Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка

Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології

Науковий журнал
Виходить вісім разів на рік
Заснований у листопаді 2009 року
№ 4 (38), 2014

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2014

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

УДК 371
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка (протокол № 10 від 28.04.2014)
Редакційна колегія:
А. А. Сбруєва – доктор педагогічних наук, професор (головний редактор)
(Україна);
О. Є. Антонова – доктор педагогічних наук, професор (Україна);
Дж. Бішоп – професор Східно-Мічиганського університету (США);
К. Бялобжеська – доктор гуманітарних наук (Польща);
Б. В. Год – доктор педагогічних наук, професор (Україна);
О. В. Єременко – доктор педагогічних наук, професор (Україна);
Е. Кантович – професор, доктор хабілітований (Польща);
О.О. Коростельов – доктор педагогічних наук, професор (Росія);
Ц. Курковський – доктор гуманітарних наук (Польща);
О. В. Лобова – доктор педагогічних наук, професор(Україна);
О. В. Михайличенко – доктор педагогічних наук, професор (Україна);
Г. Ю. Ніколаї – доктор педагогічних наук, професор (Україна);
О. І. Огієнко – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
В. І. Статівка – доктор педагогічних наук, професор (Україна);
В. О. Цикін – доктор філософських наук, професор (Україна);
Н. Н. Чайченко – доктор педагогічних наук, професор (Україна);
О. С. Чашечникова – доктор педагогічних наук, професор (Україна);
А. І. Кудренко – кандидат педагогічних наук, професор (Україна);
М. О. Лазарєв – кандидат педагогічних наук, професор (Україна);
О. Г. Козлова – кандидат педагогічних наук, професор (Україна);
О. М. Полякова – кандидат педагогічних наук, доцент (Україна);
М. А. Бойченко – кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний
секретар) (Україна);
І. А. Чистякова – кандидат педагогічних наук (секретар-координатор)
(Україна)
Затверджено президією ВАК України як
фаховий журнал з педагогічних наук
(Бюлетень ВАК України, 2010 р., № 6)
У журналі відображені результати досліджень філософських і методологічних
засад інноваційного розвитку вищої освіти, стратегій інноваційного розвитку вищої
освіти в Україні та у світі, організаційно-педагогічного забезпечення інноваційного
розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та у світі, психологічних основ
інноваційного розвитку вищої освіти, професійної підготовки фахівців інноваційного
розвитку вищої освіти в Україні та у світі, оптимізації інноваційної освіти і процесів
самореалізації творчого потенціалу особистості, інновації у підготовці фахівців з
дошкільної та початкової освіти й інновації в корекційній та інклюзивній освіті.
© СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014
2

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

РОЗДІЛ І. ФІЛОСОФСЬКІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ
ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
УДК 378.147:00176
Л. В. Пшенична
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ ЯК ФАКТОР ЇЇ УСПІХУ
У статті автором визначено основні чинники інноваційного розвитку освіти:
інноваційний вищий навчальний заклад, інноваційне середовище, інноваційні процеси,
інноваційні технології; схарактеризовано особливості організації та здійснення
системи впливів, що забезпечують реалізацію інноваційної ідеї, забезпечують успішні
конкурентні переваги як конкретного закладу, так і національної освіти в цілому.
Університет, що відповідає вимогам і запитам інноваційного суспільства,
потребує не тільки внутрішньої демократизації, а й суттєвого підвищення статусу
науковця і викладача вищої школи. Це є однією з рамкових умов розгортання
інноваційних процесів в академічному середовищі. До змістового комплексу сучасної
ідеї університету входить нова гуманістична модель спеціаліста, складовими якої є
високий рівень професійної підготовки, здатність до саморозвитку, самоосвіти й
самореалізації, критичне мислення, громадянська свідомість і відповідальність, що
реалізується через інноваційні технології.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, інноваційний розвиток, здобуття
нових знань, стратегічні імперативи інноваційної діяльності, тенденції накопичення
і видозміни ініціатив і нововведень в освітньому просторі, вплив інноваційних
процесів, самореалізація, саморозвиток, самоосвіта.

