні
відповідати сучасним умовам, сприѐячи підвищення мотивації студентів
завдѐки розвиткові творчого потенціалу особистості.
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РЕЗЯМЕ
Скарлупина Я. Инновационные методы преподаваниѐ иностранных ѐзыков длѐ
студентов неѐзыковых специальностей.
Целья
статьи
ѐвлѐетсѐ
рассмотрение
международного
опыта
использованиѐ инновационных методов в преподавании иностранных ѐзыков длѐ
студентов неѐзыковых факультетов. Критический анализ источников, изучение и
обобщение опыта работы преподавателей иностранных (английского и
французского) ѐзыков позволили сделать акцент на целесообразности внедрениѐ
новых подходов в преподавание иностранных ѐзыков, в частности,
профессионального направлениѐ. Практическое значение статьи заклячаетсѐ в
эффективности методов, возможности их применениѐ. Принимаѐ во внимание
особенности этих методов, представлѐетсѐ необходимым дальнейшее изучение
влиѐниѐ современных технологий на личностное развитие будущего специалиста.
Ключевые слова: иностранные ѐзыки, проблемно-ориентированное обучение,
коммуникативный метод, информационные технологии, смешанное обучение, вебресурсы, блог, самостоѐтельнаѐ работа, мотивациѐ студентов.

SUMMARY
Skarloupina Y. Innovative methods of foreign languages teaching for the nonlanguage faculties.
The article is aimed to examine the international experience of using innovative methods
in the foreign languages teaching for the students of non-language faculties. The critical analysis
of the literature, the deep study and summarizing of the positive experience of Ukrainian,
European and American teachers of English and French as foreign languages allowed the author
to focus on the efficiency of the introducing new approaches to teaching foreign languages, for
special purposes in particular. Such methods as problem-based learning, blended learning,
communicative language teaching, together with technology-based approaches, such as blog or
Bring Your Own Device method, are briefly described in the article.
The article is focused on the active role of a student, when the role of a teacher is that
of a facilitator, helping students with the activities they do themselves. The basic principle of
the problem-based learning is the fact, that the language learning is strengthened by the
students’ experience in the other fields. Students not only acquire language competences, but
become proficient in problem-solving, logical thinking and team work, thus becoming more
competitive in their future career. Innovative technologies, in their turn, give both the
teacher and the students not only the opportunity to get access to the unlimited sources of
information, but to find the new ways of interaction, to see the language course relevance
and possibilities of its practical use, that is to improve the interdisciplinary connections.
The practical significance of this article is closely connected with the effectiveness of
the methods discussed, possibilities of their implementation into the language teaching. The
above-mentioned efficiency is proved by the experience of using institutional and teacher
created blogs for the language-teaching purposes.
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It goes without saying that the peculiarities of these methods, as well as the aspects
of teaching adults, should be taken into account. Their influence upon the students’
motivation cannot be overestimated, but at the same time, they can cause such problems as
lack of cognitive activities. This fact can be the basis for the further study of the modern
technologies impact on a future professional’s personal development as well as the role of
the foreign language teacher and the necessity of the life-long learning.
Key words: foreign languages, problem-based learning, communicative method,
information technology, blended learning, web resources, blog, independent work,
motivation of students.

УДК 37.091.2 :37.02:502/504
Марія Скиба
Інститут вищої освіти НАПН України

ЗАСТОСУВАННа КЕЙС-МЕТОДУ ДЛа ФОРМУВАННа КОНСТРУКТИВНИХ І
ПРОЕКТИВНИХ УМІНЬ ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІаЛЬНОСТІ
У статтл розглѐнуто тлумаченнѐ понѐттѐ кейс-метод, етапи розробки кейслв,
мх структурнл компоненти, а також види. Наведено приклад застосуваннѐ методу
кейслв у процесл навчаннѐ дисципллн еколого-педагоглчного спрѐмуваннѐ. Обґрунтовано
значеннѐ методу длѐ формуваннѐ проективних (умлннѐ формулявати цллл й завданнѐ
еколого-педагоглчном длѐльностл, передбачати мм результати; використовувати набутл
знаннѐ у професлйнлй длѐльностл; прогнозувати насллдки впливу длѐльностл лядини на
довклллѐ з метоя його збереженнѐ; розроблѐти рекомендацлм щодо охорони об’юктлв л
рацлонального природокористуваннѐ) та конструктивних (умлннѐ створявати модель
спланованом длѐльностл) умлнь еколого-педагоглчном длѐльностл.
Ключові слова: кейс-метод, еколого-педагоглчна длѐльнлсть, структура кейсу,
розробка кейслв, умлннѐ, майбутнл вчителл блологлм, кейси-вправи.

Постановка проблеми. На сучасному етапі реформуваннѐ вищої
освіти відповідно до Закону України «Про вищу освіту» перевага надаютьсѐ
формування в майбутніх фахівців компетенцій творчості, саморозвитку й
самоосвіти. Освітній процес у ВНЗ маю бути спрѐмований на виробленнѐ у
студентів умінь самостійно здобувати знаннѐ та творчо застосовувати їх у
нетипових ситуаціѐх, а не одержувати в готовому виглѐді. Майбутній
фахівець повинен бути готовий до пошуку шлѐхів вирішеннѐ проблеми у
професійній діѐльності, уміти з-поміж декількох варіантів вибрати
раціональний. Цьому сприѐю використаннѐ в освітньому процесі
інтерактивних технологій, зокрема, методу кейсів.
Кейс-метод науковці відносѐть до інтерактивних, оскільки його
застосуваннѐ пов’ѐзане з активністя, ініціативністя, уміннѐм приймати
колективні рішеннѐ, водночас із правом на власну думку. Метод кейсів
сприѐю формування конструктивних, проективних умінь, уміннѐ чітко й
послідовно висловлявати своя думку, аналізувати, формулявати висновки.
Проективні вміннѐ еколого-педагогічної діѐльності вклячаять:
уміннѐ формулявати цілі й завданнѐ навчальних занѐть і екологопедагогічної діѐльності, передбачати її результати, труднощі; уміннѐ
планувати своя діѐльність; використовувати набуті знаннѐ у професійній
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діѐльності; прогнозувати наслідки впливу діѐльності лядини на довкіллѐ з
метоя збереженнѐ середовища існуваннѐ лядини; розроблѐти
рекомендації щодо охорони об’юктів і раціонального природокористуваннѐ. Формуваннѐ конструктивних умінь передбачаю вміннѐ
створявати модель спланованої діѐльності; моделявати систему
педагогічних засобів, форм і методів длѐ досѐгненнѐ цілей та завдань;
трансформувати наукову інформація й визначати зміст навчальних занѐть.
Аналіз актуальних досліджень. У педагогічній літературі існую декілька
назв цього методу – (від англійського case – випадок, ситуаціѐ) – метод
вивченнѐ ситуацій кейс стаді (case studies), ділових історій (case stories) і
метод кейсів (case method). В українських та російських виданнѐх йдетьсѐ про
метод аналізу конкретних ситуацій, ділових ситуацій, ситуаційних задач, кейсметод, а в літературі радѐнського періоду – метод казусів [3].
Теоретичне обґрунтуваннѐ значеннѐ методу в освітньому процесі
вищої школи розглѐнуто у працѐх Б. Ю. Андясюва [2], О. І. Ваганової *3+,
В. а. Платова *9+, О. Г. Смолѐнінової *13+ та ін. Методичні рекомендації
щодо практичного застосуваннѐ кейсів у процесі викладаннѐ різних
навчальних дисциплін у ВНЗ знайшли свою відображеннѐ в дослідженнѐх
І. В. Андрощук [1], І. В. Гладких *4; 5+, О. Н. Калачикової *6+, М. Наумової та
Л. Гладкової *7+, А. Сватьюва *10+, Т. М. Пащенко *8+ та ін.
Мета статті – здійснити аналіз підходів науковців до тлумаченнѐ
понѐттѐ «кейс-метод», навести приклади застосуваннѐ кейс-методу у
процесі викладаннѐ дисциплін еколого-педагогічного спрѐмуваннѐ.
Методи дослідження – аналіз науково-педагогічної літератури,
узагальненнѐ, синтез, формуляваннѐ висновків.
Виклад основного матеріалу. Метод кейсів вперше був
застосований у навчальному процесі в школі права Гарвардського
університету у 1870 р., а в школі бізнесу – у 1920 р. У світовій освітній
практиці впровадженнѐ методу розпочалось у 70–80-х рр. ХХ ст. у процесі
підготовки економістів, «управлінців», тобто в тих галузѐх, де фахівці
потребуять умінь аналізувати і приймати рішеннѐ *2; 3; 13+. Однак
науковці проводѐть аналогії його застосуваннѐ ще в Біблейських притчах та
в бесідах Сократа з учнѐми, ѐкі ґрунтувалисѐ на використанні описів
конкретних випадків із життѐ [6].
На теперішній час ю дві класичні школи case-study – Гарвардська
(американська) й Манчестерська (ювропейська). У Гарвардській школі
метоя застосуваннѐ методу ю навчаннѐ пошуку вірного рішеннѐ проблеми,
а в Манчестерській – декількох його варіантів *3+.
Розглѐнемо підходи науковців до тлумаченнѐ цього методу. Так,
О. І. Ваганова тлумачить метод case-study або метод конкретних
ситуацлй ѐк метод активного проблемно-ситуативного аналізу, заснований
на навчанні шлѐхом вирішеннѐ конкретних завдань – ситуацій (вирішеннѐ
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кейсів), при цьому «…емоцій, творчої конкуренції й навіть боротьби в
цьому методі так багато, що добре організоване обговореннѐ кейсу
нагадую театральний спектакль» *3, с. 6–7+. Автор вважаю його нелгровим
лмлтацлйним активним методом навчаннѐ.
Б. Ю. Андясюв характеризую його ѐк розбір ситуації або конкретного
випадку, ѐк ділову гру та називаю «технологіюя аналізу конкретних
ситуацій», «окремого випадку». На його думку, представлений длѐ аналізу
конкретний випадок маю відображати життюву ситуація, при цьому в описі
повинно бути закладено протиріччѐ, труднощі, скриті задачі, длѐ
розв’ѐзаннѐ ѐких необхідні теоретичні знаннѐ [2].
Ситуаціѐ кейсу може бути представлена ѐк потреба лядини або
групи в чомусь, ѐк стан нестачі, браку, що здійсняю стимулявальний вплив
на діѐльність, ѐка ліквідую цей брак [11]. ак стверджую А. Сватьюв, з
методичної точки зору кейс – це спеціально підготовлений навчальний
матеріал, що містить опис запозичених з реальної практики ситуацій [10].
О. Г. Смолѐнінова розгѐдаю кейс не просто ѐк правдивий опис подій,
а ѐк цілісний інформаційний комплекс, що дозволѐю зрозуміти ситуація.
Грамотно створений кейс провокую дискусія, на основі фактів дозволѐю
змоделявати реальну проблему, з ѐкоя надалі доведетьсѐ зіткнутисѐ на
практиці [13].
Застосуваннѐ методу кейсів даю змогу поюднувати його з іншими
інтерактивними методами і прийомами – мозковим штурмом, «акваріумом»,
іграми, дискусіюя, а також із проблемним навчаннѐм. Інформаційними джерелами длѐ створеннѐ кейсів екологічного спрѐмуваннѐ ю життювий досвід,
результати наукових досліджень, освітні матеріали, місцевий матеріал (вплив
різних виробництв на довкіллѐ, екологічні проблеми місцевості), наукові
статті та монографії, статистичні дані, ресурси мережі Інтернет. Однак, варто
пам’ѐтати, що використаннѐ цих джерел потребую іноді детальної перевірки
їх істинності. Особливо це стосуютьсѐ Інтернет-ресурсів.
У залежності від ознаки, що покладена в основу класифікації,
виділѐять різні типи кейсів:
1. За характером ситуації – кейс-випадок, кейс-вправа, кейс-ситуаціѐ.
2. За обсѐгом інформації – міні-кейс, кейс середніх розмірів, об’юмний.
3. За складністя – ілястративні навчальні ситуації-кейси, навчальні
ситуації з формуваннѐм проблеми, прикладні вправи, навчальні ситуаціїкейси без формуваннѐ проблеми.
4. За джерелом інформації – практичні, навчальні, науководослідницькі.
5. За типом методичної частини – питальні, кейси-завданнѐ.
6. За часовоя послідовністя матеріалу – кейси в режимі від
минулого до сьогоденнѐ, кейси-спогади, прогностичні.
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7. Згідно цілей і завдань процесу навчаннѐ – ті, що навчаять аналізу
й оцінці; ті, що навчаять вирішення проблем та прийнѐття рішень;
ілястративні.
8. За наѐвністя сяжету – сяжетні та безсяжетні.
9. Залежно від того, хто виступаю суб’юктом кейсу – особистісні,
організаційно-інституційні, багатосуб’юктні.
Крім того, кейси можуть містити додатки, а також бути без них *3; 13+.
Науковці пропонуять таку схему процесу створеннѐ кейсу викладачем:
формуляваннѐ дидактичних цілей кейсу → вибір теми → добір інформації
длѐ кейсу → вибір жанру кейсу → написаннѐ тексту кейсу → складаннѐ
завдань до кейсу → упровадженнѐ кейсу в навчальний процес *11; 12+.
У структурі кейсу, ѐк правило, виокремляять такі елементи: ситуаціѐ –
випадок, проблема, історіѐ з реального життѐ; контекст ситуації –
хронологічний, історичний, контекст місцѐ, особливості дії або учасників
ситуації; коментар ситуації, представлений автором; питаннѐ або завданнѐ
длѐ роботи з кейсом; додатки [6].
На думку О. І. Ваганової, кейс маю відповідати таким вимогам: мати
відповідний рівень труднощів, відповідати чітко поставленій меті створеннѐ,
іляструвати типові ситуації та декілька аспектів проблеми, не застарівати
дуже швидко, бути актуальним на сьогоднішній день, розвивати аналітичне
мисленнѐ, провокувати дискусія, мати кілька рішень *3, 8].
У розв’ѐзанні кейсів науковці виокремляять такі етапи:
ознайомленнѐ студентів із текстом кейсу; аналіз кейсу; обговореннѐ кейсу,
дискусіѐ, презентаціѐ; оціняваннѐ; підсумки.
В основному, у педагогічній літературі, наукових статтѐх та мережі
Інтернет представлені розробки кейсів длѐ бізнес-дисциплін. Однак
недостатньо досліджено та представлено застосуваннѐ методу у процесі
викладаннѐ педагогічних дисциплін.
Наведемо приклади розроблених нами кейсів. Так, до практичного
занѐттѐ з теми «Дослідницька екологічна діѐльність школѐрів у МАН» до
навчальної дисципліни «Організаціѐ еколого-педагогічної діѐльності»
підготовки фахівців освітнього рівнѐ «бакалавр» спеціальності 6.040102
«Біологіѐ» нами запропоновано кейс «Система заходлв з охорони орхлдних».
Його виконаннѐ спрѐмоване на формуваннѐ в майбутніх учителів біології
проективних умінь еколого-педагогічної діѐльності – розроблѐти
рекомендації щодо охорони об’юктів і раціонального природокористуваннѐ
та конструктивних – уміннѐ створявати модель спланованої діѐльності. У
майбутній професійній діѐльності проблему розробки системи заходів з
охорони рідкісних видів можна використати длѐ написаннѐ дослідницьких
робіт у МАН або розробки учнівських проектів.
Робота над кейсом вклячаю такі етапи: входженнѐ в ситуація
(короткі теоретичні відомості), опис (модель) ситуації, запитаннѐ й
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завданнѐ длѐ роботи з кейсом, організаціѐ спільної діѐльності (групова
робота), аналіз і рефлексіѐ спільної діѐльності (презентаціѐ й обговореннѐ
результатів), дискусіѐ.
На етапі «Входженнѐ в ситуацля» студенти збираять інформація
про охорону рослинного світу взагалі, основні заходи зі збереженнѐ видів
флори, законодавство України про охорону рослинного світу, форми
природоохоронної діѐльності. Такі відомості можна знайти в
енциклопедіѐх, довідниках, мережі Інтернет.
Длѐ кейсу ми обрали таку ситуація (етап ІІ – опис або модель ситуацлм):
«Представникам місцевого осередку охорони природи Закарпатської
області необхідно розробити систему заходів з охорони зозулинцѐ
пурпурового. Його місцезростаннѐ знаходитьсѐ недалеко від населеного
пункту, де місцеве населеннѐ випасаю худобу, скошую траву, а діти
поляблѐять ще й зривати квітки. Це новий, недавно уточнений ареал. Вас,
ѐк учителѐ біології місцевої школи, залучили до процесу розробки системи
заходів зі збереженнѐ виду. акими будуть Ваші дії?»
Далі пропонуюмо такі запитаннѐ й завданнѐ длѐ роботи з кейсом.
1. Що таке охорона рослинного світу?
2. акі основні заходи зі збереженнѐ видового різноманіттѐ?
3. акими документами регламентуютьсѐ охорона рослинного світу в
Україні?
4. ак ви організуюте ця роботу?
5. З чого ви розпочнете своя діѐльність?
6. аку додаткову інформація необхідно зібрати длѐ вирішеннѐ
завданнѐ?
7. аку роботу проведете зі школѐрами? Дорослими?
8. Складіть детальний план діѐльності.
Наступним етапом роботи над кейсом ю органлзацлѐ сплльном длѐльностл
(групова робота), що вклячаю: а) збір додаткової інформації; б) обговореннѐ
кейсової ситуації та прийнѐттѐ рішеннѐ. ак додаткову інформація можна
використати відомості про Зозулинець пурпуровий Orchis purpurea Huds. (incl.
O. pontica Fleischm. et Hand.-Mazz.) – таксономічна належність,
природоохоронний статус виду, наукове значеннѐ, ареал виду та його
поширеннѐ в Україні, чисельність і структура популѐцій, причини зміни
чисельності,
умови
місцезростаннѐ,
загальна
біоморфологічна
характеристика, режим збереженнѐ популѐцій та заходи з охорони,
розмноженнѐ й розведеннѐ у спеціально створених умовах, господарське та
комерційне значеннѐ. Ця інформація можна знайти в енциклопедіѐх,
науково-популѐрних виданнѐх, Червоній книзі України, в мережі Інтернет.
Далі здійсняютьсѐ аналлз л рефлекслѐ сплльном длѐльностл – презентаціѐ
й обговореннѐ результатів, вибір шлѐхів вирішеннѐ проблеми. Слід звернути
увагу, що можуть бути запропоновані хибні рішеннѐ – заборонити випас
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худоби, скошуваннѐ трави, що, навпаки, призведе до зменшеннѐ популѐції,
оскільки сприѐтиме заростання території чагарниками, а торішнѐ нескошена
трава створяю умови длѐ інтенсивного розмноженнѐ шкідників і провокую
стихійні підпали. Тому помірний випас худоби й сінокіс сприѐтливо
впливаять на популѐція зозулинцѐ пурпурового та забезпечую повноцінну
вегетація. А от зриваннѐ квіток призводить до виснаженнѐ рослин і їх
загибелі. Тому слід звернути особливу увагу на просвітницьку роботу серед
місцевого населеннѐ. У даному випадку студентам стануть у нагоді знаннѐ з
ботаніки, екології рослин.
Завершити роботу над кейсом пропонуюмо дискуслюя, у процесі ѐкої
необхідно з’ѐсувати:
– Чому студенти обрали саме такий варіант?
– акі ще були варіанти розв’ѐзаннѐ?
– Хто приймав остаточне рішеннѐ?
Можемо зробити висновок, що у процесі застосуваннѐ кейс-методу
прослідковуятьсѐ міжпредметні зв’ѐзки навчальної дисципліни «Організаціѐ
еколого-педагогічної діѐльності» з ботанікоя, загальноя екологіюя,
екологіюя рослин. Теоретичні знаннѐ з цих дисциплін ю підґрунтѐм длѐ
формуваннѐ вмінь практичної еколого-педагогічної діѐльності.
До теми «Еколого-педагогічна діѐльність ѐк вид професійної
педагогічної діѐльності» нами запропоновані прикладні кейс-вправи:
а) Уздовж проспекту Лесѐ Курбаса, що у Свѐтошинському районі м.
Киюва, збудували кілька житлових будинків. Запропонуйте способи
зменшеннѐ рівнѐ шумового (акустичного) та механічного (пилового)
забрудненнѐ в квартирах.
б) Ви прийшли в магазин купувати сік. Перед вами – широкий
ассортимент продукції – у склѐному, пластиковому й паперовому
пакуванні. Сік у склѐному пакуванні найдорожчий, а грошей у Вас небагато.
акий із них Ви оберете? Поѐсніть свій вибір.
в) Післѐ встановленнѐ металопластикових вікон та герметизації стін у
багатоквартирному панельному будинку поліпшилось енергозбереженнѐ,
знизивсѐ рівень шуму, проте погіршилась екологічна ситуаціѐ в квартирах.
Чому? Відповідь обґрунтуйте. ак допомогти мешканцѐм виправити ситуація?
г) У затишному сквері, що поблизу станції метро «Дарницѐ» у м. Киюві –
улябленому місці прогулѐнок мешканців густонаселеного кварталу –
вирубали велику кількість дерев та встановили декілька кіосків. Кількість
відпочиваячих різко зменшиласѐ. Чому?
До практичного занѐттѐ з теми «Методика розробки екологічних
проектів» запропоновано ситуативне завданнѐ: «Вам необхідно виконати
проект із розчистки джерела. На що Ви виділите кошти першочергово – на
хімічний аналіз води, благоустрій стежки, встановленнѐ щита, укріпленнѐ
ґрунту, благоустрій території навколо джерела».
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Наведемо приклади запропонованих нами ситуативних завдань
(кейс-ситуацій) із дисципліни «Технології екологічної освіти й вихованнѐ»,
ѐкі можна виконувати ѐк індивідуально, так і в групах:
1. У групі екологів виникла дискусіѐ з приводу забрудненнѐ річки
місцевими підприюмствами – хімічним комбінатом, цукровим заводом і
металургійним підприюмством. Одні з них доводили найбільшу шкоду від
хімічного підприюмства, інші – від цукрового заводу, треті – від
металургійного підприюмства. Хто з них маю рація? Відповідь обґрунтуйте.
2. Панельні будинки характеризуятьсѐ підвищеним рівнем шуму –
від зливу води в унітазі, шуму, ѐкий спричиняять собаки, шуму від вхідних
дверей, від руху води по зливних трубах тощо. Це негативно впливаю на
мешканців, особливо в нічний час. акі заходи Ви б запропонували длѐ
зниженнѐ шумового забрудненнѐ? аку просвітницьку роботу слід провести
з мешканцѐми? (до практичного занѐттѐ з теми «Методологічна основа
екологічної освіти і вихованнѐ»).
3. Під час екскурсії в ліс семикласники знайшли пташенѐ, що випало
з гнізда. Гніздо знаходилосѐ невисоко. Діти зуміли дотѐгнутись до нього і
покласти туди пташенѐ. ак Ви оціните їх учинок? А ѐк би вчинили Ви?
Відповідь обґрунтуйте. акий розглѐнутий метод екологічної освіти й
вихованнѐ він іляструю? (до практичного занѐттѐ з теми «Методи і засоби
екологічної освіти та вихованнѐ»).
Висновки та перспективи подальших наукових ровідок. Отже,
застосуваннѐ кейс-методу у процесі навчаннѐ дисциплін екологопедагогічного спрѐмуваннѐ сприѐю формування в майбутніх учителів біології
конструктивних, проективних умінь еколого-педагогічної діѐльності, уміннѐ
чітко й послідовно висловлявати своя думку, аналізувати, формулявати
висновки, приймати колективні рішеннѐ. Теоретичноя основоя длѐ
формуваннѐ вмінь еколого-педагогічної діѐльності ю знаннѐ з ботаніки,
загальної екології, екології рослин, а також методики навчаннѐ біології.
Подальші дослідженнѐ спрѐмовані на вивченнѐ особливостей
застосуваннѐ інтерактивних методів у процесі підготовки майбутніх
учителів біології та їх значеннѐ длѐ формуваннѐ вмінь еколого-педагогічної
діѐльності (пізнавальних, спеціальних творчих, комунікативних тощо).
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РЕЗЯМЕ
Скиба М. Применение кейс-метода длѐ формированиѐ конструктивных и
проективных умений эколого-педагогической деѐтельности.
В статье рассмотрено определение понѐтиѐ кейс-метод, этапы разработки
кейсов, их структурные компоненты, а также виды. Приведен пример применениѐ
метода кейсов в процессе обучениѐ дисциплинам эколого-педагогического
направлениѐ. Обосновано значение метода длѐ формированиѐ проективных (умение
формулировать цели и задачи эколого-педагогической деѐтельности, предвидеть ее
результаты, использовать полученные знаниѐ в профессиональной деѐтельности;
прогнозировать последствиѐ влиѐниѐ деѐтельности человека на окружаящуя среду
с целья ее сохранениѐ, разрабатывать рекомендации по охране объектов и
рациональному природопользования) и конструктивных (умение создавать модель
спланированной деѐтельности) умений эколого-педагогической деѐтельности.
Ключевые слова: кейс-метод, эколого-педагогическаѐ деѐтельность, структура
кейса, умениѐ, создание кейса, будущие учителѐ биологии, кейс-упражнениѐ.
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SUMMARY
Skyba M. The appliance of case method to produce constructive and projective
competences of ecological-pedagogical activity.
The article describes the term “case method”, gives different stages of cases
development, their structural components and also types of cases. The main point of the
article is to accomplish the analysis regarded to numerous approaches of scientists about the
definition of the term “case method”, to give examples when case method is used during
teaching ecological-pedagogical disciplines.
The article establishes the value of given method to form projective (the competences
to formulate aims and goals of ecological-educational activity, to foresee its results; to use
collected knowledge in professional life, to forecast different results of human influences on
the environment to save it; to make recommendations about environmental protection and
well-minded management of natural resources) and constructive (the ability of making
models of planed activity) competences of ecological-pedagogical activity.
Solving of case tasks is made in several steps: introduction the text of the case to
students; analysis of the case; discussion; presentation; evaluation; conclusions. The scheme
of creating the case by the teacher: formulation of didactic goals of the case – picking the
topic – information selection – writing the text of the case – preparing tasks for the case –
introduction of the case into the teaching and learning activity.
There are examples of our cases and contextual exercises for practical studies of
“Organization of ecological-pedagogical activity” and “Technology of ecological education”
for training of future biology teachers.
The conclusion was made that the appliance of the case method is connected with
diligence, interactivity, capability to make collective decisions together with the right to have
one’s own opinion.
Further research is directed at studying peculiarities of using those interactive methods
during the training process of future biology teachers and their value for the development of
ecological-pedagogical competences (informative, creative, and communicative).
Key words: case method, ecological-pedagogical activity, case structure, case
development, competence, future biology teachers, cases-exercises.
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МОДЕЛЬ ОПЕРЕЖАЯЩЕГО ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИа:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАа ТРОЙНАа СПИРАЛЬ
В статье целья рассмотрениѐ выбрана проблема моделированиѐ
опережаящего инновационного образованиѐ, актуальнаѐ в обществе, основанном
на знании. Методологическуя основу работы составлѐет совокупность теоретикоэмпирических методов научного познаниѐ, вклячаѐ методы идеализации,
моделированиѐ и сравнениѐ. Полученные результаты свидетельствуят о наличии
многочисленных моделей инновационных процессов и попытках их классификации. На
основе широко известной модели Генри Ицковица разработана модель
образовательной тройной спирали, учитываящаѐ закономерности протеканиѐ
информационных процессов в образовании. Модель представлѐетсѐ перспективной
в свѐзи с переходом к персонализированному обучения и построением
индивидуальных образовательных траекторий.
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Постановка проблемы. Идеѐ конгруэнтности образованиѐ и социума,
высказаннаѐ в свое времѐ Сергеем Гёссеном («Основы педагогики», 1923 г.
[1]), находит свое подтверждение в ходе трансформации современного
общества и перехода наиболее развитых стран к экономике, основанной на
знаниѐх. Однако современное мировое образование оказываетсѐ не
способным удовлетворить постоѐнно возрастаящий спрос на объем и
качество образованиѐ: «Имеет место разрыв между социальными
потребностѐми в образовании и возможностѐми их удовлетворениѐ. По
мере своей «массовизации» образование становитсѐ все более отстаящим
консервативным социальным механизмом, не способным эффективно
содействовать решения глобальных и других проблем человечества…
Можно говорить о возникновении противоречиѐ между ставшим уже
естественным правом человека на образование и традиционной системой
образованиѐ, не удовлетворѐящей в необходимой степени соответствуящие
потребности общества» *9+.
Разрешение указанного противоречиѐ требует перестройки
образованиѐ и просвещениѐ, ибо только они могут обеспечить
формирование опережаящего ноосферного сознаниѐ, ориентированного не
на прошлое и происходѐщее, а на будущее. В этой свѐзи понѐтен интерес к
инновационным образовательным моделѐм, открываящим перспективы
сущностных изменений в целѐх и структуре образовательной деѐтельности.
Анализ актуальных исследований. Формирование новых,
инновационных моделей и парадигм образованиѐ, в которых могут быть
разрешены возникаящие эволяционные противоречиѐ между обществом
и образованием, представлѐет собой нетривиальнуя задачу. Профессора
Аркадий и Татьѐна Урсул справедливо отмечаят, что «образование как
инновационный процесс должно не только модернизироватьсѐ, но и
футуризироватьсѐ, в определенных аспектах становитьсѐ опережаящим
образованием, не только не отстаящим от современной жизни, но и
эффективно прокладываящим путь в глобальное устойчивое будущее» *9+.
Известны многочисленные попытки как созданиѐ моделей
инновационных процессов, так и их классификации. Английский экономист
Рой Росвелл (Roy Rothwell), проведѐ анализ мирового опыта инновационного
промышленного менеджмента с 50-х до 90-х годов ХХ века, выѐвил пѐть
разновидностей (поколений) инновационных моделей [10], а именно: 1)
модель «технологического толчка» (technology push, science push) G1; 2)
модель «рыночного притѐжениѐ» (market pull, need pull) G2; 3) совмещеннаѐ
модель, объединѐящаѐ первые два поколениѐ (coupling of R&D and
marketing, feedback model) G3; 4) интегрированнаѐ модель (integrated
business process) G4; 5) модель интегрированных систем и сетей (the cyclic
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innovation model) G5, разработаннаѐ основателем Европейского центра
инноваций, профессором Делфтского технического университета (Technische
Universiteit Delft) Гуусом Беркхоутом (Guus Berkhout) в 1990-е годы.
Анализируѐ даннуя проблематику, не сложно обнаружить тенденция
перехода от простых линейных моделей (G1, G2) к сложным
(спиралеобразным, нелинейным, с элементами обратной свѐзи и пр.). Среди
моделей инноваций, привлекаящих сегоднѐ наибольшее внимание
исследователей, – модель G5, описываящаѐ так называемые «открытые
инновации». Термин «открытые инновации» введен профессором
Калифорнийского университета в Беркли Генри Чесбро (Henry Chesbrough) в
книге «Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from
Technology» (2003 г.), котораѐ в несколько усеченном русском переводе
получила название «Открытые инновации. Создание прибыльных
технологий». «Открытость» инноваций, по Г. Чесбро, означает, что при
создании инноваций их авторы используят не только результаты
собственных исследований, но и результаты, полученные другими:
«известные приемы, навыки, механизмы, но в новой комбинации, в
нетривиальных условиѐх и длѐ решениѐ совершенно иных задач, нежели те,
длѐ которых они были созданы» [2].
Вершиной мировой инновационной мысли принѐто считать модель
тройной спирали (Triple Helix Model), разработаннуя сотрудником
Института технологических, гуманитарных наук и передовых технологий
(H-STAR) Стэнфордского университета и Бизнес-школы Эдинбургского
университета (Центр исследований в области предпринимательства) Генри
Ицковицем (Henry Etzkowitz) [3]. Тройнаѐ спираль заклячаетсѐ в тесном
взаимодействии университета, власти и бизнеса. Эта модель
представлѐетсѐ исклячительно удачной, поскольку строитсѐ на очевидной
параллели инновационной системы с живым организмом и экосистемой,
учитывает необходимость гармонизации взаимоотношений отдельных
ветвей спирали и их устремленность к единой цели.
Тройнаѐ спираль Г. Ицковица описывает взаимодействие
университета, государства и бизнеса на каждом этапе созданиѐ
инновационного продукта: на начальном этапе генерации знаний
взаимодействуят государство и университет, затем в ходе трансфера
технологий университет сотрудничает с бизнесом, а на рынок результат
выводитсѐ совместно государством и бизнесом *3].
Несмотрѐ на несомненнуя актуальность описанных исследований,
все они ограничиваятсѐ инновациѐми в сфере техники, технологий или
экономической деѐтельности (прежде всего, экономики, основанной на
знаниѐх). К сожаления, идеѐ тройной спирали пока не востребована ни
дидактикой, ни методологией современного образованиѐ.
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Цель статьи – использовать концепция тройной спирали длѐ
построениѐ модели опережаящего инновационного образованиѐ.
Изложение основного материала. Построение экономики, основанной
на знаниѐх, возможно лишь в обществе, основанном на знании (the
knowledge-based society), или обществе знаниѐ (the knowledge society).
«Общество, основанное на знаниѐх, – это инновационное общество,
базируящеесѐ на концепции непрерывного обучениѐ в течение всей жизни.
Оно объединѐет сообщества ученых, исследователей, инженеров и
техников, исследовательские сети, а также фирмы, вовлеченные в
процесс исследованиѐ и производство высокотехнологичных товаров и
услуг», – отмечаетсѐ в документах Всемирного научного форума,
проведенного ЯНЕСКО и Международным советом по науке (International
Council for Science, ноѐбрь 2003 г., Будапешт). Главный ресурс общества,
основанного на знании, – это человек, подготовленный длѐ участиѐ в
процессах созданиѐ знаний и их использованиѐ, способный приобретать
знаниѐ и умеящий их творчески применѐть. Такой человек может быть
подготовлен только эффективной системой образованиѐ, ориентированной
на будущее. Исходѐ из биосоциокультурной сущности человека (концепциѐ
проф. М. С. Кагана, 1921–2006), своя философско-педагогическуя
концепция образованиѐ длѐ общества знаниѐ мы строим на том, что в
основе процесса образованиѐ лежит целенаправленное информационное
воздействие на человека. Результат такого воздействиѐ – формирование
системы смыслов относительно актуального или возможного положениѐ
вещей в окружаящем нас мире.
Указанное информационное воздействие сводитсѐ, в модельном
представлении, к воздействия на человека трех групп внешних
информационных потоков. В рѐде предыдущих работ (в том числе *6+)
показано, что следствием целенаправленных информационных влиѐний
на обучаемого ѐвлѐятсѐ три взаимозависимые и дополнѐящие друг друга
составлѐящие образованиѐ: научение (teaching), социализациѐ
(socialization) и культурациѐ (culturation). По сути, это три взаимосвѐзанных
процесса информационного обмена учащегосѐ с окружаящей его
информационно-образовательной средой. Каждый из этих процессов
закономерно развиваетсѐ (рис. 1), что вполне корреспондируетсѐ с
известной мыслья Гегелѐ о том, что «мы должны рассматривать природу
как систему ступеней, каждаѐ из которых необходимо вытекает из другой»
(Гегель Г. В. Ф. Соч. Т. 29. М. : Изд-во АН СССР, 1956. С. 214).
Формирование учебной деѐтельности (learning activity) и овладение
культурой как формой бытиѐ, котораѐ этой учебной деѐтельностья
образуетсѐ, ѐвлѐятсѐ клячевыми задачами образованиѐ. Систематическое
осуществление учебной деѐтельности обеспечивает интенсивное развитие
у ее субъектов теоретического мышлениѐ, основными компонентами
365

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)

которого ѐвлѐятсѐ содержательные абстракции, обобщениѐ, анализ,
планирование и рефлексиѐ. Научение и культурациѐ разворачиваятсѐ в
образовательном пространстве (educational environment). Показательно,
что анализируѐ своя модель тройной спирали, Генри Ицковиц также
использует понѐтие пространства: «в рамках пространства согласиѐ ляди
встречаятсѐ длѐ обсуждениѐ и обмена идеѐми. Разные точки зрениѐ
позволѐят генерировать новые идеи, что приводит к большему
понимания самого инновационного процесса: от пространства знаний
через пространство согласиѐ в пространство инноваций» *3].
Очевидно, что каждаѐ из составлѐящих образованиѐ (рис. 1)
выполнѐет
своя
традиционнуя
миссия,
представлѐѐ
собой
самостоѐтельный процесс, длѐ которого существуят объѐснѐящие его
теории. Но в инновационном обществе знаниѐ эти компоненты образованиѐ
начинаят играть и новые роли, важнейшаѐ цель которых – обучить
«предвосхищения» и «участия», сформировать способности к совместным
действиѐм в новых, возможно, беспрецедентных ситуациѐх, в условиѐх
открытости общества будущему (футуризациѐ), привить стремление к
переоценке ценностей, сохранения тех из них, которые обладаят
непреходѐщей значимостья, и отказу от тех, которые устарели [7].

Рис. 1. Информационные воздействиѐ на обучаемого (научение,
социализациѐ, культурациѐ) и их результат в виде системы ступеней,
закономерно вытекаящих одна из другой
Взаимосвѐзь (по своей сути, нелинейнаѐ) научениѐ, социализации и
культурации в процессе их развитиѐ наилучшим образом моделируетсѐ в
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виде образовательной тройной спирали (рис. 2). Динамика образованиѐ
при таком моделировании состоит в том, что на начальном этапе обучениѐ
взаимодействуят научение и социализациѐ.

Рис. 2. Тройнаѐ спираль инновационного развитиѐ образованиѐ
через динамику отношений научениѐ, социализации и культурации
Затем в ходе межличностной коммуникации проѐвлѐетсѐ
взаимодействие социализации и культурации. Овладение в результате
культурации содержанием различных форм общественного сознаниѐ
(науки, искусства, морали и права) открывает возможность перехода к
более высокому уровня научениѐ. Таким образом, формируетсѐ первый
виток траектории персонализированного обучениѐ (рис. 3).

Рис. 3. Траектории персонализированного обучениѐ в модели
тройной спирали
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На первом, начальном этапе персонализированного обучениѐ
основное внимание уделѐетсѐ запоминания фактов, часто без обѐзательного
их осмысливаниѐ: заучиваятсѐ формулы, иностранные слова, исторические
даты. Главное тут – точно воспроизводить заучиваемый материал. Агентами
социализации и основным источником информации длѐ учащегосѐ на этом
этапе обучениѐ выступаят учитель, родители, члены семьи, ближайшие
родственники, друзьѐ, т.е. его ближайшее социальное окружение. В
культурации при этом доминируят остенсивные (от лат. ostendere –
показывать) формы. Это формы демонстрации, с помощья которых прѐмо и
непосредственно один человек показывает другому образцы осуществлениѐ
учебной деѐтельности *4+.
Начальный участок образовательной траектории (рис. 3),
соответствуящий началу персонализированного обучениѐ и выражаящий
определеннуя
эпистемологическуя
позиция,
определѐетсѐ
совокупностья субъективных факторов. Он может быть выѐвлен с позиций
конструктивизма, популѐрного сегоднѐ в науке и философии в свете
представлений о познании как об активном построении образа
познаваемых предметов и событий в сознании субъекта.
Очевидно, что совокупность всех четырех витков образовательной
траектории персонализированного обучениѐ образует новуя спираль
(спираль второго рода), огибаящуя образовательнуя тройнуя спираль и
описываящуя индивидуальный путь обучениѐ, оригинальный по форме и
содержания.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. В условиѐх
современного состоѐниѐ социальности, именуемой «обществом знаниѐ»,
наше образование все еще остаетсѐ обращенным в прошлое (Элвин
Тоффлер, англ. Alvin Toffler) [8]. Оно сориентировано не на
нарождаящеесѐ новое общество, а на уже отжившуя систему. Чтобы
избежать «шока будущего», необходимо формировать новуя систему
образованиѐ, обеспечиваящуя «превращение природного человека в
культурного» (С. И. Гёссен) [1]. Сегоднѐ нужны концептуально новые
подходы к образования, учитываящие биосоциокультурнуя природу
человека, о которой говорил М. С. Каган. Условием, предварѐящим
создание новой системы образованиѐ, ѐвлѐетсѐ построение ее модели.
Модель образовательной тройной спирали – модель генерации
инновационной личности, открываящаѐ путь к приобретения и
обновления человеком необходимых ему сегоднѐ и в обозримом
будущем
профессиональных
знаний,
формирования
его
интеллектуальных личностных качеств и высокого уровнѐ общей культуры.
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РЕЗЯМЕ
Смирнов В. Модель випереджальної інноваційної освіти: освітнѐ потрійна
спіраль.
У статтл метоя розглѐду обрана проблема моделяваннѐ випереджальном
лнновацлйном освлти, що ю актуальноя в сусплльствл, заснованому на знаннл.
Методологлчну основу роботи становить сукупнлсть теоретико-емплричних
методлв наукового плзнаннѐ, вклячаячи методи лдеаллзацлм, моделяваннѐ й
порлвнѐннѐ. Отриманл результати свлдчать про наѐвнлсть численних моделей
лнновацлйних процеслв л спроби мх класифлкацлм. Ґрунтуячись на широко влдомлй моделл
Генрл Іцковлца, розроблена модель освлтньом потрлйном сплралл, що враховую
закономлрностл переблгу лнформацлйних процеслв в освлтл. Цѐ модель видаютьсѐ
перспективноя у зв’ѐзку з переходом до персоналлзованом освлти й побудовоя
лндивлдуальних освлтнлх траюкторлй.
Ключові слова: освлта, научаннѐ, соцлаллзацлѐ, культурацлѐ, модель потрлйном
сплралл, персоналлзоване навчаннѐ.