Постановка проблеми. Радикальні зміни на геоекономічній карті
світу значно посилюють відрив розвинутих країн з постіндустріальною
економікою від інших, до числа яких належить і Україна. Ефективною, але
досі не реалізованою можливістю скоротити цей розрив та забезпечити
випереджальні темпи розвитку національної економіки є перехід її на
рейки інноваційного розвитку, який спроможні надати їй освіта та наука.
Головним ресурсом інноваційної діяльності є людський капітал.
Господарче зростання набуває нової якості, коли найбільш ефективною
формою накопичення стає розвиток людьми власних здібностей, а
найбільш вигідними інвестиціями – інвестиції в людину, її знання і таланти.
За даними ЮНЕСКО, у двадцятьох країнах працює 95% усіх учених світу, і
саме в цих країнах прибуток на душу населення щорічно зростає на 200
доларів, у всіх інших країнах, де працює близько 5% учених світу, щорічне
зростання прибутків становить тільки 10% [8, 8]. Експертні розрахунки
довели, що одне лише вдосконалення вищої освіти забезпечило чверть
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усього приросту американського валового продукту в ХХ столітті. І зовсім
показово, що в 1997–1999 роках у США на розвиток усіх форм освіти
витрачалося у два рази більше, ніж на військові потреби – 635 млрд.
доларів на рік [7, 92]. Стан справ у вітчизняній освіті є загальновідомим, і
про необхідність кардинальної зміни державної політики в цій сфері
сказано дуже багато, нажаль більше, ніж зроблено.
Але так було не завжди:
- 1917 рік – середній рівень освіти населення становив 0,5 класу;
- 1921–1941 роки – цей рівень піднявся до 4 класу;
- першу у світі атомну електростанцію створили п’ятикласники;
- перший у світі штучний супутник землі запустили шестикласники;
- першого космонавта подарували людству семикласники;
- а з 70-х років ХХ століття «економія» на освіті вилилась у її застій,
кризові явища та становище сьогодення.
Які ж можливості має Україна в конкуренції з передовими країнами
Заходу у сфері розвитку освіти, якщо врахувати колосальний розрив у
фінансуванні та реальне відставання вітчизняної науки за багатьма
найважливішими напрямами інформаційних технологій? На наш погляд,
відповідь треба шукати там, де результати досягли значних успіхів, а не
там, де вони зіткнулися з труднощами. Одна із проблем пов’язана зі
здобуттям нових знань.
Інноваційні зусилля вчених західних країн в останні десятиріччя були
переорієнтовані зі сфери пошуку загальних закономірностей та створення
новітніх теорій на нові, принципово відмінні сфери діяльності.
Актуальність обраного дослідження зумовлена тим, що динамічні
зміни в українському суспільстві, які характерні для всіх сфер буття, є
неможливими без системного реформування системи освіти, головною
складовою яких є інноваційні процеси. При цьому модернізаційні
перетворення мають здійснюватися відповідно до загально-цивілізаційних
тенденцій розвитку національних освітніх систем.
Населення України прагне високого рівня життя, а досягти цього можна
лише шляхом рівного доступу її громадян до якісної освіти. В. Кремень
наголошує, що трансформація освіти в Україні – це не просто зміна полюсів її
адекватності параметрам суспільно-політичного життя. Це, по суті, реакція на
стратегічні імперативи освіти третього тисячоліття з її орієнтацією не на
державу, а на людину, на фундаментальні загальнолюдські цінності, на
послідовну демократизацію всього освітнього процесу й усієї освітньопедагогічної ідеології загалом [6, 27]. З точки зору Д. Дзвінчука, серед
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сучасних завдань освітніх систем є поєднання розширеної підготовки молоді,
спроможної створювати й використовувати високі технології, з формуванням
міцних
моральних
засад,
розвиненої
цивілізаційної
культури,
відповідальності й толерантності [5, 205]. А тому, інноваційна спрямованість
змісту освіти є актуальним питанням, вирішення якого забезпечує розвиток
інноваційного
типу
людини,
інноваційного
типу
прогресу,
конкурентоспроможності вітчизняних закладів та установ і освіти в цілому.
Аналіз актуальних досліджень. Упровадження інноваційних
технологій у розвиток освітньої галузі популяризується в наукових працях
В. Кременя, О. Козлової, А. Сбруєвої, Д. Дзвінчука, В. Лунячека, І. Гавриша та
ін.; інноваційну діяльність як складний і багатоплановий феномен, що
охоплює процеси взаємодії індивідів, спрямований на розвиток і
перетворення об’єкта в якісно новий стан досліджували В. Луговий,
В. Андрущенко, І. Бех, О. Вороненко, К. Колін, Г. Сазоненко та ін.; проблемам
інноваційної спрямованості змісту і технологій сучасної освіти присвячені
праці Т. Алексеєнко, В. Аніщенко, Г. Балл, Л. Даниленко, В. Кременя,
В. Семиноженка, І. Тарапова, та ін.; реалізації творчого потенціалу керівників
закладів освіти в умовах застосування наукових основ менеджменту освітніх
інновацій приділяють увагу такі науковці, як В. Андрущенко, І. Зязюн,
Л. Ващенко, Г. Єльникова, В. Кузнєцова, О. Мармаза, І. Харламов, Т. Шамова,
П. Третьякова та ін. У цьому контексті особливого значення набуває
необхідність визначення впливу інноваційних процесів в освіті на стрімкі та
успішні темпи її розвитку.
З огляду на окреслені проблеми, їхню недостатню дослідженість і
науково-практичну потребу обрано тему статті «Інноваційні процеси в
освіті як фактор її успіху».
Мета статті: визначити основні чинники інноваційного розвитку
освіти, охарактеризувати особливості організації та здійснення системи
впливів, що забезпечують реалізацію інноваційної ідеї, перетворення її на
інноваційний продукт, який має соціальну й економічну цінність і
забезпечує успішні конкурентні переваги як конкретного закладу, так і
національної освіти в цілому.
Виклад основного матеріалу. Освіта, за визначенням ЮНЕСКО, – це
процес і результат удосконалення здібностей та поведінки особистості,
внаслідок чого вона досягає соціальної зрілості та індивідуального зростання,
це духовне обличчя людини, яке формується під впливом сукупності
загальнолюдських і професійних знань, технологій їх використання в
суспільній практиці у процесі виховання й самовиховання. Розвиток освітньої
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сфери – важливий пріоритет України, оскільки саме освіта виконує важливу
роль в інтелектуалізації праці, впливає на складні процеси трансформації й
модернізації сучасного світу, що відбуваються під впливом інтегрованого
потенціалу трьох інноваційних перехідних періодів: індустріалізації,
промислової науково-технічної революції (НТР) середини XX століття та
комп’ютерної НТР кінця XX століття. Провідну роль у такій трансформації та
модернізації відіграють освітні інновації.
Інновації – сутність постіндустріального, інформаційного суспільства,
постійні зміни якого проблематизують буття людини, а особливе значення
воно має для освітньої галузі України, у межах якої реалізуються програми
підготовки як фахівців, так і громадян. Інноваційна діяльність в освітній сфері
є принципово важливою відповіддю на виклики сучасності, що детерміновані
переходом суспільства до інноваційного типу розвитку й зумовлюють
гнучкість системи освіти, її відкритість до нового, реалізацію
конкурентоспроможних освітніх національних і транснаціональних проектів.
Упровадження освітніх інновацій є запорукою конкурентоспроможності
національної освіти, її здатності формувати інноваційну людину.
Термін «інновація» введено у використання в педагогічній науці на
початку 90-х років XX століття. Вітчизняні вчені розглядають її як процес
створення, розповсюдження та використання нововведень для розв’язання
тих педагогічних проблем, які досі розкривалися по-іншому [2, 14]; результат
творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних
педагогічних проблем; значущі й системні новоутворення, які виникають на
основі різноманітних ініціатив і нововведень, що стають перспективними для
еволюції освіти та позитивно впливають на її розвиток [1, 23]; нові форми
організації праці та управління, нові види технологій, які охоплюють не тільки
окремі установи й організації, але й різні сфери діяльності; процес оновлення
чи вдосконалення теорії і практики освіти, який оптимізує досягнення її мети;
процес здійснення цілеспрямованих змін, зорієнтованих на перетворення
яких-небудь компонентів у структурі або функціонуванні організації; нові ідеї,
дії, для яких настав час реалізації [3,18].
Поняття «інновація» означає нововведення, новизну, зміни. Інновація
як засіб і процес передбачає введення чогось нового. Стосовно педагогічного
процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, методи й форми
навчання та виховання, організацію спільної діяльності викладача та
студентів. Інновація є суттєвим діяльним елементом розвитку освіти взагалі,
реалізації конкретних завдань у навчально-виховному процесі. Інновації
відображаються в тенденціях накопичення й видозміни ініціатив і
нововведень в освітньому просторі; спричиняють певні зміни у сфері освіти.
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Досліджуючи вищу освіту в якості складової частини інноваційної
системи слід виділити основні механізми управління інноваційним
розвитком. Результатом реалізації зазначених механізмів є підвищення
ефективної діяльності вищих навчальних закладів, які створюють та
поширюють нові знання і технології, що врешті решт призводить до
здійснення цілеспрямованих структурно-функціональних змін в економіці
країни та до збільшення частки інноваційної складової в прирості
внутрішнього валового продукту.
На нашу думку, одна з кардинальних проблем, що висувається на
передній план самим життям – це подолання існуючої різниці між
вузівськими навчальними програмами та системою викладання, з одного
боку, і реальними запитами галузі економіки – з другого. Історичний досвід
переконливо свідчить, що зміст та основні напрями освітньої політики завжди
підпорядковуються
загальним
тенденціям
соціально-економічного,
наукового й культурного розвитку світу, а тому потрібно негайно проводити
реформування освітньої галузі, і, насамперед, – глибоко переосмислити зміст
навчального процесу: вести вузівську підготовку за старими методиками
сьогодні не тільки неможливо, а й злочинно. Світ став іншим, у ньому
змінилися наукові, технічні, соціальні й політичні пріоритети.
Для запровадження інноваційного змісту вищої освіти дуже
важливим є врахування того, наскільки вона буде пов’язана з практикою,
забезпечена предметним і аксіологічним змістом, наскільки буде
затребувана державою та суспільством, – мова іде про формування нової
еліти – інтелектуальних і духовних лідерів нації, інтелектуалізацію
внутрішнього середовища, яке б забезпечило соціальне замовлення на
результати науково-педагогічної творчості й органічне входження України
в європейське освітнє поле. Звідси першочерговим завданням
інноваційного розвитку вищої освіти в Україні є оновлення її змісту,
упровадження ефективних інноваційних технологій, створення нової
системи методичного та інформаційного забезпечення вищої школи.
Інноваційні процеси в освіті повинні, з одного боку, залучати молоду
людину до індивідуальних пошуків відповіді на поставлені сучасними
світовими процесами проблеми людства, а з другого, – учити розглядати своє
місце в суспільстві з позицій сучасних знань. Це має допомогти сучасному
студенту – майбутньому педагогу – перекваліфіковуватися в умовах ринку
праці, у подальшому самостійно набувати необхідних знань з кожного
предмета, фундаментальних законів, понять, наблизити навчання до
практичного життя, формувати творчий підхід, самостійність мислення,
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уміння застосувати вивчене у вищому навчальному закладі в практичній
діяльності. При цьому виходимо з того, що вчитель – не той, хто навчає, а той,
у кого вчаться, і відповідно: студент – не той, кого навчають, а той, хто сам
учиться. Лише при такому розумінні організації процесу навчання у вищому
навчальному закладі можливо буде забезпечити життєпридатність
випускників, їх конкурентоспроможність не тільки в нашій країні, а й на
світовому ринку праці, а тому кожний виш необхідно розглядати як
інноваційний навчальний заклад, у якому створено інноваційне середовище,
де викладачі мають можливість реалізувати свій інноваційний потенціал, а
студенти – можливість розвитку особистості, здійснення права на
індивідуальний творчий внесок, на свободу саморозвитку й досягнення
власної та суспільної мети.
В умовах науково-технологічної революції життєвий цикл сучасних
інновацій стає меншим, ніж термін професійної діяльності фахівця. За цих
умов домінуючим в освіті стає формування здатності фахівця на основі
відповідної фундаментальної освіти перебудовувати систему власної
професійної діяльності з урахуванням соціально значущих цілей та
нормативних обмежень – тобто формування особистісних характеристик
майбутнього фахівця. Якщо визначити за головну мету діяльності системи
вищої освіти підготовку такого фахівця, то процес навчання доцільно
організовувати таким чином, щоб забезпечувався всебічний розвиток його
особистості. Засобом формування особистості при цьому стають освітні
інноваційні технології: інноваційна освітня технологія – це якісно нова
сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, яка
вносить суттєві зміни до результату освітнього процесу і розглядається як
багатокомпонентна модель – така, що передбачає навчальну, виховну та
управлінську інноваційну технології [3, 42]; продуктом діяльності є
особистість випускника вищого навчального закладу, який має бути
компетентним не лише в професійній галузі, але й мати активну життєву
позицію, високий рівень громадянської свідомості, бути компетентним при
вирішенні будь-яких завдань, які ставить перед ним життя. До виховних
інноваційних технологій відносять мистецькі засоби та прийоми впливу
викладача на свідомість особистості студента з метою формування
особистісних цінностей у контексті із загальнолюдськими, що здійснюється
через технологію ранньої соціалізації; технологію формування почуття
національної гідності молоді; технологію духовного розвитку тощо.
Культура – головний стимул соціальних нововведень, тому рівень
соціокультурного історичного розвитку суспільства безпосередньо впливає на
зміст і характер інноваційних перетворень у сфері освіти й виховання.
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Важливу роль у формуванні моделей інноваційних процесів відіграють
особливості національного менталітету, які впливають на поведінку людей
загалом, у тому числі й у сфері освіти. Існуючі в суспільстві цінності,
визначають особливості інноваційної поведінки людей. Загальновідомо, що
освітній пласт у системі педагогічної діяльності вищого навчального закладу є
визначальним. Досвід підготовки фахівців показує, що навчання, яке
виключає духовно-моральну складову й орієнтоване лише на передачу
максимального обсягу знань і освоєння технологій, не забезпечує професійну
успішність спеціаліста. У зв’язку з цим надзвичайно важливим є розуміння
вищого навчального закладу як соціокультурної системи, функції, якою не
обмежується підготовка людини до професійної діяльності. Її необхідно
розглядати як форму трансляції і відтворення культурних норм, цінностей,
ідей, як простір генерування суспільної ідеології, яка разом з її носіями
вростає в культуру і дасть свої плоди.
Інновація є результатом життєдіяльності, продуктом духу, тобто
культури.
Інновація освіти – цілеспрямований процес часткових змін, що
ведуть до модифікації мети, змісту, методів, форм навчання й виховання,
адаптації процесу навчання до нових вимог.
Інноваційний заклад освіти – вищий навчальний заклад, у якому
педагогічний та студентський колектив експериментують, апробують чи
впроваджують нові педагогічні ідеї, теорії, технології. Статус інноваційного
закладу визначається інноваційним потенціалом викладачів, який
характеризується: творчою здатністю генерувати нові ідеї, що зумовлено
професійною установкою на досягнення пріоритетних завдань; уміннями
проектувати й моделювати свої ідеї на практиці: викладачам-новаторам
притаманний
високий
культурно-естетичний
рівень,
освіченість,
інтелектуальна глибина і різнобічність інтересів; новизна, оригінальність у
проведенні занять, дослідницька спрямованість, висока результативність.
Інноваційний потенціал викладача – це сукупність соціокультурних і творчих
характеристик особистості педагога, який виявляє готовність удосконалювати
науково-педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів і методів,
здатних забезпечити цю готовність. Найвищий ступінь розвитку інноваційний
потенціал науково-педагогічного працівника отримує при наявності в
навчальному закладі інноваційного середовища.
Інноваційне середовище – це певні морально-психологічні
обставини, що підкріплені комплексом заходів організаційного,
методичного, психологічного характеру, які забезпечують уведення
інновацій в освітній процес вищого навчального закладу.
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Створення інноваційного середовища у вищому навчальному закладі
вимагає:
- загальне розуміння необхідності введення інновації в навчальновиховний процес від ректора до студента;
- відповідний професійний фаховий рівень викладачів університету (їх
фахова освіта, науковий ступінь, вчене звання, стан із підвищенням
кваліфікації, стажування в провідних вищих навчальних закладах,
діяльність науково-методичних рад тощо);
- створення відповідної матеріально-технічної бази вищого навчального
закладу;
- залучення науковців-працівників інших ВНЗ, лекторів з європейських і
світових вишів;
- науково обґрунтований вибір інновації для даного вищого
навчального закладу.
Вибір має спиратися на:
- мету, яку ставить перед собою вищий навчальний заклад;
- фаховий рівень науково-педагогічних працівників, які будуть
запроваджувати цю інновацію.
Вибір має бути узгодженим із створеним інноваційним середовищем
в університеті, його мають підтримати по вертикалі (місцеві органи
самоуправління, державної адміністрації, міністерство освіти і науки
України) і горизонталі – викладачі, співробітники, студенти;
- юридичне обґрунтування інноваційного процесу: саме від цього
фактору залежить клімат у колективі, де запроваджується інновація і
мотивація до інноваційної діяльності всіх учасників;
- варто усвідомити, що інновація ні в якому разі не може бути ідеєю
на показ, черговим прожектом, адже її ефект досягається тільки через
комплексну, планомірну, фундаментальну роботу, яка спирається на
психолого-педагогічну науку.
У Сумському державному педагогічному університеті імені
А. С. Макаренка створено таке інноваційне середовище, що передбачає
технологічну й методичну підготовленість викладачів, їх постійну
інформованість стосовно педагогічних нововведень. Наявність такого
середовища в науково-педагогічному колективі знижує коефіцієнт опору
викладачів нововведенням, допомагає подолати стереотипи професійної
діяльності. Інноваційне середовище знаходить реальне відображення у
ставленні викладачів до педагогічних інновацій.
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«Готовність до інноваційної педагогічної діяльності — особливий
особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційноціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними
способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до
творчості й рефлексії» [4, 277].
Сутністю інноваційних процесів у освіті є, по-перше, проблема
вивчення, узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду, і,
по-друге, проблема впровадження досягнень психолого-педагогічної
науки у практику. Ці дві проблеми мають вирішуватися інтегровано.
Управління педагогічними інноваціями у вищому навчальному
закладі – вид соціального управління, що підтримує цілеспрямованість і
організованість інноваційних процесів у системі вищої
освіти, а
інноваційне навчання – це зорієнтована на динамічні зміни в
навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на
розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих
соціально-адаптаційних можливостей особистості.
Специфічними особливостями інноваційного навчання є його
відкритість майбутньому, здатність до передбачення та прогнозування на
основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на активні та
конструктивні дії у швидко змінюваних ситуаціях.
До організаційно-управлінських змін в управлінні вищими навчальними закладами, що виникають унаслідок інноваційної діяльності, належать:
- модульна структура управління закладом освіти (за видами діяльності –
виховна, навчальна, управлінська; за формами управління – державна,
громадська; за суб’єктами й об’єктами управління – керівник вищого
навчального закладу, керівник інноваційного проекту у виші, учасники
інноваційної діяльності);
- організаційно-структурні, економічні, психологічні, діагностичні,
інформаційні форми і методи управління, які створюють умови для
оперативного, ефективного, оригінального й нестандартного
прийняття керівником управлінського рішення;
- проектно-інноваційна модель управління, у якій ректор університету
постійно підтримує діяльність авторів і учасників інноваційних
проектів, що здійснюються на різних етапах інноваційного процесу у
виші, і забезпечує вирішення найважливіших проблем освіти на
певному етапі її розвитку;
- управління за цілями;
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- максимально можливе залучення органів громадськості до
управління, розвиток самоуправління студентської молоді;
- економічне стимулювання викладачів-новаторів;
- підтримка конкуренції;
- різноманітність і рівноправність усіх форм організації інноваційної
діяльності;
- максимальне використання надбань світової науки та техніки в галузі
освіти.
Сучасний етап переходу до інноваційної вищої освіти передбачає більш
активну інтеграцію навчального процесу і наукового пошуку. Обов’язковим
стає не тільки використання в навчальному процесі нових наукових знань,
але й включення творчого пошуку в освітню діяльність. Вирішення цих
завдань вимагає створення дієвої системи підтримки обдарованої
студентської молоді, більш широкого розвитку форм науково-дослідної
діяльності студентства, орієнтованих на перспективні науково-технічні
напрями, становлення ефективної молодіжної науки.
Університет, що відповідає вимогам і запитам суспільства знань,
потребує не тільки внутрішньої демократизації, а й суттєвого підвищення
статусу науковця й викладача вищої школи. Це є однією з рамкових умов
розгортання інноваційних процесів в академічному середовищі. До
змістового комплексу сучасної ідеї університету входить нова гуманістична
модель спеціаліста, складовими якої є високий рівень професійної
підготовки, здатність до саморозвитку, самоосвіти й самореалізації, критичне
мислення, громадянська свідомість і відповідальність. Особистісноорієнтована вища освіта є одним із ресурсів посилення ефективності
соціальних трансформацій українського суспільства.
Успішність інноваційної діяльності вищого навчального закладу
визначається його включенням у всі етапи інноваційного процесу –
виявлення, прогнозування суспільних потреб, пошуку концепції вирішення
проблеми, проведення наукових досліджень, розробки, освоєння,
розповсюдження, впровадження й реалізації новацій, втілення їх у культурні
норми, освітні й виробничі технології.
Як і в інших сферах суспільного буття, в системі вищої професійної
освіти інноваційні процеси є не просто впровадженням нового. Вони
реалізуються як цілеспрямовані зміни цілей, умов, змісту, засобів, методів,
форм діяльності, яким властиві новизна, високий потенціал підвищення
ефективності діяльності загалом або в певних її сферах, здатність забезпечити
довготривалий корисний ефект, узгодженість з іншими нововведеннями.
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Інноваційні освітні процеси функціонують згідно з притаманними їм
законами, які виражають необхідні, істотні, стійкі відношення між новим і
традиційним у системі вищої професійної освіти, а також закономірності в
розвитку педагогічної системи ВНЗ. Виявлення та аналіз цих закономірностей
дозволяє визначити умови ефективності розвитку й реалізації інноваційних
процесів, принципи управління ними. Також виділяють загальні закономірності – характерні для інноваційного процесу в цілому, і часткові, локальні –
притаманні певному типу інноваційних процесів, або окремим його етапам.
Організація діяльності інноваційного навчального закладу вимагає
створення особливих структур, каналів комунікації, нових педагогічних
позицій, що дає неявний на перший погляд, але вагомий педагогічний ефект.
Серед умов, що забезпечують розвиток інноваційних навчальних закладів,
виділяємо такі, як: організаційні умови (створення клімату сприяння
експерименту в педагогічному колективі; організація нової системи контролю
за ходом експерименту; оптимальне включення інноваційних занять у
загальний перебіг навчально-виховного процесу), так і змістові умови
(обговорення експерименту на семінарах, адміністративних нарадах,
кваліфіковану експертизу й діагностику нововведень). Психолого-педагогічні
умови полягають у сформованості готовності викладачів і педагогічного
колективу в цілому до активного творчого пошуку й реалізації інновацій,
розвитку інноваційного мислення педагогів, зняття бар’єрів інноваційної
діяльності, збереження здоров’я науково-педагогічних працівників,
профілактиці їх професійного вигорання, отриманні позитивного емоційного
ефекту від упровадження попередніх інновацій.
У системі вищої освіти інтегровані моделі інноваційних процесів
спонукають до створення навчально-наукових педагогічних комплексів
«Вищий навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад»,
навчально-науково-виробничих
комплексів,
експериментальних
навчальних закладів, науково-методичних лабораторій, науководослідницьких центрів, що забезпечує оптимальні умови для плідної
співпраці педагогів-науковців і педагогів-практиків. Інтеграція педагогічної
науки і шкільної освіти, з одного боку, спрямовує і конкретизує напрями
наукових досліджень відповідно до актуальних проблем освіти і
виховання, з іншого – інноваційні розробки стають більш затребуваними
школою, збільшується ефект від реалізації нововведень.
У сучасних теоріях інноваційного процесу акцент зміщується на
створення інноваційних мереж. Основна ідея цих теорій полягає в тому, що
взаємодію й обмін знаннями необхідно здійснювати не тільки між різними
підрозділами, а й з іншими джерелами знань.
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Стратегічним елементом моделей інноваційного процесу стали
інформаційно-комунікативні технології внутрішніх і зовнішніх зв’язків,
оскільки обмін інформацією й обробка даних стає ключовим фактором
інноваційного процесу. Однак інформація і дані є тільки одним із множини
елементів, що забезпечують ефективність інноваційного процесу. Рівень
інноваційного потенціалу вишу визначається саме тим, якими знаннями він
володіє, як інтенсивно їх використовує, збільшує, створює їх і як навчається.
Концепція стратегічного розвитку вищого навчального закладу
як
інноваційної системи передбачає забезпечення стабільної та довгострокової
конкурентної переваги за рахунок безперервного здійснення інноваційної
діяльності на основі управління знаннями. Управління знаннями – це процес
створення, структурування та використання науково-педагогічними
працівниками бази знань свого університету. За таких умов вищий
навчальний заклад стає системою, що самоорганізується, самонавчається.
У міру того, як навчальні заклади усвідомлюють необхідність стати
більш інноваційними, гнучкими й швидкодіючими, вони все частіше
починають бачити в управлінні та обміні знаннями спосіб підвищити
ефективність використання своїх людських ресурсів й отримати важливі
конкурентні переваги. Тепер від співробітників чекають, що вони будуть
набагато активніше, ніж раніше, генерувати ідеї та вирішувати проблеми, а
також виконувати більше завдань у більш стислі терміни. Оскільки основний
капітал інноваційної організації – людські ресурси, все більшого значення
надається самонавчанню персоналу, підвищенню кваліфікації співробітників,
обміну досвідом.
Висновки. Отже, основними чинниками інноваційного розвитку освіти
є: інноваційний шлях її розвитку, інноваційний вищий навчальний заклад,
інноваційне середовище, інноваційний процес, науково обґрунтований
інноваційний вибір, інноваційні технології. Вищі навчальні заклади, діяльність
яких будується на чітко визначених теоретико-методологічних засадах
створення й реалізації інновацій, дають стабільні результати за якісно новими
показниками наукової, навчально-виховної, науково-методичної, виробничої
діяльності. Інноваційний освітній заклад визначається стратегію розвитку, що
приводить до системних змін у цілях, структурі, змісті та технологіях
навчально-виховного процесу. Основною характеристикою інноваційних
вишів є постійне оновлення й саморозвиток на основі аналізу своєї роботи.
При цьому інноваційна організація діяльності вимагає створення особливих
гнучких структур, що забезпечують дію об’єктивних і суб’єктивних
детермінант інноваційного процесу з урахуванням особливостей його
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функціонування на рівні вищого навчального закладу. Ефективність
інноваційних процесів у навчальному закладі визначається вибором і
обґрунтуванням вихідних методологічних і теоретичних позицій, які
визначають спрямованість і зміст нововведень і забезпечують системний
рівень їх упровадження.
Інноваційний шлях розвитку вищої освіти України на сучасному етапі –
єдино можливий варіант забезпечення її успіху, яскравими ознаками якої є:
нова ідеологія освіти, перехід від простого передавання знань викладача
студентові до розвитку особистості, активізації її творчої роботи, здатності
студента до гнучкої, самоосвітньої діяльності; розробка регіональних освітніх
концепцій і програм відповідно до культурно-історичних особливостей та
об’єктивної заданої суспільної потреби в кадрах з урахуванням ринку праці.
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РЕЗЮМЕ
Л. В. Пшеничная. Инновационные процессы в образовании как фактор его успеха.
В статье автором определены основные слагаемые инновационного
развития образования: инновационное высшее учебное заведение, инновационная
среда, инновационные процессы, инновационные технологии; дана характеристика
особенностей организации и осуществления системы влияний, которые
обеспечивают реализацию инновационной идеи, осуществляют успешные
конкурентные преимущества как конкретного учебного заведения, так и
национального образования в целом.
Университет, отвечающий требованиям и запросам инновационного
общества, должен соответствовать не только внутренней демократизации, но и
существенно повышать статус исследователя-преподавателя высшей школы. Это
является одним из требований разворачивания инновационных процессов в
академической среде. К содержательному комплексу современной идеи
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университета входит новая гуманистическая модель специалиста, составляющими
которой являются: высокий уровень профессиональной подготовки, способность к
саморазвитию, самообразованию и самореализации, критическое мышление,
гражданское сознание и ответственность, которые реализуются через
инновационные технологии.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, инновационное развитие,
приобретение новых знаний, стратегические императивы инновационной
деятельности, тенденции накопления и видоизменения инициатив и нововведений в
образовательном
пространстве,
влияние
инновационных
процессов,
самореализация, саморазвитие, самообразование.
SUMMARY
L. Pshenychna. Innovation processes in education as the factor of its success.
The author defines in the article the basic terms of innovation development of
education: innovation higher educational establishment, innovation environment, innovation
processes, innovation technologies; system of influences on the organization and
implementation characteristic features that ensure realisation of innovative ideas and
provide successful competitive advantages both for the particular educational establishment
and for the national education on the whole, are determined.
At the present stage innovative way of higher education development in Ukraine is
the only possible option for its success, vivid indication of which are: new educational
ideology, transition from mere knowledge transfer from a teacher to a student to personality
development, activation of personality’s creative activity, student’s aptitude for independent
activity and flexibility; elaboration of regional educational concepts and programs in
accordance with cultural and historical peculiarities and objectively specified public demand
in personnel taking into consideration the labour-market.
The University that meets the requirements and demands of the innovative society
should not only correspond to internal democratization, but also significantly enhance its
research status – that of a higher school teacher. It is one of the conditions for innovation
processes’ enhancement in the academic environment. To the instructive complex of
University’s contemporary concepts refers a new humanistic pattern of a specialist that
includes a high level of professional training, capacity for self-development, self-education
and self-realization, critical thinking, civic consciousness and responsibility that get fulfilled
through innovation technologies.
The author acknowledges the opinion expressed by many scientists about the fact
that higher educational establishments, the activity of which is based on the clearly
determined theoretical and methodological foundation of innovations creation and
realization, produce stable results in qualitatively new indicators of scientific, teaching and
educational, scientific-methodological and production activities. Innovative educational
establishment defines developmental strategy that leads to systemic changes in the aims,
structure, context and technologies of teaching and educational process. The main
characteristics of innovative higher educational establishments are permanent renovation
and self-development on the basis of the analysis of its work.
Key words: higher educational establishment, innovative development, acquisition of
knowledge, strategic imperatives of innovation activity, trends of initiatives and innovations
accumulation and modification in educational space, innovation processes impact, selfrealization, self-development, self-education.
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ІННОВАЦІЙНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
СПАДЩИНИ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
У статті розглянуто сутність інноваційної діяльності та означено
необхідність формування готовності майбутніх учителів до її здійснення. У цьому
контексті актуалізується потреба наповнення компонентів педагогічного процесу
нововведеннями, що мають інноваційний характер і спрямовані на підвищення
ефективності здійснення освітнього процесу. Встановлено інноваційність
вітчизняних історико-педагогічних ідей професійної підготовки вчителя в сучасних
умовах модернізації вітчизняної освітньо-виховної системи. З’ясовано, що
формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя в педагогічних
закладах освіти Катеринославщини ХІХ – початку ХХ ст. здійснювалося на
концептуально новій основі.
Ключові слова: інноваційність, інноваційна діяльність, готовність до
інноваційної діяльності, історико-педагогічна спадщина, майбутній учитель,
педагогічна взаємодія, педагогічна майстерність, професійна педагогічна
підготовка.