SUMMARY
Smirnov V. The model of advancing innovative education: educational triple helix.
In this article a problem of modeling of innovative processes in education is
considered as the research goal. The methodological basis of work is the theoreticalempirical methods of scientific knowledge, including methods of idealization, modeling and
comparison. According to the philosophical and methodological concept of education, which
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is proposed by the author, at the heart of the education process lies the purposeful
information influence on the person. Today numerous attempts to create models of
innovation processes and their classification are known. Roy Rothwell indicates the presence
of five species (generations) of innovative models: 1) technology push (science push) model
G1; 2) market pull (need pull) model G2; 3) coupling of R&D and marketing model G3; 4)
integrated business process model G4; 5) the cyclic innovation model G5. The apex of the
world of innovative thought is considered to be the Triple Helix Model, developed by Henry
Etzkowitz. This model belongs to the fifth generation of innovation models and describes the
“open innovations” (Henry Chesbrough). In this article is proposed an educational model of
triple helix, which takes into account the specifics of the flow of information processes in
education. Three spirals in this model are three interconnected processes of information
exchange between the student and the information and educational environment. These
processes manifest themselves as teaching, socialization and culturation. Each of these
processes can develop independently. The result of this development is represented in the
form of a system of stages, arising naturally one after the other. But implementation of the
proposed model allows achieving a synergy effect in education, i.e. to form a more broadminded student on the basis of high professionalism, ability to cooperative activity and the
perception of cultural values. The proposed model performs a heuristic function, it creates a
basis of personalized learning, which takes into account the individual characteristics of each
student. Educational Triple Helix Model can be used as the foundations of Global education,
which will include such interdisciplinary areas as the perception and understanding of other
worldviews (perspective consciousness), understanding of state of the planet awareness,
cross-cultural awareness, systemic awareness, options for participation. This model is the
model of generation of an innovative personality, opening for it the way to the future.
Key word: education, teaching, socialization, culturation, Triple Helix Model,
personalized learning.

УДК 370.036-373.67
Наталія Фоломєєва
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

ЗНАЧЕННа ВИКОРИСТАННа СУЧАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛа МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Мета статтл – розкриттѐ особливостей основних сучасних методик вихованнѐ
голосу та можливостей мх використаннѐ у процесл фаховом плдготовки вчителѐ
музичного мистецтва в умовах ВНЗ. Методи досллдженнѐ: аналлз науковом ллтератури в
межах окресленом проблеми; моделяваннѐ; системно-структурний аналлз. Практичне
значеннѐ полѐгаю в можливостл використаннѐ запропонованих апробованих методичних
прийомлв у процесл викладаннѐ дисципллн професлйного спрѐмуваннѐ на факультетах
мистецтв. Доводитьсѐ необхлднлсть використаннѐ альтернативних методик
вихованнѐ голосу в процесл фаховом плдготовки вчителѐ музичного мистецтва.
Перспективним ю розширеннѐ методичном бази й досллдженнѐ методичних засад
використаннѐ досѐгнень сучасном методичном науки в адаптацлм навчально-методичних
комплекслв лз профлльних дисципллн длѐ майбутнлх учителлв музичного мистецтва.
Ключові слова: вихованнѐ голосу, голосоутвореннѐ, звуковеденнѐ, вокальна
плдготовка, постановка голосу, фахова плдготовка вчителѐ, музичне мистецтво,
естрадний вокал.
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Постановка проблеми. Українська вища мистецько-педагогічна освіта
на сучасному етапі її розвитку потребую модернізації, оскільки ринок освітніх
послуг зазнав суттювих змін через процеси глобалізації та ювроінтеграції
суспільства. Нагальна необхідність переходу мистецько-педагогічної освіти на
ѐкісно новий рівень пов’ѐзана із суттювоя трансформаціюя функцій
професійної діѐльності вчителів музичного мистецтва, а тому й потребоя у
формуванні нових професійних компетенцій учителѐ музичного мистецтва.
Це, відповідно, вимагаю ѐкісних змін у фаховій підготовці випускників
напрѐму 0202 «Мистецтво» спеціальності 6.020204 «Музичне мистецтво».
Основні завданнѐ щодо вдосконаленнѐ системи вищої освіти і, зокрема,
педагогічної, визначаятьсѐ Конституціюя України (1991); Законом України
«Про вищу освіту» (2002); «Про Національну доктрину розвитку освіти»
(2002); Болонськоя деклараціюя Ювросоязу (1999) та інших. Особливості
педагогічної спрѐмованості вокальної підготовки й навчаннѐ в педагогічних
ВНЗ вимагаять формуваннѐ достатньо високого рівнѐ розвитку вокальнотехнічної компетенції, усвідомленнѐ основних закономірностей процесу
голосоутвореннѐ, формуваннѐ розвинутих вокально-слухових умінь та
навичок, володіннѐ науково-теоретичноя базоя знань із проблем розвитку
співацького голосу. Проблеми розвитку вокальних умінь та навичок у
майбутніх учителів музичного мистецтва на сучасному етапі недостатньо
розкриваятьсѐ в науково-методичних дослідженнѐх, особливо з точки зору
використаннѐ в процесі фахової підготовки найсучасніших альтернативних
методик вихованнѐ голосу.
Аналіз актуальних досліджень. Основним проблемам модернізації
професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ в умовах сучасних
соціально-економічних трансформацій в Україні приділѐютьсѐ належна
увага в галузі педагогічної теорії, зокрема, таким її аспектам: питаннѐ
філософії сучасної вищої освіти (В. Андрущенко, І. Зѐзян, В. Кремень);
проблематика
неперервної
професійної
освіти
(С. Гончаренко,
А. Лігоцький, Н. Ничкало, С. Сисоюва); теоретичні та методичні засади
професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ (А. Алексяк,
С. Архангельський, В. Бондар, М. Ювтух); проблеми педагогічних основ
організації навчального процесу у ВНЗ (В. Безпалько, В. Сагарда,
І. Тихонов); особливості розвитку особистості майбутніх фахівців у процесі
фахової підготовки (В. Гриньова, В. Рибалка, О. Падалка *7+, В. Семиченко).
Загально-теоретичні основи методики викладаннѐ вокалу закладено в
працѐх Д. Аспелунда, П. Голубюва, Л. Дмітріюва, Д. Ювтушенко, А. Здановича,
О. Микиші, В. Мордвинова, П. Органова, С. Ядіна; проблеми вокальної
підготовки майбутніх педагогів-музикантів розкриваять, зокрема,
Л. Василенко *1+, Л. Гавриленко *2+, О. Маруфенко, О. Матвююва *5+,
А. Менабені *6+, О. Прѐдко, Г. Стасько, О. Стахевич *9+, Я. Яцевич та інші.
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Разом із тим, теоретичний аналіз наукових праць свідчить, що
проблема використаннѐ альтернативних методик вихованнѐ голосу в
процесі фахової підготовки вчителѐ музичного мистецтва ще не була
предметом спеціального дослідженнѐ.
Тому мета статті полѐгаю в розкритті особливостей основних сучасних
альтернативних методик вихованнѐ голосу й можливостей використаннѐ їх
прийомів у процесі фахової підготовки майбутнього вчителѐ музичного
мистецтва в умовах сучасної вищої школи.
Методами
дослідження ю теоретичні: аналіз філософської,
психологічної, педагогічної та методичної літератури в межах проблеми,
що досліджуютьсѐ; моделяваннѐ; системно-структурний аналіз тa
емпіричні: спостереженнѐ; методичний формувальний експеримент з
використаннѐ альтернативних методик вихованнѐ голосу у процесі фахової
підготовки вчителѐ музичного мистецтва в курсах «Естрадний спів (вокал)»,
«Естрадний вокальний ансамбль», «Основи викладаннѐ дисципліни за
фахом («Естрадний спів (вокал»), ѐкі викладаятьсѐ автором на факультеті
мистецтв СумДПУ імені А. С. Макаренка за авторськими навчальновиховними комплексами до вказаних дисциплін.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку методики
викладаннѐ мистецтва у ВНЗ України, ѐка декларую індивідуальний підхід до
кожного студента, залишаютьсѐ ѐк ніколи актуальним висловляваннѐ
італійського фахівцѐ XIX ст. Генріха Панофки про те, що «треба б було написати
стільки методик, скільки й учнів» *8, 9+. Вокальна педагогіка може охопити
тільки загальні риси практичної роботи з голосом, оскільки кожен вокаліст – це
неповторна складна й багатовимірна особистість, і ѐк не буваю двох однакових
лядей, так і не буваю й не може бути двох повністя однакових голосів. Сучасне
трактуваннѐ вокального процесу тісно пов’ѐзане з фізіолого-психологічноя
природоя особистості, що у вокальній методиці розуміютьсѐ ѐк особливий вид
емоційного настроя лядини, її організму, удосконаленнѐ ѐкого вирішуютьсѐ
системоя спеціальних творчих завдань. Уміннѐ особистості бачити себе «зі
сторони», тобто усвідомлявати власне «а» ѐк унікального створіннѐ – один із
найбільш важливих етапів педагогічного та творчого взаюмопорозуміннѐ між
студентом і викладачем у вокальному класі, що сприѐю очищення організму
співака від різного роду скутості й комплексів та активно допомагаю
опановувати основи вокального мистецтва. «Психологічна свобода – це
емоційна свобода. Голос – це велике багатство і дар. І варто подумати, ѐк його
зберегти, ѐк ним розпорѐдитисѐ, кому і ѐк довіритисѐ і ѐк голос маю слугувати
високому мистецтву» – наголошую педагог-вокаліст Н. Б. Гонтаренко *3, 26+.
Оскільки тіло співака і ю його «музичним інструментом», то фізичне
самоусвідомленнѐ свободи у співацькому процесі спрѐмоване, насамперед,
на знѐттѐ певних психолого-фізіологічних обмежень. Студента необхідно
навчити: уміння слухати й чути себе, свою тіло; уміння відслідковувати й
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аналізувати всі свої відчуттѐ у процесі співу (акустичні, вібраційні, м’ѐзові,
фонетичні тощо); уміння контролявати, закріплявати і розвивати необхідні
навички, ѐкі згодом стаять технічноя базоя вокальної діѐльності.
«Універсальність» звуковеденнѐ стаю на сучасному етапі головним критеріюм
діѐльності лядини в інформаційному суспільстві, практично у всіх сферах
життѐ і навіть у бізнесових структурах, наприклад, у модельному бізнесі,
творчих майстернѐх, професійній діѐльності адміністративно-керівних органів,
не кажучи про театрально-музичну й мистецьку сфери.
Відповідно, саме тому сучасна вокальна педагогіка також потребую
суворого глибокого аналізу та певного переглѐду загальноприйнѐтих
стереотипів і утвердженнѐ нових парадигм, ѐкі б дозволили відповідним
навчальним закладам формувати й розвивати майбутнього співака ѐк у
мовленнювій, так і у вокальній техніці, в універсальній системі керуваннѐ
всіма параметрами ѐкісного звучаннѐ, що стосуятьсѐ діапазону, резонаторів,
гучності, роботи артикулѐційного апарата, інтонації, виразності, вокальномузичного (моторного) слуху тощо, ѐк в академічному співі, так і в народній
та естрадній і мелодекламаційній манерах голосоутвореннѐ.
Вокально-голосові можливості кожної лядини, насамперед, залежать
від визначеного комплексу органів, що працяять, ѐкі потребуять певного
вміннѐ у використанні їх основних параметрів, а впровадженнѐ нового
методичного підходу до вокальної підготовки майбутніх фахівців – ще один
важливий етап на шлѐху до професійної придатності та багатовимірної
майстерності співака-виконавцѐ, а порѐд із цим – педагога, керівника,
оратора, актора, диктора. Таким чином, традиційна вокальна педагогіка
отримую нове розуміннѐ проблем голосоутвореннѐ в сукупності суміжних
наукових досліджень – фізіологів, фоніатрів, акустиків, психологів, вокалістів,
методистів, ѐкі дозволѐять педагогам-вокалістам осѐгнути комплекс
навчальної роботи, пов’ѐзаної з формуваннѐм необхідних компетенцій у
безпосередній співацькій діѐльності.
На сучасному етапі велику зацікавленість викликаять різні курси,
прийоми й методичні розробки розвитку техніки звукоутвореннѐ, ѐкі могли б
використовуватисѐ в різних галузѐх практичної діѐльності, здавалосѐ б, зовсім
не пов’ѐзаних власне з вокалом, але ѐкі можуть бути корисними і длѐ
педагогів-вокалістів, ѐк, наприклад, методика керуваннѐ голосом Антона
Калабіна, ѐкий ю керівником тренінгової компанії, тренером харизматичних
лідерів. Вона розрахована на широку аудиторія зацікавлених та заснована,
передусім, на результатах досліджень В. П. Багрунова, ѐкий займавсѐ,
зокрема, вивченнѐм так званого «феномен Шалѐпіна» (або «біоакустичного
резонансу Шалѐпіна»), ѐкий пов’ѐзаний із особливоя природоя вокальної
техніки цього видатного співака. Виконавський талант Ф. Шалѐпіна, ѐк
відомо, вирізнѐвсѐ особливоя глибиноя, неймовірноя силоя звучаннѐ та
майже «надприродними» можливостѐми інтонаційної виразності у
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відтворенні характеру образу героѐ. Це, на думку автора, свідчить про
наѐвність абсолятної свободи в роботі голосотвірної системи співака та його
вміннѐ вичерпно керувати процесом «озвученнѐ» потрібного емоційного
стану в співі й доцільно використовувати звукові «ресурси» власного голосу.
Особливості окресленої методики полѐгаять у перетворенні невірних,
набутих практикоя стереотипів голосотвірної системи на нове розуміннѐ
співацького процесу, де основна увага приділѐютьсѐ бронхіальній системі
організму виконавцѐ ѐк основного джерела звуку (на відміну від усталених
стереотипів, де джерелом звуку називаять голосові зв’ѐзки). Длѐ виконавцѐвокаліста важливо вміти відокремлявати голос (ѐк процес звукоутвореннѐ)
від роботи органів гортані й горла. Гортань із голосовими зв’ѐзками маю
утворявати з трахеюя юдиний звуковий «організм», звукову «трубу»
(розтруб), налагоджену систему без перешкод та ущільнень – тільки за таких
умов голос зможе безперешкодно взаюмодіѐти з резонаторними
порожнинами й утворявати повноцінний звук, де нижнѐ ділѐнка (трахеѐ) –
джерело звука, а верхнѐ – провідник звуку. Цѐ концепціѐ базуютьсѐ на тому,
що співак володію феноменальним голосом і його не треба «ставити»,
оскільки він сам утворяютьсѐ мембранами, розміщеними у бронхіальній
системі. Саме звукотвірний процес, ѐкий отримав назву «звільненнѐ голосу»
(В. Багрунов, Н. Гонтаренко *3+, В. Іванников *4+, А. Калабін, К. Лінклейтер,
Н. Прокопенко), а не так звана «постановка голосу» акцентуять сьогодні на
собі значну увагу доволі широкого кола фахівців та педагогів-практиків.
Вимоги до сучасного педагога-вокаліста значно розширили коло питань, що
стосуятьсѐ його професійної діѐльності, а вокальні вправи і техніки, крім
«суто співацьких», отримуять ранг «вправ-релаксацій», здатних формувати
психологічну готовність організму співака до творчої роботи. До таких
належить і методика розвитку голосу М. Б. Гонтаренко *3+. Цѐ методика
вимагаю, зокрема: 1. «Самоусвідомленнѐ себе ѐк унікальної особистості», що
потребую виѐвленнѐ в кожному співакові найкращих фізичних і лядських
ѐкостей; творчий мікроклімат у вокальному класі маю базуватисѐ на:
активному спілкуванні, співбесідах та атмосфері довіри й доброзичливості.
Важливу роль у цьому відіграю усвідомленнѐ зовнішнього ефекту (проблеми
поведінки, інтерперсонального спілкуваннѐ, ставленнѐ до занѐть, педагога та
здобуттѐ знать і вмінь). 2. «Настрояваннѐ й самонавіяваннѐ». Психічне
налаштуваннѐ длѐ співака починаютьсѐ з «баченнѐ себе зі сторони», із
психічного самоусвідомленнѐ власного «а» і спрѐмуваннѐ його на сприйнѐттѐ
себе ѐк унікальної особистості. 3. «Внутрішнѐ свобода». «Вільний голос у
вільному тілі» – основне гасло, ѐке маю бути у вокальному класі. Звільненнѐ
голосу – це вміннѐ свідомо управлѐти процесом голосоутвореннѐ. Голос
виконавцѐ маю виражати, насамперед, його почуттѐ, ѐкі легко й вільно
«виливаятьсѐ» та «змальовуятьсѐ» звуком. Слуховий самоконтроль маю
поюднуватисѐ з емоційними основами в процесі набуттѐ внутрішньої
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свободи, а вміннѐ слухати і, головне, почути себе маю стати «професійноя
звичкоя» виконавцѐ. 4. «Голос ѐк засіб виразити себе». Формуваннѐ
«тонкого, високого почуттѐ» до звукоутвореннѐ маю бути обов’ѐзковоя
умовоя навчального процесу. «Кожним звуком, кожним рухом виражай
щось» – вимагав великий А. Тосканіні, – виражай почуттѐ повно і щиро». 5.
«Знѐттѐ психічних «зажимів» і бар’юрів». Це понѐттѐ стосуютьсѐ, передусім,
усуненнѐ почуттѐ сорому, деморалізуячого страху, хворобливого хвиляваннѐ
і стресового стану перед виходом на сцену, перед публікоя, аудиторіюя.
Проникнути у внутрішній світ учнѐ, «витѐгнути все найцінніше, красиве,
збагатити його своїм особистим досвідом – ось шлѐх правильного
спрѐмуваннѐ в системі вокальної педагогіки» – зауважую Н. Гонтаренко *3+.
Сучасний підхід до емпіричної природи вокалізації пропоную й
методика відомого педагога В. Ф. Іваннікова. Методика базуютьсѐ на
особливостѐх процесу диханнѐ, зокрема, уміннѐ здійснявати контроль над
потоком (струменем) повітрѐ (звідси авторська назва методики), ѐким
атакуютьсѐ звук. Базовий принцип формуваннѐ кантилени, ѐку можна
вважати основноя ѐкості добре поставленого голосу («bel canto»), ѐкий
використовую названий автор, полѐгаю в техніці «правильно атакувати звук на
безперервному потоці повітрѐ. Потік повітрѐ й атака звука – це ніби дві
сторони одніюї медалі – голосу» *4+. Інноваційний підхід автора до процесу
звукоутвореннѐ полѐгаю в непересічному розумінні емпіричної практики
виконавства й вокального досвіду виконавцѐ, пов’ѐзаних із емоційночуттювими особливостѐми сприйнѐттѐ власного співу ѐк природного процесу
діѐльності всього організму співака, що піддаютьсѐ вольовому контроля й
управління завдѐки чітко налагодженому психічному контроля за нея.
Автор концентрую увагу на формуванні чітких і виразних асоціацій та уѐвлень
виконавцѐ, фіксаціѐ ѐких у пам’ѐті співака створяю стійкі рефлекси й
організовую роботу нервово-м’ѐзової системи всього організму, ѐкі
фіксуятьсѐ у відчуттѐх – м’ѐзових, вібраційних, акустичних, тактильних,
фонетичних тощо. За допомогоя чітких вольових наказів і цілеспрѐмованого
психологічного настрояваннѐ центральна нервова система організму
лядини акумуляю необхідні нейрофізіологічні умови длѐ виконаннѐ
потрібних дій, пов’ѐзаних зі звукоутвореннѐм. Основними компонентами
поставленого голосу, визначеними В. Ф. Іванніковим, ю: 1) диханнѐ
(безперервний потік повітрѐ); 2) глибина звука; 3) легкість (простота)
вокалізації. Фізичними передумовами длѐ реалізації основних компонентів
повинні розглѐдатисѐ: 1) «рознапруженнѐ» (розкутість, звільненнѐ,
розслабленнѐ); 2) уѐва; 3) рух – на ѐких і базуютьсѐ співацький процес [4].
Таким чином, кожен із авторів, методики і прийоми ѐких було
окреслено вище, розглѐдаю вокал ѐк потенційну основу длѐ розширеннѐ
творчих можливостей виконавцѐ, що дозволѐю вокальному мистецтву
стати на новий культурно-творчий щабель у вихованні нових поколінь.
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Виходѐчи з авторського досвіду роботи у ВНЗ зі студентами різних
спеціальностей, окреслені методичні прийоми доцільно використовувати в
процесі фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в ході
вивченнѐ курсів професійного спрѐмуваннѐ. У ході вивченнѐ курсу
«Естрадний спів (вокал)» за авторськоя робочоя програмоя особистість
студента цілеспрѐмовано виховуютьсѐ в руслі поваги до надбань української
та ювропейської культури з використаннѐм доцільних засобів, ѐкі пропоную
сучасна методична наука. Курс «Естрадний спів (вокал)» ю одніюя з важливих
фахових дисциплін у системі підготовки майбутнього вчителѐ музичного
мистецтва й маю на меті прикладну підготовку студентів – майбутніх учителів
до вокально-педагогічної діѐльності на уроках музичного мистецтва в
загальноосвітній школі, позаурочних та позашкільних виховних заходах,
озброюннѐ їх базовими знаннѐми про будову голосового апарата й
особливості його роботи, формуваннѐ необхідних вокальних компетенцій
майбутніх учителів музичного мистецтва. Саме в процесі вивченнѐ курсу
«Естрадний спів (вокал)» використаннѐ сучасних альтернативних методик
найбільш доцільне й корисне длѐ процесу професійної підготовки майбутніх
учителів музичного мистецтва.
Курс «Естрадний вокальний ансамбль» спрѐмований на підготовку
майбутніх педагогів-керівників хору і ансамбля, ѐкі б володіли основними
навичками сумісного вокального виконавства, ѐкісного концертного
колективного виконаннѐ музичних творів, а також основами методики їх
розучуваннѐ й розкриттѐ ідейно-художнього змісту та виѐвленнѐ стилістичних
особливостей. У ході вивченнѐ цього курсу студенти оволодіваять
методикоя роботи над нотним текстом партитури; розвитку відчуттѐ
ансамбля; досѐгненнѐ творчо-виконавської юдності у процесі сумісного
виконаннѐ різних музичних творів; формуваннѐ основних виконавськотехнічних навичок, ѐкі необхідні длѐ професійної ансамблевої роботи. Крім
того, у курсах «Естрадний спів (вокал)» та «Естрадний вокальний ансамбль»
студенти оволодіваять основами роботи зі звукопідсилявальноя
апаратуроя, що ю невід’юмноя складовоя сучасної фахової підготовки
конкурентоспроможних на мистецько-педагогічному ринку праці фахівців.
Курс «Методика роботи зі шкільним естрадним колективом» ю
одніюя з важливих допоміжних спеціальних дисциплін у системі
підготовки сучасного вчителѐ музичного мистецтва і спрѐмований на
прикладну підготовку майбутніх учителів до безпосередньої педагогічної
діѐльності в загальноосвітній школі, на позаурочних і позашкільних
виховних заходах, озброюннѐ їх основними знаннѐми в галузі методики
роботи зі шкільним естрадним колективом, формуваннѐ необхідних
компетенцій майбутніх педагогів-музикантів.
Спецкурс «Основи звукорежисури» ю одним із важливих допоміжних
спеціальних курсів у системі підготовки сучасного вчителѐ музичного
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мистецтва й покликаний підсилити прикладну підготовку студентів до
педагогічної діѐльності на уроках музичного мистецтва, озброюннѐ їх
основними знаннѐми про роботу звукооператора та звукорежисера,
особливості звукорежисури в різних технічних умовах, формуваннѐ
необхідних навичок і вмінь майбутніх педагогів-музикантів. Завданнѐ
цього спецкурсу полѐгаю в забезпеченні майбутніх фахівців практичними
знаннѐми про звукотехнічне устаткуваннѐ, можливість його використаннѐ в
умовах сучасної загальноосвітньої школи.
Важливе значеннѐ маю вихованнѐ у студентів вимогливості до себе,
цілеспрѐмованості, креативності, творчої активності й ініціативності. Дуже
важливо виховати у студентів стійкі навички самостійної роботи над
удосконаленнѐм своюї професійної майстерності. Обов’ѐзковоя умовоя
індивідуальних занѐть зі студентами маю бути творчо-психологічний контакт
між викладачем та студентом. Він даю можливість оптимальної фіксації
специфічних власне співацьких відчуттів виконавцѐ. У початковий період
вихованнѐ студента, порѐд із детальним ознайомленнѐм з його фізичними
даними, педагог маю знайти найбільш природний і ѐкомога короткий шлѐх до
глибокого вивченнѐ індивідуальності його особистості. Педагогічна
майстерність полѐгаю не в нав’ѐзуванні своїх методів, а в систематичному
створенні сприѐтливої основи длѐ свідомого, завжди критичного їх
сприйнѐттѐ, аналізу й синтезуваннѐ студентами. Знайти творчу «іскру»
студента, сприѐти її розвиткові, скеровуячи в потрібне русло, але при цьому
не «тиснучи» на індивідуальність майбутнього митцѐ – у чому й полѐгаю сенс
творчого підходу до вокальної педагогіки. Експериментальне використаннѐ
на індивідуальних занѐттѐх із естрадного вокалу зі студентами названих та
інших сучасних методичних засобів дозволѐю суттюво підвищити
результативність роботи викладача, особливо з урахуваннѐм необхідності
індивідуального підходу до кожного. На нашу думку, фахова підготовка
студентів
спеціальності
6.020204
«Музичне
мистецтво»
більш
результативноя буде в системі цілісної музично-естрадної діѐльності, ѐка
дозволѐю порѐд із міцними теоретичними знаннѐми реалізовувати їх на
практиці та виховувати власний голос відповідно до найкращих методичних
досѐгнень у галузі вокальної педагогіки.
Виходѐчи з авторського досвіду роботи з метоя оптимізації фахової
підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, необхідне розширеннѐ
міжпредметних зв’ѐзків між курсами «Естрадний спів (вокал)», «Естрадний
вокальний ансамбль», «Основи викладаннѐ дисципліни за фахом
(«Естрадний спів (вокал»), спецкурсом «Основи звукорежисури» та
нормативними курсами, що викладаятьсѐ на факультеті мистецтв («Історіѐ
музики», «Аналіз музичних творів», «Хорове диригуваннѐ», «Читаннѐ
хорових партитур», «Методика музичного вихованнѐ» тощо). Наприклад,
вивченнѐ, зокрема, у ракурсі історії музики, аналізу музичних форм, гармонії
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також «класичних» українських і закордонних зразків різних форм та стилів
музичної й пісенної естрадної творчості. Таке розширеннѐ міжпредметних
зв’ѐзків у процесі фахової підготовки сприѐтиме більш ѐкісній підготовці
студентів
до
педагогічної
практики,
а
також
підвищення
конкурентоспроможності випускників на сучасному ринку праці.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У процесі
дослідженнѐ виѐвлено й узагальнено специфічні особливості сучасних
альтернативних методик розвитку та вихованнѐ голосу, а саме: 1) максимальний розвиток природних можливостей голосу співака; 2) грудочеревне
диханнѐ; 3) висока позиціѐ звучаннѐ голосу, що забезпечую характерні длѐ
всіх голосів норми коливань нижньої та верхньої формант; 4) змішуваннѐ
головного та грудного резонуваннѐ з переважноя участя кожного з них длѐ
різної висоти звуків; 5) вільне положеннѐ гортані; 6) звільненнѐ м’ѐзів
надставної труби (губи, ѐзик тощо) від надмірного напруженнѐ.
Наѐвні прийоми та методики вихованнѐ голосу не охопляять всіюї
системи фахової вокальної підготовки майбутніх фахівців-вокалістів,
недостатньо враховуять специфіку й особливості вокальної підготовки
майбутніх учителів музичного мистецтва, необхідність оволодіннѐ
навичками усвідомленого координуваннѐ власноя вокальноя діѐльністя в
процесі виконаннѐ (так званого «інтелектуального співу»). Однак
використаннѐ кращих надбань традиційних і сучасних авторських методик
дозволить оптимізувати процес підготовки майбутніх фахівців в умовах
системи вищої освіти в Україні. Така оптимізаціѐ може відбуватисѐ через
адаптація робочих програм та навчально-методичних комплексів до
дисциплін професійного спрѐмуваннѐ, розгалуженнѐ міжпредметних
зв’ѐзків між такими курсами. Метоя подальших досліджень маю бути
розробка методичних засад використаннѐ досѐгнень сучасної методичної
науки в галузі вихованнѐ голосу в адаптації навчально-методичних
комплексів із профільних дисциплін, ѐкі викладаятьсѐ на факультетах
мистецтв майбутнім учителѐм музичного мистецтва.
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РЕЗЯМЕ
Фоломеева Н. Значение использованиѐ современных методических средств в
процессе профессиональной подготовки учителѐ музыкального искусства.
Цель статьи – раскрытие особенностей современных методик воспитаниѐ
голоса и возможностей их использованиѐ в процессе профессиональной подготовки
учителѐ музыкального искусства. Методы: анализ литературы, моделирование.
Практическое значение состоит в возможности использованиѐ апробированных
методических приёмов в процессе преподаваниѐ дисциплин профессиональной
направленности на факультетах искусств. Доказываетсѐ необходимость
использованиѐ таких методик воспитаниѐ голоса в процессе подготовки учителѐ
музыкального искусства. Перспективным остаётсѐ расширение исследованиѐ
методических основ использованиѐ достижений современной методики в адаптации
программ профильных дисциплин длѐ учителей музыкального искусства.
Ключевые слова: воспитание голоса, голосообразование, звуковедение,
вокальнаѐ подготовка, постановка голоса, профессиональнаѐ подготовка учителѐ,
музыкальное искусство, эстрадный вокал.

SUMMARY
Folomeeva N. The importance of using modern teaching tools in the process of
professional training of musical art teachers.
The article aims at uncovering the basic modern methods of education and their use in
the process of professional training of musical art teachers in higher school. Research methods:
scientific literature analysis as part of the indicated problem; modeling; a systemic-structural
analysis and empirical: observation; methodological formative experiment on the use of
alternative methods of education voices in the process of professional training of musical art
teachers in the course «Variety singing (vocal)», «Pop vocal ensemble», «Bases of teaching of
professional disciplines («Pop singing (vocal»), read by the author at the faculty of arts of the
Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko in the frames of the educational
complexes of these disciplines. Practical value consists in the possibility of use of the proposed
proven instructional techniques in the teaching disciplines of professional direction in the faculties
of arts in higher school in Ukraine. The article proves the necessity for alternative methods of
education voices in the process of professional training of musical art teachers. In the research
process the specific features of the modern alternative methods of development and education
of voice are identified, namely: 1) the maximum development of the natural capabilities of the
voice of the singer; 2) producing breathing; 3) high voice, which provides a characteristic of all
votes norms oscillations of the lower and upper formants; 4) mixing of head and chest resonance
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with the overwhelming participation of each of them for different height of sounds; 5) free
position of the larynx; 6) relief of muscle tie-back pipe (lips, tongue and the like) from excessive
voltage. Based on the author’s experience with the purpose of optimization of professional
training of the future musical art teachers it is necessary to expand interdisciplinary connections
between courses «Variety singing (vocal)», «Pop vocal ensemble», «Bases of teaching of
professional disciplines («Pop singing (vocal)», a special course «Basics of sound production» and
the regulatory courses that are taught at the faculty of arts («History of music», «Music
analysis», «Choral conducting», «Reading choral scores», «Methodology of music education»,
etc). Promising is the expansion of the methodological base of the research and methodological
foundations for the use of the methodological achievements of modern science in adapting
teaching materials profile courses for future teachers of musical art.
Key words: voice education, voice building, sound reference, vocal training, voice
training, teacher training, musical art, pop vocal.

УДК 378.013
Ганна Цвєткова
Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова

МЕТАТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТТа ПЕДАГОГІЧНОГО РОЗУМІННа
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статтл розкрито метатеоретичний плдхлд ѐк необхлдну основу сучасного
науково-теоретичного мисленнѐ, ефективне знарѐддѐ отриманнѐ знаннѐ нового
типу – рефлексивно зорлюнтованого, спрѐмованого на аналлз глибин педагоглчном
теорлм. Використано метод термлнологлчного аналлзу, абстрагуваннѐ, лдеаллзацлм,
формаллзацлм та узагальненнѐ. З’ѐсовано, що лнновацлйний розвиток вищом освлти
ґрунтуютьсѐ на професлйному самовдосконаленнл суб’юктлв освлтнього процесу та
розкриваютьсѐ за допомогоя рефлексивном системи метатеорлм фллософлм. Доведено,
що лнновацлйнл процеси у вищлй школл неможливо розглѐдати без самовдосконаленнѐ
особистостл, що набуваять глобального значеннѐ
Ключові слова: метатеоретичний плдхлд, лнновацлйнл процеси у вищлй школл,
професлйне самовдосконаленнѐ, науково-теоретичного мисленнѐ, суб’юкти
освлтнього процесу, особистлсть, саморозвиток.