Постановка проблеми. Підвищення вимог соціального замовлення до
кваліфікації випускника вищої педагогічної школи й потреби самого
випускника, який виходить на конкурентний ринок праці, зумовлюють
необхідність упровадження змісту та технологій навчання, зорієнтованих на
формування педагогічної майстерності й готовності майбутнього вчителя до
інноваційної діяльності. Інноваційна діяльність розглядається вченими як
комплекс заходів для забезпечення інноваційного процесу, що покликаний
змінити компоненти педагогічного процесу: цілі, зміст освіти, форми, методи,
технології, засоби навчання, системи управління тощо [5, 47], тобто
«оновити» їх. Проте не будь-яке нововведення має інноваційний характер, а
лише те, що спрямоване на підвищення ефективності здійснення освітнього
процесу. Тому встановлення інноваційності вітчизняних історикопедагогічних ідей професійної підготовки вчителя, які сприятимуть
формуванню педагогічної майстерності, а відтак готовності до інноваційної
діяльності, є актуальною проблемою педагогічної науки.
Аналіз актуальних досліджень. Теоретико-методологічні засади
розвитку педагогічної майстерності як складової педагогічної дії
репрезентовані у працях таких учених: В. Андрущенка, Є. Барбіної, І. Зязюна,
А. Кузьмінського, О. Лавріненка, М. Лазарєва, О. Отич, О. Семеног,
Н. Тарасевич та ін. Окремі аспекти підготовки вчителя до інноваційної
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діяльності висвітлено в дослідженнях І. Беха, І. Дичківської, О. Дубасенюк,
Е. Днєпрова, В. Сластьоніна, О. Хуторського та ін. Проте, проблема
інноваційного наповнення компонентів педагогічного процесу, що
уможливить ефективність підготовки майбутніх учителів, залишається
недостатньо дослідженою.
Мета статті – встановити інноваційність вітчизняних історикопедагогічних ідей професійної підготовки вчителя в сучасних умовах
модернізації вітчизняної освітньо-виховної системи.
Виклад основного матеріалу. Проведене дослідження свідчить, що
столітній досвід середніх закладів освіти Катеринославщини визначив
орієнтир
переходу
цих
закладів
від
класичного
типу
до
вузькоспеціалізованого, зумовлений потребою у професійній підготовці
вчителів краю, що спонукало до поступового відкриття вчительських шкіл,
семінарій, курсів, педагогічного університету й формування фахової
майстерності майбутніх освітян, здатності здійснювати педагогічну
взаємодію. Національна вища педагогічна школа може забезпечити більш
якісну професійну підготовку вчителів до інноваційної діяльності, спираючись
на науково-педагогічні, методично-практичні надбання закладів освіти
Катеринославщини ХІХ – початку ХХ ст.
На початку ХІХ ст. діячі освіти Катеринославщини вважали за доцільне у
стінах навчального закладу надавати кожному зі студентів можливість
займатися своїми вподобаннями: вчитися співати, грати на музичних
інструментах, малювати, танцювати або брати участь у театралізованих
виставах тощо. Усі студенти могли спробувати себе в кожному з означених
видів діяльності й обрати для себе те заняття, до якого мають хист і розвивати
його протягом усього курсу навчання. Сформовані вміння, навички та
здібності студенти щоразу презентували на вечорах у своєму закладі, на
громадських заходах, що сприяло розвиткові впевненості в собі, акторських
здібностей і комунікативних умінь [3].
Скорочення студентських клубів і об’єднань, відсутність улюблених
занять у стінах сучасних вищих педагогічних закладів України,
необов’язковість участі в суспільно-масовій роботі під час навчання, на нашу
думку, гальмує розвиток особистості майбутнього вчителя, яка має бути
зразковою для всіх оточуючих, широко обізнаною і професійно
підготовленою, адже формування педагога-майстра в цьому випадку має
відображати суб’єктивний фактор професійної підготовки, тобто
забезпечувати індивідуальні потреби для розвитку студента педагогічних ВНЗ.
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Запрошення студентів на зустрічі-вечори з видатними педагогами,
ученими, учителями-новаторами, акторами й попечителями, які директори
закладів освіти Катеринославщини організовували в позаурочний час у
себе вдома, давало можливість студентам долучитися до практичного
вирішення питань навчання, виховання й методики викладання предметів,
висловити власну точку зору, ознайомитися з новими досягненнями
психолого-педагогічної науки, отримати відповіді на свої запитання.
Звичайно, що в умовах сьогодення викладачеві неможливо
організувати такі зустрічі в себе вдома, але у вищі педагогічні заклади України
доцільно запрошувати відомих діячів різних галузей не лише на масові
заходи для студентів, а й включати до програми з психолого-педагогічного
циклу семінари, майстер-класи заслужених діячів освіти, культури й
мистецтва. Такі зустрічі-заняття залишать не лише приємні враження в
майбутніх учителів, а й допомагатимуть ефективно розвивати в них
педагогічну майстерність.
На нашу думку, цікавою й корисною складовою професійнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя в педагогічних закладах освіти
Катеринославщини в кінці ХІХ ст. було проведення екскурсій. Почесний
попечитель навчальних закладів м. Маріуполь Д. Хараджаєв, вивчаючи
європейський досвід включення до навчального плану екскурсій та методики
їх проведення, зазначав: «В обов’язки викладача входить не тільки
проведення класних занять зі студентами, а й організація екскурсій для
огляду визначних історичних пам’яток, місцевостей, які стосуються історії
краю в географічному відношенні, витворів давнього й нового мистецтва.
Окрім точних знань про природу загалом, майбутній учитель повинен знати
ще й клімат, флору і фауну тієї місцевості, де він житиме та працюватиме,
історичні події, що колись відбувались у цій місцевості, вміти проводити
екскурсії самостійно» [4, 1]. На екскурсії в навчальному плані було виділено
дев’ять днів протягом весняного й літнього періодів. Їх проводили ті
викладачі, які займалися дослідженням питань відповідно до тем екскурсій.
Перед початком проведення заходу студентам повідомляли певні загальні
факти історії місця чи пам’ятки, до яких вони збиралися йти, і ставилися
завдання: вести щоденники, конспекти й нотатки. По завершенню кожної
екскурсії, уже маючи історичні відомості, студент, майбутній учитель, мав
скласти власний план-конспект екскурсії з розрахунком на аудиторію
початкової школи. Детальну методику організації і проведення екскурсій в
одному з повітових міст Катеринославщини в кінці ХІХ ст. ми знаходимо у звіті
про навчальні екскурсії Маріупольської Олександрівської гімназії [4]. Подібні
екскурсії переносили студентів у світ історії рідного краю та виховували в них
любов до Батьківщини, повагу до пращурів.
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У губернському місті Катеринославщини, крім екскурсій історичного
характеру, організовували екскурсії Дніпровськими порогами, на місця
будування мостів, до місцевих заводів, фабрик, електростанції,
залізничного вокзалу, щоб наблизити студентів до реалій сучасного їм
життя та щоб вони побачили, як здійснюється процес виробництва, й
усвідомили важливість покладеної на них місії – підготувати майбутніх
майстрів-виробничників [3, 47–48].
На жаль, сьогодні у вищих педагогічних закладах рідко організовують
екскурсії для студентів, а ще рідше – навчають методиці їх проведення.
Організація і проведення екскурсій на Катеринославщині в кінці ХІХ ст.
стали необхідною умовою професійної підготовки вчителя. Досвід
технологій використання екскурсійного методу цього регіону
досліджуваного періоду варто використовувати в національній вищій
педагогічній школі, упроваджуючи його в навчально-виховний процес.
Розглядаючи зміст практичної підготовки педагогічних кадрів
Катеринославщини ХІХ – початку ХХ ст., зазначимо, що він був насичений
різноманітними видами практики: педагогічна (у зразковій школі);
сільськогосподарська (практичне ознайомлення з живою природою в лісі,
господарствах, біля річок, на присадибних ділянках); індустріальновиробнича (використання засобів праці господарського і промислового
виробництва); суспільна (відвідування місцевих бібліотек, сімейнопедагогічного гуртка, науково-освітніх лекцій для населення); духовнопросвітницька (відвідування Божественних літургій, роз’яснення Євангелія);
театральна (виступи у студентському гімназійному та пересувному театрі);
екскурсійна (відвідування і проведення екскурсій); студійна (заняття в
художніх гуртках, музичних колективах).
Олександрівська міська жіноча гімназія направляла своїх студентів,
майбутніх учителів, на педагогічну практику в місцеву недільну школу для
ознайомлення з методами початкового навчання. Програма цієї практики
передбачала виконання ученицями певних завдань, зокрема, підготувати
власні детальні фрагменти уроку, проведеного вчителем недільної школи.
Головним завданням практики було організовувати з учнями дозвілля під
час перерви та дитячі вечори. Організація і проведення дитячих вечорів
студентами-практикантами в Олександрівській міській жіночій гімназії
були однією з форм заліку з педагогічної практики. Практична підготовка в
гімназії, метою якої було пробне викладання різних дисциплін, відбувалася
на восьмому році навчання в початкових класах цієї ж гімназії, а пізніше – у
підготовчій школі.
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Сьогодні зміст і організація педагогічної практики у вищій школі
обмежується лише загальноосвітньою школою і на ІІ – ІІІ курсах не вимагає
активної участі студента в навчально-виховному процесі. Студент за таких
умов залишається пасивним спостерігачем аж до випускного курсу, і в нього
не формуються вміння та навички здійснення професійної педагогічної
діяльності. Більшість вітчизняних ВНЗ педагогічного профілю зовсім
відмовилися від такої складової практичної підготовки, як пропедевтична.
Цей вид педагогічної практики необхідно впроваджувати з першого курсу
навчання, оскільки від неї залежить успішність проведення передвипускної та
випускної її складових.
Ми вважаємо, що педагогічна практика в сучасних вищих
педагогічних закладах освіти має включати різні її види й починатися з
першого року навчання у ВНЗ, бути неперервною, дотримуватися
принципу єдності теорії і практики, до якого прагнули педагоги
Катеринославщини ХІХ – початку ХХ ст.
Ретроспективний аналіз використання наочних посібників
педагогами Катеринославщини дав змогу встановити, що в кінці ХІХ – на
початку ХХ ст. у губернії використовувалася нова наочна технологія –
електричний і ацетиленовий ліхтар. «Чарівний ліхтар» використовувався
для проведення культурно-просвітницьких народних читань для
населення, за допомогою якого на великий екран проектувалося
зображення певної серії картинок з різної тематики. Земство дійшло
висновку, що майбутні вчителі мають володіти новими інформаційними
технологіями для просвіти населення, відтак ліхтар почали широко
використовувати по всій губернії, що значно покращило викладання таких
дисциплін, як географія, історія, природознавство.
Сьогодні науково-технічний прогрес, що розпочався в кінці ХІХ ст.,
дає змогу застосовувати різноманітні інформаційні технології у професійній
підготовці вчителів. Вимогою часу стало, щоб кожен сучасний учитель був
обізнаний з інноваційними технологіями й широко користувався ними в
педагогічній діяльності.
На початку ХХ ст. діячі освіти і просвіти Катеринославщини дійшли
висновку, що нові запити тогочасного суспільства потребували більш
кваліфікованих педагогічних кадрів. Вимога до вчителів кожні п’ять років
подавати до університетської ради дослідження зі свого предмету
(монографії, посібники, підручники або критичні оцінки творів), що була
висунута В. Далем, уже не могла в повній мірі забезпечити вдосконалення
їхньої педагогічної майстерності. М. Корф вирішив проблему підвищення
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професійного рівня вчителів народних початкових шкіл за допомогою
педагогічних з’їздів, які проводив в Олександрівському повіті. Вчений
перевіряв знання вчителів, роз’яснював теоретичні основи навчання, давав
для них зразкові уроки у школі, складав розгорнуті програми з кожного
предмету. Інновацією пошуку нових форм підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів краю, поряд із суто практичними курсами для невеликої
кількості слухачів стало проведення курсів із загальнопедагогічною
програмою для 100–500 учителів з усієї губернії, метою яких було доповнити
ті знання, які отримали слухачі курсів на лекційних заняттях, ознайомити з
вітчизняними розробками основ методики викладання в початковій школі,
проводячи уроки на базі зразкової школи та ігри на дитячому майданчику,
новою психолого-педагогічною літературою, наочними посібниками на
офіційних виставках, з особливостями регіону на екскурсіях.
Іншою формою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
Катеринославщини в ХІХ ст. було відрядження Міністерством народної
освіти викладачів педагогічних закладів освіти на стажування до інших
губерній Російської імперії, де вони мали змогу прослуховувати лекції з
методики відомих науковців, відвідувати і проводити заняття в зразкових
школах, вивчати нові наочні посібники тощо.
Досвід проведення курсів, з’їздів, екскурсій для вчителів, їхнє
стажування в інших закладах освіти України чи закордону, запрошення на
роботу кваліфікованих педагогів з інших губерній з метою вдосконалення
педагогічної майстерності викладачів Катеринославщини стали поштовхом
для впровадження системи післядипломної освіти, курсів підвищення
кваліфікації та центрів саморозвитку вчителя. Формування педагогічної
майстерності майбутніх освітян розпочинається у вищих педагогічних школах,
де закладаються основи, а формування вчителя-майстра в більшій мірі
відбувається в системі післядипломної педагогічної освіти, де вчитель
розкриває всі свої здібності шляхом удосконалення власного педагогічного
досвіду. Таким чином, актуальною та доцільною постає необхідність перетворення існуючої системи формування педагогічної майстерності в системі
післядипломної освіти й системи підвищення кваліфікації вчителя на більш
високий рівень створення механізму розвитку стійкого цілісного образу педагога, який забезпечить оптимальні умови для навчання та виховання учнів.
Сьогодні в усіх містах України при ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназіях, ліцеях,
ВНЗ активно відкриваються центри професійного саморозвитку педагогічної
майстерності вчителя. Скеровує цю роботу Академія педагогічної
майстерності при Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
22