Постановка проблеми. Характерноя рисоя сьогоденнѐ ю
усвідомленнѐ важливості та значущості вихованнѐ творчої, інноваційної
особистості, ѐка постійно прагне до саморозвитку, самовдосконаленнѐ й
самореалізації. Цѐ проблема набуваю нового звучаннѐ, коли йдетьсѐ про
вищу школу, ѐка забезпечую формуваннѐ інтелектуального потенціалу
нації, її майбутнього.
На початку ХХІ століттѐ урізноманітняятьсѐ філософські, психологічні
педагогічні поглѐди, з’ѐвлѐятьсѐ нові підходи до вивченнѐ складних
педагогічних ѐвищ, неперервно розширяютьсѐ інноваційний простір. За
таких умов, на нашу думку, важливим ю педагогічне розуміннѐ
інноваційного розвитку вищої освіти на основі метатеоретичниго підходу,
що забезпечую цілісність і багатоаспектність наукового пошуку, відображаю
інтеграція наукових знань і наукових напрѐмів.
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Аналіз актуальних досліджень. Фундаментальні положеннѐ метатеорії
достатньо повно представлено в концепціѐх метатеорії свідомості
М. Мамардашвілі, А. П’ѐтигорського, інтервальної концепції Ф. Лазарюва,
теоріѐ макросистем Е. Ласло, версії багатовимірності М. Дряка.
Духовність, що призводить до пошуків досконалості представлено в
працѐх В. Баруліна, Г. Беспалової, Г. Горак, С. Кримського, Я. Осічняк,
С. Франка.
Ідеї відкритості лядини знайшли свою відображженнѐ в концепції
«симфонічної особистості» (Л. Карсавін) і космізму: В. Вернадський,
В. Соловйов, М. Федоров, К. Ціолковський, О. Чижевський.
Питаннѐ філософії освіти розкрито в дослідженнѐх В. Андрущенка,
О. Базулука,
В. Беха,
Б. Бурѐка,
Б. Гершунського,
Ю. Гусинського,
О. Запесоцького, В. Кременѐ, С. Клепко, М. Кулатаювої.
Інноваційні підходи та принципи освіти дорослих, обґрунтовані в
працѐх Л. Даниленко, Г. Юльникової, С. Калашнікової, Н. Клокар,
А. Кузьмінського, Л. Лук’ѐнової, В. Олійника, Т. Сорочан.
Інноваціѐ ѐк стратегіѐ розвитку сучасної вищої освіти розглѐдаютьсѐ в
працѐх
К. Ангеловські,
М. Бургіна,
І. Гавриш,
Л. Даниленко,
В. Загвѐзинського, М. Кларіна, В. Паламарчук, І. Підласого, Л. Подимової,
О. Попової, В. Сластьоніна, Н. Ясуфбекової, Г. Цвюткової.
Мета статті: розкрити метатеорія, метатеоретичний підхід ѐк
необхідну основу сучасного науково-теоретичного мисленнѐ, ефективне
знарѐддѐ отриманнѐ знаннѐ нового типу – рефлексивно зоріюнтованого,
спрѐмованого на аналіз глибин педагогічної теорії, забезпеченнѐ
надійності її методологічних передумов, інноваційного пошуку та
подальший розвиток вищої освіти; довести, що метатеоретичним
підґрунтѐм педагогічного розуміннѐ інноваційного розвитку вищої освіти ю
професійне самовдосконаленнѐ особистості і викладача, і студента.
Методи дослідження: аналіз і синтез – із метоя виѐвленнѐ сутності
метатеоретичного підходу; метод термінологічного аналізу, пов’ѐзаний із
визначеннѐм категоріального статусу метатеорії, інноваційного розвитку в
системі педагогічних дефініцій; абстрагуваннѐ, ідеалізації, формалізації та
узагальненнѐ – длѐ систематизації й формуляваннѐ висновків, визначеннѐ
напрѐмів подальшого дослідженнѐ проблеми;
Виклад основного матеріалу Характерноя передумовоя розвитку
сучасного знаннѐ, теоретичних наук, нових теоретичних узагальнень ю синтез
підходів і методів на ґрунті філософії. Синтез передбачаю поюднаннѐ
передусім
розмежованих
логіко-лінгвістичних,
аналітичних,
феноменологічних, герменевтичних, екзистенціально-персоналістичних
методів, концепцій і підходів філософії, а також міждисциплінарне поюднаннѐ
філософських, соціологічних, психологічних, лінгвістичних, педагогічних
досліджень. «Вирішальна тенденціѐ філософії ХХ – ХХІ століттѐ –
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переосмисленнѐ традиційних проблем знаннѐ, пізнаннѐ, істини в контексті
комунікації, взаюмодії індивідів, поюднанні проблематики суб’юктивності з
темами інтерсуб’юктивності, діалогу, широкого обговореннѐ корінних
проблем сучасного лядства» [12, 47].
Метатеоріѐ в сучасному її розумінні – це теоріѐ про теорія. Об’юктом
наукового аналізу длѐ метатеорії ю «сама» теоріѐ. У сучасному науковому
дискурсі існую велика кількість визначень понѐть метатеорії. Так, у
соціології метатеоріѐ (metatheory) визначаютьсѐ ѐк загальні філософські
посиланнѐ, що забезпечуять правила створеннѐ тих чи тих соціологічних
теорій і обґрунтуваннѐ використаннѐ конкретних соціологічних методів *1].
Інша думка лежить у площині розуміннѐ метатеорії (англ. metatheory;
нім. metatheorie) ѐк теорії, що аналізую структуру, методи й принципи
певної наукової теорії *8].
Метатеоріѐ у Великому тлумачному словнику [10+ визначаютьсѐ ѐк
усі або певні оцінки другого порѐдку про загальні теорії.
Метатеоріѐ (від гр. meta – післѐ, позаду) – теоріѐ, що вивчаю мову,
структуру та ѐкості певної іншої теорії *14, 78].
У філософській енциклопедії уточнено, що виконаннѐ вимог, ѐкі
висуваятьсѐ до розвитку певної метатеорії, зв’ѐзане з великими труднощами
при формуванні метатеорії длѐ нематематичних або длѐ наук
нематематизованих на цьому етапі, а також стверджуютьсѐ, що кожна
наукова теоріѐ визначаю певний фрагмент реального світу, а її метатеоріѐ –
систему понѐть і положень ціюї теорії. Основне завданнѐ кожної метатеорії –
установити межі галузі використаннѐ теорії, що вивчаютьсѐ, відповісти на
питаннѐ, ѐкі характеризуять остання з позицій об’юктивності та повноти,
вивчити засоби введеннѐ її нових понѐть і пропозицій. Отже, ѐк свідчить
попередній аналіз, метатеоретичний рівень досліджень становить рівень
такого наукового дослідженнѐ, на ѐкому відбуваютьсѐ самовідображеннѐ
науки, її самопізнаннѐ. Останнѐ теза за своїм змістом відображаю
рефлексивність науково-теоретичного знаннѐ, своюрідну теоретизація науки і
становить ѐкісно нове наукове ѐвище: «Сучасна наука досѐгла такої стадії
розвитку, коли її подальший рух уперед вимагаю вплетіннѐ саморефлексії в
тканину наукового дослідженнѐ» [13, 47].
Результатом нашого теоретичного аналізу ю впевненість у тому, що
метатеоретичний підхід – не тільки реорганізую науково-педагогічне
знаннѐ, а й створяю нові знаннѐ, перетворяячи сутнісно-смислову
структуру теорії. При цьому метатеоріѐ володію більш доказовими
засобами пізнаннѐ, використовуячи більш могутні системи аргументації.
Про це свідчать концепції метатеорії свідомості М. Мамардашвілі,
А. П’ѐтигорського, інтервальна концепціѐ Ф. Лазарюва, теоріѐ макросистем
Е. Ласло, версіѐ багатовимірності М. Дряка.
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Усі представлені теоретичні положеннѐ ведуть до висновку, що
метатеоретичний підхід – необхідна основа сучасного науковотеоретичного мисленнѐ, ефективне знарѐддѐ отриманнѐ знаннѐ нового
типу – рефлексивно зоріюнтованого, спрѐмованого на аналіз глибин
педагогічної теорії, забезпеченнѐ надійності її методологічних передумов.
Загальне розуміннѐ «метатеоріѐ» нами експліфіковано ѐк складний
термін, що заслуговую длѐ визначеннѐ таких систем, ѐкі, своюя чергоя,
використовуятьсѐ длѐ опису або дослідженнѐ інших систем. У нашому
випадку одніюя з таких систем ю інноваційний розвиток вищої освіти, що
ґрунтуютьсѐ на професійному самовдосконаленні суб’юктів освітнього
процесу та розкриваютьсѐ за допомогоя рефлексивної системи метатеорії
філософії. При чому інноваційність розглѐдѐтьсѐ нами ѐк здатність до
нового, рефлексивного, постійно поновляваного знаннѐ; відкритість до
новаторських змін на грунті критичного мисленнѐ; розвитку креативних
здібностей; здатності, готовності та спроможності до постійного
професійного саморозвитку та саморозкриттѐ.
Метатенденції (І. Дичківська), що характерні длѐ сучасної вищої
освіти (масовий характер освіти, її значущість; оріюнтаціѐ на активне
освоюннѐ лядиноя способів пізнавальної діѐльності; адаптаціѐ освітнього
процесу до запитів і потреб особистості; оріюнтаціѐ навчаннѐ на
особистість, забезпеченнѐ можливостей її саморозкриттѐ), свідчать про те,
що головноя функціюя вищої освіти ю самовдосконаленнѐ особистості і
викладача, і студента. Отже, представлений феномен – характерна ознака,
риса, вагомий чинник інноваційного розвитку вищої освіти.
Узагалі філософсько-освітні концепти становленнѐ й розвитку
феномену самовдосконаленнѐ дозволѐять уточнити, розширити зміст
цього феномену. Отже, метатеоретичне підґрунтѐ педагогічного розуміннѐ
феномену самовдосконаленнѐ полѐгаю в такому:
1. Філософіѐ – метатеоріѐ, ѐка ю основоя методології педагогіки. На
базі історичного аналізу філософських поглѐдів, методологічних підходів
до вивченнѐ самовдосконаленнѐ викладачів гуманітарних дисциплін
здійсняютьсѐ аналіз специфіки, особливостей самовдосконаленнѐ,
розроблѐятьсѐ основи моделяваннѐ засобів, шлѐхів створеннѐ ефективної
технології самовдосконаленнѐ, тобто відбуваютьсѐ концептуальнодіѐльнісне розв’ѐзаннѐ актуальної педагогічної проблеми.
2. Теоретико-методологічне
обґрунтуваннѐ
феномену
самовдосконаленнѐ в освітній практиці значно розширяю остання,
інтегруячи досѐгненнѐ загальної філософії, результати теоретичного
аналізу та педагогічної практики, суспільно-політичних і педагогічних рухів.
Більше того, філософіѐ – наука, що ґрунтовно досліджую та намагаютьсѐ
розв’ѐзати і глобальні проблеми лядства, і задовольнѐти індивідуальні
інтереси лядей, знаходити гармонія між особистістя й суспільством. Саме в
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лоні філософії розвиваласѐ більшість гуманітарних наук, зокрема й педагогіка.
Тому длѐ нашого дослідженнѐ ю вельми актуальним і вагомим аналіз
філософських концепцій і теорій, що відкриваю нові можливості длѐ
цілеспрѐмованої корекції процесу освіти *16].
Філософіѐ формую «образ» лядини майбутнього, змістовно
наповняю педагогіку новими знаннѐми, цілѐми, засобами діѐльності, що,
урешті-решт, перевертаять внутрішня систему поглѐдів кожного
конкретного поколіннѐ: «Розквіт і мета справжньої філософії ю педагогіка в
широкому розумінні – у ѐкості вченнѐ про формуваннѐ лядини» [9].
Виѐвленнѐ сутності та принципів самовдосконаленнѐ на сучасному
етапі розвитку філософської думки зв’ѐзане з двома принциповими
положеннѐми. Перше – пов’ѐзане з розв’ѐзаннѐм проблеми поюднаннѐ
посткласичних підходів аналізу онтологічних основ лядського існуваннѐ й
класичноя трансцендентноя методологіюя. Друге – із необхідністя усуненнѐ
дуалізму теоретичної і практичної філософії *11+. Тому на перший план
сучасних філософських течій виходить зверненнѐ до феномену
трансцендентного, духовного, завдѐки ѐкому суперечливий світ лядини
набуваю гармонійності, рівноваги, збалансованості екзистенції та нормативноціннісних вимірів.
Так, Д. Андреюв, характеризуячи стан суспільної думки, констатую,
що відбуласѐ підміна духовного інтелектуальним. Переведеннѐ лядської
психіки з галузі вищих цінностей у галузь цінностей утилітарних – ознака
нашого часу *2].
Це ѐскраво й суттюво характеризую сучасний культурно-історичний
процес і знаменую кінцевий розрив між духовним та інтелектуальним на
межі ХХ – ХХІ ст. Зневажливе ставленнѐ до ірраціонального, інтуїтивного,
емоційного породжую небезпечні деформації поведінки лядського
співтовариства. Актуалізуютьсѐ потреба гармонійного поюднаннѐ душі та
світу. На першому плані сучасної філософії ідеї самовдосконаленнѐ,
результатом ѐкого ю не зміна об’юктів, а зміна суб’юкта. Йдетьсѐ про
перетвореннѐ, трансформація внутрішнього світу лядини. Тому актуально
звучить питаннѐ: «аким ѐ повинен бути?».
Засновник філософської антропології М. Шелер актуалізував проблему
врівноваженнѐ різних аспектів лядського буттѐ, що призведе до
смислотворчості ѐк здатності розбудовувати свій внутрішній світ, власний
мікрокосмос. Це робить особистість інтелектуально незалежноя від наѐвного
буттѐ. На думку М. Шелера, урівноваження підлѐгаять природні, фізичні та
психічні особливості лядини; духовні, індивідуальні й національні
відмінності; відмінності менталітетів, поглѐдів на «а», світ і Бога; специфіка
чоловічого та жіночого; яність і зрілість; наукове знаннѐ й освіта, фізична й
розумова працѐ; екстравертивна спрѐмованість західної лядини (Фавстової)
та східного інтровертизму з його спрѐмованістя на «техніку внутрішньої
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влади» лядини над собоя тощо. М. Бердѐюв, Е. Мунью, Ж. Плеснер, П. Рікер,
М. Шелер убачаять сутність лядини в постійній гармонізації взаюмовпливів
природних і соціальних, причому природне не зводитьсѐ безпосередньо до
біологічного, а маю в собі нескінченність космосу.
Низка дослідників наполѐгаю на посиленні духовного начала в житті
сучасної лядини *15+ ѐк основи самовдосконаленнѐ та реакції на
функціоналізація,
відчуженнѐ,
одностороння
професіоналізація.
Зрозуміло, що в цих умовах зростаю потреба в корінній перебудові
свідомості, поведінки лядини, гармонійного поюднаннѐ раціонального
інтелекту та духовно-емоційної сфери. На першому плані – духовність, що
призводить до пошуків досконалості. В. Барулін, Г. Беспалова, Г. Горак,
С. Кримський, Я. Осічняк, С. Франк, Л. Чупрій визначаять духовність ѐк
комплекс
процесів
із
префіксом
«само»:
самобудівництво,
самоусвідомленнѐ, самоідентифікаціѐ, саморефлексіѐ. Г. Беспалова так
розкрила можливість самовдосконаленнѐ: «Той, хто відчую ця насолоду
керованого власноруч саморуху, наврѐд чи захоче коли-небудь
відмовитисѐ від захопляячого поступу вперед. Самоствореннѐ –
найістотніша життюва проблема й найнебезпечніша діѐльність. Можна
забути про неї, можна бути до неї неготовим, а можна почати штучно її
формувати, незважаячи ані на внутрішні, ані на зовнішні умови» [6, 77].
Разом із тим, усвідомляячи себе, духовно самоідентифікуячись,
лядина ніби роздвояютьсѐ. З одного боку, вона перетворяютьсѐ на
суб’юкта певних відносин «а-суб’юкт», з іншого – вона свою «а» перетворяю
на об’юкт певних відносин «а-об’юкт». Відомий російський філософ
В. Барулін зазначаю, що «одна з фундаментальних особливостей існуваннѐ
й розвитку лядини в тому, що вона себе саму перетворяю на об’юкт
рефлексії, своюрідного ставленнѐ. Вона вклячаю в механізм особистісного
розвитку аналіз самої себе, самооцінку і позитивну, і негативну, і
найчастіше дуже жорстку, постійно розроблѐячи програми особистісного
перетвореннѐ. І це перетвореннѐ себе на об’юкт особистого ставленнѐ –
своюрідне роздвоюннѐ, дистантуваннѐ від самої себе та свідоме
перетвореннѐ самої себе ю одним із найважливіших чинників прогресу
лядини й суспільства» [3, 463+. Філософ, виокремляячи фундаментальні
ѐкості лядини (духовність, творчість, свободу), виділѐю сенсо-ціннісне
самоствердженнѐ, що полѐгаю ѐк певне утвердженнѐ сенсу свого життѐ,
його цінності: «Щоб лядина не робила, ѐкі б цілі не досѐгала – будуячи
собі житло, винаходѐчи нові технологічні схеми, створяячи романи,
виховуячи дітей, вояячи з агресорами тощо – усяди й завжди вона шукаю
та стверджую длѐ себе свій особистісний сенс, індивідуально-лядську
самоцінність» [3, 470+. Це, на думку вченого, фундамент буттѐ кожної
лядини, без нього неможливе повноцінне лядське існуваннѐ.
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Одним із фундаментальних протиріч сучасного соціального розвитку
ю безмежність потенціалу лядини та її протиставленнѐ суспільству.
Суспільство намагаютьсѐ створити «завершену» лядину, інакше кажучи,
лядину, ѐка оптимально підходить до вимог і соціальних ролей соціуму.
Але лядська природа, іманентні імпульси лядини та її можливості
настільки безмежні, що лядина ніколи не може бути завершеноя. Із цього
приводу доречна думка К. асперса, ѐкий уважав: «Лядина не може бути
завершеноя, длѐ того, щоб бути, вона повинна зміняватисѐ в часі,
підкорѐячись новій долі» [17, 411].
З цим суголосні поглѐди М. Бахтіна, ѐкий зазначаю: «Своюя
завершеністя, незавершеністя дії жити не можна, не можна діѐти, щоб
жити, треба бути незавершеним, відкритим длѐ себе, у всѐкому випадку, в
усіх суттювих моментах життѐ, треба цінністя ще відстоѐти себе…» [5, 14].
Ідея відповідності лядини і Всесвіту доповняять ідеї відкритості й
незавершеності лядини. У ХХ ст. ідеѐ відкритості лядини оформляютьсѐ в
концепція
«симфонічної
особистості»
(Л. Карсавін)
і
космізму
(В. Вернадський, В. Соловйов, М. Федоров, К. Ціолковський, О. Чижевський),
у ѐких лядина ю космоприродним соціальним феноменом.
Розглѐдаячи стосунки лядини й суспільства, сучасна філософіѐ
констатую, що кожна лядина, у певному сенсі, – частина суспільства, його
породженнѐ, ѐке програмуютьсѐ соціумом, живе в ньому, а, значить,
соціально завершена й соціально іманентна. З іншого боку, лядина
потенційно всемогутнѐ, дорівняю суспільству, самопрограмуютьсѐ,
соціально-трансцендентна: «Лядина потенційно безмежна, потенційно
універсальна. Її унікальність, неповторність, що втілені в духовному світі, в
непереборному прагненні до творчості, у глибинному полѐганні свободи, у
життюдіѐльності, ѐк сенсо-ціннісному самоствердженні, й зумовляю ця
потенційну безмежність» [3, 475+. Отже, лядина – довічно незавершена,
відкрита нескінченному творення та самовдосконалення. ака лядина,
ѐкоя вона може стати, залежить від неї самої, її життювого вибору,
реалізації своюї свободи, постійного зростаннѐ її духовних сил.
Здійсненнѐ самовдосконаленнѐ можливе за умови становленнѐ
лядини ѐк цілісної особистості. Сучасні дослідники констатуять, що в
процесі вивченнѐ лядини вона розпаласѐ на тисѐчу частин, проекцій,
зникла ѐк ціле. Тому в умовах сучасної антропологічної кризи цілісне
вивченнѐ лядини ю вельми актуальним. Сучасна дослідницѐ І. Бондаревич
визначила антропосоціогенез «ѐк процес тамуваннѐ незавершеності
лядини, її саморозгортаннѐ із видової істоти в родову, що на сучасному
етапі протікаю на основі потужних змін її духовної складової. Сучасна епоха
актуалізую становленнѐ духовної цілісності сучасної лядини ѐк клячову
проблему сучасного антропосоціогенезу» [7, 38+. Отже, формуваннѐ
цілісної лядини – це подоланнѐ внутрішнього конфлікту, дисгармонії
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фізичного й духовно-душевного, розірваності – усього, що стоїть на шлѐху
до здійсненнѐ самовдосконаленнѐ.
Розглѐд проблеми самовдосконаленнѐ ускладняютьсѐ тим, що
спроби максимально цілісно пізнати лядину тільки частково
наближаятьсѐ до цілісності, до втіленнѐ ідеалу цілісного вивченнѐ.
Філософський,
культурологічний,
психологічний,
педагогічний,
міждисциплінарний підходи, зокрема й мистецтво та література,
створяять лише часткові уѐвленнѐ про лядину та її досконалість. У цьому
аспекті слушноя ю думка, що філософіѐ маю здійснявати дослідженнѐ
лядини не лише науковими методами, але й власними (трансцендентний,
феноменологічний, аналітичний – усі ці методи суть часткові випадки
методу філософської рефлексії) *15+.
Життѐ лядини й досвід ХХ століттѐ підтвердили положеннѐ
екзистенціалізму й психоаналізу щодо лядського існуваннѐ. Лядина –
складний, непередбачуваний, суперечливий нелінійний витвір природи. Це
знайшло свою відображеннѐ в новому методі – синергетиці, або теорії
організації лядинотвірних систем. Принципи ціюї теорії відображаять уся
складність останньої, а саме: це принципи флуктуації, нелінійного розвитку,
непередбачуваності, нелінійності, нетерпимості до зовнішніх втручань,
самоорганізації тощо. Представники синергетичного підходу, зокрема
Л. Бевзенко, Д. Бондаренко, А. Коротаюв, Л. Люсков, М. Моісююв, Г. Платонов,
П. Рачков, Г. Рузавін, наголошуять на тому, що соціальна система постійно
знаходитьсѐ в процесі руху й цілісність її принципово досѐжна лише
нетривалий час.
Проблема самовдосконаленнѐ, розглѐнута в руслі системної та
синергетичної теорії, набуваю нового звучаннѐ та наповняютьсѐ новим
сенсом, бо даю змогу розглѐдати лядину ѐк специфічну систему, ѐка здатна
до самовдосконаленнѐ, саморозвитку зі своїм життювим циклом від одного
стану біфуркації (критичний момент невизначеності майбутнього розвитку
або точка розгалуженнѐ можливих шлѐхів еволяції системи) до іншого.
У
контексті
розв’ѐзаннѐ
досліджуваної
проблеми
самовдосконаленнѐ лядини велике значеннѐ маять такі позиції щодо
цілісності лядини (останнѐ ю одніюя з умов ефективного саморозвитку):
– цілісність характеризуютьсѐ новими ѐкостѐми і властивостѐми, ѐкі не ю
притаманними окремим частинам, а виникаять ѐк наслідок їх взаюмодії у
визначеній системі зв’ѐзків, що маять перевагу над зовнішнім впливом;
– цілісна сукупність маю здатність до саморозвитку (характеризуютьсѐ
етапами ускладненнѐ й диференціації), ѐкий регуляютьсѐ внутрішньоя
метоя;
– цілісність може бути різноя за типами: структурна цілісність,
функціональна цілісність, організаційна цілісність, завдѐки ѐкій
відбуваютьсѐ прогрес чи регрес системи;
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– цілісність – це динамічне ціле (не лише структура, а і її внутрішні
зв’ѐзки), що переживаю спочатку протиріччѐ становленнѐ, а потім
становленнѐ протиріччѐ;
– причинні зв’ѐзки в цілісності маять функціональну залежність:
причина постаю наслідком, останній – передумовоя нового рівнѐ *8, 24].
Акцентовані методологічні позиції понѐттѐ «цілісність» ѐк умови
самовдосконаленнѐ дозволѐять окреслити вектори саморозвитку
особистості:
1. Самовдосконаленнѐ особистості – рухома, динамічна структура,
що в результаті виводить лядину на новий етап розвитку і створяю ѐкісно
нову властивість останньої.
2. У лядині одночасно поюднуютьсѐ сила розуму й серцѐ, без цього
гармонійного поюднаннѐ неможлива внутрішнѐ револяціѐ й духовна
трансформаціѐ. Лядина – сукупність різних синергетичних систем, ѐкі в
ідеальному варіанті повинні взаюмодоповнявати одна одну.
3. Головне завданнѐ гуманітарних наук – з’ѐсувати, ѐкі елементи
системи повинні бути в структурі особистості длѐ того, щоб вона була здатна
до саморозвитку, саморозгортаннѐ, саморефлексії. Інакше кажучи, що
повинно бути сформовано в лядини, щоб вона ѐк система була здатна до
саморозвитку, щоб синергетика системи мала розвивальну спрѐмованість. У
цьому сенсі заслуговуять на увагу поглѐди представників екзистенційної
антропології Київської світоглѐдно-антропологічної школи Ю. Бистрицького,
В. Козловського, С. Кримського, В. Малахова, С. Пролююва, В. Шинкарука.
Отже, самовдосконаленнѐ лядини – найважливіша глобальна
проблема всіюї лядської цивілізації. На зламі ХХ – ХХІ століть – це актуальна
проблематика длѐ метаантропології, що синтезую підходи філософської
антропології, екзистенціалізму, персоналізму й визначаю найвагоміші
тенденції розвитку сучасної філософської антропології. Цѐ проблематика
перебуваю в центрі уваги представників української філософської думки
О. Андреювої, В. Беха, І. Бондаревич, М. Ватковської, С. Ковальова,
В. Кременѐ, Л. Нікіфорової, К. Пасько, В. Слясарѐ, В. Тертичної, Т. Троїцького.
Останнім часом актуалізуютьсѐ розвиток предмета «Філософіѐ
освіти», у ѐкому робитьсѐ спроба синтезувати раціональне та
ірраціональне задлѐ досѐгненнѐ конкретних цілей із формуваннѐ образу
лядини майбутнього. Питаннѐ філософії освіти розкрито в дослідженнѐх
В. Андрущенка, О. Базулука, В. Беха, Б. Бурѐка, Б. Гершунського,
Ю. Гусинського, О. Запесоцького, В. Кременѐ, С. Клепко, М. Кулатаювої та ін.
Дослідники (О. Базулук, О. Запесоцький) підкресляять, що значний
інтерес до філософії освіти викликаний об’юктивноя та усвідомленоя
суспільством ролля освіти у розв’ѐзанні глобальних проблем.
Освіта – фундаментальна умова здійсненнѐ лядиноя своїх
громадѐнських, політичних, економічних і культурних прав, це
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найважливіший
чинник
розвитку,
саморозвитку,
посиленнѐ
інтелектуального потенціалу нації. Відповідно ляди, ѐкі здійсняять освіту,
повинні бути фахівцѐми й відображати своюя особистістя найвищу
самодостатня та самоусвідомлену значущість лядини.
Водночас у сучасній філософський науці ю суперечливий поглѐд на
філософія освіти [4, 11+. Аналізуячи сучасні концепції філософії освіти,
треба усвідомлявати, що «предмет філософії освіти – це не стільки
філософське усвідомленнѐ самого процесу отриманнѐ знань, умінь і
навичок, скільки масштабне вивченнѐ культурних досѐгнень і цінностей,
що покликані задовольнѐти потреби системи освіти. Філософіѐ вносить у
педагогіку головне і те, що в ній відсутню – масштабне баченнѐ соціальних
трансформацій, домінантні на цьому історичному етапі світоглѐдні
концепції» *Там само, 11+. Отже, філософіѐ освіти, висуваячи загальні,
системні та фундаментальні завданнѐ, поюдную різноманітні педагогічні
концепції й робить процес освіти цілісним і гармонійним. О. Базулук
розглѐдаю взаюмодія філософії освіти й педагогіки ѐк взаюмодія тріади:
філософіѐ – філософіѐ освіти – педагогіка. Філософіѐ освіти через філософія
запозичую найбільш передові дослідженнѐ космології, фізики,
нейрофізіології, психології. Досѐгненнѐ в цих галузѐх філософіѐ відображаю
через призму найбільш актуальних світоглѐдних концепцій. Через
педагогіку філософіѐ освіти привертаю найбільш передові методи
вихованнѐ та навчаннѐ, впливаячи на внутрішній світ молодого поколіннѐ.
Становленнѐ філософії освіти відбуваютьсѐ під час зміни філософської
картини світу, що відображаютьсѐ на змісті освітньої діѐльності,
професіоналізмі її представників, моделѐх самовдосконаленнѐ та
методологічних передумовах.
Висновки. Інноваційний розвиток вищої освіти ґрунтуютьсѐ на
професійному самовдосконаленні суб’юктів освітнього процесу та
розкриваютьсѐ за допомогоя рефлексивної системи метатеорії філософії.
Інноваційність розглѐдѐтьсѐ нами ѐк здатність до нового, рефлексивного,
постійно поновляваного знаннѐ; відкритість до новаторських змін на грунті
критичного мисленнѐ; розвитку креативних здібностей; здатності, готовності
та спроможності до постійного професійного саморозвитку та саморозкриттѐ.
Отже, метатеоретичним підґрунтѐм педагогічного розуміннѐ інноваційного
розвитку вищої освіти ю професійне самовдосконаленнѐ особистості і
викладача, і студента. Представники філософії освіти суттюво доповнили ідея
всебічного й гармонійного розвитку особистості концепціюя планетарнокосмічного типу особистості ѐк образу лядини майбутнього. Лядина
майбутнього – це гармоніѐ розуму, душі та тіла, спрѐмована на реалізація
внутрішніх творчих потенціалів у масштабах Землі й Космосу, здатна до
саморозгортаннѐ та самовдосконаленнѐ.
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РЕЗЯМЕ
Цветкова А. Метатеоретическаѐ основа педагогического пониманиѐ
инновационного развитиѐ высшего образованиѐ.
В статье раскрываетсѐ метатеоритический поход как необходимаѐ основа
современного научно-теоретического мышлениѐ, эффективное орудие получениѐ
знаниѐ нового типа – рефлексивно ориентированного, направленного на анализ глубин
педагогической теории. Использован метод терминологического анализа,
абстрагированиѐ, идеализации, формализации и обобщениѐ. Сделан вывод о том, что
инновационное развитие высшего образованиѐ основываетсѐ на профессиональном
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самосовершенствовании субъектов образовательного процесса и развиваетсѐ с
помощья рефлексивной системы метатеории философии. Доказано, что
инновационные процессы в высшей школе невозможно рассматривать без самосовершенствованиѐ личности и эта тенденциѐ приобретает глобальные масштабы.
Ключевые слова: метатеоритический поход, инновационные процессы в
высшей школе, профессиональное самосовершенствование, научно-теоретическое
мышление, субъекты образовательного процесса, личность, саморазвитие.

SUMMARY
Tsvietkova H. Metatheoretical substantiation of pedagogical understanding of
innovative development of higher education.
The metatheoretical approach as the necessary basis of modern scientific and
theoretical thinking, the efficient instrument of gaining knowledge of a new type – reflexive
oriented, aimed at the analysis of the deep pedagogical theory, ensure the reliability of its
methodological presuppositions, innovative research and further development of higher
education is revealed in the article; it is proved that the metatheoretical basis of pedagogical
understanding of innovative development of higher education is the professional perfection of
an individual and a teacher, and a student. The method of terminological analysis is used, it
associated with the determination of the categorial status of metatheory, innovative
development in the system of pedagogical definitions; abstraction, idealization, formalization,
and generalization is used for systematization and formulation of conclusions, determination of
the directions of further research problems. It was found out that the innovative development
of higher education is based on professional self-development of the subjects of the
educational process and it is revealed with the help of the reflexive system of metatheory
philosophy. Innovation is considered by the authors as the ability to a new, reflexive, constantly
renewable knowledge; openness to the innovative changes on the basis of critical thinking;
development of creative abilities; willingness and ability to the continuous professional selfdevelopment and self-revelation. Thus, the representatives of the education philosophy
thoroughly completed the idea of the comprehensive and harmonious development of
personality by the concept of a planetary-cosmic type of the personality as a future human
image. The man of the future is the harmony of mind, body, and soul, aimed at the realization
of internal creative potentials in the measure of the Earth and the Cosmos, a person is capable
of self-realization and self-improvement. Innovation processes in higher education cannot be
considered without self-perfection, gaining global importance. Analysis of modern
philosophical trends reveals the doom of the extensive way of mankind development without
regarding the moral principles. As a conclusion, the progress of society depends on the
reorientation processes of self-development of the individual and mankind as a plane of
formation of the individual spiritual integrity as the main condition of innovative processes in
education, professional improvement, their subjection to the global moral imperatives.
Key words: metatheoretical approach, innovative processes in higher school,
professional self-improvement, scientific and theoretical thinking, the subjects of the
educational process, personality, self-development.
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
ДО РОБОТИ З ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЯДЬМИ
У статтл проаналлзовано лнновацлйнл форми плдготовки майбутнлх соцлальних
педагоглв до роботи у сферл протидлм торглвлл лядьми. Автором доведено, що
плдготовку можна планувати влдповлдно до трьох компонентлв: емоцлйного,
когнлтивного, поведлнкового. Зглдно з результатами досллдженнѐ з’ѐсовано, що
взаюмодлѐ з лншими суб’юктами протидлм торглвлл лядьми, зокрема з громадськими
органлзацлѐми Сумщини, дозволѐю використовувати наѐвнл ресурси л зробити плдготовку
соцлальних педагоглв блльш змлстовноя, цлкавоя й ефективноя. Автор плдкресляю, що
лнновацлйнл форми плдготовки майбутнлх соцлальних педагоглв до роботи у сферл
протидлм торглвлл лядьми маять застосовуватисѐ лнтегративно, починаячи з
вивченнѐ концептуальних л методичних засад у межах навчальном дисципллни «Соцлальнл
технологлм протидлм торглвлл лядьми та експлуатацлм длтей», завершуячи подальшим
удосконаленнѐм умлнь у процесл виробничом волонтерськом практики.
Ключові слова: плдготовка соцлальних педагоглв, протидлѐ торглвлл лядьми,
лнновацлйнл технологлм, емоцлйний, когнлтивний та поведлнковий компоненти, тренлнг.

Постановка проблеми. У сучасному динамічному й мобільному світі
длѐ реалізації себе ѐк особистості важливим стаю не стільки сума знань,
скільки вміннѐ їх здобути й осѐгнути, при цьому формуячи практичні
вміннѐ та навички. До цього повинна готувати студентів вища школа,
формувати гармонійно всебічно розвинену особистість, вироблѐти в ній
сучасний стиль мисленнѐ, щоб вона не розгубилась у нинішньому потоці
інформації, а вміла застосовувати її длѐ власних потреб.
Інноваційні процеси, що маять місце сьогодні в системі освіти,
найгостріше ставлѐть питаннѐ про пошуки резервів удосконаленнѐ
підготовки високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості,
активної в соціальному й пізнавальному плані.
Перспективи суспільства вимагаять у студентів розвитку високого
рівнѐ пізнавальної активності в процесі їх професійної підготовки. Одним із
головних факторів, що забезпечую розвиток складних завдань професійної
підготовки фахівців соціальної сфери, на думку видатних учених, ю
активізаціѐ пізнавальної діѐльності студентів шлѐхом використаннѐ
інноваційних форм і у сфері протидії торгівлі лядьми. Залученнѐ студентів
до активної творчої роботи й суспільно-корисної діѐльності, створеннѐ
умов длѐ всебічної реалізації в навчальному процесі даять можливість
сформувати важливі ѐкості студентів, ѐкі стануть основоя професійного
становленнѐ майбутнього соціального педагога чи соціального працівника.
Аналіз актуальних досліджень. Різні підходи до визначеннѐ понѐттѐ
та причин виникненнѐ такого феномену, ѐк «торгівлѐ лядьми», теоретичні
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засади здійсненнѐ профілактичної роботи щодо попередженнѐ торгівлі
лядьми висвітлено у працѐх таких науковців, ѐк: Л. Ковальчук *2+,
К. Левченко *2+, О. Удалова *2+ та ін.
Проте, у наукових розвідках відсутні доробки, ѐкі розкриваять
сутність і організаційно-методичні засади застосуваннѐ інноваційних
технологій у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи у
сфері протидії торгівлі лядьми.
Метою статті ю аналіз інноваційних форм підготовки майбутніх
соціальних педагогів до роботи у сфері протидії торгівлі лядьми.
Виклад основного матеріалу. Підготовка майбутніх соціальних
педагогів до роботи з протидії торгівлі лядьми ю важливоя умовоя
соціально-педагогічної роботи. Згідно з результатами досліджень
Л. Ковальчук *2; 4+, К. Левченко *1; 2; 4+, І. Трубавіної *2; 3+, О. Удалової *2;
4], таку підготовку можна планувати відповідно до трьох компонентів:
емоційного, когнітивного, поведінкового. Метоя формуваннѐ емоційного
компонента підготовки ю формуваннѐ сукупності мотивів длѐ здійсненнѐ
діѐльності з протидії торгівлі лядьми та адекватного ставленнѐ до
проблеми й до постраждалих від торгівлі лядьми. Длѐ цього можуть
використовуватисѐ аналіз реальних історій постраждалих від торгівлі
дітьми, відео-сяжети з описом ситуації з торгівлея дітьми в Україні і світі,
ілястраціѐ кращого національного та міжнародного досвіду. Метоя
когнітивного компонента підготовки ю формуваннѐ та вдосконаленнѐ
сукупності знань длѐ здійсненнѐ діѐльності з протидії торгівлі лядьми.
Сукупність знань вклячаю в себе знаннѐ про соціально-педагогічну роботу
у сфері протидії торгівлі лядьми; про методику інноваційних технологій,
активних та інтерактивних форм і методів роботи; про взаюмодія й
раціональний розподіл ресурсів; про необхідні психологічні аспекти
профілактичної роботи та роботи з постраждалими особами *4+. Можливі
методи й форми роботи: міні-лекціѐ, презентаціѐ, демонстраціѐ
відеоматеріалів, тренінг, навчальний семінар, електронна розсилка новин
та бялетенів, засіданнѐ методичного об’юднаннѐ, нарада, конференціѐ,
індивідуальне консультуваннѐ тощо.
Взаюмодіѐ з іншими суб’юктами протидії торгівлі лядьми дозволѐю
використовувати наѐвні ресурси і зробити семінари чи інші заходи
змістовними, цікавими.
Поведінковий компонент підготовки соціальних педагогів ю
продовженнѐм попереднього, оскільки отримані знаннѐ знаходѐть
подальше свою відображеннѐ у сформованих уміннѐх та навичках, ѐкий
передбачаю налагодженнѐ контактів та схем взаюмодії з іншими суб’юктами
протидії торгівлі лядьми *4+. Длѐ цього можуть використовуватисѐ такі
форми та методи роботи, ѐк тренінг, навчальний семінар, «круглий стіл»,
дебати, дискусіѐ, зворотній зв’ѐзок, рольова та моделявальна гра, аналіз
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реальних ситуацій, робота в малих групах, навчаннѐ через навчаннѐ інших,
«мозковий штурм», психологічна гра тощо.
У межах практичної підготовки та вивченнѐ навчальних дисциплін
соціально-педагогічного циклу кафедри соціальної педагогіки і гендерних
студій «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти», «Технології
організації та діѐльності волонтерських груп» склалась уже певна система
науково-методичної роботи, що вклячаю масові, групові та індивідуальні
форми. Масові форми: цільові семінари, практикуми, науково-практичні
конференції, прес-конференції, моніторинги. Групові форми: координаційні
ради, методичні об’юднаннѐ, творчі групи, колоквіуми передового соціальнопедагогічного досвіду, тренінги тощо. Індивідуальні форми роботи –
самоосвіта, наставництво, стажуваннѐ, наукові дослідженнѐ тощо.
Оптимальний вибір варіанту змісту організаційних форм науковометодичної роботи з окресленої проблеми забезпечуютьсѐ:
 аналізом стану навчально-виховного процесу з проблеми
порушеннѐ прав лядини, протидії торгівлі лядьми;
 вивченнѐм науково-педагогічної літератури з проблеми,
освоюннѐм ефективних зарубіжних методик;
 поглибленнѐм вивченнѐ теорії, методики викладаннѐ спецкурсів із
проблеми протидії торгівлі лядьми;
 здійсненнѐм заходів щодо трансформації в практику досѐгнень
науки й передового педагогічного досвіду з окресленої проблеми;
 організаціюя
дослідницько-експериментальної
роботи:
рекомендацій, порад щодо впровадженнѐ в практику досѐгнень науки;
 систематичним вивченнѐм стану та ѐкості знань цільової групи з
проблеми протидії торгівлі лядьми.
У плані роботи методичного об’юднаннѐ оріюнтовно можуть бути
передбачені:
 засіданнѐ, присвѐчені обговорення змісту програм спецкурсів,
навчально-методичних посібників із проблем протидії торгівлі лядьми;
 вивченнѐ законодавчих актів, нормативно-правових документів,
обговореннѐ науково-методичної літератури, що відображаять проблему
порушеннѐ прав лядини, торгівлі лядьми та комерційної сексуальної
експлуатації дітей у суспільстві ризику;
 проведеннѐ навчально-виховних і просвітницьких заходів шлѐхом
соціального партнерства з громадськими організаціѐми;
 розробленнѐ методичного забезпеченнѐ соціально-педагогічної
роботи з протидії торгівлі лядьми у формі навчально-методичних
посібників і соціальної реклами;
 обговореннѐ й затвердженнѐ тем наукових досліджень,
експериментально-дослідницької діѐльності студентів із профілактики та
протидії торгівлі лядьми;
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 організація волонтерської практики на базі громадських
організацій та соціальних служб, ѐкі здійсняять роботу з протидії торгівлі
лядьми та комерційної сексуальної експлуатації дітей.
Важливо відзначити, що в Сумській області успішно та ефективно
працяю у сфері протидії торгівлі лядьми Сумська обласна громадська
організаціѐ «Професійна ліга соціальних працівників Сумщини».
Продуктивноя в контексті окресленої проблеми ю партнерська взаюмодіѐ
студентів і фахівців Сумської обласної громадської організації «Професійна
ліга соціальних працівників Сумщини», оскільки така діѐльність сприѐю
професійному зростання в роботі з соціально незахищеними верствами
населеннѐ *6; 7+. Так, волонтери 5 курсу активно допомагали в проведенні
та підготовці аналітичного звіту про результати моніторингу «Посиленнѐ
громадського контроля за формуваннѐм, координаціюя та виконаннѐм
політики з протидії торгівлі лядьми в Сумській області» *5+.
Найбільш продуктивноя формоя підготовки суб’юктів соціальнопедагогічної роботи у сфері протидії торгівлі лядьми ю тренінгова робота.
Тренінг та навчальний семінар, ѐк форма організації навчаннѐ та виробленнѐ
практичних навичок, дозволѐять оптимально поюднати теорія і практику
соціально-педагогічної роботи з протидії торгівлі лядьми. На них доцільно
висвітлявати такі теми, ѐк ситуаціѐ з торгівлея лядьми й торгівлея дітьми в
Україні, нові тенденції розвитку проблеми; стан діѐльності органів державної
влади, громадських та міжнародних організацій; наслідки від торгівлі
лядьми длѐ подальшого розвитку дітей, постраждалих від торгівлі лядьми;
соціально-педагогічна робота з протидії торгівлі лядьми; діти трудових
мігрантів ѐк група ризику; оцінка й моніторинг соціально-педагогічної роботи
з протидії торгівлі лядьми; методи та форми роботи з дітьми,
постраждалими від торгівлі лядьми *4+. У ході роботи семінарів важливо
також коротко представлѐти результати останніх досліджень у цій сфері.
Форма тренінгу й навчального семінару дозволѐю інтегрувати декілька інших
форм роботи, таких, ѐк міні-лекціѐ, презентаціѐ, демонстраціѐ
відеоматеріалів, робота в малих групах, дискусіѐ тощо. Поюднаннѐ на
семінарах дотичних тем, а саме тем насильства й жорстокого поводженнѐ,
експлуатації дитѐчої праці, дозволѐю на практиці впроваджувати
комплексний підхід до профілактики цих асоціальних ѐвищ.
У процесі партнерської взаюмодії студентами-волонтерами,
Сумськоя обласноя громадськоя організаціюя «Майбутню Сумщини» та
Сумськоя обласноя організаціюя Ліги соціальних працівників України
«Професійна ліга соціальних працівників Сумщини» з метоя підвищеннѐ
кваліфікації фахівців соціальних служб було підготовлено тренінги:
«Протидіѐ торгівлі лядьми, ідентифікаціѐ постраждалих та робота з ними»,
«Поширеннѐ національного механізму взаюмодії суб’юктів, ѐкі здійсняять
заходи у сфері протидії торгівлі лядьми, в Україні» *5+.
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Згідно з дослідженнѐми вітчизнѐних науковців Л. Ковальчук та
О. Удалової, з метоя підвищеннѐ кваліфікації соціальними педагогами та
соціальними працівниками можуть використовуватисѐ такі інноваційні
форми роботи, ѐк електронні розсилки *2; 4, 264+. Вони створяятьсѐ
експертами длѐ обміну інформаціюя, плануваннѐ спільних заходів,
тематичних фахових дискусій. У розсилках оперативно можна отримувати
повідомленнѐ про останні публікації, результати проведених заходів і
анонси наступних з питань протидії торгівлі лядьми, корисні джерела,
інноваційні технології, події в Україні і в світі у сфері протидії торгівлі
лядьми, результати останніх досліджень, аналіз діѐльності Національної
«гарѐчої лінії» з питань протидії торгівлі лядьми *4, 264+.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
інноваційні форми підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи у
сфері протидії торгівлі лядьми маять застосовуватисѐ інтегративно,
починаячи з вивченнѐ концептуальних і методичних засад у межах
навчальної дисципліни «Соціальні технології протидії торгівлі лядьми та
експлуатації дітей», завершуячи подальшим удосконаленнѐм умінь у
процесі виробничої волонтерської практики.
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РЕЗЯМЕ
Чернякова А. Инновационные формы подготовки будущих социальных
педагогов к работе в сфере противодействиѐ торговле лядьми.
В статье проанализированы инновационные формы подготовки будущих
социальных педагогов к работе в сфере противодействиѐ торговле лядьми.
Автором доказано, что подготовку можно планировать, используѐ три
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компонента: эмоциональный, когнитивный и поведенческий. Согласно результатам
исследованиѐ
выѐснено,
что
взаимодействие
с
другими
субъектами
противодействиѐ торговле лядьми, в частности с общественными организациѐми
Сумского региона, позволѐет использовать имеящиесѐ ресурсы и сделать
подготовку социальных педагогов более эффективной. Автор подчеркивает, что
инновационные формы подготовки будущих социальных педагогов к работе в сфере
противодействиѐ торговле лядьми должны применѐтьсѐ комплексно, начинаѐ с
изучениѐ концептуальных и методических принципов в пределах учебной дисциплины
«Социальные технологии противодействиѐ торговле лядьми и эксплуатации
детей», завершаѐ дальнейшим совершенствованием умений в процессе
производственной волонтерской практики.
Ключевые слова: подготовка социальных педагогов, противодействие
торговле лядьми, инновационные формы и технологии, эмоциональный,
когнитивный и поведенческий компоненты, тренинг.

SUMMARY
Chernyakova А. Innovative forms of the future social teachers’ training to work in the
field of anti-trafficking of people.
The article is devoted to the analysis of innovative forms of the training of future
social teachers in the field of anti-trafficking of people. The author distinguishes the levels of
the components in the preparation: emotional, cognitional and behavioral.
In the framework of practical training and studying of disciplines of the sociopedagogical cycle at the Department of social pedagogy and gender studies “Sociopedagogical work in the education institutions”, “Technology of organization and activities of
the volunteer groups” has already developed a certain system of scientific-methodological
work, which includes mass, group and individual forms.
The author emphasizes that the most productive form of preparation of subjects of
social-pedagogical work in the field of anti-trafficking is training. Training is the form of
organization of studies and making of practical skills. In the context of training the specialists
use methods and forms of work with children, people injured from their trafficking. Training
allows integrating a few other forms of work, such as a presentation, demonstration of video,
discussion in the small groups and other. The author makes an example of partnership of
Sumy public organizations and volunteers in the process of training.
In the process of partnership with students-volunteers, Sumy regional public
organization “The Future of Ukraine” and Sumy regional organization of the League of social
workers of Ukraine “Professional League of social workers of Sumy region” with the aim of
training specialists of social services was prepared the following trainings: “Prevention of
human trafficking, identifying victims and work with them”, “National dissemination
mechanism of interaction of subjects carrying out activities in the sphere of combating
human trafficking in Ukraine”.
The author emphasizes that innovative forms of training of future social teachers to work
in the field of combating human trafficking should be applied comprehensively, starting with a
study of the conceptual and methodological principles within the academic discipline of “Social
technology of combating human trafficking and exploitation of children”, completing the further
improvement of skills in the process of production of volunteer practices.
Key words: anti-trafficking of people, innovative technologies, emotional component,
cognitional component, behavioral component, training, training of future social teachers.
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РОЗДІЛ V. ПРОБЛЕМИ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
УДК 376.352.04
Ялія Картава
Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова

РОЛЬ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННа В РАННІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ
ПОРУШЕННаМИ ЗОРУ
У статтл показано корекцлйно-компенсаторне значеннѐ музичного вихованнѐ
в розвитковл слухового сприйманнѐ, формуваннл музичних образлв, мовленнѐ й
мотивацлм до спллкуваннѐ, музично-ритмлчних рухлв длтей зл зниженим л глибокими
порушеннѐми зору у влцл немовлѐти, раннього та молодшого дошклльного влку.
Виѐвлено, що недостатню використаннѐ корекцлйно-розвивальних та виховних
можливостей музичного мистецтва заважаять процесу «входженнѐ» дитини в
соцлум, пристосуваннѐ до нових умов життѐ. Автором обґрунтовано доцлльнлсть
використаннѐ рлзних видлв музичном длѐльностл плд час проведеннѐ музичних занѐть лз
длтьми з порушеннѐми зору у влцл влд 0 до 3-х роклв, до ѐких належать: слуханнѐсприйманнѐ звуклв довклллѐ л музики, сплв, голосовл лгри та звуконасллдуваннѐ,
артикулѐцлйна глмнастика, музично-пластичнл рухи, музично-руховл й пальчиковл лгри.
Ключові слова: музика, музичне вихованнѐ, види музичном длѐльностл, длти з
порушеннѐми зору, соцлаллзацлѐ, соцлальна адаптацлѐ, корекцлѐ, компенсацлѐ.

Постановка проблеми. Найважливішим фактором і умовоя розвитку
дитини виступаю соціальне середовище, залученнѐ до ѐкого ю
першочерговим завданнѐм вихованнѐ з раннього дитинства й передбачаю
«відкриттѐ шлѐхів длѐ оптимального засвоюннѐ норм суспільства, а,
головне, розширеннѐ здібностей саморозвитку» *9+. Пріоритетну роль у
забезпеченні адаптації дитини раннього віку до нових соціальних умов
відіграю родина, у колі ѐкої виникаять перші соціальні зв’ѐзки, сприйманнѐ
й засвоюннѐ життювого досвіду, суспільних норм, звичок та традицій,
залученнѐ до діѐльності (Т. Алюксююнко, М. Боришевський, О. Докукіна,
В. Котирло, Л. Островська, В. Постовий, С. Тищенко та ін.). Надалі, ця роль
бере дошкільний навчальний заклад.
У Базовому компоненті дошкільної освіти зазначено, що в
дошкільному віці необхідно формувати в дітей навички соціально визнаної
поведінки, вміннѐ оріюнтуватись у світі лядських взаюмин, готовність
співпереживати та співчувати іншим. Взаюмодіѐ з іншими лядьми ю
своюрідним видом уходженнѐ дитини в соціум, що вимагаю вміннѐ
узгоджувати свої інтереси, бажаннѐ, дії з іншими членами суспільства *1+.
Особливо актуальним стаю залученнѐ до соціального життѐ дитини з
порушеннѐми зору раннього віку, оскільки, ѐк зазначено у вітчизнѐній
тифлопсихологічній літературі, відставаннѐ такої дитини від рівнѐ розвитку
зрѐчої відбуваютьсѐ в досить ранньому віці, хоча в зовнішній поведінці
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важко виѐвити більш конкретні відмінності, ніж зниженнѐ її загальної
активності [5–8].
Аналіз актуальних досліджень. Вивченнѐм впливу соціальної середи
на розвиток дітей раннього та дошкільного віку з порушеннѐми зору
займалисѐ Л. Дружиніна, Е. Юрастова, В. Юрмаков, А. Литвак, Л. Осіпова,
Л. Солнцева, Д. Маллаюв, Л. Плаксіна, В. Феоктистова, Л. Фомічева, Г. акунін та
ін. Ними відмічено, що порушеннѐ соціальних контактів призводить до низки
відхилень щодо формуваннѐ особистості дитини з порушеннѐми зору й може
при відсутності або недостатньому кваліфікованому педагогічному втручанні
викликати поѐву негативних особливостей.
Проблему своюрідності розвитку дітей із зоровоя патологіюя й
визначеннѐ засобів корекції при порушеннѐх зору висвітлявали у своїх
роботах учені-тифлологи Р. Боскіс, Л. Вавіна, Т. Власова, Л. Волкова,
Л. Грігорьева, І. Гудим, Т. Дегтѐренко, В. Денискіна, В. Юрмаков, А. Літвак,
Л. Плаксіна, Ю. Синьова, Т. Свиридяк, Л. Солнцева, К. Тупоногова,
С. Федоренко, В. Феоктистова.
Особливості корекційно-розвивального впливу музичного мистецтва
на особистість дітей із порушеннѐми зору відображено в науковометодичних працѐх І. Гудим, О. Юльнікової, М. Земцової, Я. Картавої,
В. Кручиніна, Л. Куненко, Л. Нафікової, Н. Остапенко, В. Ремажевської,
Ю. Синьової, В. Феоктистової та ін. Ними зазначено, що ушкодженнѐ
зорового аналізатору або повне його викляченнѐ призводить до
порушеннѐ взаюмозв’ѐзків із середовищем, фрагментарості сприйманнѐ
об’юктів навколишньої дійсності. Вади зору негативно впливаять на
розвиток психічних процесів, мовленнѐ (спричинѐячи вербалізм), духовної
сфери; сприѐять проѐву негативних рис особистості (егоїзму, замкненості,
зануреннѐ у свій дефект, поѐві утриманських настроїв тощо), що негативно
впливаю на вкляченнѐ і взаюмодія такої дитини в соціумі. Тому, длѐ такої
дитини музика ю тим додатковим, емоційно насиченим джерелом пізнаннѐ
й диференціації різнобарвних звуків оточуячого світу, ѐкий допомагаю
певноя міроя компенсувати й коригувати її недосконалі уѐвленнѐ про
образи довкіллѐ та емоційні характеристики через зміст музичних творів і
комплекс засобів музичної виразності.
Лядмилоя Куненко підкреслено багатофункціональність музичного
мистецтва і його корекційно-розвивальний потенціал, що допомагаю
природно, ненав’ѐзливо, коректно не лише коригувати розвиток і пов’ѐзані
з ним утрудненнѐ, а й попереджувати певні вторинні проѐви.
Компенсаторний вплив музичного вихованнѐ перебачаю повну або
часткову перебудову аналізаторних систем завдѐки таким ѐкостѐм
сенсорної організації лядини, ѐк пластичність і динамічність *4+.
Таким чином, аналіз наукових досліджень довів, що саме музичне
мистецтво маю невичерпний потенціал виховного й корекційного впливу на
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особистість дитини, сприѐю розвиткові аналізаторних систем на полімодальній основі, що ю основноя умовоя розвитку компенсаторних механізмів
у дитини з порушеннѐми зору й позитивно впливаю на входженнѐ дитини у
світ соціальних стосунків, забезпечуячи подальшу її соціальну активність.
Тому метою нашої роботи ю обґрунтуваннѐ ролі музичного вихованнѐ
в ранній соціальній адаптації, корекції недоліків і компенсації основного
дефекту в дітей з порушеннѐми зору.
Виклад основного матеріалу. Соціальна адаптаціѐ – специфічна
форма соціальної активності, пов’ѐзана зі входженнѐм та приведеннѐм
об’юктивних і суб’юктивних особливостей особистості у відповідність до
нових соціальних умов (Д. Андреюва, В. Казначеюв, О. Кононко,
В. Слясаренко, А. Фурман та ін.).
Випадіннѐ або глибоке порушеннѐ функцій зору, перш за все,
позначаютьсѐ на фундаментальній властивості діѐльності лядини –
активності. Найбільш чітко зниженнѐ активності в дітей із порушеннѐми зору
спостерігаютьсѐ в перед-дошкільному і дошкільному віці. Відзначаячи
основну особливість сліпого дошкільника, Л. Солнцева підкреслявала, що
сліпота ѐк первинний дефект, вже в перші місѐці викликаю у
сліпонародженого немовлѐти вторинні відхиленнѐ в розвитку, що
виражаятьсѐ в меншій активності й рухливості, пізнішому виділенні окремих
специфічних подразнень від життюво важливих длѐ дитини предметів і ѐвищ
навколишнього світу *7+.
До двох-трьох місѐців життѐ немовлѐ з глибокими порушеннѐми зору
за характером реакцій і поведінки майже не відрізнѐютьсѐ від зрѐчої
дитини того самого віку. З п’ѐти-шести місѐців патологіѐ починаю помітно
проѐвлѐти себе, і маляки відстаять від однолітків у психічному, фізичному
та емоційному розвиткові, що в подальшому виражаютьсѐ в малій
рухливості, зниженому настрої, тенденції до замкненості, «зануреннѐ в
себе» і, ѐк наслідок, призводить до ігноруваннѐ контактів з іншими дітьми
[5–6+. Тобто, відсутність або неповнота зорових сприймань у цьому віці
завдаю дитині такий збиток, ѐкий не компенсуютьсѐ в перед-дошкільному й
дошкільному віці. Отже, основна проблема дітей із порушеннѐми зору – це
труднощі в освоюнні навколишнього світу та «входженні» в нього.
Результати вітчизнѐних і зарубіжних наукових досліджень свідчать,
що ранню виѐвленнѐ й раннѐ комплексна допомога в розвитку з перших
днів життѐ дозволѐять попередити поѐву багатьох проблем у подальшому
житті незрѐчої дитини, скоригувати вже наѐвні вади розвитку й досѐгти в
подальшому значного зниженнѐ ступенѐ соціальної недостатності *6+.
Музика супроводжую лядину з перших днів і протѐгом усього життѐ.
Л. Куненко акцентую увагу на тому, що сприйманнѐ музики дитиноя з
порушеннѐми зору відбуваютьсѐ з перших днів її життѐ через канали
масової комунікації, пісенну творчість рідних, знайомих. Поюднуячись із
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розвитком чуттювої сфери, вона стаю привабливоя, пізнавально й емоційно
насиченоя, життюво необхідноя сфероя існуваннѐ сліпої і слабозорої
дитини, допомагаю накопичення в неї музично-естетичного досвіду, що
забезпечую полісенсорність взаюмодії з прекрасним *4+. За допомогоя
музичних творів дитина емоційно пізнаю світ і себе. Вона знаходить у
музиці відгуки того, що пережила, відчувала [3].
Музика вважаютьсѐ найбільш доступним видом мистецтва длѐ дітей
раннього віку, ѐкі ще не здатні сприймати літературу, живопис та ін. *10].
Длѐ дитини, ѐка розвиваютьсѐ в умовах зорової ізолѐції, музика набуваю
особливої значущості длѐ «входженнѐ» її у оточуяче середовище, у світ
стосунків, оскільки відкриваю додатковий інформаційний звуковий канал,
насичую уѐвленнѐ про ѐвища природи та об’юкти довкіллѐ емоційними
характеристиками, коригую, уточняю, поповняю знаннѐ про оточуячий світ
та взаюмодії в ньому, духовно збагачуячи особистість із перших днів життѐ,
активізуячи її діѐльність *4+.
Сучасний стан педагогічної теорії і практики родинного вихованнѐ
свідчить про недостатню використаннѐ розвивальних та виховних
можливостей музичного мистецтва в напрѐмі формуваннѐ та розвитку
компенсаторних механізмів і корекції вторинних недоліків, що заважаять
процесу інтегруваннѐ дитини в суспільство, пристосуваннѐ до нових умов
життѐ. Тому нами здійснено спробу розкрити корекційно-компенсаторний
потенціал музичного вихованнѐ через постановку корекційнорозвивальних завдань, що реалізуятьсѐ в період немовлѐти та раннього
дошкільного віку дітей із порушеннѐми зору за допомогоя доступних
засобів музичної діѐльності. До таких завдань належать:
1. Розвиток слухового сприйманнѐ.
2. Формуваннѐ та розвиток музичних образів.
3. Розвиток мовленнѐ та мотивації до спілкуваннѐ.
4. Розвиток музично-ритмічних рухів.
Розвиток слуху в дітей із порушеннѐми зору відбуваютьсѐ в
основному тими самими темпами, що й у тих, хто нормально бачить.
Розвинений слух ю дистантним аналізатором, ѐкий інформую про простір,
об’юкти і їх взаюмодія й обумовляю виробленнѐ більш тонкої диференціації
звукових ѐкостей навколишнього предметного світу *8+. Л. Солнцева
зазначала, що розвиток дистантного слухового сприйнѐттѐ в поюднанні з
контактним тактильним і дотиковим, установленнѐ зв’ѐзків між об’юктами,
що сприймаятьсѐ на дотик і їх звуковоя характеристикоя, дозволѐю сліпій
дитині виділѐти звук ѐк сигнальну ознаку предметів і ѐвищ. Це ю важливоя
умовоя розвитку компенсації сліпоти [7]. Таким чином, слухове
сприйманнѐ длѐ сліпих дітей ю важливим засобом психічного розвитку й
потребую активної стимулѐції [6].
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Так, у період від 0 до 3-х місѐців малякам з проблемами зору
необхідно навчитисѐ не лише чути різноманітні звуки, а й концентрувати
увагу на їх сприйнѐтті. Длѐ цього можна використовувати різні дитѐчі
музичні інструменти та голоси тварин, близьких їй лядей. Необхідно, щоб
дитина могла чути ѐкомога більше несхожих звуків (бриньканнѐ
брѐзкальцѐ, дзвін дзвоника, спів, гуркіт барабана, звучаннѐ ксилофона),
джерело ѐких розташовуять з різних сторін дитини.
Длѐ встановленнѐ логічного зв’ѐзку між джерелом звуку й самим
звуком необхідно більше розмовлѐти з дитиноя і співати їй колискові пісні. У
цьому процесі повинні брати участь ляди з найближчого оточеннѐ дитини,
слухаячи ѐких, дитина вчитьсѐ розрізнѐти й виокремлявати голоси [6].
Від 3-х до 6 місѐців дитина повинна вже реагувати на звук та
повертатисѐ до його джерела. Цьому сприѐю використаннѐ звукових
іграшок або дитѐчих музичних інструментів з приюмним м’ѐким не гучним
звуком. Батькам дітей із порушеннѐми зору необхідно навчати маляка
визначати на слух, де дзвенить іграшка чи інструмент, повертатисѐ у бік
звучаннѐ і проводити рукоя дитини до його джерела. Надалі (від 6 до 12
місѐців) сліпу дитину продовжуять вчити визначати джерело звуку,
знаходити джерело звуку рукоя й бажати здійснити рух у бік звучаннѐ. При
цьому, не можна пересувати джерело звуку до руки дитини, у зв’ѐзку з
тим, що це не дасть їй можливості дізнатисѐ, звідки йде звук.
У цей період, з метоя розвитку диференціації слухового сприйманнѐ,
необхідно давати слухати різні звуки довкіллѐ, мелодії і спонукати
визначати, хто або що їх видобуваю. Длѐ цього використовуять різні
джерела звуків: свистки, дзвіночки, целофан, кастаньюти, плесканнѐ в
долоні, магнітофонний запис звуків, що видаятьсѐ тваринами, звуків
повсѐкденного життѐ або мелодії чи пісні. Длѐ сліпих дітей та дітей зі
зниженим зором передаять звук прѐмо перед їх обличчѐм, а далі
переміщуять його джерело праворуч чи ліворуч від дитини. Надалі можна
співати або видавати смішні звуки, пересуваячись по кімнаті.
На другому та третьому роках життѐ відбуваютьсѐ подальша робота з
розвитку слухового сприйманнѐ, а саме диференціації звуків оточуячого
середовища. У цей період необхідно навчати дитину розпізнавати звуки
природних ѐвищ: звуки води, дощу, морѐ, шелест листѐ; звуків живої
природи: спів птахів, крик дельфінів; звуків, ѐкі видаять домашні та дикі
тварини (в запису, наживо) та навчати дитину ритмічному
звуконаслідування ѐк під музичний супровід, так і без нього. Особливо в
цей період важливим ю формуваннѐ й розвиток музичного слуху і музичних
уѐвлень. Длѐ цього доцільно розповідати казки з музичним супроводом,
співати пісні або разом із дитиноя слухати записи музичних казок, у ѐких
кожен персонаж повинен говорити «своїм» голосом *6].
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Низкоя науковців (Н. Вютлугіна, Б. Теплов та ін.) підкреслено, що
сприйманнѐ музики дітьми передбачаю активну діѐльність, що вклячаю
спочатку накопиченнѐ музичних уѐвлень, а далі їх диференціація і лише
післѐ цього формуваннѐ ставленнѐ до почутої музики. Цѐ робота пов’ѐзана
з тонкими переживаннѐми дитини, з уміннѐм співставити образи
оточуячої дійсності з музичними образами *3; 14]. Длѐ формуваннѐ й
розвитку музичних образлв із самого раннього дитинства батьки повинні
спонукати незрѐчого маляка, або маляка зі зниженим зором до музичних
занѐть. Вже у віці немовлѐти слід влаштовувати щоденні 5–10 хвилинні
«сеанси» слуханнѐ ритмічної негучної музики з красивоя мелодіюя. При
цьому можна виконувати з нея ритмічні рухи, а саме легке розгойдуваннѐ,
підстрибуваннѐ дитини на руках, танці разом із мамоя, гру її ніжками,
ручками, катаннѐ на плечах, качаннѐ на колінах тощо. Надалі ці ритмічні
рухи доцільно виконувати під музичний і вербальний супровід, виконуячи
дитѐчі потішки, пестушки, примовки, ѐкі допомагаять дитині увійти у світ
музики і зрозуміти, що кожна мелодіѐ несе в собі зміст. Важливо, щоб післѐ
таких музичних «п’ѐтихвилинок» дитина залишаласѐ не в тиші та ізолѐції, а
в атмосфері природних побутових звуків – голосу матері, її кроків по
квартирі, криків дітей на вулиці, шуму трамваїв або закипаячого на плиті
чайника тощо, адаптуячись тим самим до навколишнього світу. На другому
та третьому роках життѐ доцільно вчити дітей виконувати музичнопластичні рухи – зображеннѐ рухів знайомих тварин під музичний
супровід. У дітей формуятьсѐ зв’ѐзки між виразними музичними засобами
і пластичним їх вираженнѐм, що сприѐю створення відповідного образу.
Дослідженнѐ науковців указуять, що різноманітні музичні враженнѐ
в ранньому віці дуже важливі длѐ нормального мовленнювого розвитку
дитини й мотивацлм мм до спллкуваннѐ. Впливаячи на слухову сферу, музика
збагачую сенсорний досвід дитини і, на основі сформованого
немовленнювого слуху, відбуваютьсѐ розвиток мовленнювого *10].
Розуміячи важливу роль музики на ранніх етапах онтогенезу, В. Бехтерюв
рекомендував використовувати її длѐ стимулѐції мовленнювого розвитку
дитини раннього віку. Також він стверджував, що від детальної розробки
питаннѐ музичного вихованнѐ з раннього віку значноя міроя залежить
естетичний та, ѐк наслідок, моральний розвиток особистості *2+.
Л. Солнцевоя у праці «Шлѐхи компенсації сліпоти» зазначено, що
першоя необхідноя умовоя формуваннѐ компенсаторних процесів ю
постійне спілкуваннѐ з дитиноя, збудженнѐ всіх збережених аналізаторів
*7+. Тому музичні занѐттѐ з дітьми раннього віку в більшому ступені повинні
бути оріюнтовані на розвиток дитини, формуваннѐ в неї мотивації й
можливостей до спілкуваннѐ і взаюмодії з дорослими.
У програмі розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від
народженнѐ до 6 років (2012 р.) одними з завдань комунікативного
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розвитку в період немовлѐти ю розвиток артикулѐційного апарату засобами
гуліннѐ, аґуканнѐ, лепету, наслідуваннѐ голосу дорослих та навчаннѐ
слухати, чути й розрізнѐти інтонації голосу дорослого, звуки природи,
музичних інструментів, мовних і немовних звуків тощо [6]. Це завданнѐ
ефективно вирішуютьсѐ під час музичних занѐть дорослих із дітьми. Так, від
0 до 3 місѐців дитині необхідно співати різні пісеньки з різноя інтонаціюя
голосу та проспівувати свої дії. Під час співу необхідно нахилѐтисѐ до сліпої
дитини ближче, класти ручки маляка на свою обличчѐ, горло, губи.
Від 3-х до 6 місѐців дитина прислухаютьсѐ до звуків мовленнѐ й реагую
на інтонація. Тому доцільно грати в музичну гру «Звукова луна», сутність
ѐкої – повторити та проспівати за маляком, зміняячи інтонація голосу, ті
звуки, ѐкі він виголошую. У відповідь дитина повинна виголосити ці звуки іще
раз. Від 6-ти до 9-ти місѐців доцільно залучати до музичних занѐть усіх членів
родини. Рекомендовано грати з ними в такі музично-ритмічні ігри «Ку-ку»,
«Ладусі», «Сорока-ворона» при цьому чітко й ритмічно вимовлѐти або
проспівувати різні забавлѐнки, супроводжуячи їх рухами.
Від 9-ти до 12-ти місѐців дитина вже використовую інтонаційне
забарвленнѐ свого голосу, наслідуячи інтонація дорослих, починаю
експерименти з тембром і гучністя голосу. У цьому випадку доцільно грати
з дитиноя в музичні ігри з різним тембровим окрасом та динамікоя.
На другому і третьому роках життѐ длѐ розвитку мовленнѐ й мотивації
до спілкуваннѐ доцільно давати дітѐм слухати музичні казки, співати разом із
дитиноя пісні або слухати музичні записи, запам’ѐтовувати невеликі за
обсѐгом дитѐчі пісеньки. У цей період стаю неодмінноя артикуліційна
гімнастика, ѐку слід застосовувати длѐ активізації м’ѐзів артикулѐційного
апарату й мімічних м’ѐзів обличчѐ, вправлѐнні у правильному вимовлѐнні
голосних (а, о, у, е, л) л приголосних (м, н, п, б, т, д, к, г, ф, в) з різноя силоя
голосу і швидкістя. Рекомендовано давати дитині можливість копіявати
слова дорослого з цими звуками й розвивати вміннѐ чітко, ритмічно
розповідати або проспівувати потішки, невеликі вірші, пісеньки. Доцільно
грати в голосові гри (за методикоя В. Юмельѐнової) «Фонопедичний метод
розвитку голосу». Унаслідок таких музичних занѐть відбуваютьсѐ рух дитини в
розвиткові мовленнѐ й мотивації до спілкуваннѐ *3].
Розвиток музично-ритмлчних рухлв. Третьоя умовоя створеннѐ
системи компенсації сліпоти (за Л. Солнцевоя) ю активізаціѐ моторної
діѐльності дітей, розвиток їх рухів *7+. Длѐ дітей із порушеннѐми зору
формуваннѐ музично-ритмічних рухів ю важливим засобом оріюнтуваннѐ у
просторі, в оточуячому світі та в інформації. Руховий аналізатор лежить в
основі вміннѐ точно, економічно і правильно виконувати рухи в
навчальній, трудовій та побутовій діѐльності.
З перших місѐців життѐ діти емоційно-рухово реагуять на характер
музики, спів дорослих. Музично-ритмічні рухи на першому році життѐ
404

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)

виражаятьсѐ в чисто імпульсивній реакції на музику й відмічаятьсѐ
наслідуваннѐм. Дітѐм раннього віку, у тому числі з порушеннѐми зору,
властивий інтерес до ритмічно повторявальних одноманітних дій. Це стаю
опороя при організації ритмічної гри з такоя дитиноя. На другому-третьому
році життѐ дитина готова до самостійних музично-ритмічних проѐвів: у
музично-ритмічних рухах вона передаю характер персонажу, може
виконувати самостійно окремі дії, але утрудняютьсѐ пов’ѐзати їх в юдине ціле.
Нерідко дитина намагаютьсѐ передати оплесками метричну пульсація
музики. У ранньому віці діти з великим задоволеннѐм вклячаятьсѐ у світ
музики, пританцьовуячи, підспівуячи дитѐчі пісні, хоча їх виконаннѐ ще
недосконале. Поступово, у процесі цілеспрѐмованого музичного вихованнѐ, у
дитини з’ѐвлѐютьсѐ досвід музичної діѐльності, формуютьсѐ, розвиваютьсѐ
точність і виразність музично-ритмічних рухів *10+.
Особливу увагу слід приділити розвитку дрібної моторики. Фізіологами
(М. Кольцовоя, І. Павловим, І. Сюченовим та ін.) доведено, що тренуваннѐ
пальців рук стимуляю розвиток певних зон кори головного мозку, що, у своя
чергу, впливаю на розвиток мовленнѐ, розумової активності, логічного
мисленнѐ, пам’ѐті, зорового і слухового сприйнѐттѐ дитини, формуяю
посидячість і вміннѐ концентрувати увагу. Розвиток у дітей із порушеннѐми
зору м’ѐзової сили пальців провідної руки та координації рухів обох рук ю
необхідними длѐ подальшого оволодіннѐ ними навичками письма.
Розвинута дрібна моторика пальців і кистей рук сприѐтиме в подальшому
оволодіння прийомами дактильного сприйнѐттѐ об’юктів і вміннѐ виконувати
практичні дії за участя тактильно-рухового аналізатора, що надасть
можливість дітѐм із порушеннѐми зору найбільш точно представлѐти
предмети і простір та бути більш активними, допитливими в житті.
До розвитку дрібної моторики дитини слід приступати з раннього віку.
Велику допомогу в цьому можуть надати музичні пальчикові ігри-потішки,
такі, ѐк «Сорока-білобока», «Пальчик-хлопчик» та ін. Пальчикові ігри
обов’ѐзково супроводжуятьсѐ співом батьків і дитини. Під час музичних
занѐть із дитиноя необхідно сприѐти опанування життюво необхідними
рухами, спонукати до активного самостійного виконаннѐ рухових дій,
заохочувати до участі в руховій діѐльності разом із дорослим та однолітками,
розвивати бажаннѐ займатисѐ музично-руховоя діѐльністя.
Дитина повинна отримувати від музичних занѐть радість, емоційне
задоволеннѐ. Час длѐ занѐть із дітьми маю бути спеціально виділено в
розпорѐдку днѐ. Найоптимальніший – з 10 до 12 години, коли дитина
весела й активна. При роботі з дітьми з порушеннѐми зору потрібно
враховувати тривалість занѐть. Зазвичай длѐ дітей до 1,5 років – це 10
хвилин, до 2,5–3 років – 15 хвилин. На занѐттѐх дітей не потрібно надмірно
емоційно перевантажувати. Кращий час закінчити занѐттѐ – коли дитина не
втратила ще до нього інтерес.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, проведений аналіз літературних джерел довів необхідність
проведеннѐ музичних занѐть із дітьми з порушеннѐми зору у віці
немовлѐти та раннього дошкільного віку, спрѐмованих на корекція
вторинних відхилень, що зумовлені зоровоя патологіюя, формуваннѐ
компенсаторних способів діѐльності, що забезпечуять нормальний
розвиток дитини в умовах сенсорної депривації і сприѐять соціальній
адаптації та інтеграції в суспільство. Корекційно-компенсаторний вплив
музичного вихованнѐ досѐгаютьсѐ за рахунок систематичної участі дітей
раннього та молодшого дошкільного віку в різних видах музичної
діѐльності, а саме: слуханнѐ-сприйманнѐ звуків довкіллѐ й музики, співу,
голосові ігри та звуконаслідуваннѐ, артикулѐційна гімнастика, музичнопластичні рухи, музично-рухові і пальчикові ігри тощо.
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РЕЗЯМЕ
Картавая Я. Роль музыкального воспитаниѐ в ранней социализации детей с
нарушениѐми зрениѐ.
В статье освещена проблема коррекционно-компенсаторного значениѐ
музыкального воспитаниѐ в развитии слухового восприѐтиѐ, формировании
музыкальных образов, речи и мотивации к общения, музыкально-ритмических
движений детей с пониженным и глубокими нарушениѐми зрениѐ в младенческом и
раннем дошкольном возрасте. Выѐвлено, что недостаточное использование
коррекционно-развиваящих и воспитательных возможностей музыкального
искусства мешаят процессу «вхождениѐ» ребенка в социум, приспособлениѐ к новым
условиѐм жизни. Автором обоснована целесообразность использованиѐ различных
видов музыкальной деѐтельности во времѐ проведениѐ музыкальных занѐтий с
детьми с нарушениѐми зрениѐ в возрасте от 0 до 3-х лет, к которым относѐтсѐ:
слушание-восприѐтие звуков окружаящей среды и музыки, пение, голосовые игры и
звукоподражание,
артикулѐционнаѐ
гимнастика,
музыкально-пластические
движениѐ, музыкально-двигательные и пальчиковые игры.
Ключевые слова: музыка, музыкальное воспитание, виды музыкальной
деѐтельности, дети с нарушениѐми зрениѐ, социализациѐ, социальнаѐ адаптациѐ,
коррекциѐ, компенсациѐ.

SUMMARY
Kartavaya Y. The role of music education in the early socialization of children with
visual impairments.
In the article the problem of correction and compensatory value of music education in
the development of auditory perception, formation and development of musical images,
speech and motivation to communicate, musical and rhythmic movements of children with
low and deep visual impairment in infancy and early school age is revealed. It is found out
that insufficient use of remedial developmental and educational opportunities for musical art
hinder the process of “entering” the child in society, to adapt to new conditions of life.
Blindness as a primary defect in the first months of a child born blind causes
secondary developmental disorders lead to less activity and mobility, the late allocation of
certain specific stimuli of vital importance to the child objects and phenomena of the world.
Musical art has an inexhaustible potential of the educational and correctional impact on the
child’s personality, contributes to the development of the analyzer systems for multimodal
basis, which is the main condition for the development of compensatory mechanisms in a
child with visual impairment affects the occurrence of a child into the world of social
relations, providing further its social activity.
The author proves the expediency of the use of different types of musical activities during
music classes with children with visual impairment aged from 0 to 3 years which include: hearingperception of environmental sounds and music (nature sounds, musical instruments, human
voices, household noise, music in live performance, quietness, nursery rhymes, jokes, children’s
songs, musical fairy tales and others), singing, games and onomatopoeia voice, articulation
exercises, musical-plastic movement, musical movement and finger games. The systematic
implementation of these kinds of musical activity would greatly neutralize the negative impact of
the primary defect, facilitate and accelerate the process of compensatory adaptations that will
further reduce the degree of handicap children of studied category.
Key words: music, music education, types of musical activity, children with visual
impairments, socialization, social adaptation, correction, compensation.
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ДО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІаЛЬНОСТІ
У статтл доводитьсѐ актуальнлсть проблеми плдготовки корекцлйних педагоглв,
професлѐ ѐких на сучасному етапл становленнѐ й розвитку отримую широке коло
розповсядженнѐ та плдтримуютьсѐ запитами сусплльства. Визначено ѐкостл, ѐкл
необхлднл корекцлйному педагоговл длѐ професлйном длѐльностл, серед ѐких головними ю
емпатлѐ, педагоглчнл такт л спрѐмованлсть, рефлекслѐ. Аналлзуятьсѐ думки вчених щодо
професлйного портрету корекцлйного педагога, показники готовностл до професлйном
длѐльностл у сферл спецлальном освлти. Доведено, що у структурл плдготовки корекцлйних
педагоглв сллд придллѐти увагу таким компонентам: мотивацлйному (мотивацлѐ до
оволодлннѐ знаннѐми, професлйном длѐльностл, бажаннл працявати з длтьми з
порушеннѐми розвитку тощо), когнлтивному (досвлд лядини, його практичном
длѐльностл, плзнавальнл можливостл, умлннѐ спллкуватисѐ тощо), поведлнковому
(самоконтроль у комунлкативнлй взаюмодлм з длтьми з особливими потребами, мх
батьками, соцлальними структурами).
Ключові слова: плдготовка, корекцлйнл педагоги, спецлальна освлта, професлйна
длѐльнлсть, студенти, ѐкостл, готовнлсть, психологлчна плдтримка.

Постановка проблеми. Кількість дітей із вадами психофізичного
розвитку неухильно більшаю з кожним роком. Зважаячи на це,
актуалізуютьсѐ проблема підготовки фахівців у галузі спеціальної освіти, ѐкі
здійсняватимуть своючасний і ѐкісний психолого-педагогічний супровід
означеної категорії дітей з урахуваннѐм вимог сьогоденнѐ. Професіѐ
корекційного педагога на сучасному етапі становленнѐ й розвитку отримую
широке коло розповсядженнѐ та підтримуютьсѐ запитами суспільства.
Тому існую необхідність підвищеннѐ рівнѐ готовності корекційних педагогів
до фахової діѐльності в зазначеній сфері.
Аналіз актуальних досліджень. Різним аспектам підготовки
корекційних педагогів приділѐли увагу такі учені, ѐк В. Бондар,
Т. Дегтѐренко, С. Миронова, Н. Пахомова, С. аковлюва та ін. Однак спектр
порушень розвитку дітей, умови середовища, контингент студентів, ѐкі
обираять спеціальну освіту своюя майбутньоя професіюя постійно
зміняятьсѐ й означена проблема потребую подальшого вивченнѐ.
Метою статті ю визначеннѐ та аналіз структурних компонентів у
підготовки до професійної діѐльності корекційних педагогів.
Методи дослідження. У психолого-педагогічних дослідженнѐх
(Н. Назарова, Ф. Рау, Д. Шульженко та ін.) визначено сфери професійної
діѐльності педагога системи спеціальної освіти: профілактика, діагностика і
консультуваннѐ, педагогічна корекціѐ, участь у психологічній і
психотерапевтичній допомозі, освітнѐ й соціально-педагогічна діѐльність,
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організаціѐ і керівництво спеціальноя освітоя, викладацька діѐльність,
науково-дослідна діѐльність.
Виклад основного матеріалу. Педагоги-дефектологи виконуять свої
професійні обов’ѐзки в різних освітніх установах ѐк спеціальних, так і
загального призначеннѐ, в дитѐчих будинках і школах-інтернатах,
здійсняять індивідуальне вченнѐ й вихованнѐ дітей із відхиленнѐми в
розвитку вдома.
Вважаюмо, що в підготовці корекційного педагога важливими ю
опануваннѐ педагогічноя майстерністя, ѐку розуміять ѐк високий рівень
творчого опануваннѐ сучасного арсеналу засобів педагогічної длѐ дії;
ефективне вживаннѐ їх в процесі всіюї діѐльності, а також педагогічноя
технікоя (необхідна складова педагогічної майстерності).
Ф. Рау виділѐю такі необхідні длѐ педагога системи спеціального
утвореннѐ ѐкості: фізична витривалість, опірність інфекційним
захворяваннѐм, відсутність дефектів мови та значного зниженнѐ зору,
психічне здоров’ѐ [5].
Найважливіші риси професійного характеру за Н. М. Назаровоя:
доброта, відповідальність, терпіннѐ, здатність до емпатії, енергійність,
захопленість своюя роботоя, пошана і лябов до своїх вихованців,
професійна чесність і порѐдність *4+.
Отже, Ф. Рау акцентую увагу на фізичному і психічному стані, а
Н. Назарова – на особистісних чеснотах педагога спеціальної освіти.
Готовність корекційного педагога до вихованнѐ дітей з особливими
потребами зумовлена покликаннѐм, ю длѐ особистості суб’юктивно
значущоя, вона виступаю індикатором ставленнѐ лядини до
передбачуваних дій і відображеннѐм фізіологічних, фізичних, психічних,
психологічних особливостей стану індивіда в конкретний період часу, що
передую діѐльнісній активності. Готовність зумовляю поведінку особистості,
прискоряю та полегшую досѐгненнѐ результату.
Психологічну готовність розуміюмо ѐк комплекс знань, умінь і навичок,
мотивів, особистісних ѐкостей, що забезпечуять ефективність виконаннѐ
процесу діѐльності. Вона вклячаю в себе, з одного боку, професійні знаннѐ,
уміннѐ й навички, з іншого – риси особистості: переконаннѐ, педагогічні
здібності, інтереси, професійна пам’ѐть, мисленнѐ, увага, педагогічна
спрѐмованість думки, працездатність, емоційність, моральний потенціал
особистості, що забезпечать успішне виконаннѐ професійних функцій.
Основоя психологічної готовності ю моральні ѐкості та психологічні
можливості. Зміст психологічної готовності (В. Молѐко, А. Мороз,
В. Сластьонін) складаять інтегральні характеристики особистості, що
вклячаять в себе інтелектуальні, емоційні й вольові властивості, професійноморальні переконаннѐ, потреби, звички, знаннѐ, вміннѐ і навички, педагогічні
здібності. Особистісна готовність розглѐдаютьсѐ ѐк наѐвність мотивів
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діѐльності, пізнавальне ставленнѐ до зовнішнього світу, сформованість
комунікативних засобів та навичок, бажаннѐ спілкуватисѐ, достатній рівень
емоційного й вольового розвитку психіки, емпатії, рефлексії.
Готовність корекційного педагога до професійної діѐльності
виѐвлѐютьсѐ, насамперед, у його здатності до організації, виконаннѐ й
регуляваннѐ педагогічної діѐльності. Крім того, готовність до діѐльності
зумовляютьсѐ багатьма факторами, найважливішим з ѐких ю наѐвність
особистісних властивостей, покликаннѐ, що ю сукупністя знань та вмінь,
емоцій і волі, схильностей та інтересів, ѐкі безпосередньо вклячені в
навчально-педагогічний процес, і виражаятьсѐ через вплив на особистість
учнѐ з метоя формуваннѐ характерологічних властивостей та важливих умінь
і навичок.
Визначаячи важливість практичної діѐльності корекційних педагогів,
Л. Фомічова наголошую на важливості використаннѐ активних форм
навчаннѐ, головноя ознакоя ѐких виступаю їхнѐ контекстна схожість із
реальноя професіюя *7+.
Аналізуячи стан практики післѐдипломної педагогічної освіти,
В. Гладуш зазначив, що розвиток практики післѐдипломної педагогічної
освіти дефектологів повинен мати чітку, логічну й послідовну динаміку.
Його основними особливостѐми маю бути своючасне та всебічне втіленнѐ
теоретичних здобутків дефектологічної науки у практику роботи педагога,
удосконаленнѐ до належного рівнѐ методичних навичок дефектологів,
стимуляваннѐ потреби в постійному самовдосконаленні, забезпеченнѐ
ѐкісного навчально-виховного процесу спеціальної школи [1+. Правильна,
структурована організаціѐ післѐдипломної педагогічної освіти дефектологів
позитивно впливе на їх методичну підготовку до навчально-виховної
роботи в умовах допоміжної школи.
С. Миронова розробила і впровадила особистісно-діѐльнісну модель
педагога-дефектолога, структура ѐкої містить у собі види й напрѐми
роботи, характеристику його професійних функцій, а саме: діагностичної,
оріюнтаційно-прогностичної, конструктивно-проектувальної, корекційної,
організаційної,
інформаційно-поѐснявальної,
комунікативностимулявальної, аналітико-оцінявальної, дослідно-творчої *2+.
Ефективна підготовка до корекційної роботи можлива за умови
врахуваннѐ компоненту майбутньої професійної діѐльності педагогадефектолога та вимог до його особистості. Формуваннѐ готовності
випускників до корекційної роботи полѐгаю у юдності таких складових, ѐк
особистісна, когнітивна, діѐльнісна готовність *2+.
Визначальноя складовоя професійної компетентності фахівцѐ, на
думку Д. Шульженко, ю аутопсихологічна компетентність, що розглѐдаютьсѐ ѐк
готовність і здатність лядини до цілеспрѐмованої роботи над зміноя власних
особистісних рис та поведінкових характеристик, уміннѐ розвивати й
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використовувати власні психічні ресурси, створявати позитивну длѐ
діѐльності ситуація завдѐки змінам свого внутрішнього стану, вміннѐ
опановувати, закріплявати, контролявати нові знаннѐ й навички, здіснявати
перебудову діѐльності при виникненні непередбачених обставин,
створявати вольову установку на досѐгненнѐ значущих результатів *8+.
В. Семиченко стверджую, що готовність до професійної діѐльності – це
психічний стан, ѐкий містить: а) операційну готовність, що вимагаю термінової
активізації лядини, її залученнѐ на певному рівні до діѐльності;
б) функціональну готовність, ѐк усвідомленість лядиноя своїх цілей, оцінки
існуячих постулатів, визначеннѐ найбільш ймовірних засобів дії;
в) особистісну готовність, ѐка складаютьсѐ з пролонгованої високої активності
особистості при залученні до виробничого процесу, пролонгованості
необхідності та розподілу під час мотиваційних, вольових, інтелектуальних
зусиль, оцінки ймовірності досѐгненнѐ життювих успіхів через діѐльність *6].
Ґрунтуячись на дослідженнѐх учених Н. Пахомової, Л. Руденко,
Л. Фомічової та ін. у змісті підготовки корекційного педагога до професійної
діѐльності можна виокремити такі компоненти: мотиваційний (мотиваціѐ до
оволодіннѐ знаннѐми, професійної діѐльності, бажанні працявати з дітьми з
порушеннѐми розвитку тощо), когнітивний (досвід лядини, його практичної
діѐльності, пізнавальні можливості, уміннѐ спілкуватисѐ тощо), поведінкова
(самоконтроль у комунікативній взаюмодії).
Мотивації до професійної діѐльності корекційного педагога
ґрунтуятьсѐ, насамперед, на його моральних прагненнѐх, ѐкостѐх: бажанні
допомогти дітѐм з особливими потребами, толерантному ставленні до
оточуячих, розумінні рівних прав та рівних можливостей дітей з
особливими потребами. Мотиваційний компонент до професійної
діѐльності фахівцѐ зі спеціальної освіти формуютьсѐ протѐгом усього
навчаннѐ у вищому навчальному закладі й метоя викладачів спеціальних
дисциплін ю привіти лябов до професії й бажаннѐ працявати в системі
спеціальної освіти післѐ отриманнѐ професійних компетенцій.
Когнітивний компонент вміщую систему наукових знань, ѐкі
забезпечуять готовність педагогів до корекційної роботи з дітьми та
підлітками, ѐкі маять психофізичні особливості. У когнітивному компоненті
зосереджуютьсѐ на формуванні системи наукових знань, ѐкі забезпечуять
готовність майбутніх педагогів до корекційної педагогічної роботи з дітьми.
Його змістове наповненнѐ складаютьсѐ із системи загально інтелектуальних,
практичних, специфічних умінь та навичок, ѐкі ю основоя педагогічної
діѐльності. Досвід застосуваннѐ отриманих знань на практиці дозволѐю
майбутньому корекційному педагогу оріюнтуватисѐ у різних ситуаціѐх, шукати
нові шлѐхи їх вирішеннѐ. Досвід стосунків особистості корекційного педагога
ю системоя професійних настанов, цінностей, інтересів, прагненнѐ до
самовдосконаленнѐ у професійній діѐльності.
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Аналізуячи систему підготовки корекційних педагогів, звернемосѐ
до змін у мотиваційному компоненті студентів, ѐкі за Л. Мітіноя *3+ маю
чотири стадії.
На першій стадій (мотиваційній) слід визначити готовність студента
до зміни своюї поведінки і підготовки до цих змін.
На другій стадії (когнітивній) студенти починаять усвідомлявати й
оцінявати власні професійні й особистісні можливості у зв’ѐзку із відмовоя
від звичних форм поведінки.
На третій стадії – афективній, у процесі проходженнѐ практики,
студенти напрѐму корекційної освіти відчуваять здатність внести зміни до
професійної діѐльності.
На четвертій – поведінковій, у майбутніх корекційних педагогів
з’ѐвлѐютьсѐ бажаннѐ апробувати нові форми поведінки у професійній
діѐльності.
Означені авторкоя стадії ю актуальними й у становленні
мотиваційного компоненту студентів – майбутніх корекційних педагогів.
Підготовка бакалаврів з корекційної освіти націлена на формуваннѐ у
студентів системи знань про психолого-педагогічні особливості дітей із
психофізичними порушеннѐми, особливості їх пізнавальних можливостей,
навчаннѐ, вихованнѐ, видах і формах корекційно-педагогічної діѐльності,
спрѐмовану на зменшеннѐ кількості негативних станів учнів, методах
корекції, самостійну роботу з джерелами інформації. Особливу увагу слід
приділѐти усвідомлення студентами знань і навичок, ѐких вони набуваять.
Отже, на занѐттѐх здійсняютьсѐ трансформаціѐ теоретичних знань у практичні
уміннѐ і навички уміннѐ спілкуваннѐ з дітьми з особливими потребами.
Юдність і скоординованість знань під час вивченнѐ гуманітарних, соціально-економічних, професійно-оріюнтованих дисциплін дозволѐю сформувати у студентів знаннѐ і навички у галузі корекційно-педагогічної діѐльності.
Підготовка
бакалаврів
із
корекційної
освіти
передбачаю
використовуваннѐ певних методів і засобів навчаннѐ. Порѐд з традиційними
формами викладаннѐ (лекції, семінари, практичні) використовуять форми,
ѐкі імітуять майбутня професійну діѐльність студентів: ситуативно-рольові
ігри, тренінги. Це зумовлено необхідністя розвивати у студентів уміннѐ
працявати ѐк самостійно, так і в групі, здатність застосовувати отримані
знаннѐ на практиці, уміннѐ планувати зміст своюї діѐльності.
Особливостѐми організації навчального процесу ю по-перше,
міждисциплінарний науково-освітній ґрунт, по-друге, оптимальне
співвідношеннѐ теоретичної та практичної діѐльності, по-третю,
наближеність до особливостей регіону.
Організаціѐ навчального процесу базуютьсѐ на узгодженому
використанні традиційний і новітніх технологій освіти, насамперед,
активних форм навчаннѐ, ѐкі оріюнтовані, з одного боку, на проблемні
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методи, а з іншого – на індивідуалізація навчаннѐ й удосконаленнѐ
плануваннѐ
колективно-групової
діѐльності,
розробку
гнучких
методологічних і методичних схем освітнього процесу.
Провідноя у підготовці фахівців з корекційної освіти ю спрѐмованість
на психологічну готовність майбутніх фахівців до роботи з дітьми з
особливими потребами.
Висновки. Отже, психологічна підготовка майбутніх корекційних
педагогів спрѐмована на:
 організація сприѐтливого психологічного клімату в колективі;
 усвідомленнѐ своїх цілей і цільової структури ситуації, її правил, вмісту,
ролей учасників і їх репертуарів, партнерів поведінки й використовуваних при цьому засобів самокорекції негативних психічних станів;
 пізнаннѐ динамічних феноменів і усвідомленнѐ своюї причетності до
ситуацій, ѐкі виникаять у процесі міжособистісної взаюмодії;
 формуваннѐ соціально-психологічних умінь і навичок самокорекціі;
 розвиток соціальної сензитівності (сприйнѐтливість до станів, думок
інших лядей).
Підсумовуячи, зазначимо, що підготовка корекційних педагогів ю
актуальним і складним процесом, у ѐкому необхідно приділѐти увагу
комплексності, а саме мотиваційному, когнітивному поведінковому
компонентам, а також розвитку особистісних ѐкостей студентів (емпатії,
рефлексії, толерантності).
Перспективоя подальшого розвитку ю розробка та впровадженнѐ
програми із психологічної підтримки студентів з напрѐму підготовки
«Спеціальна освіта».
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РЕЗЯМЕ
Проскурняк Е. К проблеме профессиональной подготовки коррекционных
педагогов в Украине.
В статье доказываетсѐ актуальность проблемы подготовки коррекционных
педагогов, профессиѐ которых на современном этапе развитиѐ широко
распространѐетсѐ и поддерживаетсѐ требованиѐми общества. Выделены
качества, которые необходимы коррекционному педагогу длѐ профессиональной
деѐтельности, среди которых главные: эмпатиѐ, педагогический такт, рефлексиѐ.
Анализируятсѐ исследованиѐ ученых относительно профессионального портрета,
критерии и показатели готовности к профессиональной деѐтельности в сфере
специального образованиѐ. Определено, что в структуре подготовки коррекционных
педагогов следует уделѐть внимание таким компонентам: мотивационному
(мотивациѐ на овладение знаниѐми, профессиональной деѐтельностья, желании
работать с детьми с нарушениѐми развитиѐ), поведенческом (самоконтроль в
общении с детьми с особыми потребностѐми, их родителѐми, социальными
институтами).
Ключевые слова: плдготовка, коррекционные педагоги, специальное
образование, профессиональнаѐ деѐтельность, студенты, качества, готовность

SUMMARY
Proskurnyak О. On the Problem of Preparation of Correctional Teachers for
Professional Activity.
The topicality of the problem of preparation of correctional teachers is proved in the
article. The profession of correctional teachers is widely spread and supported by the demands of
the society at the present stage. The qualities which are crucial for a correctional teacher in his
professional activity, such as empathy, pedagogical tact, reflection etc., were defined. The studies
of scientists about a professional portray of an expert in the sphere of special education are
analysed. The criteria and the rate of preparedness of future correctional teachers for their
professional activity are identified. It was defined that in the structure of preparation of
correctional teachers much attention should be given to the following components: motivational,
cognitive, and behavioral. The motivational component is examined through the prism of the
formation of motivation for getting knowledge, professional activity, and the desire to work with
children who have a disturbance of development. The cognitive component is seen as gaining
experience in practice. The behavioral component is regarded as the formation of self-control in
the communication with children, who have psychophysical disorders, their parents and social
situations. The preparation of Bachelors of Correctional Behavior implies the use of specific
methods and means of education. Along with the traditional forms of teaching (lectures,
seminars, practical classes) the innovational ones are used as well. These are the forms that
imitate the future professional activity of students: situational and role plays, trainings. It is
determined by the necessity of the development of students’ skill to work both independently and
as team players. The ability of applying knowledge in practice and planning the content of one’s
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activity is formed. The development of the program of psychological follow-up for the students
whose field of study is “Specific education” is considered to be a prospect for the research.
Key words: preparation, correctional teachers, special education, professional
activity, students.
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РОЛЬ ПРАКТИЧНОГО КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРІ ФОРМУВАННа
РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ
У статтл розкриваютьсѐ структура практичного компоненту в системл
формуваннѐ риторичном культури корекцлйних педагоглв. Зазначаютьсѐ, що
практичний компонент риторичном культури корекцлйного педагога ю одним лз
основних складниклв структури педагоглчном длѐльностл, що вклячаю в себе весь
спектр мовленнювих умлнь, а також умлннѐ органлзовувати процеси комунлкацлм,
взаюмодлѐти з суб’юктами виховного процесу. Риторична культура корекцлйного
педагога – це складне особистлсне утвореннѐ, що передбачаю зразкову транслѐцля
через публлчне мовленнѐ вербальних та невербальних засоблв. Риторична культура
корекцлйного педагога зумовлена специфлкоя його роботи, а саме: спллкуваннѐм з
длтьми рлзних влкових груп, ѐкл маять особливл потреби.
Ключові слова: практичний компонент, структура мовленнѐ, складники
риторичном культури, технлка мовленнѐ, корекцлйний педагог, риторика, мовленнювл
акти, мовленнѐ.