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

під керівництвом доктора філософських наук, професора І. Зязюна. О. Боровік
зазначає, що реалізація програми Академії педагогічної майстерності
спрямовує професійний саморозвиток учителя в напрямах організації
педагогічної взаємодії на засадах гуманності; аналізу педагогічної ситуації на
засадах професійної педагогічної взаємодії; удосконалення техніки
управління своїм психічним станом та прийомами налагодження контакту;
усвідомлення необхідності об’єктивного самоаналізу, самоконтролю,
самовиховання, постійної праці над своєю професійною майстерністю;
орієнтації у критеріях, за якими розкривається рівень педагогічної
майстерності вчителя [24, 1].
Розвиваючи педагогічну майстерність майбутніх учителів, у процесі
професійної підготовки на заняттях психолого-педагогічного циклу в
педагогічних закладах освіти Катеринославщини досліджуваного історичного
періоду використовувалися різноманітні вправи та ігри. Наприклад, під час
гри «Художнє око» студентам пропонувалося зробити аналіз психофізичних
індивідуальних відмінностей одного зі своїх однокласників або вихованця
підготовчого класу, де гімназисти вже викладали пробні заняття, визначити
його темперамент та пояснити особливості індивідуального підходу вчителя
до такого учня, пояснити, що саме можна передбачити в лінії його поведінки,
пояснити почуття учня на конкретних прикладах. Відповіді студентів
указували на рівень сформованості в них здібності відчувати й розуміти
почуття інших та ідентифікувати себе з ними. Комунікативні здібності
майбутніх учителів-майстрів розвивали, наприклад, під час гри «Наукова
дискусія»: студентів ділили на дві команди, давали їм певне твердженнясудження, яке одна команда мала обґрунтувати й довести його істинність, а
інша – заперечити це доведення. Головним у цій грі були стосунки обох
груп – студенти мали дотримуватись означених засад і правил ведення
наукової дискусії. Також пропонувалося інсценізувати педагогічні ситуації з
роздратованими батьками або спілкування з педагогічно занедбаною
дитиною, звернутися до них із проханням, запитанням, пропозицією,
побажанням, вимогою, проявити здивування, хвилювання, обурення, іронію
в педагогічно доцільній формі, увійшовши до уявного класу, звернути до себе
увагу засобами міміки, рухів, жестів тощо.
Сучасні педагоги, науковці-практики також систематично застосовують
у своїй діяльності різноманітні ігри та нові методи професійної підготовки
вчителів. Наприклад, Л. Мільто пропонує студентам педагогічних ВНЗ
великий перелік педагогічних задач у формі описів шкільних ситуацій, у яких
необхідно оперативно знайти варіанти ефективних дій з боку вчителя, і подає
методику розв’язання педагогічних задач [2].
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Цінним і цікавим можуть бути заняття, що проходять у формі гри, на
яких усі учасники навчально-виховного процесу виконують ролі реальних
працівників загальноосвітньої школи. Метою такої форми навчання є
формування педагогічної майстерності майбутніх майстрів освітньої і
виховної справи у стінах вищого навчального закладу в умовах, наближених
до майбутньої професійної діяльності, тобто в їхньому оточенні: керівництва,
колег, учнів і батьків. Адже, приходячи на роботу до школи й маючи відмінні
знання зі свого предмету, з перших днів випускники зустрічають багато
труднощів і не можуть бути повноцінними учасниками навчально-виховного
процесу всієї школи у зв’язку з відсутністю практичного досвіду, який
обмежується проведенням занять зі свого предмету. На нашу думку, перша і
важлива умова організації курсу педагогічної майстерності – дати можливість
студентам відчути значущість своєї особистості у статусі вчителя, і з перших
занять пропонуємо ставитися один до одного як до колег: з повагою,
звертатися до своїх одногрупників на «Ви» та на ім’я по-батькові.
Для розвитку педагогічної майстерності майбутніх педагогів можна
використовувати тренінгові вправи, у яких задіяна вся група. Серед студентів
особливою популярністю користується відеоінтерв’ю в учителя з тем: «Що
Вас приваблює в професії вчителя?», «Що є найважливішим у Вашій
професії?», «Яке Ваше педагогічне кредо?», «Якими якостями має володіти
педагог-майстер?» тощо. Перевагами такої форми роботи є: 1) практично
кожний студент має відеокамеру у своїх мобільних телефонах і за допомогою
комп’ютерних технологій може презентувати інтерв’ю всім одногрупникам,
які дадуть якісну оцінку тому, хто відповідав на запитання; 2) під час
проведення інтерв’ю студент акумулює в собі всі свої здібності і вміння, щоб
висловитися перед камерою правильно, змістовно, переконливо, чемно,
тобто він грає роль справжнього вчителя, у житті якого неприпустимі
помилки й розважливість; 3) прекрасна можливість побачити себе «зі
сторони», оцінити свої комунікативні здібності. Цікавими й корисними також
є різноманітні творчі проекти у групах на зразок тем: «Учитель очима дітей»,
«Учитель очима батьків», «Учитель очима керівництва школи», «Яким я
уявляю себе (одногрупника) через п’ять років». Ці проекти публічно
захищаються, оцінюються та аналізуються експертами – «директором» і
«завучем школи».
Оскільки основна педагогічна дія вчителя – спілкування – передбачає
вербальну, невербальну, а також енергетичну взаємодію між людьми, то для
розвитку педагогічної майстерності майбутніх освітян, зокрема
комунікативних здібностей, необхідно включати, на нашу думку, ігри на
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знайомство, довіру, розвиток вербальної і невербальної комунікативності,
також вправи на екстрасенсорику, інтуїцію, самовиховання, завдання з
розвитку педагогічної техніки, прийоми наповнення позитивною енергією,
тренінги на зміцнення фізичного і психічного здоров’я, відновлення
енергопотенціалу та працездатності.
Висновки. Отже, втіленню в сучасну систему національної освіти
принципів педагогічної майстерності, допомозі студентам педагогічних
закладів освіти в осмисленні основних витоків і принципів професійної
поведінки, технологій організації діяльності сприяла науково-дослідна і
практична робота багатьох поколінь вітчизняних науковців, педагогівпрактиків упродовж усієї історії її становлення та розвитку. Ідеї, досвід,
практична реалізація принципів педагогічної майстерності в історичному
поступі дає можливість стверджувати, що недостатньо однієї лише освіти для
того, щоб стати справжнім майстром. Дійсно, знання мають вагоме значення,
але їх необхідно постійно поновлювати, адже прискорені темпи науковотехнічного прогресу вносять зміни у зміст освіти, методи навчання, набуття
досвіду; систематично підвищувати науково-теоретичний рівень і педагогічну
кваліфікацію. У ході ґенези розвитку науково-теоретичних уявлень про
феномен педагогічної майстерності на Катеринославщині ХІХ – початку ХХ ст.
були накопичені цінні ідеї, підходи для осмислення їх інноваційності й
упровадження в систему підготовки майбутнього вчителя з метою
формування в них готовності до інноваційної діяльності.
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РЕЗЮМЕ
Ю. Л. Радченко. Инновационность отечественного историко-педагогического
наследия в профессиональной подготовке будущих учителей.
В статье рассмотрена сущность инновационной деятельности и отмечена
необходимость формирования готовности будущих учителей к ее осуществлению.
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В этом контексте актуализируется важность наполнения компонентов
педагогического процесса нововведениями, которые носят инновационный характер
и направлены на повышение эффективности осуществления образовательного
процесса. Установлена инновационность отечественных историко-педагогических
идей профессиональной подготовки учителя в современных условиях модернизации
отечественной образовательно-воспитательной системы. Определено, что
формирование педагогического мастерства будущего учителя в педагогических
учебных заведениях Екатеринославщины XIX – начала ХХ в. осуществлялось на
концептуально новой основе.
Ключевые
слова:
инновационность,
инновационная
деятельность,
готовность к инновационной деятельности, историко-педагогическое наследие,
будущий учитель, педагогическое взаимодействие, педагогическое мастерство,
профессиональная педагогическая подготовка.
SUMMARY
J. Radchenko. Innovation of Historical and Pedagogical Heritage in Future Teacher
Training.
The essence of innovative activity is considered in the article. It is indicated the
necessity of forming of future teacher’s readiness to implement it. In this context the
necessity of filling up the components of pedagogical process by innovations which carry
innovative character and are aimed at improving and increasing the efficiency of the
educational process is shown. The innovative character of native historical and pedagogical
ideas of future teacher training in the modern terms of modernization of our educational
system is established.
It is found out that forming of a future teacher’s pedagogical skills in Katerynoslav
pedagogical establishments of the ХІХth – early ХХth century was carried out on a new
conceptual basis. It is proved that the objectives, content, forms, methods, technologies,
facilities of professional pedagogical training of the marked period were innovative. National
higher educational institution may provide better teacher training for innovative activity
taking into consideration scientific and pedagogical, methodological and practical
achievements of Katerynoslav educational institutions of the XIXth – early XXth century. All
the pedagogical establishments have to provide each student with the opportunity to engage
in different activities, because the future teacher’s personality should be a model for
everybody, well informed and professionally trained. It would be appropriate to include
psychological and educational series of seminars, workshops by prominent representatives of
education, culture and art in the program. Teaching practice of the modern higher
pedagogical educational institutions should include a variety of its types and begin in the first
year of studying in higher school, be continuous, be based on the principles of the theory and
practice unity as Katerynoslav teachers of the XIXth – early XXth century.
There is a requirement that every modern teacher ought to know the innovative
technologies and use them in teaching activities and gain the technique of guiding. Games of
communicative skills developing, exercises of developing psychic, intuition, upbringing, tasks
of developing pedagogical technique, methods of filling up with positive energy, training to
enhance physical and mental health, restore energy potential and performance should be
included in educational process.
Key words: innovation, innovative activity, readiness to innovative activity, historical
and pedagogical heritage, future teacher, pedagogical activity, pedagogical skills,
professional pedagogical training.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
У статті розглядаються особливості використання технології групової
взаємодії у професійній підготовці майбутніх вихователів до організації пізнавальної
діяльності дітей у дошкільному закладі. Уточнюються особливості взаємодії та
спілкування в системах «викладач – студент», «студент – студент» у процесі роботи
в малих групах. Доведено ефективність технології групової взаємодії для розвитку
мислення студентів; посилення мотивації навчання; формування міжособистісних
стосунків; оволодіння способами організації спільної діяльності; розвитку
самоконтролю й рефлексії в навчальній діяльності; розширення комунікації шляхом
організації спільної діяльності в малих групах із різним складом учасників.
Ключові слова: пізнавальна діяльність, спільна діяльність, взаємодія, спільні
дії, технологія навчання, мала група, групова взаємодія, організація навчання.