Постановка проблеми. У зв’ѐзку з соціально-економічними змінами,
що відбуваятьсѐ в суспільстві, зміняютьсѐ й тип освіти, зміняютьсѐ його
основний принцип: активний односторонній вплив на особистість
заміняютьсѐ взаюмодіюя дорослого й дитини. Основоя такої взаюмодії ю
взаюморозуміннѐ, підтримка й довіра. Така взаюмодіѐ, що ю умовоя
гуманізації навчального процесу, веде до необхідності змін і
вдосконаленнѐ критеріїв оцінки діѐльності корекційного педагога. Одним
із критеріїв оцінки діѐльності корекційного педагога ю риторична культура.
Риторична культура корекційного педагога – це складне особистісне
утвореннѐ, що передбачаю зразкову транслѐція через публічне мовленнѐ
вербальних і невербальних засобів. Провідними чинниками, ѐкі
забезпечуять риторичну культуру, ю глибокі знаннѐ мовної системи та
сформовані вміннѐ й навички реалізації мовленнювих актів. Риторична
культура корекційного педагога зумовлена специфікоя його роботи, а
саме: спілкуваннѐм із дітьми різних вікових груп, що маять особливі
потреби. Такі діти мовленнѐ вихователѐ розглѐдаять ѐк зразок длѐ
наслідуваннѐ і це зумовляю великі обсѐги пропедевтичної роботи,
розвиток у дітей комунікативних умінь і навичок із метоя організації
ефективного спілкуваннѐ.
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Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукової літератури з
проблеми формуваннѐ риторичної культури даю можливість виокремити
такі аспекти її вивченнѐ: формуваннѐ в студентів навичок монологічного
висловляваннѐ (Г. Васильюва, Л. Головата, В. Костомаров, В. Скалкін та
інші); характеристика мовленнювих ѐкостей учителѐ (Д. Балдиняк,
Р. Хмеляк та інші); комунікативна підготовка майбутнього педагога (В. КанКалік, М. Петров, В. Полторацька, В. Рѐховський, І. Страхов та інші);
визначеннѐ функцій мовленнѐ в педагогічному процесі (М. Головань,
Н. Іполитова, Т. Ладиженська та інші); розвиток педагогічної творчості
(М. Лазарюв, І. Синицѐ, І. Страхов) та риторико-мовленнювого компонента в
структурі педагогічної діѐльності (В. Артемов, М. Вашуленко, Ф. Гоноболін,
І. Зѐзян, А. Капська, М. Пентиляк, Г. Сагач, Л. Ткаченко, О. Штепа).
Метою даної статті ю обґрунтуваннѐ необхідності формуваннѐ
риторичної культури майбутніх корекційних педагогів у вищих навчальних
закладах у процесі дослідженнѐ проблеми педагогічної творчості й ролі
практичного компонента в структурі педагогічної діѐльності.
Виклад основного матеріалу. На основі набутих знань у майбутніх
корекційних педагогів формуятьсѐ способи діѐльності та досвід їх
здійсненнѐ, ѐкий втіляютьсѐ в уміннѐх. Тож розглѐнемо вміннѐ, що
складаять практичний компонент риторичної культури майбутнього
фахівцѐ спеціального закладу. Длѐ позначеннѐ цих умінь будемо
використовувати термін «риторичні вміннѐ».
Риторичні вміннѐ в професійній діѐльності педагога маять своя
специфіку (суб’юкт-суб’юктна модель стосунків; діалогічність риторичної
комунікації; мета – досѐгненнѐ взаюморозуміннѐ, співробітництва;
переконаннѐ – засіб досѐгненнѐ розуміннѐ). А. Первушина визначаю
риторичні вміннѐ ѐк інтегративну властивість особистості, що ґрунтуютьсѐ
на раніше засвоюних знаннѐх і набутих навичках, та виѐвлѐютьсѐ у здатності
виконувати риторичну діѐльність у нових, змінених умовах. До системи
риторичних умінь, необхідних педагогу, дослідницѐ справедливо відносить
уміннѐ готувати публічну промову й виступати з нея перед аудиторіюя;
уміннѐ вести бесіду, ділову розмову; володіти конструктивним полілогом у
формі дискусії, диспуту, полеміки; уміннѐ давати загальнориторичну оцінку
ѐкості й ефективності продукту мисленнюво-мовленнювої діѐльності.
Дослідницѐ Л. Аксьонова серед риторичних умінь педагога
головними вважаю вміннѐ:
1) проектувати риторичну ситуація у процесі діѐльності щодо
створеннѐ педагогічної форми;
2) планувати і творчо розв’ѐзувати риторичне завданнѐ, тобто
перетворявати педагогічну форму в риторичну дія;
3) здійснявати риторичну рефлексія.
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Важливим складником практичного компоненту риторичної культури
педагога ю техніка мовленнѐ.
Техніку мовленнѐ педагога повинні відрізнѐти такі ознаки:
зверненість до аудиторії, спрѐмованість на вирішеннѐ певних навчальновиховних цілей, активність, внутрішнѐ сила, виразність, образність,
плавність, простота, стислість, логічна стрункість. Вона повинна будуватисѐ
з розрахунком на діалог, ѐк відкритий, так і внутрішній. Особливо важливо
прагнути до образності мовленнѐ. Учитель повинен так розповідати, щоб
збудити в уѐві учнѐ певні образи.
Складовими техніки мовленнѐ ю ѐкості, що характеризуять
правильну вимову звуків і слів (звуковимова, дикціѐ), елементи звукової
виразності мовленнѐ (інтонаціѐ, темп), рухливі засоби виразності (міміка,
жести), а також елементи культури мовленнювого спілкуваннѐ (загальний
тон мовленнѐ). До складу техніки мовленнѐ також вклячаюмо
мовленнювий слух і мовленнюве диханнѐ.
У техніці мовленнѐ велику роль відіграю голос, ѐкий ю основним
інструментом діѐльності педагога-вихователѐ. За допомогоя голосу
лядина творить звуки, ѐкі зливаятьсѐ в мову. Звуки, ѐкі народжуятьсѐ в
голосовому апараті, ю діювим інструментом педагога.
Важливим елементом риторичної культури педагога ю володіннѐ
дикціюя, адже від неї залежить правильне вимовлѐннѐ, ступінь виразності у
вимові слів, складів, звуків у розмові, викладаннѐ навчального матеріалу
вчителем тощо, а, отже, розуміннѐ аудиторіюя змісту вербального
повідомленнѐ.
Оволодіннѐ ораторським мистецтвом ѐк складової риторичної
культури вимагаю оволодіннѐ педагогом технікоя диханнѐ, оскільки воно
значноя міроя визначаю ѐкість звуку й мовленнѐ, а також розвитку
«мовленнювого слуху», що вклячаю в себе здатність до слухової уваги,
розуміннѐ слова, музики, уміннѐ сприймати й розрізнѐти ѐкість мовленнѐ,
голосу, тембру, допомагаю сприйнѐти інтонація, чіткість мови, її темп.
Одним із головних складників риторичної культури дефектолога ю
вміннѐ риторичного баченнѐ ситуації мовленнювої взаюмодії суб’юктів
освітньої діѐльності.
Необхідність таких умінь стаю очевидноя, ѐкщо врахувати, що власне
риторична діѐльність починаютьсѐ з правильного баченнѐ риторичної ситуації
(сукупності умов і обставин, необхідних длѐ здійсненнѐ риторичної діѐльності), тобто з дотекстових параметрів, ѐкі містѐть у собі діалогічний потенціал.
Необхідно уточнити, що аналіз ситуації взаюмодії на основі риторичних
знань не вступаю в протиріччѐ з традиційним аналізом ситуації мовленнювої
взаюмодії, ѐке протікаю в конкретних жанрах мовленнювої діѐльності, а не
риторичної. Тому риторичне баченнѐ ситуації взаюмодії не виклячаю
встановленнѐ належності оратора та аудиторії до певної соціально-історичної
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спільноти, вклячаячи їх об’юктивні й суб’юктивні характеристики, специфіку
взаюмодії оратора з конкретноя аудиторіюя; визначеннѐ жанру виступу (під
жанром ми розуміюмо форму організації мовного матеріалу, що виділѐютьсѐ в
межах того чи іншого функціонального стиля, вид висловлявань,
створяваних на основі стійких повторяваних, тобто відтворяваних, моделей
і структур у мовних ситуаціѐх); аналізу зовнішніх обставин (коли і де
вимовлѐютьсѐ); аналізу актуальності й інтересу обраної теми длѐ конкретної
аудиторії; уѐвленнѐ про мету, тобто про те, що, на думку учасників
спілкуваннѐ, може бути результатом промови в цій ситуації.
Практичний компонент риторичної культури корекційного педагога
вклячаю також уміннѐ постановки риторичного завданнѐ в межах
проектуваннѐ педагогічної форми (занѐттѐ). Риторичним завданнѐм, згідно
з концепціюя формуваннѐ риторичної культури дефектолога, ю
перетвореннѐ педагогічної форми в риторичну подія, спільне буттѐ
учасників педагогічного процесу. Завданнѐ опису вищеназваного
показника вимагаю, на наш поглѐд, розглѐду етапів діѐльності педагога з
проектуваннѐм занѐттѐ в межах традиційного підходу, ѐкий широко
представлений у педагогічній літературі, і в межах риторико-педагогічного
підходу, ѐкий представлений у нашому дослідженні.
Одним із складників риторичної культури дефектолога ю вміннѐ
виѐвлѐти причини невдач чужого дискурсу і своїх мовних недоліків на
основі риторичних знань. У центрі опису цього показника лежить уѐвленнѐ
про техніку на підставах риторичного аналізу тексту (дискурсу), володіннѐ
ѐкоя даю можливість педагогу виѐвлѐти причини невдачі чужого дискурсу і
своїх мовних недоліків на основі риторичних знань.
Важливим елементом практичного компоненту риторичної культури
педагога ю вміннѐ самопрезентації, адже ѐкщо вчитель дитині не
подобаютьсѐ або дуже подобаютьсѐ, то це погано позначаютьсѐ на
сприйманні ним змісту повідомленнѐ, ускладняю встановленнѐ
педагогічної взаюмодії з вихованцем і, ѐк наслідок, знижую ефективність
вихованнѐ й навчаннѐ. Тому педагогу слід уміти здійснявати «самоподачу»
себе вихованцѐм. Цьому сприѐять: привабливість учителѐ; дії, що
викликаять довіру; посмішка; відвертість; компетентність; упевненість у
собі; спокій, гарний настрій, доброзичливість; спокійний поглѐд в очі учнів.
Сприйнѐттѐ дітьми вчителѐ означаю сприйнѐттѐ ними й того, що він
говорить. Тому йому слід вміти точно формулявати свої думки, викладати
їх доступноя длѐ співрозмовника мовоя, оріюнтуватисѐ у спілкуванні на
реакція співрозмовника.
Корекційний педагог у своїй професійній діѐльності маю можливість
упродовж всього днѐ – під час занѐть, ігор, прогулѐнок, трудової та
господарсько-побутової діѐльності – вести з дітьми непідготовлену бесіду,
тобто сформовану у вільному мовленнювому спілкуванні. Отже,
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складниками риторичної культури маять бути не тільки володіннѐ
зразковим мовленнѐм, а й комунікативними вміннѐми, ѐкі вклячаять
уміннѐ організовувати процеси комунікації, взаюмодіѐти з суб’юктами
виховного процесу, за небагатьма ознаками передбачати розвиток
комунікації, бачити варіанти комунікативної взаюмодії; надавати допомогу
вихованцѐм під час вирішеннѐ навчальних завдань, знаходити та тактовно
виправлѐти помилки у висловляваннѐх інших лядей; підбирати
переконливі аргументи на користь своюї позиції; відкрито демонструвати і,
за необхідності, відстоявати з повагоя до почуттів, прав та думок іншої
особистості своя позиція; уміннѐ сценічної майстерності.
Важливим елементом риторичної культури фахівцѐ спеціального
закладу, на нашу думку, ю емпатійні вміннѐ.
Показником емпатійних здібностей ю сенситивність (імпресивна
емоційність) – підвищена емоційна чутливість до ѐвищ будь-ѐкого рівнѐ.
Цѐ ѐкість забезпечую збагаченнѐ емоційного досвіду особистості й відіграю
важливу роль у роботі корекційного педагога.
Одніюя з надзвичайно важливих складових риторичної культури
дефектолога ю сценічна майстерність, що передбачаю оволодіннѐ
студентами артистичними вміннѐми, тому вважаюмо за доцільне більш
докладно розглѐнути цей аспект.
Вітчизнѐна педагогіка маю цілий напрѐм дослідженнѐ проблем
розвитку особистості засобами драматичного мистецтва. Ідеѐ
використаннѐ досѐгнень театральної педагогіки в підготовці педагога не ю
новоя. У педагогічній діѐльності питаннѐ формуваннѐ артистизму й
акторсько-сценічних умінь знайшли відображеннѐ у працѐх А. Макаренка,
сучасних педагогів Я. Азарова, В. Гриньової, І. Зѐзяна, В. Кан-Калика,
Н. Никандрова, Т. Ткаченко та багатьох інших.
У той самий час оглѐд стану досліджуваної проблеми і наш власний
практичний досвід роботи зі студентами корекційних факультетів даю
підстави свідчити, що проблема формуваннѐ вмінь сценічної майстерності
у сфері професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема длѐ
формуваннѐ їхньої риторичної культури, у вищій школі розроблена
недостатньо.
Можливості
театральної
педагогіки
майже
не
використовуятьсѐ, хоча наѐвні праці становлѐть длѐ цього серйозну
наукову базу. ак справедливо відзначаю Т. Ткаченко, існуячі методи
підготовки до професійної діѐльності не завжди відповідаять вимогам
життѐ, у вищих навчальних закладах невиправдано використовуятьсѐ
малопродуктивні форми навчаннѐ, механічно копіяютьсѐ вітчизнѐний і
закордонний досвід, недостатньо враховуятьсѐ особливості регіональної
соціокультурної ситуації *5+.
У науковій літературі визначеннѐ понѐттѐ «артистизм» подаютьсѐ
неоднозначно. Так, В. Загвѐзинський розглѐдаю артистизм ѐк особливу
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образно-емоційну мову твореннѐ нового; ѐк проникливий стиль
співтворчості педагога й учнѐ, оріюнтований на розуміннѐ та діалог з іншим,
другодомінантність; ѐк здатність майже миттюво переклячатисѐ на нові
ситуації, опинѐтись у новому образі; ѐк багатство особистісних проѐвів,
образний шлѐх постановки й вирішеннѐ проблеми, гра уѐви, добірність,
натхненнѐ, відчуттѐ внутрішньої волі [1].
У контексті нашого дослідженнѐ ми розглѐдаюмо вміннѐ сценічної
майстерності майбутніх фахівців ѐк складову артистизму, що формуютьсѐ у
процесі духовно-практичного освоюннѐ особистістя певних видів творчої
діѐльності з метоя оволодіннѐ риторичноя культуроя.
Формуячи вміннѐ сценічної майстерності майбутнього фахівцѐ,
доцільно звернутисѐ до системи К. Станіславського [4], ѐка, на противагу театральним системам, що існували раніше, будуютьсѐ не на вивченні кінцевих
результатів творчості, а на з’ѐсуванні причин, ѐкі породжуять той чи інший
результат. Вона спрѐмована на свідоме оволодіннѐ підсвідомими творчими
процесами, досліджуютьсѐ шлѐх органічного перевтіленнѐ актора в образ.
Сценічна майстерність передбачаю володіннѐ своїм тілом, а саме:
жестом, мімікоя, пантомімікоя. Ці вміннѐ ю складовими елементами
педагогічної техніки, ѐкі в сучасній педагогіці отримали назву клнетичнл
вмлннѐ вчителѐ (вихователѐ, педагога) *2+.
Майбутньому педагогу необхідно оволодіти виразністя та
рухливістя зовнішніх проѐвів (у міміці та жестах). Це даю можливість
посилявати вплив на вихованців, а також допомагаю більш раціонально й
економно висловлявати свої думки, воля, наміри щодо них. Водночас слід
пам’ѐтати, що в процесі спілкуваннѐ не завжди корисно відображати свій
стан на обличчі, іноді за допомогоя жестів, міміки та пантоміміки треба
«заховати» свої почуттѐ, зіграти на них.
Кожен жест повинен мати психологічний і змістовий підтекст.
Оволодіваячи жестами, необхідно прагнути того, щоб вони були
доцільними, правдиво й доцільно виражали зміст мови, думки,
архітектоніку почуттів.
Міміку важко алгоритмізувати, вона настільки індивідуалізована й
залежить від особливостей учнів, конкретних обставин, що необхідно
говорити про оволодіннѐ її технікоя більшоя міроя ѐк потенційноя
властивістя педагога. Водночас сучасними фахівцѐми вироблені спеціальні
вправи на розвиток мімічних умінь.
Указані вміннѐ допомагаять вихователя цілеспрѐмовано й
раціонально, згідно з педагогічними потребами, організовувати своя
психіку, використовувати відповідні компоненти психічної діѐльності длѐ
створеннѐ оптимальних умов під час риторичного вихованнѐ дітей.
Особливо це стосуютьсѐ вміннѐ педагога оцінявати свої почуттѐ й емоції в
конкретний момент, управлѐти ними в процесі спілкуваннѐ з дітьми,
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використовувати їх длѐ створеннѐ оптимальних умов перебігу навчальновиховного процесу, а також формуваннѐ риторичної культури вихованців.
На думку психологів, регуляваннѐ процесів у емоційній сфері
виклячаю акти, що маять характер прѐмого самоконтроля, а виступаять у
виглѐді психологічних операцій, ѐкі маять непрѐмий характер, однак, ми
вважаюмо, що майбутньому дефектологу необхідно навчитисѐ певноя
міроя стримувати певні почуттѐ та стимулявати ті, ѐкі сприѐять
вирішення педагогічних задач. Щоб уникнути, зменшити силу ѐкогось
почуттѐ, необхідно відволікатисѐ від джерел, ѐкі його спричинили,
переклячитисѐ на іншу діѐльність або об’юкт, зосередити своя увагу на
пошуках раціональних шлѐхів вивченнѐ нової інформації.
Регуляячи свої почуттѐ й емоції, педагог повинен виходити з установки
на попередні утрудненнѐ і готувати себе до їх подоланнѐ, а також бути
впевненим в ефективності подібної роботи. Така активна професійна позиціѐ
допомагаю гальмувати проѐв небажаних почуттів і емоцій.
Узагальняячи наведені вище положеннѐ можемо зазначити, що
практичний компонент риторичної культури корекційного педагога ю
одним із основних складників риторичної культури, що вклячаю в себе
весь спектр мовленнювих умінь, а також уміннѐ організовувати процеси
комунікації, взаюмодіѐти з суб’юктами виховного процесу, за небагатьма
ознаками передбачати розвиток спілкуваннѐ, бачити варіанти
комунікативної взаюмодії; надавати допомогу вихованцѐм під час
вирішеннѐ навчальних завдань, знаходити та тактовно виправлѐти
помилки у висловляваннѐх інших лядей; підбирати переконливі
аргументи на користь своюї позиції; відкрито демонструвати і, за
необхідності, відстоявати з повагоя до почуттів, прав та думок іншої
особистості своя позиція; уміннѐ сценічної майстерності.
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РЕЗЯМЕ
Тарасова В., Ильченко О. Роль практического компонента в структуре
формированиѐ риторической культуры коррекционных педагогов.
В статье раскрываетсѐ структура практического компонента в системе
формированиѐ риторической культуры коррекционных педагогов. Отмечаетсѐ, что
практический компонент риторической культуры коррекционного педагога ѐвлѐетсѐ
одним из основных составлѐящих элементов структуры педагогической деѐтельности,
который вклячает в себѐ весь спектр речевых умений, а также умение организовывать
процессы коммуникации, взаимодействовать с субъектами воспитательного процесса,
с незначительными признаками предусматривать развитие общениѐ, видеть
варианты коммуникативного взаимодействиѐ; оказывать помощь воспитанникам при
решении учебных задач, находить и тактично исправлѐть ошибки в высказываниѐх
других лядей; подбирать убедительные аргументы в пользу своей позиции.
Ключевые слова: практический компонент, структура речи, составлѐящие
риторической культуры, техника речи, коррекционный педагог, риторика, речевые
акты, речи.

SUMMARY
Tarasova V., Ilchenko O. The role of practical component in the structure of the
formation of rhetorical culture of correctional pedagogues.
The article reveals the structure of the practical component in the system of formation of
rhetorical culture of correctional pedagogues. It is noted that the practical component of the
correctional pedagogue’s rhetorical culture is one of the main components of the structure of
educational activities, including the entire spectrum of speech abilities, as well as the ability to
organize communication processes, interact with the subjects of the educational process, to
interact with the actors of the educational process, with slight signs include the development of
communication, see the options of communicative interaction; assist pupils in solving educational
problems, find and fix bugs in tact utterances of others; pick up a convincing argument in favor of
its position; openly demonstrate and uphold respect for the feelings and rights of the other
person views their position, if necessary; ability to dramatic art.
It is noted that an important part of the practical component of the rhetorical culture
of the teacher is a speech technique. The characteristic features and voice quality technology
are characterized. The author also draws attention to the teacher’s diction as an important
element of culture. It is noted that the diction depends on the correct pronunciation of the
degree of expressiveness in the pronunciation of words, syllables, sounds in conversation,
teaching teacher training material, and therefore, understanding by the audience the content
of verbal communication. Considerable attention is paid to self-presentation, because if the
child does not like the teacher, or really likes, it has a bad effect on the perception of the
meaning of their messages; it is difficult to establish pedagogical interaction with pupils and,
as a consequence, it reduces the effectiveness of education and training.
The article draws attention to the fact that one of the most important components of the
rhetorical culture of pathologists is dramatic art, which involves mastering artistic skills by the
students. It is noted that native pedagogy has a number of research works which concern the
development of the personality by means of dramatic art. The idea of using the achievements of
the art pedagogy in teacher’s training is not new. It is noted that reviewing the status of the
research problem allows indicate that the problem of formation of the abilities of performing
excellence in the field of professional training of future specialists, including the formation of their
rhetorical culture in higher education is not sufficiently developed.
Key words: practical component, speech structure, comprising rhetorical culture,
speech technology, correctional pedagogue, rhetoric, speech acts, speech.
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РОЗДІЛ VІ. МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ:
ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
УДК 140.8:378.14(477)
Іван Аносов
Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького

ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНЕ ВЧЕННа аК ОСНОВА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
УПРАВЛІННа ПРОЦЕСОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА
У статтл автор визначаю умови ефективностл управллннѐ професлйноя
плдготовкоя педагоглв у межах фллософсько-антропологлчного вченнѐ та
встановляю складовл управллннѐ процесом професлйном плдготовки педагоглв. У
процесл досллдженнѐ встановлено, що умовами ефективностл управллннѐ
професлйноя плдготовкоя педагоглв у межах фллософсько-антропологлчного вченнѐ ю:
поллпшеннѐ управллннѐ за рахунок уваги до диференцлйованих потреб студентлв л
викладачлв; управллннѐ в контекстл особистлсно-орлюнтованих мети, стратеглм,
структури; урахуваннѐ природних можливостей особистостл в процесл лнновацлйном
длѐльностл. Перспективним напрѐмом подальших досллджень вважаюмо аналлз
акмеологлм навчаннѐ й вихованнѐ в контекстл фллософсько-антропологлчного вченнѐ.
Ключові
слова:
фллософсько-антропологлчне
вченнѐ,
методологлѐ,
саморозвиток лядини, особистлсть, освлта, гуманлстична парадигма, педагоглчна
система, професлйна плдготовка, педагоглка, антропогенез, акмеологлѐ.

Постановка проблеми. Пляралізм, поліпарадигмальність і
гетерогенність, невизначеність ѐк характерні риси постмодерністського
середовища сучасного суспільства вимагаять від науки й освіти
забезпеченнѐ лядини таким знаннѐм, що маю особистісну природу, ю
певним ресурсом саморозвитку лядини, діювим механізмом мінімізації
суперечностей соціуму, динамічним процесом, суспільноя й особистісноя
цінністя, конкурентноя перевагоя у праці тощо.
Аналіз актуальних досліджень і публікацій свідчить, що філософськоантропологічне вченнѐ може виступати методологічноя основоя
забезпеченнѐ професійної підготовки педагогів, що набуваю пріоритетного
значеннѐ, а перехід освіти з формуваннѐ особистості на стратегія її розвитку й
саморозвитку вже частково реалізуютьсѐ в особистісно оріюнтованих,
гуманістичних парадигмах і педагогічних системах, що знаходить
відображеннѐ в наукових розробках педагогічних проблем (А. Алексяк,
Ш. Амонашвілі,
Я. Бабанський,
В. Загвѐзинський,
О. Сухомлинська,
М. армаченко), соціально-освітніх (І. Бойченко, В. Воронкова, М. Ювтух,
Т. Розова, Г. Філіпчук), антропологічних проблем (Б. Бім-Бад, О. Больнов,
І. Дерболав, В. Загородняк, М. Култаюва, А. Лой, В. Макаренѐ, В. Максакова,
О. Огурцов, І. Предборська, І. Радіонова, Х. Рот, І. Степаненко,
В. Табачковський, Т. Троїцька, Н. Хамітов, А. Черній і багато інших).
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У контексті професійної підготовки педагогів значний внесок зробили
О. Абдулліна, О. Глузман, Н. Дем’ѐненко, М. Елькін, С. Юлканов, І. Зѐзян,
Б. Корольов, Н. Кузьміна, Ю. Павлятенков, П. Підкасистий, О. Савченко,
С. Сагарда, С. Сисоюва, М. Шкіль та ін.
Разом із тим, аналіз сучасної освітньої діѐльності демонструю низку
суперечностей у теорії та практиці управліннѐ ѐкістя вищої освіти,
головними серед ѐких у зазначеному контексті слід вважати такі:
- сучасна освіта розвиваютьсѐ в умовах дії різноманітних тенденцій,
підходів, чинників, що впливаять на неї неоднозначно, при цьому
концептуалізаціѐ зусиль і прагнень до реалізації проголошених та
задекларованих цілей і цінностей вищої освіти майже відсутнѐ;
- освіта все більше оріюнтуютьсѐ на створеннѐ можливостей длѐ
формуваннѐ індивідуальностей, ѐкі маять власну позиція й уміять
цінувати думку інших, спроможні вести автентичний діалог із
представниками інших культур тощо, водночас навчальна діѐльність
зазвичай спрѐмована на оволодіннѐ певним обсѐгом предметів
(дисциплін), ѐкі так само неоднозначно й суперечливо презентуять
викладачі й відтворяять студенти;
- не припинѐютьсѐ ідейна боротьба двох протилежних розумінь
сутності освіти, що позначаютьсѐ на змісті, формах та швидкості
модернізаційних змін: відродженнѐ первісної ідеї про освіту ѐк природну
адаптивну стратегія лядини (Аристотель, І. Кант, Г. В. Ф. Гегель та ін.), ѐк
систему, що надаю не стільки професія, скільки життюві оріюнтири, певний
світоглѐд (Е. Гусинський, Дж. Г. Ньямен, Х. Ортега-і-Гассет, Ю. Ігнатьюва, В.
Кремень, Л. Мікешина, В. Табачковський, М. Шелер та інші), і традиційне
розуміннѐ навчаннѐ ѐк засвоюннѐ великого обсѐгу інформації, зміст та
обсѐг ѐкої визначаятьсѐ стандартами ВНЗ, викладачами;
- освіта маю забезпечити лядину вміннѐм оріюнтуватись у
величезному обсѐзі інформації, що містить закони розвитку світу,
структурувати, осмислявати й використовувати її на практиці, добудовуячи
картини світу, «донавчаячи і перенавчаячи себе», проте навчальні плани,
педагогічні концепції не оріюнтовані на подібну діѐльність.
Таким чином, професійно-педагогічна освіта, ѐка повинна
поюднувати методологічну, загальнопедагогічну, предметно-професійну й
технологічну частини, не спираютьсѐ достатньоя міроя на філософськоантропологічний потенціал. У помітних зрушеннѐх від соціоцентрованого
до лядиноцентрованого розуміннѐ освіти ѐк підсистеми особистості, «ѐка
формуютьсѐ разом із особистістя», до визнаннѐ освіти не стільки
навчальноя діѐльністя, скільки соціокультурноя цінністя й діѐльністя, що
оріюнтована на осѐгненнѐ універсальних законів, ми у здійсненні освітніх
перетворень спостерігаюмо певний консерватизм, інерційність і «великі
сподіваннѐ» на антропологізація освіти.
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Мета статті – спираячись на багатий потенціал філософськоантропологічного вченнѐ, визначити умови ефективності управліннѐ
професійноя підготовкоя педагогів у межах антропологічно спрѐмованого
підходу та встановити складові управліннѐ процесом професійної
підготовки педагогів.
Методи дослідження. У процесі дослідженнѐ використано
інтерпретаційно-аналітичний метод, на основі ѐкого здійснявалосѐ
вивченнѐ, теоретичний аналіз і синтез філософських, педагогічних та
психологічних праць, офіційних і нормативних документів, навчальних
програм, підручників і посібників, емпіричних джерел із узагальненнѐм
досвіду професійної підготовки студентів педагогічного університету;
метод критично-конструктивного аналізу, ѐкий дав змогу виѐвити
тенденції інтеграції філософсько-антропологічної думки в теорія і практику
професійної підготовки студентів педагогічного університету.
Виклад основного матеріалу. У змістовній, концептуальній розробці
уѐвлень про професійний розвиток особистості важливу роль відіграю модель
професійно-педагогічної підготовки. акщо звернутисѐ до моделей
особистості й діѐльності педагога, то стаю очевидним, що це не може бути
одномірна модель, опис виду діѐльності чи абстрактна модель узагальненнѐ
професійно-особистісних ѐкостей *3, 233–235]. Це повинна бути модель
складноорганізованої діѐльності, що вклячаю професійний профіль
регулѐторів праці – об’юкта, суб’юкта, суб’юкт-об’юктних відносин. У професії
вчителѐ всі ці регулѐтори маять не лише предметну, а й особистісну
спрѐмованість, у чому виражаютьсѐ специфіка педагогічної діѐльності. Отже
особистість – це основний, системоутворявальний чинник професіограми
педагога, звідки випливаю й особливість управліннѐ професійноя
підготовкоя в педагогічному університеті: воно повинно бути антропологічно
спрѐмованим на вихованнѐ особистості майбутнього вчителѐ.
З метоя підготовки вчителѐ до особистісно-оріюнтованої освіти
об’юктом професійного розвитку в навчальному закладі повинні стати такі
інтегральні характеристики особистості педагога: спрѐмованість,
компетентність, емоційна й поведінкова гнучкість. Ідеї цілісності, юдності
особистісного й професійного розвитку лядини лежать в основі
запропонованої нами концепції антропологічно спрѐмованого управліннѐ,
де провідним фактором розвитку ю мотиваційно-ціннісна сфера
особистості, її активність, потреба в самореалізації.
ак відомо, особистість ю суб’юктом і об’юктом антропологічно
спрѐмованого управліннѐ в умовах університетської освіти. Стан відносин,
цілісність складної соціальної системи залежать передовсім від
збалансованості двох підсистем: об’юкта й суб’юкта соціального управліннѐ.
Об’юктом у психологічному розумінні ю спільність лядей, об’юднаних у межах
даної організації. Але педагогіка, спираячись на положеннѐ соціальної
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психології, звертаю увагу не стільки на колектив, скільки на особистість, у чому
й полѐгаю зміст особистісно-оріюнтованого підходу в освіті *1, 68].
Щодо провідного характеру антропологічно спрѐмованого
управліннѐ професійноя підготовкоя студентів – розвитку особистості, то
правильним ю висновок В. Франкла про те, що основноя рушійноя силоя в
поведінці особистості ю устремліннѐ лядини до пошуку й реалізації
сутності свого життѐ *4, 183+. Традиційна педагогічна наука і практика,
проголошуячи «накопиченнѐ знань», формуваннѐ «вмінь і навичок», у
кращому разі – «розвиток інтелекту» й «індивідуальний підхід», ігнорувала
потребу молоді в пошуках сенсу життѐ і діѐльності. Тому сьогодні на
перший план висуваютьсѐ завданнѐ переоріюнтації з особистіснооріюнтованого навчаннѐ в старому розумінні на педагогічну взаюмодія в
системі «особистість-особистість». У цій системі «озброюннѐ знаннѐми і
вміннѐми» – базове, але не основне завданнѐ, першочерговим же ю
формуваннѐ відносин, особистісних сутностей і цінностей життѐ,
професійно-педагогічної діѐльності.
Аналізуячи професійний розвиток ѐк безперервний процес самопроектуваннѐ можна виділити в ньому три основні стадії становленнѐ особистості: самовизначеннѐ, самовираженнѐ, самореалізаціѐ. Саме на останній
стадії формуютьсѐ життюва філософіѐ лядини, усвідомляютьсѐ сутність життѐ,
утверджуютьсѐ суспільна позиціѐ. У результаті суб’юкт, досѐгнувши
професійної компетентності, гармонійно розвиваю своя особистість.
Отже, розвиток особистості (її інтегральних характеристик) визначаю
успіх професійної підготовки й разом із тим удосконаленнѐ тіюї чи іншої
професійної діѐльності визначаю стратегія розвитку особистості.
Підготовка до професії – це багато в чому вибір між стратегіюя
адаптації, з одного боку, і стратегіюя вивільненнѐ внутрішніх ресурсів
розвитку особистості, що вклячаю вміннѐ розв’ѐзувати ціннісно-моральні
проблеми і за необхідності протистоѐти довкілля, – з іншого. Тому
професійний розвиток майбутнього вчителѐ – це і результат, і засіб
розвитку особистості.
Одним із завдань сучасної системи управліннѐ процесом професійної
підготовки майбутніх педагогів ю створеннѐ найбільш сприѐтливих умов длѐ
підвищеннѐ активності й самостійності студентів шлѐхом самоврѐдуваннѐ,
ѐке постаю ѐк процес перетвореннѐ студента з об’юкта на суб’юкт. Мова йде
про визнаннѐ прав суб’юкта управліннѐ не тільки деканатами і кафедрами, а й
студентськими групами та окремими студентами.
В особистісно-оріюнтованому підході управліннѐ процесом
професійної підготовки майбутніх педагогів ми виділѐюмо чотири основні
напрѐми дослідженнѐ професійного розвитку особистості: змістовий,
динамічний, інституціальний, технологічний. Складовими змістового
напрѐму ю філософське наповненнѐ діѐльності; динамічного – поле
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професійного розвитку через ідентифікація до творчої самореалізації;
інституціального – організаціѐ позитивного, гуманістичного середовища;
технологічного – адекватні форми, методи й засоби реалізації
антропологічно спрѐмованого управліннѐ в системі професійної підготовки
в педагогічному університеті.
Висновки. Таким чином, можна виділити такі умови ефективності
управліннѐ професійноя підготовкоя педагогів у межах філософськоантропологічного вченнѐ: поліпшеннѐ управліннѐ за рахунок уваги до
диференційованих потреб студентів і викладачів; управліннѐ в контексті
особистісно-оріюнтованих мети, стратегії, структури й інших вимірів,
урахуваннѐ природних можливостей особистості у процесі інноваційної
діѐльності; підвищеннѐ уваги до гармонізації взаюмовідносин і взаюмодії
суб’юктів педагогічного процесу.
Можна зазначити, що управліннѐ процесом професійної підготовки
педагогів на основі філософсько-антропологічного вченнѐ сприѐю розвиткові
гуманістичного світоглѐду, складовими ѐкого можна вважати органічну
оріюнтованість на кожну лядину ѐк на таку, що маю певну цінність і невід’юмні
права й обов’ѐзки; визнаннѐ антропологічних цінностей (життѐ, фізичне й
психічне здоров’ѐ студента, дотриманнѐ його прав і свобод тощо) ѐк
пріоритетних; формуваннѐ ціннісного ставленнѐ до кожного днѐ й періоду
життѐ; визнаннѐ й органічне сприйнѐттѐ гуманістичних цілей вихованнѐ
(цілісного розвитку лядини ѐк особистості, гармонії з природоя,
суспільством, собоя, створеннѐ комфортних емоційних умов у навчальному
закладі тощо); оріюнтаціѐ на вихованнѐ ѐк на важливий компонент
педагогічного процесу, а також ѐк на взаюмодія, діалог, взаюмний рух
студента і викладача назустріч один одному; усвідомленнѐ того, що успішно
навчати й виховувати можна лише за умов взаюмної поваги.
Перспективами подальших досліджень у межах філософськоантропологічного вченнѐ можуть бути: проблеми розвитку дитини в
дошкільному періоді, оскільки значні антропологічні навантаженнѐ можна
зафіксувати лише в перші роки її життѐ й через антропогенез можна
індексувати виміри, що необхідні длѐ вивченнѐ психології учнѐ;
філософсько-антропологічне вченнѐ в акмеології навчаннѐ і вихованнѐ,
методологічні проблеми життютворчості особистості, феноменологічна та
культурна антропологіѐ в освіті, що відкрию можливість проведеннѐ кросскультурних порівнѐльних досліджень антропологічного підходу тощо.
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РЕЗЯМЕ
Аносов И. Философско-антропологическое учение как основа теории и практики
управлениѐ процессом профессиональной подготовки педагога.
В статье автор определѐет условиѐ эффективности управлениѐ
профессиональной подготовкой педагогов в рамках философско-антропологического
учениѐ и устанавливает составлѐящие управлениѐ процессом профессиональной
подготовки педагогов. В процессе исследованиѐ установлено, что условиѐми
эффективности управлениѐ профессиональной подготовкой педагогов в рамках
философско-антропологического учениѐ ѐвлѐятсѐ: улучшение управлениѐ за счет
вниманиѐ к дифференцированным потребностей студентов и преподавателей;
управление в контексте личностно-ориентированных цели, стратегии, структуры;
учет природных возможностей личности в процессе инновационной деѐтельности.
Перспективным направлением дальнейших исследований считаем анализ акмеологии
обучениѐ и воспитаниѐ в контексте философско-антропологического учениѐ.
Ключевые слова: философско-антропологическое учение, методологиѐ,
саморазвитие человека, личность, образование, гуманистическаѐ парадигма,
педагогическаѐ система, профессиональнаѐ подготовка, педагогика, антропогенез,
акмеологиѐ.

SUMMARY
Anosov I. Philosophical-anthropological doctrine as a basis for the theory and
practice of the teacher training process management.
The author defines the terms of management efficiency by training teachers in the
framework of philosophical and anthropological doctrine and establishes the constituent
components of the process of teachers training management. The study used the
interpretational and analytical method and critical-constructive analysis. With the help of
these methods it is established that the conditions of effectiveness of management of
teachers training in the framework of philosophical and anthropological doctrine are:
improved management attention due to the differentiated needs of students and teachers;
management in the context of student-oriented goals, strategy, structure; accounting natural
abilities of the individual in the process of innovation; increased attention to the
harmonization of relations and interaction between the subjects of the pedagogical process.
Management of the teachers training process on the basis of philosophical and
anthropological doctrine promotes humanistic outlook, the components of which can be
considered as an organic focus for each person as having some value and inalienable rights
and responsibilities; recognition of anthropological values (life, physical and mental health of
students, respect for their rights and freedoms) as a priority; the formation of the valuable
relation to each day and the period of life; recognition and the organic perception of
humanistic education (integral development of man as a person, harmony with nature,
society, by itself, create a comfortable emotional conditions in an educational institution). It
is focused on education as an important component of the educational process, as well as
interaction, dialogue, mutual movement of students and teachers to meet each other;
awareness that successfully train and educate only in conditions of mutual respect. The
results can be used in the preparation of curricula on pedagogy and history of pedagogy, in
the writing of textbooks and manuals for students.
Prospects for further research within the philosophical and anthropological doctrine
are: the problem of a child development in the preschool period, since significant
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anthropological load can be detected only in the first years of his life and can be indexed by
anthropogenic measurements needed for the study of the psychology of the student;
philosophical and anthropological acmeology doctrine in training and education,
methodological problems of vital and creative personality, phenomenological and cultural
anthropology in education, which opens the possibility of cross-cultural comparative studies
of the anthropological approach.
Key words: philosophical and anthropological teaching methodology, selfdevelopment of human personality, education, humanistic paradigm, educational system,
vocational training, education, anthropogenesis, acmeology.
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РОЗДІЛ VІІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
УДК 371.035:477
Майя Бабкіна
Національний університет «Львівська політехніка»

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ
ГРОМАДаНСЬКОГО ВИХОВАННа МОЛОДІ
У статтл розглѐнуто прлоритетнл науковл плдходи до органлзацлм процесу
громадѐнського вихованнѐ молодл. Зазначено, що дотриманнѐ цих плдходлв
забезпечить вихованнѐ громадѐнина-патрлота, ѐкому притаманнл моральна та
правова культура, громадѐнська зрлллсть л самосвлдомлсть, ѐкий поважаю лсторикокультурну спадщину свого народу, залучаютьсѐ до активном громадѐнськом длѐльностл
й соцлальном взаюмодлм, утверджуячи своя потребу в реаллзацлм особистлсних
цлнностей л власних свлтоглѐдних позицлй.
Ключові слова: громадѐнське вихованнѐ, науковий плдхлд, громадѐнська
зрлллсть, громадѐнська компетентнлсть, громадѐнська активнлсть, соцлальне
середовище, соцлальна взаюмодлѐ, лсторико-культурна спадщина.

Постановка проблеми. Політичні, економічні, соціальні зміни, ѐкі
відбуваятьсѐ на сучасному етапі в Україні, вимагаять формуваннѐ нового
типу громадѐнина – компетентного, з високим рівнем розвитку моральних
ѐкостей, здатного набувати необхідні навички громадѐнської активності й
соціальної взаюмодії, брати участь у вирішенні суспільно значимих
проблем своюї громади та країни. Саме тому набуваю актуальності
необхідність у розробці ефективних форм і методів реалізації системи
громадѐнського вихованнѐ особистості.
Аналіз актуальних досліджень. Актуальні проблеми громадѐнського
вихованнѐ молоді, інноваційні виховні технології формуваннѐ суспільноактивної особистості, філософсько-культурологічні та психолого-педагогічні
аспекти формуваннѐ громадѐнина висвітлені в дослідженнѐх
Р. Арцишевського, Т. Бакки, І. Беха, М. Боришевського, П. Вербицької,
В. Горбатенка, Н. Дерев’ѐнко, В. Іванчук, П. Кендзьора, Л. Корінної,
Л. Крицької, С. Познѐк, О. Пометун, С. Рѐбова, О. Сухомлинської,
І. Тараненко, Т. Титаренко, К. Чорної, М. Шимановського та ін. Успішна
організаціѐ процесу громадѐнського вихованнѐ молоді вимагаю
дотриманнѐ наукових підходів.
Мета статті – розкрити пріоритетні наукові підходи до організації
процесу громадѐнського вихованнѐ молоді в сучасних умовах
трансформації громадѐнського суспільства в Україні.
Виклад основного матеріалу. Реалізаціѐ мети й завдань
громадѐнського вихованнѐ молоді вимагаю дотриманнѐ наукових підходів
до організації цього процесу. Науковці виділѐять різні підходи до
вихованнѐ, що даять змогу глибше зрозуміти виховний процес, його
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шлѐхи та методи реалізації: аксіологічний, гуманістичний, індивідуальний,
індивідуально-творчий,
історичний,
комплексний,
контекстний,
особистісний, особистісно-діѐльнісний, парадигмальний, синергетичний,
соціокультурний, соціально-психологічний, суб’юктивний, суб’юктнодіѐльнісний, феноменологічний, функціональний тощо. У Концепції
громадѐнського вихованнѐ особистості в умовах розвитку української
державності
розглѐдаятьсѐ
конкретно-історичний,
діѐльнісний,
особистісно-зоріюнтований, системний наукові підходи *6+.
З метоя ефективної організації процесу громадѐнського вихованнѐ
молоді нами визначено й охарактеризовано кілька наукових підходів:
конкретно-історичний,
культурологічний,
діѐльнісний,
особистісно
оріюнтований, середовищний, компетентнісний, системний. Наукові підходи
до процесу вихованнѐ особистості-громадѐнина передбачаять, ѐк зазначено
в Концепції громадѐнського вихованнѐ особистості в умовах розвитку
української державності, що діѐ загальних закономірностей розвитку
громадѐнськості опосередковуютьсѐ впливом конкретно-історичних умов
життюдіѐльності суспільства загалом і кожного його членів зокрема *6+.
Проблеми розвитку громадѐнської освіти й вихованнѐ в педагогічній
теорії та практиці зумовляять необхідність застосуваннѐ конкретноісторичного підходу (С. Александрова, П. Вербицька, В. Горбатенко,
О. Кузьменко, І. Кучинська, В. Постовий, С. Рѐбов, О. Сухомлинська,
І. Тараненко, К. Чорна, М. Шимановський та ін.). Конкретно-історичний
підхід до громадѐнського становленнѐ особистості допомагаю усвідомити
актуальні завданнѐ громадѐнського вихованнѐ молоді, зрозуміти
необхідність державотворчих процесів у поюднанні з розбудовоя
громадѐнського суспільства. Цей підхід спрѐмований на формуваннѐ в
молодого поколіннѐ патріотичних почуттів у поюднанні з відчуттѐм
приналежності до світової спільноти. На думку В. Горбатенка,
упроваджуячи громадѐнську освіту, необхідно вберегти дітей від розриву
історичних часів, бездумного протиставленнѐ сучасності минулому або
ефемерному майбутньому. Порѐд із мобілізаціюя пізнавального
потенціалу попередньої епохи, потрібне досѐгненнѐ пляралізму й
рівноправності пізнавальних парадигм стилів мисленнѐ *5+. Таким чином,
здатність до осмисленнѐ результатів лядської діѐльності в історичному
минулому, знаннѐ основних проблем і напрѐмів розвитку сьогоденнѐ та
майбутнього й усвідомленнѐ особистої ролі в творенні змін сприѐять
формування громадѐнської зрілості молодої особистості.
Головноя закономірністя гуманістичного виховного процесу ю
розвиток особистості в соціальному середовищі, що відбуваютьсѐ через
засвоюннѐ культурних цінностей, ѐкі ю осередком духовного життѐ
суспільства, зміцняять громадѐнську юдність і цілісність соціуму. Розвиток
особистості в гармонії із загальнолядськоя й національноя культуроя
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залежить від рівнѐ засвоюннѐ базової культури. Ціюя закономірністя
обумовлений культурологічний підхід до вихованнѐ ѐк результат
накопиченнѐ досвіду соціальної, духовної, моральної, художньо-естетичної,
політично-правової, професійної, громадѐнської культури (В. Іванчук,
І. Юрмаков, О. Жорнова, О. Красовська, Н. Лавриченко, І. Лощенова,
В. Москаленко, О. Олійник, В. Оржехівський, П. Щербань та ін.).
Предметне поле культурологічного підходу охопляю питаннѐ про
сутність соціалізації ѐк феномена культури. З культурологічної точки зору,
ѐк зазначаю Н. Лавриченко, процес соціалізації забезпечую підтриманнѐ й
дія суспільних норм, цінностей і значень завдѐки їх утілення в структуру
поведінки та діѐльності індивідів через їх залученнѐ до соціальних ролей,
засвоюннѐ позитивних мотивацій і прийнѐтних у суспільстві значень *7+.
Соціалізаціѐ особистості ю процесом засвоюннѐ нея соціального
досвіду. І саме культура даю можливість лядині скористатисѐ найкращими
взірцѐми соціального досвіду минулого. Через розпредмеченнѐ форм
культури, акумульованих у соціальному досвіді, відбуваютьсѐ
розпредмеченнѐ суб’юктивності індивіда, зміни в його особистісних
ѐкостѐх. Культура в цьому випадку, на думку В. Москаленко, виступаю ѐк
система формотворень лядини *8+.
Культурологічний підхід до освіти, ѐк зазначаю І. Бех, –
цілеспрѐмований, побудований на наукових засадах процес залученнѐ
особистості до культури, у ході ѐкого здійсняютьсѐ передаваннѐ
багатовікового лядського досвіду від поколіннѐ до поколіннѐ і його
розвиток відповідно до сучасних реалій *3+.
Отже, цінності культури, що формуятьсѐ в умовах нашої української
дійсності, маять стати нормоя повсѐкденної діѐльності й оріюнтації її
громадѐн, елементом самоцінності кожної індивідуальності, складовоя
гуманістичної творчості її народу, що ю результатом тривалого розвитку
України. У цьому контексті громадѐнське вихованнѐ молоді ю оріюнтаціюя
на інтеріоризація цінностей самоя особистістя, створеннѐ культурного
середовища длѐ творчого саморозвитку, самовизначеннѐ й самореалізації
молодої особистості в громадѐнському суспільстві.
У соціально-психологічній і педагогічній літературі акцентуютьсѐ увага
на такому механізмі становленнѐ соціального досвіду особистості, ѐк
діѐльність, що ю, ѐк зазначаю В. Москаленко, і способом, і умовоя, і формоя
виѐвленнѐ культурно-історичного соціального досвіду *8+. Діѐльність – це
механізм, ѐкий дозволѐю перетворити сукупність зовнішніх впливів у
новоутвореннѐ особистості ѐк продуктів розвитку. Діѐльність, на думку
Г. Пустовіта, складаютьсѐ з окремих, переважно пов’ѐзаних між собоя дій, ѐкі
спрѐмовуятьсѐ усвідомленими цілѐми на досѐгненнѐ певних результатів *12+.
Відтак, розуміячи суспільні завданнѐ і шлѐхи їх вирішеннѐ, молодь маю
активно залучатисѐ до цих процесів, що визначаютьсѐ в громадѐнському
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вихованні діѐльнісним підходом (А. Гусюва, Л. Левченко, В. Москаленко,
О. Мухіна, Я. Пачковський, Г. Пустовіт, Н. аременко та ін.). Діѐльнісний підхід
передбачаю формуваннѐ громадѐнських ѐкостей особистості шлѐхом
активного залученнѐ до реальних дій, за цих умов вкладаячи свої почуттѐ,
енергія, знаннѐ, навички, що даю змогу перевірити на практиці громадѐнські
цінності. Окрім того, цей підхід передбачаю засвоюннѐ різних правил, норм,
звичаїв, що сформувались у процесі суспільного розвитку й потребі їх
засвоюннѐ у процесі долученнѐ особистості до культури суспільства.
Недостатнѐ увага в попередньому суспільно-політичному розвиткові нашої
країни до громадѐнського фактора, ѐк зазначаю В. Горбатенко, спричинила
відсутність динамізму лядського потенціалу [5].
Отже, можна стверджувати, що за нинішніх умов в Україні постаю
необхідність формуваннѐ в молодого поколіннѐ не лише усвідомленнѐ
демократичних змін, що відбуваятьсѐ в суспільстві, а й їх активного
залученнѐ до цих змін. Особистість, розуміячи суспільні завданнѐ, бачить
шлѐхи їх вирішеннѐ, усвідомляю своя роль у цьому процесі, бере в ньому
активну участь, реалізовую свої громадѐнські права, утверджую своя
свідому громадѐнську позиція.
Запровадженнѐ діѐльнісного підходу в навчально-виховний процес
передбачаю дослідженнѐ різних аспектів життюдіѐльності суспільства, участь
молоді у громадѐнській діѐльності, її взаюмодія із соціальними інституціѐми.
Активна участь у громадѐнській діѐльності, що базуютьсѐ на взаюмодії в
соціальному середовищі, формую гуманістичну спрѐмованість особистості.
Саме тому діѐльнісний підхід передбачаю не тільки активне залученнѐ до
діѐльності, а й самовизначеннѐ молодої особистості, ѐке детерміноване її
внутрішніми особливостѐми й ціннісними оріюнтаціѐми. У цьому контексті
особливого значеннѐ набуваю особистісно оріюнтований підхід.
Особистісно оріюнтований підхід до громадѐнського вихованнѐ
визначаю, що в центрі освітньо-виховного процесу стоѐть інтереси,
потреби, можливості, права та суверенітет молодої особистості (І. Бех,
І. Юрмаков, Н. Гоцкало, О. Голобородько, М. Красовицький, С. Подмазін,
О. Савченко, К. Чорна, І. акиманська та ін.). ак зазначаю І. Бех, метоя
особистісно оріюнтованого вихованнѐ ю формуваннѐ лядини ѐк
неповторної особистості, творцѐ самої себе і своїх обставин. Лише
особистісно оріюнтованому виховання під силу досѐгненнѐ особистісно
розвивальної мети, бо воно спрѐмоване на усвідомленнѐ вихованцем себе
ѐк особистості, на його вільне відповідальне самовираженнѐ *2+. Цей підхід
спрѐмований на вихованнѐ молодої особистості, ѐкій притаманне почуттѐ
гідності, справедливості, доброчинності, відповідальності, ѐка спроможна
свідомо обрати свій життювих шлѐх, самостійно приймати рішеннѐ й
самореалізовуватись у суспільстві. За такого підходу кожна особистість
сприймаютьсѐ ѐк самостійна цінність. Особистісно оріюнтований підхід
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здійсняютьсѐ за умови персоналізації виховної взаюмодії, рівноправного
співробітництва, партнерства.
Таким чином, особистісно оріюнтований підхід у вихованні молодого
громадѐнина забезпечую йому право на свободу вибору громадѐнської
позиції, сприѐю визначення своюї ролі й місцѐ в суспільстві, реалізовую
потреби його внутрішніх мотивацій, усвідомляячи своя значущість і
необхідність у державотворчих та життюво-особистісних процесах.
На основі психолого-педагогічних джерел можемо стверджувати, що
безпосереднім фактором, ѐкий впливаю на розвиток молодої особистості, ю
середовище (природне, соціальне, освітньо-виховне). Саме тому науковці
вважаять, що доцільно застосовувати середовищний підхід, ѐкий ю
особливим способом пізнаннѐ, розвитку й вихованнѐ молодого поколіннѐ
(А. Баль, С. Кириленко, Я. Мануйлов, В. Мелешко, В. Оржеховська,
К. Приходченко та ін.).
Важливу роль у формуванні особистості маю природне й соціальне
середовище, а також процес навчаннѐ і вихованнѐ. Зокрема, природне
середовище, тобто кліматичні та географічні умови, впливаю ѐк на
фізіологічний розвиток молодої лядини, так і на формуваннѐ її особистості
через спосіб життѐ, трудову діѐльність, звичаї, традиції тощо, що маю
безпосередній зв’ѐзок із соціальним середовищем. Тоді ѐк соціальне
середовище, що вклячаю в себе сімейне оточеннѐ, різні спільноти (родичі,
друзі, товариші, наставники, сусіди й інші групи лядей), засоби масової
інформації, державні та громадські організації тощо, маю найбільше
значеннѐ длѐ онтогенезу молодої особистості, впливаю на її соціалізація та
громадѐнське становленнѐ.
Аналіз психолого-педагогічних джерел даю підстави стверджувати,
що в процесі соціалізації виѐвлѐютьсѐ потѐг особистості до
самоутвердженнѐ в соціальному середовищі. ак стверджую А. Баль,
середовищний підхід забезпечую створеннѐ простору, у ѐкому, завдѐки
цілеспрѐмованій виховній діѐльності, уможливляютьсѐ розвиток
соціальності індивіда задлѐ його ефективного соціального становленнѐ й
перетвореннѐ на суб’юкт соціального розвитку самого себе і соціуму [1].
Саме тому необхідно оріюнтувати молоде поколіннѐ на соціальне
утвердженнѐ у процесі навчально-виховної діѐльності, де воно здобуваю
певні знаннѐ та норми суспільної поведінки. Через систему навчальних
дисциплін і позакласну діѐльність активно формуютьсѐ світоглѐд,
переконаннѐ, позиціѐ молодої особистості.
ак свідчить аналіз психолого-педагогічної практики, формуваннѐ
позитивних ѐкостей особистості та подоланнѐ наслідків впливу негативних
чинників здійсняютьсѐ в освітньо-виховному середовищі. Освітньо-виховне
середовище К. Приходченко розглѐдаю ѐк інноваційно-комунікативну
технологічну систему освіти України, оріюнтовану на те, щоб кожен, хто
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навчаютьсѐ, мав сприѐтливі комфортні умови длѐ розвитку й саморозвитку.
Технологіѐ створеннѐ освітньо-виховного середовища сприѐю домінування
інтелектуальної творчої праці особистості ѐк основного багатства та
надбаннѐ суспільства *10; 11+. Навчально-виховний процес відбуваютьсѐ
через розвиток свідомості особистості, емоційно-почуттюву сферу, навички,
уміннѐ, вчинки, діѐльність, спілкуваннѐ.
Саме тому особливого значеннѐ длѐ вихованнѐ молодих громадѐн
набуваю середовищний підхід, ѐкий застосовую різні варіанти взаюмодії
молоді з численними соціальними інституціѐми й агентами, оріюнтую
молоду особистість на соціальне утвердженнѐ у процесі навчальновиховної діѐльності, де вона набуваю певних знань і норм суспільної
поведінки. Сутність цього підходу полѐгаю в тому, щоб виховувати молодь у
середовищі, ѐке їх об’юдную ѐк спільність і через організація сприйнѐттѐ
середовища, що вдосконаляютьсѐ самоя особистістя за допомогоя
агентів соціального впливу та взаюмодії. Цей підхід спрѐмований на
громадѐнське становленнѐ молоді, на її активну соціальну взаюмодія у
вирішенні суспільно значимих проблем своюї громади, інтеграція
освітнього середовища, сім’ї й громадськості.
Длѐ того, щоб молода особистість могла успішно засвоїти соціальні
ролі і виконувати різні види діѐльності в суспільному житті, вона повинна
оволодіти певними ѐкостѐми, знаннѐми, уміннѐми, навичками, набути
соціальний досвід, вміти інтегруватись у динамічне суспільство, активно
діѐти і співпрацявати в соціальному середовищі, бути здатноя ефективно
вирішувати різні проблеми своюї громади. З метоя вихованнѐ такої
особистості в освіті застосовуять компетентнісний підхід (Т. Бакка,
П. Вербицька, І. Гушлювська, Р. Ювтушенко, І. Юрмаков, П. Кендзьор,
О. Кузьменко, С. Познѐк, О. Пометун, О. Овчарук та ін.).
Під понѐттѐм «компетентнісний підхід в освіті» розуміять, ѐк
зазначаю О. Пометун, спрѐмованість освітнього процесу на формуваннѐ й
розвиток основних базових і предметних компетентностей особистості.
Результатом такого процесу повинно бути формуваннѐ загальної
компетентності лядини, що ю сукупністя клячових компетентностей,
інтегрованоя ѐкістя особистості *9+.
Компетентнісний підхід спрѐмований на формуваннѐ клячових
соціальних компетентностей особистості в інтелектуальній, суспільнополітичній, економічній, духовній, професійній та інших сферах. Він
передбачаю поюднаннѐ теоретичних та практичних знань про найголовніші
сфери соціального життѐ, а також умінь і навичок длѐ успішного
здійсненнѐ особистістя різних видів діѐльності. Компетентність
розглѐдаять ѐк інтегровану ѐкість особистості, що поюдную знаннѐ, уміннѐ,
навички, досвід, ѐкі зумовляять готовність і здатність до вирішеннѐ
проблем у різних сферах суспільного життѐ. Компетентна особистість, на
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думку П. Вербицької, володію не лише знаннѐми, професійними
навичками, моральними ѐкостѐми, але й умію діѐти адекватно у
відповідних ситуаціѐх, застосовуячи ці знаннѐ на практиці і брати на себе
відповідальність за результати своюї діѐльності *4+.
Одніюя з клячових компетентностей особистості ю громадѐнська
компетентність ѐк сукупність громадѐнських знань і вмінь у різних сферах
суспільного життѐ, громадѐнських цінностей, ставлень, установок
(загальнолядських,
демократичних,
національних).
Громадѐнську
компетентність О. Пометун визначаю ѐк інтегровану характеристику
особистості, здатність, спроможність лядини активно, відповідально й
ефективно реалізовувати громадѐнські права й обов’ѐзки з метоя розвитку
демократичного суспільства *9+. Таким чином, компетентнісний підхід до
громадѐнського вихованнѐ молоді передбачаю, що найважливішим його
результатом ю громадѐнська зрілість особистості ѐк сукупність
компетентностей, що дозволѐять ефективно застосовувати здобуті
громадѐнські знаннѐ, уміннѐ, навички, досвід й бути здатноя активно
взаюмодіѐти в соціальному середовищі.
На сучасному етапі громадѐнське вихованнѐ молоді в Україні
формуютьсѐ всіюя системоя освіти. Вихованнѐ особистості розглѐдаютьсѐ ѐк
стійка багаторівнева система, що здатна розвиватисѐ та вдосконаляватисѐ,
ѐка складаютьсѐ із взаюмопов’ѐзаних між собоя компонентів: цільового,
змістового, діѐльнісного, результативного. Тому важливого значеннѐ у
виховному процесі набуваю системний підхід (О. Вишневський,
Н. Дерев’ѐнко,
Л. Макарова
та
ін.).
За
системного
підходу
системоутворявальним фактором ю ідеальний образ особистості, ѐка
досѐгла вершини свого розвитку, особистісний еталон індивідуальних,
соціальних, громадѐнських, професійних досѐгнень. Структурними
компонентами в системному підході ю не лише суб’юкт діѐльності, а й
система знань, навичок, умінь, мотивів тощо.
Системний підхід ю важливоя умовоя громадѐнського вихованнѐ,
ѐкий передбачаю розглѐд цілісного багаторівневого, іюрархічного,
взаюмозалежного, детермінованого відкритого процесу в його постійному
розвиткові й саморозвиткові *6+. Він вклячаю нероздільність процесу
навчаннѐ й вихованнѐ, що полѐгаю в їх органічному поюднанні,
підпорѐдкованості змісту, формуванні цілісної всебічно розвинутої
особистості, становленні її ѐк активного громадѐнина.
Висновки. З метоя ефективної організації процесу громадѐнського
вихованнѐ молоді нами були визначені й теоретично обґрунтовані
концептуальні наукові підходи: конкретно-історичний, культурологічний,
діѐльнісний, особистісно оріюнтований, середовищний, компетентнісний і
системний. Вищезазначені підходи спрѐмовані на вирішеннѐ актуальних
завдань громадѐнського вихованнѐ через використаннѐ історичної та
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культурної спадщини; на необхідність формуваннѐ громадѐнських ѐкостей,
цінностей, громадѐнської компетентності молоді шлѐхом її залученнѐ до
активної діѐльності в соціальному середовищі; на усвідомленнѐ того, що в
центрі освітньо-виховного процесу стоѐть інтереси, потреби, можливості,
права, суверенітет особистості; на розглѐд цілісного багаторівневого,
взаюмозалежного процесу в його постійному розвиткові. На наш поглѐд,
дотриманнѐ цих підходів забезпечить вихованнѐ громадѐнина-патріота,
ѐкому притаманні моральна і правова культура, громадѐнська зрілість та
самосвідомість, ѐкий поважаю історико-культурну спадщину свого народу,
залучаютьсѐ до активної громадѐнської діѐльності й соціальної взаюмодії,
утверджуячи своя потребу в реалізації особистісних цінностей і власних
світоглѐдних позицій.
Перспективи подальших наукових розвідок убачаюмо в розкритті
синтезу різних наукових підходів до громадѐнського вихованнѐ молоді, що
дасть змогу глибше зрозуміти виховний процес, його витоки, шлѐхи й
методи реалізації.
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РЕЗЯМЕ
Бабкина М. Научные подходы к организации процесса гражданского воспитаниѐ
молодёжи.
В статье рассмотрены приоритетные научные подходы к организации процесса
гражданского воспитаниѐ молодёжи. Отмечено, что применение этих подходов
обеспечит воспитание гражданина-патриота, которому свойственны моральнаѐ и
правоваѐ культура, гражданскаѐ зрелость и самосознание, который уважает
историко-культурное наследие своего народа, приобщаетсѐ к активной гражданской
деѐтельности и социальному взаимодействия, утверждает своя потребность в
реализации личностных ценностей и собственной мировоззренческой позиции.
Ключевые слова: гражданское воспитание, научный подход, гражданскаѐ
зрелость, гражданскаѐ компетентность, гражданскаѐ активность, социальнаѐ
среда, социальное взаимодествие, историко-культурное наследие.

SUMMARY
Babkina M. Scientific approaches to civic education process of young people.
The priority scientific approaches to civic education process of young people are
considered in the article. It has been underlined that the political, economic and social
changes, which are taking place at present in Ukraine, require a new type of citizen –
competent, with high levels of moral qualities, that can acquire the necessary skills of civic
activity and social interaction, participation in solving socially important problems of their
own community and country. The successful organization of the process of civic education of
youth requires compliance with scientific approaches (concrete historical, culturalknowledge, activity, personally-oriented, competence, environmental and system).
It has been analyzed that the scientific approaches are directed at solving urgent
problems of civic education through the use of historical and cultural heritage; on the need for
total formation of civil qualities, values, civic competence of youth by involving them in activities
in the social environment; on realization that interests, needs, opportunities, rights and
sovereignty of the personality are at the center of educational process; on formation of a special
consideration of the whole multilevel, interdependent process in its constant development.
It has been emphasized that the compliance with these approaches provides training
of a citizen-patriot, who is inherent in the moral and legal culture, civic maturity and selfawareness, who respects the historical and cultural heritage of his nation, is involved in civic
activity and social interaction, confirming his need for realization of personal values and his
personal world view.
The article studies the problem of the forming of the citizen in the social environment.
The young personality must possess certain qualities, knowledge, abilities, and skills, acquire
social experience, act actively and cooperate in the social environment, he/she must be able
to solve effectively the various problems of his own community.
Consequently, it can be argued, that the present situation in Ukraine is a necessity for
the formation on the younger generation not only awareness of democratic changes taking
place in society, but also their active involvement in these changes.
Key words: civic education, scientific approach, civic maturity, civic competence, civic
activity, social environment, social interaction, historical and cultural heritage.
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Харківська державна академіѐ культури

СОЦІАЛІЗАЦІа ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
У статтл розглѐнуто особливостл соцлаллзацлм лноземних студентлв.
Зосереджено увагу на необхлдностл врахуваннѐ в цьому процесл специфлки
соцлокультурного простору лнформацлйного сусплльства. Проаналлзовано роль
освлтньо-культурного середовища вищого навчального закладу ѐк компонента
соцлокультурного простору. Розкрито значеннѐ лнформацлйном соцлаллзацлм та
медласоцлаллзацлм у професлйному й особистлсному становленнл лноземних студентлв.
Акцентовано увагу на використаннл медлаосвлти у процесл соцлаллзацлм лноземних
студентлв. Запропоновано спецкурси длѐ лноземних студентлв, метоя ѐких ю
формуваннѐ лнформацлйном грамотностл та лнформацлйном культури.
Ключові слова: лноземнл студенти, соцлаллзацлѐ, лнформацлйна соцлаллзацлѐ,
медласоцлаллзацлѐ, лнформацлйна грамотнлсть, лнформацлйна культура, освлтньокультурне середовище, соцлокультурний простлр, лнформацлйне сусплльство.