Постановка проблеми. Основна мета сучасної освіти полягає у
формуванні педагога нового типу – творчого, ініціативного, здатного до
професійної та особистісної самореалізації. У структурі готовності
майбутнього педагога до професійної діяльності важливе місце становить
гностичний компонент, тобто це система знань і вмінь педагога, яка складає
основу його професійної діяльності, а також певні властивості пізнавальної
діяльності, які впливають на її ефективність. Набуття майбутнім фахівцем
означених умінь відбувається у процесі навчальної діяльності. У
започаткованому дослідженні, присвяченому вивченню проблеми підготовки
майбутніх вихователів до організації пізнавальної діяльності в дошкільному
закладі, зміст діяльності студента обумовлений його подвійною позицією: з
одного боку, студент є суб’єктом пізнавальної діяльності, з другого – виступає
в ролі майбутнього суб’єкта керівництва процесом пізнавальної діяльності
дітей. Це зумовлює необхідність визначення таких педагогічних умов, що
сприяють ефективності роботи, а саме: спрямованість навчальної діяльності
на усвідомлення студентами особливостей організації пізнавальної діяльності
дітей; забезпечення інтегративних зв’язків теорії та практики в оволодінні
студентами практичними навичками керівництва пізнавальною діяльністю;
комплексне застосування інтерактивних технологій навчання; оволодіння
студентами розумовими діями й операціями пізнавальної діяльності.
Реалізації цих умов сприяє використання технологій активного навчання,
зокрема, технології групової взаємодії.
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Аналіз актуальних досліджень. Пізнавальна діяльність студентів тісно
пов’язана з навчальною, однак має певні особливості. Дидактичні аспекти
організації
пізнавальної
діяльності
досліджувались
у
працях
С. Архангельського, Ю. Бабанського, Б. Коротяєва, І. Лернера, М. Махмутова,
П. Підкасистого, Н. Половнікової, Т. Шамової, Г. Щукіної та ін. Проблема
пізнавальної діяльності та активності особистості досліджувалася також
психологами (К. Абульханова-Славська, А. Брушлинський, П. Гальперін,
О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.).
Навчальна діяльність найчастіше визначається як універсальна
діяльність, що складає основу оволодіння будь-якою іншою діяльністю,
оскільки діяльність студента, яка здійснюється у процесі навчання, включає
дві складові: діяльність, що засвоюється у процесі учіння і складається з
певних предметних, спеціальних дій та операцій; власне навчальна
діяльність, що має певну структуру, складається з розумових і практичних дій,
операцій, за допомогою яких здійснюється засвоєння спеціальної,
предметної діяльності, необхідних для неї знань і практичних дій. Якщо
перший вид діяльності є специфічним для кожної професії, то другий є
загальним для всіх, хто навчається (за І. Ільясовим).
Зауважимо, що проблема організації активної пізнавальної діяльності
студентів потребує визначення особливостей навчання студентів у сучасних
умовах.
Науковцями
(А. Вербицький,
В. Загвязинський,
В. Ляудіс,
П. Підкасистий, С. Смирнов та ін.) зазначається, що педагогічний процес у
ВНЗ – це бінарний процес, у якому навчальна (пізнавальна) діяльність, яку
здійснює студент, тісно пов’язана з діяльністю викладання, яка здійснюється
організатором і керівником цього процесу – викладачем.
Водночас спільна діяльність викладача та студентів може мати
подвійний характер, залежно від того, яка з них є провідною. Визнання
викладання провідною діяльністю створює той тип спільної діяльності, який
не забезпечує перехід студента до нового рівня розвитку, необхідного для
підготовки до професійної діяльності. Провідною, смислоутворювальною
діяльністю виступає учіння, оскільки за його відсутності або недостатній
результативності процес навчання відбутися не може. Отже, в теорії і
практиці сучасної освіти здійснюється перенесення акценту з діяльності
викладача, що навчає, на пізнавальну діяльність студентів. А навчання,
передусім, розглядається науковцями як організація педагогом активної
пізнавальної діяльності студентів, спрямованої на вирішення ними нових
пізнавальних задач.
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Систему форм навчальної діяльності студентів на заняттях становлять
фронтальна, групова та індивідуальна, кожна з яких має певні особливості
організації. Інтерес до використання групових форм навчальної діяльності в
останні десятиріччя зумовлений розробкою у вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній науці підходів, які розглядають соціальну взаємодію тих,
хто навчається, як нову педагогічну практику, що забезпечують одночасне
ефективне вирішення навчальних, розвивальних і виховних завдань. Дослідженнями науковців (В. Дяченко, В. Ляудіс, К. Нор, О. Савченко, О. Ярошенко та ін.) доведено, що групова навчальна діяльність сприяє активізації й
результативності навчання, розвитку мотивації учіння, формуванню культури
діалогу, розвитку міжособистісних стосунків. Тому метою статті є висвітлення
особливостей використання технології групової взаємодії у процесі
професійної підготовки майбутніх педагогів та специфіки організації
пізнавальної діяльності й колективної взаємодії студентів у малих групах.
Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що методика навчання у
вищій школі – одне з головних питань, пов’язаних із якістю підготовки
майбутніх фахівців. Поряд із змістом, методи, за допомогою яких
здійснюється навчально-пізнавальна діяльність студентів, визначають рівень
усвідомленості знань, їх системність, гнучкість, конкретність і узагальненість.
Тому методика навчання постійно потребує вдосконалення.
Науковці (М. Левіна, В. Ляудіс, С. Смирнов, Д. Чернилевський,
П. Щербань та ін.) підкреслюють, що в педагогічному ВНЗ методи виконують
одночасно дві функції: вони є способами організації пізнавальної діяльності і
предметом вивчення, оскільки є професійним засобом педагогічної
діяльності, зразком для вивчення й наслідування, тобто вони визначають
професійну підготовку фахівця. Протиріччя між теоретичною і практичною
підготовкою ефективно допомагають вирішити методи, спрямовані на
активізацію
навчально-пізнавальної
діяльності
студентів.
За
Д. Чернилевським, активізація пізнавальної діяльності – це така організація
пізнавального процесу, за якої навчальний матеріал стає предметом
активних мисленнєвих і практичних дій кожного, хто навчається [6, 413].
У сучасному тлумаченні сутності навчання підкреслюється не стільки
наявність взаємодії викладачів і студентів, скільки якість такої взаємодії. При
цьому визначальним моментом є вміла організація і стимулювання активної
пізнавальної діяльності тих, хто навчається. Саме активна взаємодія
викладача із студентом є, на думку багатьох учених (І. Лернер, В. Паламарчук,
П. Підкасистий, О. Савченко, І. Харламов та ін.), визначальною в розкритті
сутності навчання. Технології колективної взаємодії ґрунтуються на
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внутрішньогруповій та міжгруповій спільній діяльності, провідною
характеристикою якої є досягнення кооперативного результату навчальної
діяльності, що передбачає внесок кожного учасника. Викладач при такому
навчанні виступає як організатор і координатор навчальної діяльності.
Процес пізнання в ході групової взаємодії має характер інтерактивного
навчання, що є актуальним та значущим для професійно-педагогічної
підготовки майбутніх вихователів. При цьому більша ефективність
інтерактивних
методів
досягається
за
рахунок
інтенсифікації
міжособистісного спілкування, реалізації всіх боків спілкування:
інформативного (передача та збереження інформації), інтерактивного
(організація та взаємодія у спільній діяльності), перцептивного (сприймання й
розуміння один одного). Крім того, у процесі використання інтерактивних
методів навчання створюються умови для реалізації суб’єкт-суб’єктних
відносин за різними напрямами взаємодії: викладач – студент, студент –
студенти, викладач – підгрупа, студент – підгрупа тощо.
Сутність технології групової взаємодії складає така організація
навчальної діяльності, що передбачає виконання всіма учасниками процесу
пізнання спільної діяльності в малих групах. Слід зазначити, що у психологопедагогічній літературі немає єдиного підходу до визначення поняття
групової навчальної діяльності. Найчастіше групова навчальна діяльність
розглядається як форма організації навчання в малих групах, об’єднаних
загальною навчальною метою при опосередкованому керівництві вчителем і
в співпраці з учнями. При цьому мала група, за визначенням К. Нор, – це
група з двох і більше осіб, об’єднаних єдиною метою, схожими інтересами й
потребами у спілкуванні та спільній діяльності, та які перебувають у безпосередньому контакті один з одним [3, 79]. Л. Столяренко доповнює це визначення, підкреслюючи, що ознаками малої групи є просторова і часова співприсутність людей, що дає можливість контактів, які включають інтерактивні,
інформаційні, перцептивні аспекти спілкування і взаємодії [5, 466].
Сутність групової діяльності становить процес взаємодії. Визначимо
його зміст. Відповідно до словникових джерел, поняття «взаємодія»
трактується як взаємний зв’язок двох явищ, взаємна підтримка. У
психології групова взаємодія розглядається як процес безпосереднього
або опосередкованого впливу суб’єктів один на одного, що викликає їх
взаємну обумовленість і зв’язок. Причому особливість взаємодії – її
причинна обумовленість. Кожна із взаємодіючих сторін виступає як
причина іншої і як наслідок одночасного зворотного впливу протилежної
сторони, що обумовлює розвиток об’єктів і їх структур. Групова взаємодія
виступає як інтегруючий фактор, що сприяє утворенню структур певного
рівня розвитку [4, 60–61].
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На думку російських науковців, спільна навчальна діяльність, що
здійснюється студентами в процесі взаємодії один з одним у малих групах,
у колективних формах взаємодії, відіграє вирішальну роль у досягненні
таких цілей:
- розвиток мислення студентів у процесі спільного пошуку й вирішення
навчальних задач;
- створення додаткової мотивації учіння, що виникає в процесі
особистісно значущої співпраці, за рахунок емоційних переживань і
виникнення почуття «ми»;
- формування міжособистісних стосунків, готовності до співпраці, до
розуміння інших;
- оволодіння способами організації спільної діяльності;
- розвиток самосвідомості студента, його самовизначення й
самореалізації в ситуаціях взаємодії та бачення власного «я» очима
інших;
- формування активної позиції студентів, становлення їх суб’єктності;
- наближення навчальної діяльності студентів до майбутньої
професійної, яка є спільною за своєю сутністю;
- моделювання в процесі навчальної діяльності виробничих відносин і
формування вміння вирішувати можливі конфлікти;
- створення психологічно комфортних умов у процесі навчання, що
забезпечують більшу легкість генерування творчих ідей, зняття
напруження між учасниками педагогічної взаємодії;
- розвиток усного мовлення студентів шляхом значної інтенсифікації
комунікації [2, 195–196].
У навчальному процесі ВНЗ технологія групової взаємодії показала
високу ефективність її використання саме за рахунок організації спільної
навчальної діяльності. Оскільки навчально-пізнавальна діяльність є