Постановка проблеми. З 60-х рр. ХХ ст. лядство усвідомило існуваннѐ
інформаційного вибуху, ѐкий спричинив суттюве зростаннѐ кількості
інформації, що циркуляю в суспільстві, та необхідність створеннѐ спеціальних
засобів длѐ її обробки, збереженнѐ й використаннѐ, тобто виникненнѐ
сучасних технічних засобів і комунікаційних систем. Концепціѐ
інформаційного суспільства була сформульована наприкінці 60-х – на початку
70-х рр. ХХ ст. Важливоя складовоя інформаційного суспільства виступаю
соціокультурний простір, ѐкий пов’ѐзуютьсѐ з розвитком нових технологій та
засобів комунікації, передбачаю новий рівень міжкультурних контактів,
спрѐмованість на подоланнѐ культурних бар’юрів і культурних розбіжностей,
визначаю ціннісні й духовні оріюнтири соціуму. Сучасний соціокультурний
простір характеризуютьсѐ тим, що у ХХІ ст. актуалізувалисѐ основні проблеми
лядства, загостриласѐ необхідність філософського осмисленнѐ лядиноя
самої себе, суспільства, культури, розширилосѐ соціальне проблемне поле,
значно активізувалисѐ процеси масштабної трансформації суспільства.
Основним завданнѐм модернізації сучасної вищої освіти в Україні ю
підвищеннѐ ѐкості професійної підготовки фахівців длѐ іноземних країн,
конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці. Ефективність
фахової підготовки іноземних студентів і привабливість професійної освіти
багато в чому залежать від емоційно-психологічного задоволеннѐ освітнім
процесом, від результативності засвоюннѐ мови навчаннѐ ѐк засобу
спілкуваннѐ й оволодіннѐ професіюя. Важливу роль у професійному та
особистісному становленні лядини відіграю соціалізаціѐ, ѐка набуваю нових
ѐкостей у соціокультурному просторі інформаційного суспільства.
Унаслідок цього пошук інноваційних методів фахової підготовки, розробка
нових технологій навчаннѐ, посиленнѐ уваги до процесу соціалізації
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іноземних студентів в умовах іншомовного освітньо-культурного
середовища вищого навчального закладу та соціокультурного простору
країни навчаннѐ набуваять усе більшої актуальності.
Аналіз актуальних досліджень. Оскільки інформаційне суспільство
досліджуютьсѐ сьогодні в багатьох наукових працѐх, визначені
дослідниками його особливості та критерії дозволѐять усвідомити
специфіку й основні риси інформаційного соціуму, допомагаять лядині
оріюнтуватисѐ в тих процесах, ѐкі сьогодні визначаять її життѐ.
Інформаційне суспільства ѐк особливий вид суспільної формації, різновид
постіндустріального суспільства досліджували: А. Турен, П. СерванШрайбер, М. Понѐтовський, М. Хорхаймер, Я. Хабермас, Н. Лукман,
М. Мак-Ляен, Д. Белл, А. Тоффлер, Й. Масуда та ін. Сьогодні інформаційне
суспільство вивчаять: Г. Бортко, Д. Дяжев, О. Зощенко, А. Колодяк,
Н. Марчук, В. Іноземцев, Н. Кириллова, О. Кравченко, І. Меляхін,
Н. Моїсююв, М. Мунтѐн, А. Ракітов, А. Рижанова, В. Степанов, В. Шейко та ін.
Соціокультурний простір сучасного суспільства розглѐдаять: В. Буѐшенко, В. Бенін, Р. Гільѐмінова Б. Гершунський, Ю. Демерле, Н. Дуліна, О. Юстрина, І. Колінько, О. Кравченко, Н. Кириллова, Т. Кучинська, Я. Мануйлов,
Б. Мосальов, В. Суртаюв, Ю. Тітова, Т. Трухачова, І. Туліганова, Г. Філонов.
Питаннѐ впливу засобів масової комунікації на соціальний процес
досліджуять: Т. Алексююнко, Г. Лактіонова, А. Мудрик, А. Рижанова,
В. Шейко та ін. Особливості соціалізації в умовах інформаційного
суспільства
аналізуять:
Н. Гавриш,
І. Курліщук,
Н. Лавриченко,
Г. Лактіонова, А. Мудрик, Л. Найдьонова, О. Петрунько, В. Плешаков,
Т. Пушкарьова, А. Рижанова, С. Савченко, а. Шведова та ін. Різні аспекти
соціалізації іноземних студентів вивчаять: К. Буракова, Н. Грищенко, Дін
Сінь, І. Зозулѐ, Д. Порох, О. Резван, Сін Чжефу, В. Стрельцова, Ху Жунсі та ін.
Мета статті – розглѐнути специфіку соціалізації іноземних студентів у
контексті інформаційного суспільства, зосередити увагу на інформаційній
складовій соціалізаційного процесу ціюї категорії студентської молоді в
сучасному соціокультурному просторі.
Методи дослідження. У ході роботи використано такі методи
дослідженнѐ:
системний
аналіз
філософської,
культурологічної,
соціологічної, психолого-педагогічної, соціально-педагогічної літератури,
аналіз понѐтійно-термінологічної системи з метоя теоретичного вивченнѐ
проблеми соціалізації іноземних студентів у вищих навчальних закладах із
використаннѐ медіазасобів у контексті соціокультурного простору
інформаційного суспільства; теоретичне узагальненнѐ, синтез і аналіз з
метоя розкриттѐ основних особливостей процесу соціалізації іноземних
студентів у інформаційному суспільстві й ролі медіаосвіти в цьому процесі;
вивченнѐ і теоретичне осмисленнѐ практики використаннѐ медіаосвіти ѐк
засобу соціалізації іноземних студентів.
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Виклад основного матеріалу. У сучасному світі інформаціѐ стаю
основноя цінністя суспільства, інформаційні ресурси набуваять
доступності завдѐки розвиткові інформаційних технологій. В. Шейко
зазначаю, що «інформаційна цивілізаціѐ – це ѐкісно нова суспільнополітична формаціѐ, що йде на зміну матеріальній (техногенній) цивілізації
та прогресивно забезпечую освоюннѐ процесів інформатизації, ѐк
неминучого й загального періоду розвитку суспільства, пізнаннѐ і освоюннѐ
інформаційної моделі світобудови, а також загального усвідомленнѐ і
прийнѐттѐ юдності законів інформації у природі і суспільстві» *12, 201+.
Процеси, ѐкі відбуваятьсѐ в інформаційному суспільстві, маять
значний вплив на соціальний, психологічний і культурний розвиток
особистості, зумовляять зростаннѐ соціальної та психічної напруженості в
суспільстві. Інтенсифікаціѐ міграційних процесів, зокрема, освітньої міграції,
створяю умови длѐ взаюмопроникненнѐ і взаюмодії культур. У той самий час
розвиток сучасних засобів комунікації, інформаційних технологій, вихід
інформаційних потоків за межі державних кордонів спричинѐю інтеграція
національних культур в юдину світову, тобто відбуваютьсѐ культурна
глобалізаціѐ в інформаційному суспільстві, формуютьсѐ юдиний світовий
соціокультурний простір, світова спільнота й світова культура.
Провідну роль у цьому відіграю лядина, ѐка отримую значну свободу
вибору, розвитку власної індивідуальності шлѐхом активного використаннѐ
інформаційно-комунікаційних технологій сучасного суспільства. А. Рижанова
зазначаю: «У інформаційному суспільстві найвищоя цінністя ю лядина,
оскільки саме вона сприѐю збагачення культури соціуму, підвищую
диференційованість соціального життѐ, конкурентоспроможність суспільства,
регіону на міжнародній арені» *10, 309]. Лядина стаю не лише пасивним
споживачем інформації, але й отримую можливість відбирати її самостійно
відповідно до своїх внутрішніх потреб, тобто може самостійно конструявати
свою життѐ в соціокультурному просторі інформаційного суспільства.
Понѐттѐ «простір» ю базовим понѐттѐм гуманітарних наук,
дослідженнѐ ѐкого пов’ѐзуютьсѐ зі світоглѐдними проблемами.
О. Кравченко наголошую, що «понѐттѐ «простір», ѐке функціоную в різних
сферах знаннѐ, можна вважати одніюя з універсальних категорій, що
формуять систему культурних уѐвлень» [5, 10].
Соціокультурний простір пов’ѐзуютьсѐ з опануваннѐм соціумом певного
простору культури. Сутність цього понѐттѐ розкриваютьсѐ завдѐки концепції
П. Сорокіна, ѐкий уважав, що структура соціокультурної взаюмодії маю три
невіддільні складові: особистість ѐк суб’юкт взаюмодії; суспільство ѐк
сукупність індивідів, що взаюмодіять із соціокультурними відношеннѐми і
процесами; культура, ѐк сукупність значень, цінностей і норм, ѐкими
володіять особистості, що перебуваять у взаюмодії, і сукупність носіїв, ѐкі
об’юктивуять, соціалізуять і розкриваять ці значеннѐ *11, 218+.
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В. Буѐшенко стверджую: «Головне покликаннѐ соціокультурного
простору – забезпеченнѐ відтвореннѐ спільноти, ѐка ю його носіюм ѐк цілісної
соціокультурної системи. Це покликаннѐ реалізуютьсѐ в таких функціѐх:
1) накопиченнѐ, систематизаціѐ і транслѐціѐ певного досвіду суспільної
життюдіѐльності; 2) актуалізаціѐ та збагаченнѐ накопиченого досвіду» *1, 174+.
Особливості соціалізації в інформаційному суспільстві визначаятьсѐ
новими соціальними умовами, притаманними цьому суспільству. Зокрема,
спостерігаютьсѐ криза базових агентів соціалізації, серед ѐких родина, освіта,
працѐ, спорт. На тлі цього зростаю значеннѐ нетрадиційних агентів
соціалізації, серед ѐких особливе місце належить інформаційнокомунікаційним технологіѐм та медіазасобам, ѐкі стаять визначальними в
соціалізаційному процесі, завдѐки чому відбуваютьсѐ освоюннѐ віртуальної
реальності, що опредмечуютьсѐ через діѐльність особистості в подальшому.
А. Мудрик у процесі соціалізації лядини виокремляю чотири
компонети: стихійна соціалізаціѐ під час стихійної взаюмодії лядини й
суспільства, впливу на лядину різних життювих обставин; відносно
спрѐмована соціалізаціѐ, ѐка відбуваютьсѐ у процесі впливу держави на
обставини життѐ певних громадѐн; відносно соціально контрольована
соціалізаціѐ, ѐка відбуваютьсѐ шлѐхом планомірного створеннѐ умов длѐ
вихованнѐ лядини; більш або менш свідома самозміна особистості *8, 22+.
Звичайно, що іноземні студенти в Україні, перебуваячи в її соціокультурному
просторі, стикаятьсѐ з усіма визначеними А. Мудриком складовими
соціалізації. Контактуячи з різними представниками українського соціуму,
іноземні студенти зазнаять впливу стихійної соціалізації, оскільки
потраплѐять у соціокультурному просторі України в різні життюві обставини,
часто досить складні, що обтѐжуятьсѐ незнаннѐм мови, невміннѐм
установлявати продуктивну взаюмодія з місцевими жителѐми. Відносно
спрѐмована соціалізаціѐ реалізуятьсѐ в тому, що державними органами в
Україні (Державна міграційна служба, Міністерство освіти і науки тощо)
регуляятьсѐ правила перебуваннѐ та навчаннѐ іноземців. Але
найважливішоя длѐ іноземних громадѐн, ѐкі приїхали в Україну з метоя
отриманнѐ вищої освіти, ю відносно соціально контрольована соціалізаціѐ, що
відбуваютьсѐ в освітньо-культурному середовищу вищого навчального
закладу, де здобуваю освіту іноземний громадѐнин, оскільки саме
навчальний заклад бере на себе вся відповідальність за його перебуваннѐ в
Україні. Крім того, саме в навчальному закладі відбуваютьсѐ професійне
становленнѐ фахівцѐ. У процесі соціального вихованнѐ ѐк відносно соціально
контрольованої соціалізації відбуваютьсѐ також самозміна особистості
іноземного студента, тобто реалізуютьсѐ четверта складова соціалізації. Отже,
у соціокультурному просторі України, ѐкий ю простором інформаційного
суспільства, реалізуятьсѐ всі чотири компоненти процесу соціалізації
іноземних студентів.
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У сучасному соціумі значно зростаю роль соціально контрольованої
соціалізації, тобто соціального вихованнѐ в умовах викликів інформаційного
суспільства. А. Рижанова зазначаю: «Соціальне вихованнѐ забезпечую
становленнѐ та розвиток лядини ѐк соціального суб’юкта певної культури,
лядства, де засвоюнні соціальні цінності відіграять роль його двигуна. Через
поширеннѐ соціальних цінностей в індивідуальній і суспільній свідомості
соціальне вихованнѐ зміцняю доцентрові прагненнѐ соціуму, наповняю його
унікальним змістом, формуячи з нього самостійний соціальний суб’юкт
регіону світу та лядства, ѐкий також здатен до самопізнаннѐ й
самореалізації» *10, 303+. Головну роль у процесі соціалізації іноземних
студентів відіграю саме відносно соціально контрольована соціалізаціѐ, що
відбуваютьсѐ в освітньо-культурному середовищі ВНЗ, ѐке ю компонентом
сучасного соціокультурного простору: студент-іноземець не може існувати
ізольовано, обмежуватисѐ лише міжособистісноя взаюмодіюя в освітньокультурному середовищі вищого навчального закладу, де навчаютьсѐ, він
постійно контактую з представниками українського соціокультурного
простору, ѐкий ю простором інформаційного суспільства, де головноя
цінністя виступаять знаннѐ й інформаціѐ, а сучасним засобом отриманнѐ
інформації стаять нові медіа, ѐкі суттюво впливаять на всі сфери
життюдіѐльності студента-іноземцѐ. Починаячи свою навчаннѐ в Україні,
іноземні студенти змушені долати інформаційні бар’юри і шукати шлѐхи длѐ
ефективності цього подоланнѐ не лише у професійній сфері, а й у
соціокультурній діѐльності. ак зазначаю В. Шейко, «освіта і вихованнѐ ю
основним шлѐхом перебудови лядського мисленнѐ й моралі. акщо це
завданнѐ відповідно не вирішуютьсѐ, то сучасні технології можуть призвести
не до розвитку особистості, а до її деформації через невідповідне
використаннѐ комп’ятерної й телекомунікативної техніки, зловживаннѐ нея»
[12, 218+. Саме тому зростаю значеннѐ соціалізації ѐк процесу засвоюннѐ
іноземними студентами досвіду та ціннісних оріюнтацій нового соціуму, що
уможливляю опануваннѐ ними нових соціальних ролей у соціокультурному
просторі інформаційного суспільства.
Сьогодні
особлива
увага
приділѐютьсѐ
студентському
самоврѐдування ѐк засобу вихованнѐ молоді, саме тому при студентській
раді Харківської державної академії культури (ХДАК) було створено Центр
міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції іноземних студентів,
основним завданнѐм ѐкого ю формуваннѐ сприѐтливих умов щодо
соціалізації іноземних студентів у новому освітньо-культурному
середовищі ВНЗ і українському соціокультурному просторі. У межах
діѐльності Центру студентами, викладачами та співробітниками ХДАК
здійсняютьсѐ науковий пошук, виробленнѐ стратегії і координаціѐ
діѐльності із соціального вихованнѐ іноземних студентів у підрозділах
академії, розроблѐютьсѐ програма соціально-педагогічного супроводу
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процесу соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному
середовищі вищого навчального закладу та її експериментальна перевірка.
Центр також сприѐю координації взаюмодії іноземних студентів із
представниками соціокультурного простору України за межами освітньокультурного середовища, організовуячи зустрічі, круглі столи, бесіди за
участя видних митців, представників громадськості, працівників різних
установ, із ѐким пов’ѐзуютьсѐ забезпеченнѐ життюдіѐльності іноземних
студентів в Україні (медичні заклади, правоохоронні органи, банківські
установи, культурно-мистецькі заклади тощо).
У соціокультурному просторі інформаційного суспільства класичне
розуміннѐ понѐттѐ соціалізації ѐк процесу засвоюннѐ індивідом зразків
поведінки, соціальних норм і цінностей, психологічних настанов, знань та
навичок, ѐкі уможливляять успішне функціонуваннѐ лядини в соціумі,
розширяютьсѐ за рахунок засвоюннѐ інформаційної культури й досвіду
роботи з інформаціюя та інформаційними технологіѐми. Процес
соціалізації також набуваю інформаційного аспекту, із ѐким пов’ѐзуятьсѐ
такі понѐттѐ, ѐк: «інформаційна соціалізаціѐ», «медіасоціалізаціѐ»,
«інформаційна грамотність», «інформаційна культура» особистості.
ак зазначаю В. Жилкін, «сутність процесу інфосоціалізації полѐгаю в
тому, що це двосторонній процес, ѐкий вклячаю в себе, з одного боку,
засвоюннѐ особистістя значущого длѐ неї інформаційного досвіду шлѐхом
залученнѐ до інформаційного простору (інформаційної інфраструктури),
системи інформаційних зв’ѐзків, з іншого боку, процес активного відтвореннѐ
індивідом інформаційних зв’ѐзків за рахунок власної інформаційної
діѐльності, активного вкляченнѐ в інформаційний простір» [3, 40–41].
Важливість інформації в житті суспільства обумовляютьсѐ потребами
будь-ѐкої сфери життѐ у використанні інформаційних ресурсів, новітніх
інформаційних технологій. Обов’ѐзковоя вимогоя до сучасного фахівцѐ ю
володіннѐ ним інформаційноя грамотністя, інформаційноя культуроя, ѐка
проѐвлѐютьсѐ не лише в умінні усвідомити та сформулявати інформаційний
запит, але й в умінні усвідомлено обирати джерела інформації, здатності
створявати, зберігати, розповсяджувати й використовувати інформація.
Тому одним із найважливіших напрѐмів соціально-педагогічної діѐльності
щодо соціалізації молоді ю формуваннѐ інформаційної грамотності та
інформаційної культури студентів, зокрема іноземних.
Х. Лау інформаційну грамотність розумію ѐк наѐвність знань і вмінь,
необхідних длѐ виконаннѐ таких завдань, ѐк: ефективний пошук інформації, її
організаціѐ та реорганізаціѐ, ідентифікаціѐ інформації, придатної длѐ
виконаннѐ певного завданнѐ чи розв’ѐзаннѐ певної проблеми, інтерпретаціѐ
й аналіз знайденої, вилученої інформації, оцінка точності і надійності
інформації, ѐка забезпечую дотриманнѐ етичних норм та правил
користуваннѐ отриманоя інформаціюя під час переданнѐ і представленнѐ
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результатів аналізу й інтерпретації іншим особам; використаннѐ інформації
під час здійсненнѐ певних дій, спрѐмованих на результат [7, 14]. З інформаційноя грамотністя безпосередньо пов’ѐзуютьсѐ понѐттѐ інформаційної
культури особистості. На думку Н. Гендіної, «з філософської точки зору
інформаційна культура виступаю важливим компонентом духовної культури
суспільства в цілому, різних соціальних груп, окремої особистості» [2, 44].
У ХДАК програма з формуваннѐ інформаційної грамотності та
інформаційної культури іноземних студентів, ѐка ю складовоя програми
соціально-педагогічного супроводу соціалізації іноземних студентів, містить
такі спецкурси: «Основи документознавства та бібліотекознавства» (длѐ
іноземців, ѐкі навчаятьсѐ на підготовчому відділенні), «Основи
інформаційної грамотності» (адресований іноземним студентам першого
курсу), «Інформаційна культура» (длѐ іноземних студентів 2–4 курсів),
«Інформаційна культура та науково-дослідна діѐльність» (длѐ іноземних
громадѐн, ѐкі навчаятьсѐ в магістратурі та аспірантурі ХДАК). Основна мета
спецкурсів – підготовка майбутніх фахівців соціокультурної сфери длѐ
зарубіжних країн до успішної самореалізації в умовах інформаційного
суспільства та суспільства знань. Кожен із спецкурсів маю своя специфіку й
вибудовуютьсѐ відповідно до етапів процесу соціалізації іноземних студентів,
ѐка, на нашу думку, складаютьсѐ із соціальної адаптації, соціальної інтеграції
та соціальної індивідуалізації. Під час проведеннѐ спецкурсів вирішуятьсѐ
такі завданнѐ: усуненнѐ причин невизначеності інформаційного запиту;
уміннѐ аналізувати власну інформаційну поведінку та йти шлѐхом «від
невідомого до відомого»; необхідність аналізу документів; уміннѐ
опрацьовувати масиви інформації з використаннѐм методів реферуваннѐ й
аналізу документопотоку; уміннѐ формувати власні тематичні (проблемні)
списки бібліографічних джерел і повнотекстової бази даних; уміннѐ шукати
раціональні та діюві шлѐхи отриманнѐ інформації; уміннѐ комплексно
використовувати різноманітні канали отриманнѐ інформації; уміннѐ чітко й
доказово викладати результати власних досліджень; створеннѐ уѐвленнѐ про
професійне читаннѐ ѐк засіб отриманнѐ обсѐгу знань, ѐкі будуть затребувані в
майбутньому; уміннѐ враховувати авторське право.
Інформаційна соціалізаціѐ особистості обумовляютьсѐ впливом
медіазаосбів на процес соціального вихованнѐ лядини. Сьогодні зростаю
увага педагогів та психологів до вивченнѐ ролі медіазасобів у становленні
особистості в інформаційному суспільстві. І. Курлішук визначаю соціалізація
студентської молоді засобами масової комунікації «ѐк динамічний,
безперервний процес взаюмодії студентів із інститутом ЗМК, що обумовляю
активне засвоюннѐ студентами системи соціальних норм, цінностей, ѐкі
трансляятьсѐ засобами мас-медіа, і перетвореннѐ їх у власну систему
соціальних установок, ціннісних оріюнтацій, що забезпечуять становленнѐ
особистості й гармонійне входженнѐ до соціуму» *6, 11+.
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О. Петрунько ѐк конкурентоздатну альтернативну модель соціалізації
пропоную модель медіасоціалізації, ѐка «передбачаю, що аудіовізуальні медіа
перебираять на себе культурно-просвітницьку, освітньо-виховну та
соціалізаційну функції, ѐкі досі виконували традиційні інститути соціалізації»
[9, 12+. На думку дослідниці, «медіа не просто набуваять статусу
альтернативного чинника та інституту соціалізації, а й активно витіснѐять
традиційні інститути за межі соціалізаційного процесу» *9, 16+. Оскільки
іноземні студенти, потраплѐячи у соціокультурний простір України, змушені
постійно вступати у взаюмодія із сучасними медіазособами не лише в
освітньому процесі, а й у повсѐкденному житті, необхідно приділѐти належну
увагу цьому аспекту соціалізації, у першу чергу в освітньо-культурному
середовищі ВНЗ, а також в українському соціокультурному просторі. У зв’ѐзку
цим актуалізуютьсѐ питаннѐ використаннѐ медіаосвіти у процесі професійного
та особистісного становленнѐ іноземних студентів.
В Україні увага до медіаосвіти посилиласѐ лише в останні роки.
Зростаннѐ інтересу до проблем медіаосвіти стало передумовоя створеннѐ
та схваленнѐ в 2010 році «Концепції впровадженнѐ медіаосвіти в Україні»,
головноя метоя ѐкої ю розбудова ефективної системи медіаосвіти заради
всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаюмодії із
сучасноя системоя медіа. Згідно з ціюя «Концепціюя», медіаосвіта ю
частиноя освітнього процесу, спрѐмованоя на формуваннѐ в суспільстві
медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної
взаюмодії із сучасноя системоя мас-медіа *4+.
Успішність медіасоціалізації іноземних студентів залежить від
особливостей освітньо-культурного середовища ВНЗ, ѐке покликано
забезпечити сприѐтливі умови длѐ активного входженнѐ іноземного
студента до нового соціуму, набуттѐ ним базових елементів нової
культури, а також маю у своїй структурі значний спектр освітніх ресурсів,
серед ѐких особливо актуальними нині вважаятьсѐ мультимедійні засоби,
складовоя ѐких ю різноманітні відеоматреіали, зокрема етнографічного
змісту, оскільки одніюя з форм впливу ЗМК на соціалізація молоді,
зокрема іноземних студентів, ю транслѐціѐ інформації про культуру країни
перебуваннѐ. Продемонструвати реальні соціокультурні ситуації й
прокоментувати їх в умовах навчаннѐ допомагаю робота з відеофільмами,
оріюнтованими на етнографічну культуру.
Оскільки сучасний навчально-виховний процес підготовки іноземних
студентів недостатньо забезпечений навчальноя відеопродукціюя
етнографічного змісту, нами разом із іноземними та українськими
студентами Харківської державної академії культури створяютьсѐ цикл
навчальних відеофільмів етнокультурного змісту «Україна очима іноземних
студентів». Активне впровадженнѐ в життѐ молодої лядини новітніх
інформаційних технологій створяю умови щодо можливостей лядини бути
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не лише споживачем інформації, але і її творцем, що впливаю на формуваннѐ
активної життювої позиції особистості. Робота над створеннѐм навчальних
відеофільмів із подальшим використаннѐм цих фільмів в освітній діѐльності
за участя авторів екранного продукту сприѐю формування професійних
навичок майбутніх фахівців медіасфери, що складаять їхня професійну
компетентність, а також оптимізації та інтенсифікації освітнього процесу,
розвитку пізнавальної активності іноземних студентів, формування навичок
міжкультурної комунікації й міжетнічної толерантності, реалізую положеннѐ
«Концепції впровадженнѐ медіаосвіти в Україні» щодо розвитку того, хто
вчитьсѐ створявати власний медіапродукт.
Реалізаціѐ подібних творчих відеопроектів розширяю взаюмодія
іноземних студентів із різними суб’юктами українського соціокультурного
простору. Така взаюмодіѐ може реалізуватисѐ також шлѐхом використаннѐ у
процесі мовної підготовки іноземних студентів відеозаписів сяжетів випусків
новин українського телебаченнѐ, ѐкі даять змогу студентам-іноземцѐм
долучитисѐ до соціокультурних процесів українського суспільства, що сприѐю
гармонізації їхніх стосунків із освітньо-культурним середовищем вищого
навчального закладу та українським соціокультурним простором. Також
відбуваютьсѐ знайомство іноземних студентів з українським художнім
кінематографом, зокрема, переглѐд та докладний аналіз таких художніх
фільмів, ѐк «Лісова піснѐ. Мавка» (1980 р., режисер Я. Іллюнко), «Тіні забутих
предків» (1964 р., режисер С. Параджанов), «Вечір на Івана Купала» (1968 р.,
режисер Я. Іллюнко) та ін. Художній фільм дозволѐю дати іноземним
студентам наочні уѐвленнѐ про традиції української культури, цінності,
стереотипи й реалії українського соціуму. Використаннѐ художніх фільмів
етнокультурного змісту підвищую мотивація та активність навчаннѐ, створяю
сприѐтливі умови длѐ самостійної роботи іноземних студентів, допомагаю
формувати їхня лінгвокультурну компетентність. Відеотекст художнього
фільму містить візуальну інформація про місце події, зовнішній виглѐд і
невербальну поведінку учасників певної комунікативної ситуації.
Використаннѐ художніх фільмів у процесі мовної підготовки іноземних
студентів розвиваю критичне мисленнѐ, комунікативні здібності, вчить
оцінявати й інтерпретувати медіатексти, що і виступаю реалізаціюя
медіаосвіти іноземних студентів, оскільки безпосереднім завданнѐм
медіаосвіти ю формуваннѐ таких важливих умінь і навичок, ѐк аналіз
отримуваної з різноманітних джерел інформації, її структуруваннѐ та
категоризаціѐ, виділеннѐ найбільш значущих аспектів, визначеннѐ
достовірності, оцінка ѐкості медіаповідомлень.
Висновки.
Таким
чином,
у
соціокультурному
просторі
інформаційного суспільства процес соціалізації не втрачаю своюї
актуальності, а набуваю нового аспекту – інформаційного, тому,
досліджуячи соціалізація іноземних студентів, ми не маюмо ігнорувати її
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інформаційну складову. Зі вступом лядства в інформаційне суспільство
актуальним стаю вивченнѐ особливостей впливу на процес соціалізації
молоді сучасних медіазасобів, ѐкі трансформуять також процес
соціалізації іноземних студенів, оскільки суттюво впливаять на їхні
адаптаційні та інтеграційні можливості в умовах освітньо-культурного
середовища вищого навчального закладу й соціокультурного простору
країни навчаннѐ. Оскільки життюдіѐльність іноземних студентів в Україні не
обмежуютьсѐ лише освітньо-культурним середовищем, а пов’ѐзуютьсѐ із
соціокультурним простором України, важливо в процесі соціалізації
іноземних студентів ураховувати властивості та функції цього простору із
залученнѐм сучасних медіазасобів й використаннѐм в освітньому процесі
інформаційно-комунікаційних технологій з урахуваннѐм аспектів
медіаосвіти. Інформаційна та медіасоціалізаціѐ іноземних студентів ю
важливоя складовоя їхньої професійної підготовки, соціального
становленнѐ й соціального розвитку, тобто складовоя їхньої соціалізації ѐк
особистості, здатної до продуктивної професійної і соціокультурної
діѐльності в соціокультурному просторі інформаційного суспільства.
Перспективою подальших наукових розвідок вважаюмо вивченнѐ
ролі соціально-педагогічного супроводу соціалізації іноземних студентів у
налагодженні
взаюмодії
іноземних
студентів
із
українським
соціокультурним простором з урахуваннѐм його специфіки ѐк простору
інформаційного суспільства.
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РЕЗЯМЕ
Билык Е. Социализациѐ иностранных студентов в социокультурном
пространстве информационного общества.
В статье рассматриваятсѐ особенности социализации иностранных
студентов. Сосредоточено внимание на необходимости учитывать в этом процессе
специфику социокультурного пространства информационного общества. Проанализирована роль образовательно-культурной среды вуза как компонента социокультурного пространства. Раскрыто значение информационной социализации и медиасоциализации в профессиональном и личностном становлении иностранных студентов.
Акцент сделан на использовании медиаобразованиѐ в процессе их социализации
Предложены спецкурсы длѐ иностранных студентов, целья которых ѐвлѐетсѐ
формирование их информационной грамотности и информационной культуры.
Ключевые слова: иностранные студенты, социализациѐ, информационнаѐ
социализациѐ, медиасоциализациѐ, информационнаѐ грамотность, информационнаѐ
культура, образовательно-культурнаѐ среда, социокультурное пространство,
информационное общество.

SUMMARY
Bilyk O. Socialization of the international students in the sociocultural environment
of information society.
The aim of this paper is to examine the specific character of the international
students’ socialization according to the features of information society, focus on the
information component of socialization process of this category of student youth in
sociocultural environment.
Research methodology. The paper provides theoretical foundations of reforming the
content of education in Ukraine, conceptual provisions for the development of education in
our country and its integration into the world educational environment.
Results. The author demonstrates the importance of taking into account the features
of sociocultural environment of information society in the process of the international
students’ socialization. Special attention is paid to socialization of the international students.
The paper presents the following stages of socialization: social adaptation, social integration
and social individualization. The features of their information and media socialization as the
components of socially controlled socialization as well as the use of the elements of media
education in the process of social education are identified.
Media education is considered in the present day educational process of the
international students as the development of their personality by means of mass media
aimed at forming the culture of communication, creative and communicative abilities, critical
thinking, skills of perception, interpretation, analysis and evaluation of media texts as well as
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studying various ways of self expression through up-to-date information technologies. The
author presents the special courses aimed at developing information literacy and information
culture of the international students in the process of socialization.
The practical significance. The information contained in this paper may be used in
practice to support the correspondence of international students’ education in our country to
its integration into the world scientific, educational and cultural environment.
Prospects of further research are considered as the study of the role of social and
pedagogical support of the international students socialization in developing interaction
between international students and Ukrainian sociocultural environment taking into account
its features as the environment of information society.
Key words: international students, socialization, information socialization, media
socialization, information literacy, information culture, educational and cultural
environment, sociocultural environment, information society.
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ РЕГУЛаТИВИ ЗАСОБІВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННа ДІТЕЙ
РІЗНОЇ СТАТІ: ДАНИНА ТРАДИЦІЇ ЧИ ЗАПОРУКА СПАДКОЮМНОСТІ
ПОКОЛІНЬ?
У статтл проаналлзовано деѐкл засоби традицлйного слмейного вихованнѐ
длтей в украмнськлй селѐнськлй родинл ХІХ – поч. ХХ ст. Досллдженнѐ ґрунтуютьсѐ на
теоретико-методологлчних засадах гендерного плдходу, що дозволило довести
лсторичну й соцлокультурну сконструйованлсть уѐвлень про влдмлнностл млж
статѐми длтей; розкрити процес засвоюннѐ длтьми соцлальних ролей, видлв
длѐльностл, ѐкл визначенл длѐ них сусплльством лз моменту народженнѐ, у залежностл
влд мх приналежностл до чоловлчом або жлночом статевих груп. Особливу увагу
закцентовано на тому, що насиченлсть статево-рольовими стандартами процесу
слмейного вихованнѐ ю усталеноя традицлюя, сллдуваннѐ ѐклй певним чином зумовляю
люрархлчний розподлл у сусплльствл економлчних л соцлальних ресурслв влдповлдно до
статевом приналежностл.
Ключові слова: слмейне вихованнѐ, соцлокультурнл регулѐтиви, традицлйнл
засоби вихованнѐ, гендерний плдхлд, гендерний аналлз, длти рлзном статл.

Постановка проблеми. Шлѐх до розуміннѐ майбутнього науки, у тому
числі й педагогічної, простѐгаютьсѐ через розуміннѐ її теперішнього і минулого крізь призму нових науково-дослідницьких методик. У контексті вивченнѐ історико-педагогічної дійсності перспективним, на наш поглѐд, ю метод
гендерного аналізу – процес збору кількісних, ѐкісних даних і їх розглѐд на
предмет виѐвленнѐ диференціації за ознакоя статі в освітньо-виховних
процесах і аналіз цього феномену з точки зору критерія гендерної рівності.
Актуальність історико-педагогічних розвідок проблеми сімейного
вихованнѐ дітей різної статі з позиції сучасного наукового знаннѐ
визначаютьсѐ завданнѐм створеннѐ рівноправних гендерних відносин у
сучасній українській родині та недостатньоя присутністя егалітарної
складової у процесі родинного вихованнѐ дітей. Длѐ історико-педагогічних
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досліджень особливий інтерес становить період ХIХ – поч. ХХ ст., ѐкий
представлено різноманіттѐм засобів і форм вихованнѐ, що знайшли свою
відображеннѐ у фольклорі, народних традиціѐх, звичаѐх, обрѐдах,
віруваннѐх, народних іграх тощо.
Зауважимо, що вітчизнѐна педагогіка сімейного вихованнѐ виникла
ѐк практика, а педагогічні ѐвища прослідковувалисѐ в усіх сферах життѐ
українських селѐн. У зв’ѐзку з цим застосуваннѐ гендерного аналізу
забезпечую можливість:
1) вивченнѐ усього досвіду взаюмодії дітей різної статі з батьками,
іншими дорослими, дитѐчоя субкультуроя, громадоя;
2) доведеннѐ того, що уѐвленнѐ про відмінності між статѐми дітей ю
історично й соціокультурно сконструйованими;
3) розкриттѐ процесу засвоюннѐ дітьми соціальної ролі, видів
діѐльності, ѐкі визначені длѐ них суспільством із моменту народженнѐ, у
залежності від приналежності їх до чоловічої або жіночої статевих груп;
4) з’ѐсуваннѐ причин виникненнѐ та укоріненнѐ традиційних моделей
взаюмовідносин учасників виховного процесу, їхніх характерних рис, а також
установленнѐ наслідків їх функціонуваннѐ на рівні соціуму тощо.
Аналіз актуальних досліджень. Вивченнѐ праць провідних
вітчизнѐних гендерологів (Т. Дороніної, В. Кравцѐ, Н. Кутової, О. Луценко,
О. Петренко та ін.) дозволѐю нам зазначити, що працяячи з історикопедагогічними джерелами, гендерний аналіз може бути використаний
задлѐ розкриттѐ джерел і механізмів відтвореннѐ міжстатевої іюрархії,
засобів пригніченнѐ «фемінного», поѐсненнѐ структури культурно
вибудованого
патріархального
укладу
освітнього
простору
й
диференційованих підходів до вихованнѐ дітей різної статі. Здійсненнѐ
гендерного аналізу дозволѐю нам розкрити відмінний зміст, принципи,
мету й засоби вихованнѐ хлопчиків і дівчаток, оцінити наслідки
соціостатевої нерівності дітей різної статі в певний історичний період,
зокрема доби українського селѐнства.
Мета статті – застосовуячи методологія гендерних досліджень,
проаналізувати деѐкі засоби, що були характерними традиційному
сімейному виховання дітей в українській селѐнській родині ХІХ – поч. ХХ ст.
Методи дослідження. Оскільки гендерна теоріѐ досліджую питаннѐ
природи та специфіки функціонуваннѐ гендерних стереотипів у культурі, у
ѐкості одиниці аналізу нами обрано репрезентації таких стереотипів у
змістовому й організаційному наповненні засобів сімейного вихованнѐ
зазначеного періоду.
Зауважимо, що під змістовим наповненнѐм ми розуміюмо
відображеннѐ в таких засобах: 1) стереотипів маскулінності-фемінності; 2)
стереотипів, пов’ѐзаних із закріпленнѐм сімейних ролей хлопчиків і
дівчаток у відповідності зі стаття; 3) стереотипів щодо розподілу праці між
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дітьми різних статей і відмінностей у їхній господарчо-виробничій
діѐльності. Під організаційними характеристиками – відповідність
традиційних засобів сімейного вихованнѐ засобам конструяваннѐ
батьками гендерної ролі дітей у родині. Так, сучасними дослідниками,
зокрема Р. Хартлі *цит. за 4, 23+, обґрунтовані такі засоби:
1) маніпулѐціѐ (програмуваннѐ й контроляваннѐ такої поведінки
дітей, ѐка вважаютьсѐ притаманноя длѐ осіб чоловічої або жіночої статей);
2) вербальна апелѐціѐ (схваленнѐ батьками конкретних моделей
поведінки дітей, ѐкщо вони відповідаять їхній статі, або критичних
зауважень у випадку їхньої невідповідності);
3) каналізаціѐ (спрѐмуваннѐ уваги дітей на певний об’юкт, предмети,
ѐкі, на думку батьків, відповідаять їхній статі);
4) демонстраціѐ діѐльності (заохоченнѐ дітей до наслідуваннѐ
поведінки дорослих відповідної статі: «дівчата, ѐк мами, хлопчики, ѐк татусі»).
Виклад основного матеріалу. Працяячи з етнографічним
(М. Білозерський, Ю. Грицак, М. Дерлицѐ, В. Милорадович та ін.),
етнопедагогічним (М. Грушевський, Н. Заглада, З. Кузелѐ та ін.)
матеріалом, нами встановлено, що засоби, ѐкі обирали та застосовували
батьки у процесі родинного вихованнѐ ХІХ – поч. ХХ ст. у цілому були
однаковими ѐк длѐ хлопчиків, так і длѐ дівчаток. Такими в селѐнській
родині досліджуваного періоду були слово, фольклор, авторитет, працѐ,
ідеали, природа, побут, звичаї, традиції, суспільний досвід, мікроклімат,
громадська думка, мистецтво, іграшки, свѐта, символи, реліквії тощо.
Одначе, їхню функціональне значеннѐ, зазвичай, було відмінне з оглѐду на
стать дітей і батьків. Проаналізуюмо деѐкі з них.
Так, гендерний аналіз архівних джерел дозволив визначити, що ѐкщо
учасниками ігор були дівчатка, то батьки шлѐхом вербальних апелѐцій
заохочували їх до проѐвів таких «позитивних і необхідних» рис, ѐк
посидячість, ретельність, акуратність, а також до відтвореннѐ дій дорослих
жінок. У ѐкості прикладу можна навести такі ігри по типу «мати»,
«хазѐйка», ѐк «Гуси», «Мак», «У квочки», «У горобцѐ» (дівчинка в ролі
матері опікуваласѐ про збереженнѐ сировини длѐ своюї «жіночої» роботи –
ткацтва: «Циві, циві, горобей, не кляй моїх конопель» *11, арк. 28+).
акщо дійовими особами ігор були хлопчики, то вони опановували
більш активні сімейні ролі – голови родини та всього родинного хазѐйства
(у хлопчачій забавці «У города» хлопчики ділили земля, тим самим
виконуячи, визнану за чоловіком, функція бути в домі господарем,
розпорѐдником майна *13, арк. 181+). Таким чином, у процесі ігор діти
інтеріоризували риси характеру, соціальні ролі, ѐкі були відведені длѐ них
суспільством з оглѐду на біологічну стать.
Дитѐчл лграшки, стверджуять дослідники (Г. Довженок, О. Кісь,
Ю. Сѐвавко та ін.), ю предметним відтвореннѐм засобів забезпеченнѐ життѐ
452

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)

й діѐльності суспільства. У процесі вихованнѐ в селѐнській родині батьки
спрѐмовували увагу дітей на ті іграшки, що традиційно співвідносилисѐ із
соціальними характеристиками їхньої біологічної статі.
Відтак, основноя іграшкоя дівчаток були різного роду лѐльки –
пацѐнка (лѐлька з трави), «кукла» (лѐлька з ганчірок, вузликова лѐлька)
[11, 115+. За даними М. Грушевського, батьки ніколи не заохочували
хлопчиків до ігор із лѐльками, адже були переконані, що діти чоловічої статі
«байдужі до них» *11, 115+. Такі дані даять нам підстави констатувати, що
традиційно дівчачі іграшки спрѐмовували дітей жіночої статі на підготовку до
материнства, веденнѐ домашнього господарства, оволодіннѐ навичками
обслуговуваннѐ, тобто до емоційно-експресивних сфер діѐльності.
Натомість, хлопчики отримували більш різноманітні іграшки, ѐкі
дозволѐли їм демонструвати винахідливість, творчість. Так, іграшками
селѐнських хлопчиків були лук, шпугалка, візочки, сикавка, праща, пукавкастрелька, стрілка *10, арк. 1‒10+, ігри з ѐкими сприѐли розвиткові традиційно
чолових ѐкостей ‒ винахідливості, спритності, фізичної активності.
Програмуваннѐ й контроляваннѐ такої поведінки дітей, ѐка
уважаласѐ притаманноя длѐ осіб чоловічої або жіночої статей у межах
селѐнського соціуму, відбувалосѐ під час свѐт календарного і життювого
циклів української родини. Показовим у цьому контексті ю найбільш
шановані свѐта ѐк-от Свѐт-вечір, Різдво, Великдень. Так, при підготовці до
Свѐт-вечора, Великоднѐ господині мусили допомагати дівчатка: «щоб було
наварено, напечено и прыбрано» *6, 306+. На свѐто Василѐ (13 січнѐ) у селі
відбувалисѐ складки, при цьому саме дівчата готували вечеря, але сідали
до столу, тільки ѐк поїдѐть хлопці *5, 21+.
Під час деѐких свѐт старші жінки здійснявали цілеспрѐмований
вплив на дівчаток із метоя переданнѐ їм знань, прищепленнѐ навичок і
вмінь, пов’ѐзаних із такими традиційними жіночими справами, ѐк
огородництво, садівництво. Дівчаток заохочували Купальської ночі (7
липнѐ) кидати в огірки шматочок поламаного вільцѐ від Марени, щоб була
повна зав’ѐзь і гарний врожай *7, 170+. Напередодні Водохреща попіл
спаленого «дідуха» саме дівчатка мали нести на город, «щоб огірки
родили» *2, 157+. У результаті такого систематичного впливу деѐкі дівчатка
протѐгом пасхальних свѐт замість «Воістину воскрес!» говорили навіть
«Огірки/розсаду саджу, корову доя» *12, арк. 11+, тим самим
підтверджуячи свої наміри опікуватисѐ домашнім огородництвом.
Змістове навантаженнѐ народних свѐт щодо хлопчиків було дещо
іншим. У традиційному призначенні чоловіка бути головоя родини та всього
господарства діти переконувалисѐ й під час інших обрѐдів. На Віліѐ батькогосподар разом із сином брали з клуні «Дідуха-Раѐ», попередньо
заготовленого восени, обходили все господарство, садибу й вносили до
хати *3, 22+. Потому обрѐдовий сніп ставили на покутті, де згідно усталеної
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традиції сидів лише господар. У такий спосіб, за свідченнѐм С. Килимника,
чоловік «причащавсѐ й приюднувавсѐ до бога-сонцѐ». За народним
уѐвленнѐм лише через чоловіка весь двір, дім, члени родини одержували
різні добродійства *3, 60+.
Існували й інші обрѐди, ѐкі демонстрували та легітимізували зверхність
чоловічого над жіночим. Повертаячись із церкви на Пасху, усі члени родини
сідали обідати, батько першим говорив «Господи благослови», першим краѐв
освѐчене ѐйце й роздавав з-поміж присутніх. При цьому, згідно архівних
даних, жінка отримувала лише залишок одкусаного чоловіком ѐйцѐ, тим
самим визнаячи свою підпорѐдкуваннѐ йому *9, арк. 2+.
Серед українських різдвѐних обрѐдодій існував звичай «нести кутя на
покутя». Її вносила обов’ѐзково дитина чоловічої статі ‒ найменший син у
родині, ѐкому напередодні батько дарував нові вовнѐні рукавички *7, 13+.
Можемо вбачати в цих свѐтах і обрѐдах, що їх супроводжували, по-перше,
символічне підтвердженнѐ чоловічого домінуваннѐ в господарчій і сімейній
сфері; по-друге, спроби батька прилучити сина ѐк майбутнього голову родини
до справи керуваннѐ власним господарством і всіма членами родини.
Отже, свѐта у процесі сімейного вихованнѐ, а саме демонстраціѐ
діѐльності та особистий приклад («Добрий приклад кращий за 100 слів»,
«Приклад кращий за правило» [6, 201]) батьків, були вагомими засобами
вихованнѐ й чинниками формуваннѐ соціальної статі дітей.
Дослідники вітчизнѐних традицій сімейного вихованнѐ (З. Болтарович,
В. Мосіѐшенко, М. Стельмахович, Ю. Сѐвавко та ін.) серед його засобів
виокремляять символи. У межах нашого дослідженнѐ уваги заслуговуять ті
сфери життѐ української селѐнської родини, ѐким був притаманний статевий
символізм, зокрема в питаннѐх, пов’ѐзаних із процесом наділеннѐ статі
хлопчиків і дівчаток соціальними значеннѐми й характеристиками.
Так, досить показовим ю символічне навантаженнѐ дитѐчих
фольклорних текстів щодо відображеннѐ в них соціальних характеристик
статі. Зокрема, дівчинка в них порівняютьсѐ із зірочкоя («Колы бъ же ѐ була
красна, ак та зорѐ ѐсна…» *12, 10+), перепілочкоя, павоя, уточкоя,
ѐблонькоя. Хлопчик постаю горобейчиком, селезнем, соколом, голубом,
місѐцем («Ой, ѐкъ первый мисѐць – молодый Ивашко... Ой перваѐ зирочка –
молода Наталка» *12, 12+).
Перелічені «дівочі» образи в українській символіці й до сьогодні
співвідносѐтьсѐ з традиційними жіночими рисами, ѐк-от цілісністя й
розумністя, поміркованістя, чуттювістя, щирістя, простотоя і
невибагливістя (ѐблунѐ *1, 739+), розквітлоя молодістя (пава *1, 410+),
цнотливістя й відданістя нареченому (качка *1, 406+). «Хлопчачі»
фольклорні образи також ю відображеннѐм уѐвлень народу про
справжнього чоловіка та його традиційні характеристики. Зокрема,
«чоловіче» знаходитьсѐ в одному синонімічному рѐді з такими понѐттѐми,
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ѐк чистота й очищеннѐ (голуб *1, 724+), волѐ, високе натхненнѐ і талант
(соловейко *1, 725+), розум, мужність, молодість і сила (сокіл *1, 730+).
Символічним також був поділ квітів, ѐгід і дерев, ѐкі в дитѐчих піснѐх
сіѐли/саджали діти. Лише дівчата опікувалисѐ рутоя, м’ѐтоя, малиноя,
калиноя, ѐблунея *8, 79+. Саме ці рослини в народній свідомості
асоціявалисѐ із традиційними «жіночими» рисами, ѐк-от красотоя,
спокоюм, відсутністя пристрасті (калина *1, 433+), цнотливістя, чистотоя
(рута [1, 443+). Зокрема, у рѐдках з дівочої пісні ‒ «Посія ѐ рутоньку, буду
підливати», А. Багняк убачаю намаганнѐ дівчат берегти цноту *1, 443+.
Одночасно, «дівочі» рослини ю уособленнѐм усього, що пов’ѐзане з
родинним життѐм жінки, її відданістя чоловікові, справі виховання дітей.
Так, в українській символіці калина ю втіленнѐм родинних почуттів,
заміжжѐ й пов’ѐзаних із ним радості та горѐ *1, 433+, м’ѐта – жертовності
жінки у сфері родинного життѐ *1, 439+.
Причетність хлопців до садівництва-огородництва в текстах
прослідковано лише в доглѐді за дубом, хріном або хмелем («Зелений
дубочок» *8, 126+, «Ой, хмеля, мій хмеля» *8, 206+). У традиційній
українській символіці ці рослини були своюрідними «чоловічими»
реліктами, ѐкі уособлявали міцність, красу, довговічність (дуб *1, 134+),
зростаннѐ, відновленнѐ (хрін) *1, 445+, родячість усього живого, гнучкість
розуму, хоробрість і відвагу молодого парубка, ѐкий увиваютьсѐ за
дівчиноя (хміль) [1, 445].
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Вищевикладене дозволѐю сформулявати такі висновки. Диференційований
вибір батьками засобів вихованнѐ та їхню нерівнозначне наповненнѐ з
оглѐду на стать дітей призводило до конкретизації й поглибленнѐ
загальноприйнѐтих у селѐнському соціумі, українській культурі в цілому,
уѐвлень про соціальні ролі, норми поведінки й види діѐльності осіб різної
статі на рівні свідомості хлопчиків і дівчаток.
У подальшому діти вважали за необхідне відтворявати усталені
норми поведінки з оглѐду на своя статеву приналежність задлѐ
соціального визнаннѐ й схваленнѐ себе ѐк справжніх членів соціуму
жіночої або чоловічої статі. Уважаюмо, що намаганнѐ відповідати статеворольовим стандартам певним чином обмежувало розвиток дітей згідно з
власними особистісними здібностѐми та вподобаннѐми, а також
зумовлявало іюрархічний розподіл у суспільстві економічних та соціальних
ресурсів відповідно до статевої приналежності.
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РЕЗЯМЕ
Приходько А. Социокультурные регулѐтивы средств семейного воспитаниѐ
детей разного пола: дань традиции или залог преемственности поколений?
В статье проанализированы некоторые средства, характерные
традиционному семейному воспитания детей в украинской крестьѐнской семье
ХІХ – нач. ХХ вв. Исследование выполнено с использованием теоретикометодологического потенциала гендерного подхода, что позволило доказать
историческое и социокультурное конструирование представлений о различиѐх
между полами детей; показать процесс усвоениѐ детьми социальной роли, видов
деѐтельности, которые были предопределены длѐ них обществом с момента
рождениѐ, в зависимости от их половой принадлежности. Особое внимание уделено
тому, что насыщенность полоролевыми стандартами процесса семейного
воспитаниѐ лишь традициѐ, следование которой некоторым образом
детерминирует иерархическое распределение в обществе экономических и
социальных ресурсов в зависимости от половой принадлежности.
Ключевые слова: семейное воспитание, социокультурные регулѐтивы,
традиционные средства воспитаниѐ, гендерный подход, гендерный анализ, дети
разного пола.
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SUMMARY
Prikhodko A. Socio-cultural regulatives of the means of family upbringing of different
sex children: a debt of traditions or the pledge of the successive of generations?
The article is devoted to the analysis of some of the means that are typical to the
traditional family upbringing of the children in Ukrainian peasant family of the XIX th – the
beginning of the XX century. The special significance is paid to theory and methodology of
gender researches, by which the means (ethnopedagogics ideals, work, folklore,
children’s games and toys) of family upbringing of children of different sex were
described by the author. As a unit of the analysis the author has chosen such
representation of gender stereotypes in the content and organization filling of the means
of family upbringing of the children in Ukrainian peasant family of the XIX th – the
beginning of the XX century.
It should be stressed that under the content filling the author understands a reflection in
such means 1) stereotypes of masculinity-femininity; 2) stereotypes of the holding of family roles
by boys and girls in accordance with their biological sex; 3) stereotypes of the labor assignment
between different sex children and differences in their economic-productive activities. The author
thinks that the organization filling is a conformity traditional means of family education to means
of the constructing gender roles of children by their parents. Among them the author describes a
manipulation as a programming and controlling behavior of children, which is considered usual
for men or women; a verbal appeal (an approval of specific children behaviors by parents if it
meets their sex, or critical remarks in the case of their non-compliance); a demonstration
activities (an encouragement of the children to imitate adult behavior in accordance with their
sex: «girls as mothers, boys as fathers»).
The author comes to the conclusion that notions and differences between boys and
girls had been a historical and socio-cultural construct; the process of the acquiring of the
social role of children and their activities depends on their sex. According to the author the
availability of sex-role standards of the family upbringing process in some way determined
the hierarchical distribution of economic and social resources in a society, depending on
traditionally «male» and «female». It is found out that differentiated choice of the education
means by the parents and their uneven filling considering the sex of the children led to
concretizing and deepening common in peasant society and Ukrainian culture in general, the
perceptions of social roles, norms of behaviour and activities of individuals of different sexes
on the level of boys’ and girls’ consciousness.
Key words: family upbringing, socio-cultural regulatives, traditional means of
upbringing, gender approach, gender analysis, children of different sex.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР ПОНаТТа «ПРАВА ЛЯДИНИ В
ІНТЕРНЕТІ»
У данлй статтл досллджено формуваннѐ понѐттѐ «права лядини онлайн» у
документах млжнародних органлзацлм, працѐх закордонних та влтчизнѐних науковцлв.
Зазначено, що понѐттѐ «права лядини» зазнали впливу Інтернету та можуть
реаллзовуватисѐ й порушуватисѐ онлайн. Звертаютьсѐ увага на те, що понѐття
прав длтей в Інтернетл придллѐютьсѐ особлива увага та визнано, що дана тема
тлсно пов’ѐзана з безпечноя поведлнкоя длтей в Інтернетл. У статтл наводѐтьсѐ
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приклади нацлональних та млжнародних механлзмлв захисту прав, що порушенл в
Інтернетл. Автор доходить висновку, що саме соцлальний педагог у межах соцлальноправового вихованнѐ дитини може висвлтлявати тему прав лядини в Інтернетл.
Ключові слова: права лядини в Інтернетл, права дитини, механлзми захисту
прав лядини в Інтернетл.

Постановка проблеми. Інтернет щоднѐ заповняю та зміняю всі сфери
життѐ лядини – від міжособистісних стосунків і щоденних господарських
справ до навчаннѐ й участі в управлінні країноя. За даними Міжнародного
соязу електрозв’ѐзку, у 2000 році налічувалосѐ 400 млн. Інтернеткористувачів, а наприкінці 2015 року – 3,2 млрд., 2 млрд. з ѐких – мешканці
країн, що розвиваятьсѐ. Понѐттѐ «права лядини» у звичному длѐ
суспільства значенні зазнали й продовжуять зазнавати впливу Інтернету ѐк
віртуального середовища, у ѐкому можуть реалізуватисѐ й порушуватисѐ
права і свободи лядини.
Ураховуячи збільшеннѐ кількості дітей та молоді, ѐкі проводѐть
значний час в Інтернеті, та визнаячи Інтернет впливовим фактором
соціалізації сучасної дитини, ми вбачаюмо важливу роль соціального
педагога у просуванні ідеї прав лядини в онлайн середовищі серед дітей,
батьків і педагогів.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукової літератури показую, що
одним із перших українських науковців, хто розкриваю зв’ѐзок прав лядини
та Інтернету, став ярист А. Пазяк *8; 9+; права дитини в цифрову епоху
досліджуять С. Лівінгстон, M. Булгер *11; 15+; захист прав дитини ѐк
соціально-педагогічну проблему розглѐдаять Н. Агаркова *1+, В. Гуріч *2+,
І. Ковчина *3+.
Метою статті ю дослідженнѐ формуваннѐ понѐттѐ «права лядини
онлайн».
Методи дослідження: аналіз і синтез, систематизаціѐ, порівнѐннѐ,
узагальненнѐ.
Виклад
основного
матеріалу.
Основними
міжнародними
документами, ѐкі гарантуять права лядини, ю Загальна деклараціѐ прав
лядини, Міжнародний пакт про громадѐнські та політичні права,
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, Хартіѐ
основних прав Ювропейського Соязу, Ювропейська конвенціѐ про захист
прав лядини, Конвенціѐ ООН про права дитини.
Задлѐ просуваннѐ ідеї прав лядини в Інтернеті міжнародними
організаціѐми розроблѐятьсѐ та впроваджуятьсѐ низка рекомендацій,
конвенцій, керівництв тощо. Питаннѐ прав лядини в Інтернеті
розглѐдаятьсѐ в документах ООН, ЯНІСЕФ, Ради Ювропи, Ювропейської
комісії та інших міжнародних організацій. Держави зміняять національне
законодавство задлѐ реалізації прав лядини в Інтернеті та посиленнѐ
механізмів їх захисту.
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Зі стрімким розвитком технологій дуже складно визначити час, коли
саме понѐттѐ «права лядини» вперше застосувалосѐ до Інтернетсередовища. Ми виділѐюмо лише деѐкі, на наш поглѐд, значимі події длѐ
розвитку понѐттѐ «права лядини онлайн».
Так, ідеѐ застосуваннѐ понѐттѐ прав лядини до управліннѐ Інтернетом
з’ѐвилась у другій фазі Всесвітнього саміту з питань інформаційного
суспільства (Женева, Швейцаріѐ, 2003) і отримала широке схваленнѐ на
Туніській зустрічі на вищому рівні в 2005 році *18+. На III Форумі з управліннѐ
Інтернетом у 2008 році (Хайдарабад, Індіѐ) учасники сформулявали, що
розвиток прав лядини і принципи длѐ розвитку Інтернету тісно пов’ѐзані:
принципи повинні забезпечувати онлайн середовище, ѐке підтримую права
лядини. Тоді ж була створена Динамічна коаліціѐ Інтернет прав та принципів.
Протѐгом 2009 та 2010 року Коаліціѐ працявала над першоя версіюя Хартії
прав лядини і принципів в Інтернеті, ѐка була оприляднена у 2011 році.
Хартіѐ інтерпретую та поѐсняю універсальні права лядини в новому
контексті – в Інтернеті. Зазначимо, що процес розробки Хартії триваю і кожен
зацікавлений може взѐти участь у її доопрацяванні [18].
Коаліціѐ визначаю 10 загальних принципів, серед ѐких «Принцип
загальності та рівності»: всі ляди народжуятьсѐ вільними й рівними у
своїй гідності та правах, ѐкі повинні дотримуватисѐ, захищатисѐ і
реалізуватисѐ в онлайновому середовищі. «Принцип права та соціальної
справедливості» проголошую Інтернет простором длѐ заохоченнѐ, захисту і
здійсненнѐ прав лядини та покращеннѐ соціальної справедливості. Кожна
лядина зобов’ѐзана поважати права інших в онлайновому середовищі.
Хартіѐ заснована на існуячих правах лядини, тому більшість обов’ѐзків
покладаютьсѐ на державу. Але, разом із тим, зростаю розуміннѐ того, що
приватний сектор також зобов’ѐзаний дотримуватисѐ прав лядини. Це
підкресляютьсѐ в Керівних принципах ООН підприюмницької діѐльності в
аспекті прав лядини (2011).
Ураховуячи те, що Інтернет здебільшого ю продуктом приватних
компаній, ми дотримуюмосѐ тіюї думки, що реалізаціѐ та порушеннѐ прав
лядини в Інтернеті маю трьохсторонній характер: лядина-приватна
компаніѐ (провайдер Інтернет-послуг чи Інтернет-доступу тощо) – держава.
На 21 сесії ООН у 2012 році спеціальний доповідач з питань заохоченнѐ
і захисту права на свободу думок та їх вільне вираженнѐ Франк Ла Ря
підкреслив, що немаю необхідності вводити нові правозахисні стандарти длѐ
Інтернету, оскільки принципи і доктрини в області прав лядини
застосовуятьсѐ ѐк у режимі оффлайн, так і в режимі онлайн. Значну увагу
просування ідей реалізації, поваги та захисту прав і основних свобод лядини
в Інтернеті приділѐю Рада Ювропи, членом ѐкої Україна ю з 1995 року.
У 2011 році Комітет міністрів Ради Ювропи в Декларації про
принципи управліннѐ Інтернетом підкреслив свою баченнѐ Інтернету,
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оріюнтованого на лядину й побудованого на засадах поваги до прав
лядини. У 2012 році Комітет Міністрів Ради Ювропи створив Комітет
експертів із прав Інтернет-користувачів (MSI-DUI), завданнѐм ѐкого стало
«не створеннѐ нових прав лядини, а дослідженнѐ можливості
застосуваннѐ вже існуячих прав до Інтернету». У 2014 році Комітет
Міністрів Ради Ювропи приймаю Рекомендація CM / Rec (2014) 6 та
зазначаю, що держави-члени зобов’ѐзані забезпечити длѐ всіх права
лядини та основні свободи, закріплені в Ювропейській конвенції про
захист прав лядини. Це зобов’ѐзаннѐ також дію в контексті використаннѐ
Інтернету. У Рекомендації підкресляютьсѐ, що існуячі права лядини та
основні свободи рівноя міроя відносѐтьсѐ ѐк до оффлайн, так і до
онлайн. Ніхто не повинен бути об’юктом незаконного втручаннѐ в
здійсненнѐ їх прав лядини та основних свобод при роботі в Інтернеті.
У тому самому 2014 році Рада Ювропи представлѐю Керівництво з
прав лядини длѐ Інтернет-користувачів (далі – Керівництво) *4+, де йдетьсѐ
про те, що означаять права і свободи на практиці в контексті Інтернету, ѐк
вони можуть бути реалізовані і ѐк можуть бути захищені кожноя лядиноя.
Дане Керівництво засноване на Ювропейській конвенції з прав лядини,
інших конвенціѐх Ради Ювропи та інструментах, ѐкі розкриваять різні
аспекти захисту прав лядини.
Слід зазначити, що понѐття прав дітей в онлайновому середовищі
традиційно приділѐютьсѐ особлива увага ѐк з боку міжнародних та
державних організацій, приватних компаній, так і з боку науковців. У
Рекомендаціѐх длѐ розвитку дослідницької стратегії ЯНІСЕФ «Права дітей
у цифрову еру» (2013) зазначаютьсѐ, що ЯНІСЕФ маю можливість стати
світовим лідером у захисті дитини онлайн. Зокрема, це підкресляютьсѐ
тим, що урѐди країн вже стикаятьсѐ з питаннѐ застосуваннѐ Конвенції ООН
прав дитини до онлайн середовища та сподіваятьсѐ отримати роз’ѐсненнѐ
щодо цього від ЯНІСЕФ *11+.
Рада Ювропи в Керівництві з прав лядини длѐ Інтернет-користувачів *4+
також наголошую, що діти та молодь маять право на особливий захист і
допомогу при роботі в Інтернеті. Вони маять право на освіту, щоб захистити
себе від Інтернет-загроз, та вони повинні бути під особливим захистом від
перешкод длѐ свого фізичного, психічного й морального благополуччѐ, у тому
числі, від сексуальної експлуатації та наруги в Інтернеті й інших форм
кіберзлочинності
Дану позиція ми знаходимо і в роботі англійської дослідниці
С. Лівінгстон [15]. Підкресляячи, що один із трьох користувачів Інтернету ю
дитиноя, вона наголошую, що дитѐчі організації, представники організацій з
управліннѐ Інтернетом, приватного сектору, регулявальні органи маять
опікуватись ѐк вирішеннѐм проблеми захисту дітей в онлайновому просторі,
так і тим, що права дітей потребуять такої самої реалізації онлайн, ѐк і
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оффлайн. Діти маять бути визнані й залучені до управліннѐ Інтернетом ѐк
значима зацікавлена сторона [15].
Аналізуячи права дитини в онлайновому середовищі, С. Лівінгстон
розглѐдаю їх крізь призму ризиків і можливостей. С. Лівінгстон зазначаю, що
ризики та можливості позитивно й негативно впливаять на благополуччѐ
дитини, а звідти – і на її права *11, 12+. Ми вважаюмо влучноя длѐ врахуваннѐ
в роботі соціального педагога думку Джона Карра, ѐкий зазначаю, що «діти,
ѐкі ю вразливими оффлайн, ю вразливими й онлайн» *11, 22+.
Тема прав дітей в Інтернеті в дослідженнѐх різноманітних організацій
та науковців тісно пов’ѐзана з понѐттѐми безпечної поведінки в Інтернеті.
Так, у 2012 році Ювропейська комісіѐ опублікувала Ювропейську
стратегія длѐ кращого Інтернету длѐ дітей, щоб надати дітѐм цифрові
навички й інструменти, розкрити потенціал Інтернету длѐ інтерактивного,
творчого та освітнього змісту. Клячовими складовими програми Ювропейської комісії «Кращий Інтернет длѐ дітей» ю мережа Центрів безпечного
Інтернету та гарѐчих ліній INHOPE. Глобальний День безпечного Інтернету і
Безпечний Інтернет Форум ю основними щорічними заходами, пов’ѐзаними з
програмоя. Зазначимо, що Україна також щорічно долучаютьсѐ до
свѐткуваннѐ Днѐ безпечного Інтернету у другий вівторок лятого.
Ураховуячи особливість існуваннѐ прав лядини саме в Інтернеті,
одними з клячових акторів у процесі забезпеченнѐ реалізації прав лядини в
онлайновому середовищі виступаять організації, що безпосередньо надаять
послуги доступу до Інтернету чи в Інтернеті. Підтвердженнѐ нашої думки ми
частково знаходимо у «Звіті щодо ризиків, з ѐкими стикаятьсѐ діти онлайн та
політики щодо їх захисту», де зазначаютьсѐ, що «всі зацікавлені сторони
розділѐять відповідальність за захист дітей в Інтернеті» [17, 54].
У 2008 році Міжнародний сояз електрозв’ѐзку (МСЕ) ініціявав
створеннѐ Ініціативи захисту дітей онлайн (англ. Child online protection), до
ѐкої долучилисѐ представники організацій усіх секторів зі всього світу. У
2014 році Міжнародний сояз електрозв’ѐзку і Дитѐчий фонд Організації
Об’юднаних Націй (ЯНІСЕФ) спільно з партнерами розробили Керівництво
щодо захисту дитини в онлайновому середовищі длѐ ІКТ індустрії.
Зазначаютьсѐ, що компанії несуть відповідальність за дотриманнѐ й
підтримку прав дітей [14]. Також Міжнародний сояз електрозв’ѐзку
розробив та представив ще 3 окремих керівництва: длѐ дітей, длѐ батьків
та опікунів, політиків [12]. Важливо, що дані керівництва враховуять вікові
особливості дітей і ступінь їх досвіду й активності в мережі Інтернет.
У 2015 році в Україні Міжнародним соязом електрозв’ѐзку та
Одеськоя національноя академіюя зв’ѐзку ім. А. С. Попова створено
мультимедійний навчальний дистанційний курс безпечного користуваннѐ
ресурсами мережі Інтернет длѐ дітей, батьків та вчителів [5].
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Також в Україні Коаліціѐ за безпеку дітей в Інтернеті створила сайт
«On-лѐндіѐ», ѐкий містить матеріали длѐ дітей, батьків і вчителів
(інтерактивні сценарії, короткі тести, готові плани уроків) про основні
небезпеки в Інтернеті *7+.
Незважаячи на те, що іноді онлайн середовище вважаютьсѐ
віртуальним, кожна лядина, чиї права чи свободи порушуятьсѐ в
Інтернеті, маю право на ефективний засіб правового захисту ѐк на
національному, так і на міжнародному рівнѐх. Крім звернень користувачів
безпосередньо до власників сайтів чи провайдерів, існую судова практика
захисту прав лядини, що порушені онлайн. Так, Ювропейський суд із прав
лядини дедалі більше розглѐдаю справ, пов’ѐзаних із порушеннѐми прав
лядини в Інтернеті. Наприклад, у справі К. У. проти Фінлѐндії невідома
особа розмістила рекламну інформація на сайті знайомств від імені
неповнолітнього К. У. без його відома. Реклама наголошувала, що він
шукаю інтимних стосунків із хлопцем його віку або доросліше. Суд
постановив, що в цьому випадку мало місце порушеннѐ Статті 8 Конвенції
(право на повагу до приватного та сімейного життѐ) і зазначив, що
розміщеннѐ рекламної інформації було кримінальним актом, ѐкий зробив
неповнолітнього об’юктом домагань із боку педофілів *13+.
Суд Ювропейського соязу розглѐнув справу іспанського громадѐнина
Маріо Костех Гонсалеса проти корпорації Google, у ѐкій Гонсалес звертавсѐ з
проханнѐм видалити всі посиланнѐ на його ім’ѐ з пошукової системи Google
*16+. Суд зобов’ѐзав Google видалити всі посиланнѐ, що містѐть ім’ѐ
Гонсалеса. Суд зазначив, що дана справа не ю універсальноя і в кожному
конкретному випадку маю виносити нове рішеннѐ задлѐ запобіганнѐ
протиріччѐ з фундаментальними правами лядини ѐк свобода слова,
наприклад. Але важливим ю той факт, що й сьогодні на сайті Google можна
заповнити форму про видаленнѐ небажаної персональної інформації з
пошукової системи.
Світовий інтерес до просуваннѐ теми прав лядини в Інтернеті знайшов
свою відображеннѐ і в Україні. З 2010 року в країні щороку проводитьсѐ
Форум з управліннѐ Інтернетом. Так, ѐкщо одна з тем длѐ обговореннѐ у 2012
році лише частково розкривала понѐттѐ прав лядини в Інтернеті та мала
назву «Механізми захисту свободи слова та недоторканості особистого життѐ
в мережі Інтернет», то у 2015 році під час 6 Українського форуму з управліннѐ
Інтернетом вже була окрема панельна дискусіѐ за темоя «Інтернет і права
лядини, захист прав інтернет-користувачів».
Важливоя подіюя длѐ впровадженнѐ національних механізмів
реалізації прав і свобод Інтернет-користувачів став аналіз чинного
законодавства групоя українських яристів на чолі з А. Пазяком *9+ у
2015 році. Окрема рекомендаціѐ стосуютьсѐ необхідності вкляченнѐ до
навчальних програм загальноосвітніх закладів основ безпечного
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користуваннѐ Інтернетом та ознайомленнѐ з правами Інтернеткористувачів.
Досвід судових рішень, пов’ѐзаних із правами Інтернет-користувачів,
та спроби притѐгненнѐ винних осіб до цивільної, адміністративної чи
кримінальної відповідальності, також ю в Україні. Переважна більшість
справ зачіпаять питаннѐ честі, гідності та ділової репутації, і відповідно
спрѐмовані на захист немайнових прав осіб. Так, наприклад, розміщеннѐ
обвинувачуваним відеороликів порнографічного змісту на своїй сторінці в
соціальній мережі у 2012 році одним із міських українських судів було
кваліфіковано ѐк розповсядженнѐ відеопродукції порнографічного
характеру, тобто ѐк злочин, передбачений статтея 301 Кримінального
кодексу України. [9, 103–123].
Аналізуячи документи міжнародних організацій, дослідженнѐ
науковців, ми можемо визначити, що процес визнаннѐ прав лядини
онлайн на всіх рівнѐх триваю. Але, визнаячи першочерговість понѐттѐ
права лядини в цій темі та враховуячи значний «цифровий стаж» дітей та
молоді, саме соціальний педагог у межах всебічного соціально-правового
вихованнѐ дитини та забезпеченнѐ критичного розвитку особистості може
стати провідником до розуміннѐ того, ѐк права лядини можуть
реалізовуватисѐ чи порушуватисѐ в онлайновому середовищі та ѐкі
механізми їх захисту існуять *3+.
Виходѐчи з цього, нам здаютьсѐ доречним використаннѐ в роботі
соціального педагога в навчальному закладі двох ресурсів, що розроблені
у 2015 році за сприѐннѐ спільної програми Ювропейського Соязу та Ради
Ювропи «Зміцненнѐ інформаційного суспільства в Україні» та засновані на
принципах неформальної освіти.
По-перше, це методичний посібник «Освіта в сфері прав лядини в
Інтернеті» [6], що створений на основі Керівництва з прав лядини длѐ
Інтернет-користувачів та складаютьсѐ з теоретичної частини та 5 тренінгових
вправ длѐ роботи з групоя (батьків, учителів, дітей). Інформаціѐ подана у
формі, ѐка може сприѐти більш доступному викладання матеріалу дітѐм та
молоді. Також у посібнику подано короткий опис інших методичних ресурсів
із питань прав лядини, інформація про загальноювропейську кампанія
«Проти мови ворожнечі онлайн». По-друге, це онлайн-курс «Права лядини
та Інтернет» [4], ѐкий передбачаю ознайомленнѐ Інтернет-користувачів із їх
правами в онлайновому середовищі, а також презентація механізмів та
засобів захисту таких прав.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
вивченнѐ міжнародних документів і розглѐд теоретичних положень про
права лядини в Інтернеті дозволили зробити такі висновки.
1. Понѐттѐ «права лядини» у звичному длѐ суспільства значенні
зазнали й продовжуять зазнавати впливу Інтернету. Задлѐ просуваннѐ ідеї
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прав лядини в Інтернеті міжнародними організаціѐми розроблѐятьсѐ й
упроваджуятьсѐ низка рекомендацій, конвенцій, керівництв тощо.
2. Міжнародні організації визнаять, що принципи і доктрини в
області прав лядини застосовуятьсѐ ѐк у режимі оффлайн, так і в режимі
онлайн. Ніхто не повинен бути об’юктом незаконного втручаннѐ у
здійсненнѐ їх прав лядини та основних свобод при роботі в Інтернеті.
3. Науковці зазначаять, що необхідна спільна розробка механізмів
длѐ реалізації прав дітей в Інтернеті представниками організацій із
управліннѐ Інтернетом та дитѐчих організацій.
4. Тема прав дітей в Інтернеті в документах, дослідженнѐх всіх рівнів
тісно пов’ѐзана з понѐттѐми безпечної поведінки в Інтернеті.
5. Кожна лядина, чиї права чи свободи порушуютьсѐ в Інтернеті, маю
право на ефективний засіб правового захисту ѐк на національному, так і на
міжнародному рівнѐх.
6. Соціальний педагог може стати провідником до розуміннѐ того, ѐк
права лядини можуть реалізовуватисѐ чи порушуватисѐ в онлайновому
середовищі та ѐкі існуять механізми їх захисту.
Подальший науковий пошук означеної проблеми потребую розробки
соціально-педагогічної технології формуваннѐ безпечної поведінки дітей в
Інтернеті.
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РЕЗЯМЕ
Черных Е. Социально-педагогическое измерение понѐтиѐ «права человека в
Интернете».
В данной статье исследовано формирование понѐтиѐ «права человека
онлайн» в документах международных организаций, трудах зарубежных и
отечественных ученых. Указано, что понѐтие «права человека» подверглось
влиѐния Интернета и может реализовыватьсѐ и нарушатьсѐ онлайн. Обращаетсѐ
внимание на то, что понѐтия прав детей в Интернете уделѐетсѐ особое внимание
и определено, что даннаѐ тема тесно свѐзана с безопасным поведением детей в
Интернете. В статье приводѐтсѐ примеры национальных и международных
механизмов защиты прав, нарушенных в Интернете. Автор приходит к выводу, что
именно социальный педагог в рамках социально-правового воспитаниѐ ребенка
может освещать тему прав человека в Интернете.
Ключевые слова: права человека в Интернете, права ребенка, механизмы
защиты прав человека в Интернете.

SUMMARY
Chernykh Ol. Social-pedagogical dimension of the “human rights on the
Internet”concept.
In the article the development of concept “human rights online” has been analyzed.
The author reviewed the documents of the international organizations, foreign and national
scientific researches. Analyzing speeches, guidelines, thesises, policy papers the author
underlines that the concept of “human rights online” discussed more often as on
international as on national level. The Charter of Human Rights and Principles for the
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Internet, Recommendation of the OECD Council report on risks faced by children online and
policies to protect them, Guidelines for Industry on Child Online Protection and other
guidelines of ITU have been discovered in the article.
One of the leading documents for member states of the Council of Europe is Guide to
human rights for internet users. The guide provides information on rights and freedoms
meaning in the context of the Internet, on how they can be relied and acted upon, as well as
how access remedies. It is an evolving document and it is opened to periodic updating.
Children’s rights on the Internet received special attention and recognition by
different organizations and researchers according to this article. Also the author emphasizes
on the fact that this issue is closely linked to the children’s safe behavior online.
This article provides examples of the national and international protection
mechanisms for the human rights violated in the Internet. The cases of Court of Justice of the
European Union, European Court of Human Rights were described. Examples of Ukrainian
law and justice also are given in the article.
The author concludes that social pedagogues may cover the topic of human rights in
the Internet within the social and legal education of children. First of all social pedagogue
can use at list two resources running educational activities for children: online course on
human rights online and the manual “Human rights in the internet” which have been
elaborated within the project supported by the Joint Programme of the European Union and
the Council of Europe “Strengthening the Information Society in Ukraine”. These are
educational tools which are based on the “Guide to human rights for internet users”
(Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe).
Key words: human rights online, children’s rights, protection mechanisms of human
rights online.
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Ольга Шевченко
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
Карстен Грунвальдт
Німецька Служба Академічних Обмінів

ДО ПИТАННа СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ
Метоя статтл ю розглѐд шлѐхлв лнтеграцлм в навчальний процес форм
роботи, спрѐмованих на формуваннѐ у студентлв соцлоемоцлйних умлнь та навичок;
аналлз способлв оцлняваннѐ результатлв подлбном навчальном роботи. На прикладл
вищих шклл Нлмеччини та Украмни розглѐдаятьсѐ конкретнл заходи, ѐкл забезпечуять
розвиток умлнь креативно й ефективно длѐти в складних ситуацлѐх, постлйно
вдосконалявати особистл ѐкостл, необхлднл длѐ усплшного працевлаштуваннѐ. У
результатл досллдженнѐ зроблено висновки про те, що можливо й доцлльно внести
до робочих програм вищих навчальних закладлв Украмни предмет «Соцлальна
комунлкацлѐ». Перспективним вважаютьсѐ також вивченнѐ в подальшому однлюм лз
соцлальних компетенцлй – здатностл до подоланнѐ конфллктлв.
Ключові слова: соцлоемоцлйнл вмлннѐ та навички, соцлальна компетентнлсть,
соцлальнл служби, студентськл служби, кураторська робота, Болоньѐ, Темпус.

Постановка проблеми. У сучасному світі передових технологій, коли
численні групи лядей змушені співіснувати на обмежених територіѐх,
неабиѐкої важливості набуваю здатність адекватно аналізувати різні
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аспекти міжособистісної діѐльності та цілеспрѐмовано діѐти, не ігноруячи
при цьому інтереси партнера. Саме цѐ здатність обумовляю спроможність
лядини конструктивно впливати на перебіг міжособистісних конфліктів і
знаходити розумні шлѐхи їх урегуляваннѐ. Урегуляваннѐ конфлікту
полѐгаю не тільки в подоланні негативних емоцій партнера, а й у
нівеляванні подальшого відчуттѐ неприѐзні між його учасниками [9].
Проблема подоланнѐ протиріч постаю особливо актуальноя на даному
етапі розвитку українського суспільства, що характеризуютьсѐ загостреннѐм
конфліктності. Здатність до розв’ѐзаннѐ конфліктних ситуацій ю одніюя зі
складових соціальної компетенції, ѐка, у своя чергу, входить до числа
базових компетенцій, необхідних длѐ вихованнѐ повноцінної особистості,
здатної будувати творче суспільство й конкурувати на ринку праці [9].
Аналіз актуальних досліджень. Серед вітчизнѐних наукових
досліджень багато робіт присвѐчено теоретичному обґрунтування понѐттѐ
соціальної компетенції, з’ѐсування змісту соціальної компетентності
студентів тощо. У той самий час подаютьсѐ мало практичних порад щодо
формуваннѐ соціально компетентної особистості в умовах вітчизнѐної
системи освіти [1; 2]. Останнѐ повинна бути спрѐмована на вихованнѐ
активного члена суспільства, здатного знаходити конструктивні шлѐхи
розв’ѐзаннѐ будь-ѐких проблем. Відтак, слід підкреслити необхідність
інтеграції української освітньої програми до загальноювропейської
програми освіти, ѐка вклячаю порѐд із традиційними навчальними
заходами також «заходи вихованнѐ особистості». Ці заходи передбачаять
уведеннѐ до навчальних програм нових навчальних курсів і поширеннѐ
різноманітних студентських служб та центрів *3+. Особливої актуальності
подібні заходи набуваять у вищих навчальних закладах, де освіта
безпосередньо пов’ѐзана з майбутньоя професійноя діѐльністя.
Виходѐчи із зазначеного, представлѐютьсѐ доцільним розглѐд
можливостей запровадженнѐ освітніх заходів в українських ВНЗ, спрѐмованих
на формуваннѐ соціальних компетенцій студентів, адже за результатами
останніх досліджень саме вони, а не професійні навички, ю головноя умовоя
успішного працевлаштуваннѐ та стабільного майбутнього молодого
поколіннѐ [5; 10+. Перспективним вважаютьсѐ також дослідженнѐ одніюї із
соціальних компетенцій – здатності до подоланнѐ конфліктів, а саме –
вихованнѐ ціюї здатності під час навчаннѐ у вищому навчальному закладі.
Метою даної роботи ю розглѐд шлѐхів інтеграції в навчальний процес
заходів із розвитку та вдосконаленнѐ соціальних компетенцій у студентів
вищих навчальних закладів на прикладі загальноювропейської програми
Bologna-System та реалізації в Україні міжнародного проекту Темпус
«Impress».
Виклад основного матеріалу. Міністерства освіти країн-учасниць
болонського процесу пропонуять запровадженнѐ в системах вищої освіти
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загальноприйнѐтих кваліфікаційних рівнів, оріюнтованих на вихованнѐ та
розвиток певних умінь та навичок. Серед останніх виділѐятьсѐ такі категорії:
професійні вміннѐ; методичні навички; feedback (зворотній зв’ѐзок); навички
спілкуваннѐ; соціальні компетенції. Особливе значеннѐ надаютьсѐ вміння
постійно розвивати своя особистість через зазначені стратегії навчаннѐ. ак
результат, випускник вищого навчального закладу, серед іншого, маю буди
здатен прийнѐти обґрунтоване рішеннѐ у складній ситуації, демонструячи
розуміннѐ громадської, економічної та етичної сторін проблеми. Він повинен
бути спроможним самостійно вдосконалявати вже набуті вміннѐ та навички
й розвивати нові. Ось такі конкретні формуляваннѐ щодо соціальних
компетенцій студентів ю частиноя обґрунтуваннѐ навчальної роботи в системі
вищої освіти ювропейських країн *6+.
Постаю запитаннѐ, ѐким чином слід розвивати у студентів соціальні
навички та ѐкі пункти слід внести до навчальних програм з метоя їх
розвитку? акі конкретні заходи в навчальному процесі сприѐтимуть
набування вмінь соціальної комунікації?
Представники викладацького корпусу та студентської громади
ювропейських вищих навчальних закладів зазначаять, що запровадженнѐ
заходів із вихованнѐ соціальних компетенцій, на жаль, ще не набуло
масштабного характеру, хоча, за Болонськоя програмоя, ю одним із головних
чинників формуваннѐ повноцінної висококваліфікованої особистості. Через
завантаженнѐ студентів традиційноя навчальноя роботоя не вистачаю часу
на формуваннѐ лядських ѐкостей. Таку саму ситуація маюмо і в Україні. Та
численні заклади вищої освіти за кордоном вже пропонуять студентам курси
за предметом «соціальна компетентність». На них слухачі вчатьсѐ аналізувати
позитивні й негативні риси свого характеру, отримуять діюві, апробовані на
практиці, знаннѐ та методики з удосконаленнѐ потрібних умінь та навичок.
До навчальних програм унесені потрібні зміни, ѐкі передбачаять не тільки
семінари та практикуми з даного предмета, але й обов’ѐзкову діѐльність
студентів у соціальній сфері та в осередках самоуправліннѐ. Результати такої
діѐльності оціняятьсѐ викладачами ѐк і будь-ѐкий із традиційних предметів
та вносѐтьсѐ до загальної кількості кредитного часу, передбаченого на
отриманнѐ певної спеціальності.
Так, у вищій школі прикладних наук Иярцбург Швайнфурт було
ініційовано проект «Соціальне навчаннѐ», ѐкий на даний момент став
складовоя частиноя навчального процесу в закладі. Даний курс
передбачаю короткострокову роботу певної кількості студентів у різних
соціальних установах длѐ інвалідів, тѐжко хворих, лядей похилого віку та
складних підлітків. Концепціѐ проекту виходить зі Сполучених Штатів
Америки, де соціальні курси ю традиційними у вищих школах. Теоретичне
обґрунтуваннѐ концепту пов’ѐзане з іменами Джина Руссо та Джона Дяеѐ,
на думку ѐких основоя будь-ѐкого навчального процесу повинне стати
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подоланнѐ різних критичних ситуацій. Лише багатогранний життювий
досвід відкриваю можливості до розвитку повноцінної особистості. Адже
ми вчимосѐ на складних ситуаціѐх і на суперечках із інакодумцѐми.
Робота в установах длѐ лядей, відокремлених від нормального життѐ
суспільства, неминуче пов’ѐзана зі складними ситуаціѐми, що вимагаять
неординарних рішень. Розв’ѐзуячи складні завданнѐ, студенти починаять
усвідомлявати, що вони здатні подолати труднощі, а відтак – вірити у своя
спроможність. Саме це і стаю основоя їх подальшого розвитку.
Стажуваннѐ в подібних установах передбачаю попередня підготовку
практикантів і аналіз кінцевих результатів. З ціюя метоя в навчальному
закладі проводѐтьсѐ інтенсивні курси, ѐкі вклячаять відповідні практичні
занѐттѐ до та післѐ стажуваннѐ. Особливого значеннѐ надаять кінцевій
обробці результатів. Практиканти аналізуять пережиті події, роблѐть
висновки і вчатьсѐ переносити найбільш вдалі моделі поведінки на
прогнозовані ситуації в майбутньому професійному житті.
Важливо, що під час стажуваннѐ студенти повинні займатисѐ
роботоя, не пов’ѐзаноя з їх навчальноя оріюнтаціюя. акщо майбутній
архітектор проектую будинок длѐ безхатченків, то він удосконаляю свої
професійно-методичні навички. акщо ж він працяю в цьому будинку, то
йдетьсѐ про розвиток особистісних ѐкостей і соціальних компетенцій.
На сьогоднішній день предмет «соціальне навчаннѐ» введено в
численних вищих навчальних закладах Ювропи та Америки. Студенти практикуятьсѐ в соціальних установах та отримуять за це відповідні кредитні бали.
ак оціняятьсѐ знаннѐ та навички студентів за предметом «соціальні
компетенції»? По-перше, на його вивченнѐ відводитьсѐ певна кількість
навчального часу, ѐк правило, не менше 4-х кредитів (мінімум 120 годин).
По-друге, чітко формуляятьсѐ види студентської діѐльності протѐгом
даного кредитного часу. Наприклад, студенти, ѐкі оволодіваять
технічними спеціальностѐми, повинні виконати такі види роботи, ѐк робота
у групах, складаннѐ бізнес-планів, проведеннѐ переговорів. За кожен
аспект виставлѐютьсѐ певна оцінка, потім бали додаятьсѐ *7+.
У Технічному Університеті Мянхен дію програма «Tutorensystem
Garching», у межах ѐкої студенти спочатку відвідуять підготовчі тренінги з
оволодіннѐ методикоя навчаннѐ соціальних компетенцій, а потім
застосовуять набуті знаннѐ на практиці, супроводжуячи протѐгом
декількох семестрів групи початківців. На підготовчих тренінгах майбутні
куратори навчаятьсѐ методиці проведеннѐ семінарів, способам аналізу
різних ситуацій та шлѐхам розв’ѐзаннѐ конфліктів. Працяячи у групах,
вони запроваджуять теоретичні знаннѐ за предметом «соціальні
компетенції», виступаять консультантами під час виникненнѐ конфліктних
ситуацій, підтримуять у командних видах діѐльності та ініціяять
інноваційні ідеї, застосовуячи творчі методи роботи.
469

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 4 (58)

Щодо педагогічної освіти, то в Університеті Гайдельберг виокремляять
модулі длѐ оволодіннѐ методикоя розвитку особистості майбутнього
працівника освіти. Протѐгом навчаннѐ розв’ѐзуятьсѐ такі питаннѐ, ѐк вимоги
сучасної шкільної системи до особи вчителѐ; аналіз соціальних умінь та
навичок, ѐкими вже володію студент на момент навчаннѐ; аналіз сильних і
слабких сторін особистості студента; способи оціняваннѐ майбутнього
особистого досвіду з професійної діѐльності та постійного розвитку своюї
особистості. Набуті знаннѐ та навички оціняятьсѐ, ѐк і всі інші предмети [8].
Основні засади Болонського процесу реалізуятьсѐ в нашій країні в
запровадженні міжнародного проекту ТЕМПУС «IMPRESS» – «Підвищеннѐ
ефективності студентських служб». Основноя метоя проекту ю створеннѐ
сучасних Центрів підтримки студентських служб у провідних класичних
університетах України [3].
Поштовхом до запровадженнѐ даної програми стали результати
дослідженнѐ Світового банку, метоя ѐкого було, серед іншого, вивчити
природу навичок, що цінуятьсѐ на ринку праці в Україні; указати на
аспекти, ѐкі потребуять удосконаленнѐ в цій сфері; запропонувати
практичні шлѐхи розв’ѐзаннѐ проблем, що існуять. За результатами
дослідженнѐ зроблено висновок, що українські роботодавці маять
потребу в додаткових соціально-емоційних навичках своїх працівників.
Намічено такі стратегії, ѐк створеннѐ основоположних навичок длѐ нових
учасників ринку праці, підвищеннѐ рівнѐ установ вищої освіти та зайнѐтості
длѐ створеннѐ передових навичок серед населеннѐ працездатного віку.
Серед основних навичок виділѐять соціоемоційні вміннѐ, ѐкі
визначаятьсѐ ѐк поведінка, настанови й особистісні ѐкості, що допомагаять
лядѐм ефективно оріюнтуватисѐ в особистих і соціальних ситуаціѐх.
Одним із результатів проекту стало створеннѐ новітнього навчального
курсу «Soft Skills», розробленого за сучасними міжнародними академічними
стандартами. У його межах студенти отримаять знаннѐ та навички, ѐкі
сприѐтимуть їх повноцінній адаптації ѐк до навчаннѐ у ВНЗ, так і до
майбутньої професійної діѐльності. Курс покликаний надавати студентам
додаткових преференцій у працевлаштуванні, сприѐти формування в них
умінь самопрезентації, ефективної роботи в команді та прийнѐттѐ рішень,
активізувати ауторефлексивні здібності й розвивати критичне мисленнѐ.
Пропонований курс передбачаю застосуваннѐ таких ефективних форм
організації навчального процесу, ѐк лекції і тренінги. Цікавим методичним
доробком ю те, що в межах курсу студентам буде запропоновано
розробленнѐ власного портфоліо – набору есе, презентацій, ментальних карт
тощо; робота над спільним проектом, проведеннѐ наукових дебатів,
складаннѐ плану-стратегії особистого розвитку. Це дозволить студентам
визначати життюві цілі й оцінявати власний прогрес у професійному,
кар’юрному та особистому зростанні. Плануютьсѐ запровадженнѐ нового
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навчального курсу Soft Skills у навчальні плани університетів ѐк курсу за
вибором з осені 2016 року.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Дослідженнѐ
доводѐть, що інтеграціѐ в навчальний процес предмета «Соціальна
компетентність» маю позитивні наслідки длѐ суспільства в цілому. Зайнѐтість у
суспільній сфері підвищую самооцінку студента та його громадѐнську
компетентність, загостряю його увагу до проблем політики й суспільства,
вчить об’юктивно оцінявати реальність і розуміти інших. Громадські установи
виграять від прийнѐттѐ на роботу молодих енергійних спеціалістів, відкритих
до нововведень і перетворень. Останні вдосконаляять робочий процес та
захищаять інтереси своїх кліюнтів. Заклади освіти, у ѐких передбачене
навчаннѐ студентів використовувати особистий потенціал у всіх сферах
діѐльності, набуваять великого авторитету серед інших навчальних закладів.
«Слід навчати молоде поколіннѐ не лише змінявати майбутню, а й
раціонально обходитисѐ зі змінами. Саме в цьому й полѐгаю потенціал
предмета соціальної компетентності в закладах вищої освіти», – вважаю
професор Крістіне Вегеріх, ѐка ініціявала проект «Соціальна освіта» у одному
з університетів Німеччини.
Широкомасштабне запровадженнѐ подібних проектів в Україні
підвищить ѐкість системи освіти та рівень життѐ в нашому суспільстві.
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РЕЗЯМЕ
Шевченко О., Грунвальдт К. К вопросу социальной компетентности студентов
вузов.
В статье рассматриваятсѐ пути интеграции в учебный процесс форм работы,
направленных на формирование у студентов социальных умений и навыков;
анализируятсѐ способы оценки результатов такой деѐтельности. На примере вузов
Германии и Украины рассматриваятсѐ конкретные меры, обеспечиваящие развитие
умений креативно и эффективно действовать в сложных ситуациѐх, постоѐнно
совершенствовать личные качества, необходимые длѐ успешного трудоустройства. В
результате исследованиѐ сделаны выводы о том, что возможно и целесообразно
вклячение в рабочие программы вузов Украины предмета «социальнаѐ коммуникациѐ».
Перспективным считаетсѐ также изучение в дальнейшем одной из социальных
компетенций – способности к преодоления конфликтов.
Ключевые слова: социальные умениѐ и навыки, социальнаѐ компетентность,
социальные службы, студенческие службы, кураторскаѐ работа, Болоньѐ, Темпус.

SUMMARY
Shevchenko O., Grunwaldt C. On the issue of social competence of the university
students.
The article focuses on the question how to examine the general ways of integration
into the learning process of measures to develop and improve social competence for students
in higher education on the example of Europe Bologna-System and implementation in
Ukraine of the international project Tempus “Impress”. Establishment of studying social
competence, unfortunately, does not have the large-scale nature, though, according to the
Bologna program is one of the main factors in formation of a highly valuable person.
The same situation we have in Ukraine. But today many institutions of higher education
abroad already offer their students courses on the subject “Soft Skills”. In such courses the
students learn to analyze the positive and negative aspects of their character, to get effective,
proven in practice, knowledge and techniques, that are necessary by improving their skills.
Necessary changes are made in the curriculum, which involve not only seminars and workshops
on the subject, but also binding activity of students in the social field and in the cells of
government. The results of these activities are rated by teachers as any of the traditional subjects
and are included to the general number of time credits provided for a specialty.
Basic principles of the Bologna process are provided in our country in the
implementation of the international project TEMPUS “IMPRESS” – “Improved student
services”. The main goal is to create a modern center of student support services at leading
classic universities of Ukraine. One of the project results was the creation of the newest
course “Soft Skills”, developed on the basis of modern international academic standards.
The research shows that the integration into the learning process of the subject “Social
competence” has a positive impact on society. Employment in the public sphere raises the self-
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esteem of a student and his civic competence, sharpens his attention to the problems of politics
and society, and teaches the objective evaluation of reality and understanding other people.
Public institutions will benefit from the employment of young energetic professionals,
open to innovation and change. Educational institutions, that have provided training
students to use their own potential in all fields, are of great authority among other schools.
Key words: soft skills, social competence, social services, student services, Tutor
System Garching, Bologna, Tempus.
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