двобічним процесом, педагог і студенти виконують дії, які є формами
спільної продуктивної діяльності учасників процесу пізнання. В. Ляудіс
вважає, що управління багатоаспектним, поліфонічним (з погляду
багатоманітності видів, форм, рівнів мисленнєвої діяльності в динаміці їх
становлення) процесом є неможливим за рахунок зовнішнього контролю й
оцінювання педагогом як єдиним джерелом мотивації і центром регуляції
та корекції учіння. Тому стратегія інноваційного навчання передбачає
мобілізацію всіх соціальних, комунікативних резервів організації й
самоорганізації ситуації учіння. На її думку, вводячи психологічну
поліфонію інтелектуальної діяльності в процес її становлення, ми неминуче
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вводимо поліфонію соціальних комунікацій – системну організацію форм
навчальної взаємодії викладача зі студентами, студентів один з одним,
багатоманітність їх прямих і зворотних взаємозв’язків, міжособистісних
стосунків і форм спілкування.
Спільна навчальна діяльність – це певна спільність, що виникає в
процесі навчання і, з погляду В. Ляудіс, включає не тільки комунікативні, а,
передусім, предметно-практичні взаємодії викладача й колективу студентів
як вихідного рівня їх взаємодії, а також взаємодії з групами студентів і з
окремими студентами, що входять у колектив. Зміст спільної навчальної
діяльності становлять акти обміну діями, операціями, а також вербальними й
невербальними сигналами цих дій і операцій між викладачами та
студентами, а також між самими студентами в процесі формування
діяльності, що засвоюється. У своєму становленні вона проходить низку
етапів, які в ході засвоєння матеріалу приводять до формування єдиного
смислового поля в усіх учасників навчання, яке й забезпечує подальшу
саморегуляцію індивідуальної діяльності всіх учасників [1, 49–50].
Означені положення є значущими для започаткованого дослідження,
оскільки йдеться про формування в майбутніх вихователів навичок
організації власної пізнавальної діяльності, що необхідно для формування їх
готовності до організації пізнавальної діяльності дітей. З урахуванням
рекомендацій ученої було визначено систему форм спільної діяльності
викладача і студентів у процесі організації навчально-пізнавальної діяльності
в цілому і, зокрема, у різних формах групової взаємодії: дії з уведення в
пізнавальну діяльність, що підводять до усвідомлення нового пізнання, дають
можливість уявити собі об’єкт діяльності, кінцеву і проміжні цілі,
забезпечують особистісну включеність студента в нові пізнавальні задачі на
основі актуалізації цілей пізнання; розподілені (між педагогом і студентами)
дії, які сприяють залученню їх до пізнавальних операцій, необхідних для
досягнення результату – отримання пізнавального продукту; дії, що
імітуються, тобто базуються на імітації методів і прийомів пізнання, дії за
правилом «роби як я» та сприяють спільному пошуку шляхів вирішення
пізнавальної задачі, стимулюють операційно-виконавський компонент дії на
шляху до досягнення мети; дії з підтримання, що розширюють самостійність
та ініціативність студентів у процесі пізнання, а роль педагога обмежується
допомогою, оцінкою процесу та результатів діяльності; дії саморегуляції,
спрямовані на досягнення студентами само- і взаємоконтролю за всіма
компонентами пізнавальної діяльності, контроль способів отримання
результату та його відповідності з тим, що вимагається, діагностика причин
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невідповідності; дії самоспонукання, пов’язані з висуненням і прийняттям
нових пізнавальних цілей, що з’являються у процесі вирішення пізнавальної
задачі та після досягнення проміжних цілей; дії самоорганізації, пов’язані з
висуненням і апробацією нових способів співробітництва в процесі пізнання,
активною зміною позицій учасників у взаємодіях, активізацією спілкування;
партнерство – якісно нові стосунки викладача і студентів на основі
самоорганізації всіх компонентів у структурі діяльності – організаційновиконавських, контрольно-оцінних,
інтелектуально-комунікативних
і
мотиваційно-смислових.
Для досягнення позитивних результатів у використанні технології
групової взаємодії було враховано визначені науковцями основні умови
організації навчання у спільній діяльності:
- позитивний взаємозв’язок учасників, тобто спрямованість на спільне
досягнення результату, розуміння студентами залежності успіху
кожного від успіху інших;
- міжособистісна взаємодія, взаємодопомога як умова спільного
вирішення навчальних задач;
- спільне визначення норм, принципів групової взаємодії і спілкування;
- чітке визначення цілей групи і кожного студента, колективна й
індивідуальна відповідальність;
- спільна оцінка ходу і результату роботи в процесі групової рефлексії;
- поєднання групової та індивідуальної оцінки результатів діяльності,
урахування персонального внеску кожного;
- створення організаційних умов (просторове розміщення груп, що
забезпечує діалогічне взаєморозуміння учасників; визначення часових
меж кожного етапу спільної діяльності);
- особлива позиція викладача, що виступає в ролі менеджера,
координатора спільної діяльності, фасилітатора, який сприяє
організації спільної діяльності [2, 196].
Залежно від змісту навчального матеріалу, виду завдання і характеру
мисленнєво-мовленнєвої діяльності студентів було використано декілька
варіантів взаємодії в малих групах.
1. Малі групи, тобто діади або тріади, отримують одне й те саме
завдання, а потім представляють власний варіант вирішення.
2. Групи отримують різні завдання, а потім представляють результати на
загальне обговорення.
3. Робота за принципом «проблема по колу» – кожна підгрупа
почергово виконує завдання, доповнюючи його.
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4. Інший варіант завдання – «вертушка», коли у просторі переміщуються
не завдання, а студенти переходять від одного столу до іншого.
Така організація процесу виконання завдань сприяла формуванню
вмінь працювати колективно, домовлятись про те, як буде представлено
результат. Різні варіанти взаємодії спрямовані на формування вміння
співпрацювати в малих групах, доповнювати один одного, виправляти
помилки, співвідносити й оцінювати власні результати пізнавальної
діяльності з діяльністю інших груп, надавати певний особистий і груповий
внесок у вирішення кожного навчального завдання.
Зазначимо, що основним способом включення партнерів у спільну
діяльність і одночасно способом комунікації є двобічне (діалог) та різнобічне
(полілог) спілкування, яке забезпечує можливість відпрацювання
індивідуальних і спільних рішень, досягнення проміжних і кінцевих
результатів навчання. Діалогові стосунки, які є вищим рівнем спілкування і
взаємодії, найбільш органічні природі психіки людини, оптимальні для
нормального психічного розвитку й особистісного зростання. У ході
виконання завдань студенти навчаються слухати та чути один одного, ставити
запитання й відповідати на них, приймати позицію іншого і спільними
зусиллями доходити певного висновку.
Висновки. Використання технології групової взаємодії у професійнопедагогічній підготовці створює можливості для більш глибокого розкриття
інтелектуального і творчого потенціалу студентів, самопізнання й
саморозвитку особистості, формування навичок професійного мовлення в
різних ситуаціях спілкування, сприяє розвитку мотивації навчальної
діяльності, інтенсифікує навчально-пізнавальну діяльність студентів.
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РЕЗЮМЕ
Т. А. Садовая. Использование технологии группового взаимодействия в
профессиональной подготовке будущих воспитателей.
В статье рассматриваются особенности использования технологии группового
взаимодействия в профессиональной подготовке будущих воспитателей к организации
познавательной деятельности детей в дошкольном учреждении. Уточняются
особенности взаимодействия и общения в системах «преподаватель – студент»,
«студент – студент» в процессе работы в малых группах. Доказана эффективность
технологии группового взаимодействия для развития мышления студентов; усиления
мотивации учения; формирования межличностных отношений; овладения способами
организации совместной деятельности; развития самоконтроля и рефлексии в учебной
деятельности; расширения коммуникации путем организации совместной
деятельности в группах с разным составом участников.
Ключевые слова: познавательная деятельность, совместная деятельность,
взаимодействие, общие действия, технология обучения, малая группа, групповое
взаимодействие, организация обучения.
SUMMARY
Т. Sadova. The use of group co-operation technology in professional preparation of
future educators.
In the article the peculiarities of the use of group co-operation technology in
professional preparation of future educators to organization of cognitive activity of children
in preschool establishment are examined. Efficiency of work is determined by such
pedagogical conditions: orientation of educational activity at the awareness of the
organization peculiarities of cognitive activity of children and students; providing integrative
connections of theory and practice in the process of students’ acquiring practical skills of
managing cognitive activity; complex use of interactive technologies of teaching; students’
performing mental actions and operations of cognitive activity. The use of group cooperation technology is instrumental in realization of these conditions.
Intercommunication of student’s educational and cognitive activity is opened up, the
features of cognitive activity from the point of view of activity approach and specifics of its
organization are determined at modern higher school; the essence, terms and methods of
joint educational activity organization are highlighted. Basic concepts, such as «cooperation», «joint educational activity», «general actions» are described. The features of cooperation and intercourse are specified in the systems «teacher-student», «student-student»
in the process of work in small groups.
It is noted that the main way to include partners in joint activities and at the same
time a way of communication is a two-way (dialogue) and comprehensive (transitional)
communication, which provides the possibility to work out individual and joint decisions, the
achievement of outputs and outcomes of learning.
Efficiency of group co-operation technology is well-proven for the development of
students thought; strengthening their motivation to studies; forming of interpersonal
relations; mastering the methods of joint activity organization; development of self-control
and reflection in educational activity; expansion of communication by means of joint activity
organization in groups with the different list of entries. Attention is paid to the peculiarities
of teacher’s managing the work of students in small groups, joint activity organization,
special position of a teacher as a facilitator, co-coordinator of joint activity.
Key words: cognitive activity, joint activity, co-operation, general actions, teaching
technology, small group, group co-operation, organization of teaching.
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РОЗДІЛ ІI. СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ
УДК 37.046.16:37.014(4)
В. І. Білокопитов
Сумський національний аграрний університет

ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ
ОСВІТИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК У ДОБОЛОНСЬКИЙ ПЕРІОД
У статті висвітлено передумови європейської інтеграції в галузі вищої
освіти; показано становлення та етапи розвитку європейської освітньої політики із
забезпечення якості вищої освіти в доболонський період; проаналізовано економічні,
історичні та військово-політичні чинники розвитку європейської освітньої політики,
що виступають визначальними для етапів; визначено пріоритети європейської
освітньої інтеграції; окреслено спільні освітні цілі; детально проаналізовано етапи
розвитку освітньої політики із забезпечення якості вищої освіти; охарактеризовано
основні освітні європейські програми щодо академічної співпраці.
Ключові слова: освітня політика, вища освіта, мобільність студентів,
освітня програма, якість освіти, європейський вимір освіти, забезпечення якості
вищої освіти.

Постановка проблеми. Для кращого розуміння особливостей
розвитку європейської освітньої політики в контексті Болонського процесу
(далі – БП), що зумовлено хронологічними рамками нашого дослідження,
вважаємо за необхідне схарактеризувати становлення та етапи її розвитку
в доболонський період.
У визначенні особливостей становлення й розвитку європейської
освітньої політики доболонського періоду нами проаналізовано широке
коло політичних, економічних, соціальних, технологічних, ідеологічних /
культурних та академічних чинників.
Однак найбільш важливими та значимими в контексті теми нашого
дослідження ми вважаємо економічні, політичні й академічні чинники
розвитку європейської освітньої політики, що виступають визначальними
ознаками етапів, які стануть предметом подальшого розгляду.
Аналіз актуальних досліджень. У ході дослідження розглянуто
чотири групи програм. Питання співпраці між університетами й
виробництвом з метою покращення якості розглядаються в низці програм
професійної освіти та посилення зв’язків освіти з промисловістю: Comett,
Petra, Eurotecnet, Power. Питання мобільності, вивчення європейських мов,
забезпечення найякіснішого викладання, заохочення молоді до участі в
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демократичному процесі розглядаються у прогамах Erasmus, Lingua, Youth
For Europe, Jean Monnet. Розвиток інновацій у професійній підготовці,
трансєвропейська мобільність у вищій освіті, зміна систем вищої освіти
висвітлено в третій групі програм: Now, Iris, Helios, Handynet, Horizon,
Tempus. Обміну інформацією, розробці методів визнання дипломів
приділено увагу в програмах Eurydice, ECTS.
Мета статті полягає у визначенні становлення та етапів розвитку
освітньої політики із забезпечення якості вищої освіти в доболонський
період та аналізі основних програм щодо академічної співпраці.
Виклад основного матеріалу. Незаперечним є факт, що європейська
інтеграція має багато передумов: цивілізаційні (наявність спільних духовних
цінностей, сумісність соціальних і політичних ідеалів), економічні (можливість
взаємодоповнюючого економічного й науково-технічного розвитку),
історичні (традиційна взаємодія, взаємоповага; традиційне прагнення до
єдності), військово-політичні (спільність інтересів з головних питань
міжнародного життя, співробітництво у військових і військово-політичних
союзах, урегулювання територіальних суперечок). Усі вони є
взаємопов’язаними, взаємозумовлюють і взаємодоповнюють одна одну.
Поширеною в науковій спільноті є думка, що перший крок до
об’єднання сучасної Європи було зроблено в Цюріху, де 19 вересня 1946
року У. Черчиль закликав до створення Європейського Союзу для
швидшого подолання наслідків Другої світової війни в Європі [5].
Інтеграція стала активно розвиватись у післявоєнні 50-ті роки ХХ
століття з поширенням ідеї миру як основної культурної цінності шляхом
активної економічної взаємодії у країнах Західної Європи. Її передумовою
стала реалізація плану Маршалла. У квітні 1948 р. було створено
організацію європейського економічного співробітництва, у вересні 1950 р.
до організації приєднався Європейський платіжний союз, який у 1961 р.
замінила Організація економічного співробітництва й розвитку.
Перехід від елементарних форм міжнародного європейського
економічного співробітництва до справжнього наднаціонального
співтовариства розпочався 9 травня 1950 р., коли міністр закордонних
справ Франції Р. Шуман виступив з ініціативою, оприлюднивши план,
розроблений Ж. Монне, щодо створення промислового об’єднання шести
країн (Франції, ФРН, Італії) – Європейського об’єднання вугілля та сталі.
Новизною цього об’єднання було створення незалежного від урядів країн
європейського органа управління.
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Щодо європейської політики в галузі вищої освіти (далі – ВО), то вона
почала формуватися в регіоні саме в цей час – в кінці 40-х – на початку в
50-х pp. XX ст. [6, 47].
Юридичною
основою
формування
регіональної
політики
Європейського Союзу у сфері ВО стали відповідні статті Римського
договору (1957 р.), які заклали міцну базу для спільного вирішення
проблем професійної освіти.
Вища освіта стала об’єктом регіональної політики значно пізніше. У
60-х роках ХХ ст. почався швидкий кількісний ріст систем ВО, а підвищення
якості та забезпечення соціальної справедливості у ВО стало одним із
найважливіших питань освітньої політики [13, 4].
Отже, освітня інтеграція в Європі розпочалася з визначення її
пріоритетів, якими стали: 1) рівність освітніх шансів; 2) підвищення якості
освіти; 3) створення сучасної системи підготовки педагогічного персоналу;
4) виховання європейця, «громадянина світу» [4, 49].
Спільні освітні цілі вперше було сформульовано на офіційному рівні
лише в доповіді Освітнього комітету «Освіта в Європейському Співтоваристві»
(1988), а саме: 1) формування в європейської молоді почуття європейської
солідарності та розуміння важливості досягнень у сфері демократії, справедливості й поваги до прав людини; 2) підготовка до участі в побудові й суспільно-економічному розвитку ЄС, а також усвідомлення потреби його функціонування; пізнання історії, культури, економіки й традицій країн-членів.
Водночас було визнано необхідність збереження освітньої
багатоманітності й традицій, притаманних країнам ЄС, та відхилено
концепцію уніформізму освітніх структур [4, 49].
Поступовий розвиток регіональної освітньої політики дав інтеграційні
процеси й утворення феномену європейської освіти. Поняття «євроінтеграція
освіти» визначається як «збірна назва процесів, що одержали активний
розвиток у системі вищої освіти європейських країн у кінці 80-х років XX – на
початку XXI ст. Механізмами розвитку євроінтеграції у сфері ВО стали:
1) прийняття зіставної структури кваліфікацій ВО; 2) зростання обсягів
мобільності викладачів і студентів [3].
Доцільно додати, що потужним поштовхом до реформування
європейських систем ВО стали студентські страйки 1968 року, насамперед
Паризького університету – Сорбонни, які привели до суттєвих змін в
освітньому законодавстві спочатку Франції, а потім і інших європейських
країн. Стурбованість європейської громадськості зумовлювалась якістю
навчання, конкурентоспроможністю випускників вищих навчальних
закладів (далі – ВНЗ), які поступалися на ринку праці своїм
північноамериканським колегам [7].
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На освітньому порталі ЄС зазначено, що мобільність студентів
виступає важливим чинником покращення якості ВО. Навчання,
стажування та дослідницька робота за кордоном збагачують
індивідуальний досвід людини, надають їй можливість дізнатися більше
про інші підходи до створення й поширення знань, дозволяють їй
розширити мережу своїх контактів, дають змогу вивчити іноземні мови [2].
Отже, на першому етапі розвитку домінуючими були політичні й
економічні чинники. Щодо освіти, то на цьому етапі були відсутні спільні
ініціативи, а освіта згадувалася лише в контексті професійної підготовки
громадян. Вищезазначені факти дають усі підстави визначити перший етап
установчим для розвитку європейської політики у сфері ВО.
Другий етап висвітлив взаємозв’язок економічних, політичних і
академічних чинників. Підтвердження цього можна схарактеризувати
таким чином: у зв’язку з економічною кризою почався пошук шляхів
виходу з неї, що й спричинило створення перших об’єднаних програм
навчання для заохочення співробітництва й академічної мобільності та
початок кооперації в галузі професійної освіти, а на політичному рівні ідея
ВО повністю прив’язувалась до економічних інтересів Європейської
економічної спільноти (далі – ЄЕС). Підсумовуючи розгляд другого етапу
розвитку освітньої політики, ми можемо констатувати появу перших спроб
створення об’єднаних програм навчання. Отже, у нас є всі підстави
вважати другий етап початком європейської академічної кооперації.
Характеризуючи третій етап, було визначено такі напрями державної
освітньої політики у країнах Західної Європи: 1) підвищення якості
діяльності ВНЗ, наслідком чого стало зменшення відсіву з ВНЗ і термінів
навчання; 2) зниження рівня державного фінансування ВО; 3) посилення
впливу зовнішніх (економічних, наукових, соціальних) партнерів ВНЗ у
визначенні їх місії, в оцінці якості, в формуванні нової підприємницької
культури; 4) зростання значущості рейтингування результатів освіти, що
супроводжується перенесенням домінанти з оцінки цілей на оцінку
результатів академічної та наукової діяльності ВНЗ.
Наприкінці 80-х років ХХ ст. такі питання, як скорочення державних
витрат і поступове руйнування вищої освіти як частини загального
добробуту держави, підвищення уваги до нових механізмів громадського
контролю результативності й продуктивності, були домінуючими в
політичному порядкові денному [12].
В академічній галузі, як стверджують відомі дослідники європейської
освітньої політики К. де Віт та Дж. Верховен, спостерігалася кооперація на
рівні Співтовариства, для розширення якої було створено низку програм, що
надавали можливість студентам проходити частину свого навчання в
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університетах інших держав, а викладачам – розширити свою академічну
комунікацію: 1) програми професійної освіти та посилення зв’язків освіти з
промисловістю: Comett (співпраця між університетом та виробництвом для
покращення якості підготовки до технологічних змін); Petra (професійна
підготовка молоді – перехід молоді до активного дорослого та професійного
життя); Eurotecnet (розвиток інновацій у галузі професійної підготовки;
врахування технологічних змін у системі професійної підготовки й методах
навчання); Power (розвиток політики інновацій та обміну досвідом у
професійній підготовці); 2) програми мобільності, установлення контактів
між ВНЗ, вивчення європейських мов: Erasmus (програма підтримки обміну
пілот-студентами протягом шести років); Lingua (поширення знань
іноземних мов; підготовка значної кількості європейців до спілкування як
мінімум двома іноземними мовами); Youth For Europe (сприяння
«європейськості» серед молодих людей з усіх прошарків суспільства та
заохочення їх до участі в демократичному процесі); Jean Monnet
(забезпечення найякіснішого викладання, дослідження, аналізу й діалогу в
галузі дисциплін із європейської інтеграції у вищих навчальних закладах
Європейського Союзу та поза його межами); 3) підтримка маргінальних груп
і регіонів: Now, Iris (розвиток інновацій у професійній підготовці з метою
забезпечення більш активної участі жінок у процесах європейської освітньої
політики), Helios, Handynet, Horizon, Tempus (трансєвропейська мобільність у
вищій освіті; зміна систем вищої освіти в країнах Центральної та Східної
Європи); 4) програма, що передбачає обмін інформацією, розробка методів
визнання дипломів (Eurydice1, ECTS).
Як справедливо зазначають К. де Віт та Дж. Верховен, в інтеграції ВО
було досягнуто важливих результатів: налагоджена європейська система
документації та інформації в галузі освіти; зняті деякі фінансові,
адміністративні й інші перепони для вступу в європейські ВНЗ іноземних
студентів;
профінансовано
й
реалізовано
приблизно
400
міжуніверситетських проектів, у яких взяли участь понад 500
західноєвропейських ВНЗ, у результаті чого було розроблено спільні
навчальні курси, програми, підручники. ЄЕС розробило загальну стратегію
програм і заходів інтеграції у сфері вищої освіти. Ініціативи ЄЕС значно
збагатили та посилили інтернаціоналізацію й інтеграцію європейської
вищої освіти. Найбільш успішною з-понад дванадцяти освітніх програм,
1

Мережа ЕВРІДАЙС (Eurydice), повномасштабна діяльність якої почалася в 1980 р., стала
найважливішою складовою механізму, що забезпечує якість освітнього співробітництва. Підрозділи
мережі займаються збиранням, моніторингом, обробкою та розповсюдженням порівняльної аналітичної
інформації та статистичних даних про системи освіти та освітньої політики в країнах ЄС.
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створених Європейською Комісією наприкінці 80-х рр. ХХ ст., стала
програма ERASMUS, яка вже в 90-ті рр. ХХ ст. передбачала надання
інтернаціональної освіти понад 100 тис. студентів щорічно [15, 4].
Ідея освітньо-культурного об’єднання європейських країн загалом та
університетів зокрема отримала своє продовження у Великій Хартії
університетів (Magna Charta Universitatum), що стала фінальним
результатом пропозиції, адресованої Болонським університетом у 1986
році всім найстаршим європейським університетам.
Велика Хартія, проект якої був створений у січні 1988 року в
Барселоні, була підписана всіма ректорами, які зібралися в Болоньї 18
вересня 1988 року для відзначення 900-ї річниці Болонського університету,
що вважається найстаршим університетом Європи. Ініціатором створення
Хартії стали не політичні сили, а саме університети. Хартія спиралася на
фундаментальні цінності європейських університетських традицій, проте
сприяла зміцненню зв’язків між ВНЗ у всьому світі, долучаючи до процесів,
започаткованих у ній, і неєвропейські університети.
На цьому етапі з’являються перші наднаціональні університетські
спільноти, що стали активно займатися проблемами якості ВО, зокрема
Асоціація ректорів європейських університетів, яка пізніше переросла в
Європейську асоціацію університетів.
У цілому аналіз третього етапу дозволяє дійти висновку, що поступово
набувають домінування академічні чинники розвитку освітньої політики, що
й зумовило визначення його назви – етап академічної інтеграції.
Початком четвертого етапу стало підписання угоди про Європейський
Союз (Маастрихстський договір) – 1992 рік. [1, 77–80; 9, 125–128; 15, 4].
Фламандські науковці К. де Віт та Д. Верховен звертають увагу на те, що
в договорі було заявлено, що Співтовариство повинно внести вклад у
розвиток якісної освіти, заохочуючи при цьому співробітництво між країнамиучасницями і, якщо це необхідно, підтримуючи й розширюючи їхні дії [15, 4].
Важливою характерною рисою цього етапу стало проголошення
розвитку європейського виміру освіти новою метою освітньої політики ЄС
за умови збереження повної відповідальності країн-учасниць за зміст
навчання, структурну організацію систем освіти. Відзначалося, що розвиток
європейського виміру освіти повинен сприяти покращенню її якості й
інноваціям. Підтвердження того, що процес європейського виміру
забезпечення якості отримав розвиток у кінці 1990 року як у межах ЄС, так і
на всьому континенті, знаходимо в роботі Дж. Кауко «Інституціалізація
забезпечення якості європейської вищої освіти» [11, 3–8]
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Науковець зазначає, що в Зеленій книзі «Освіта дорослих» 1998 року
ідея підвищення якості освіти посіла важливе місце серед таких пріоритетів,
як проблема грамотності серед дорослого населення; підвищення гнучкості
надання освітніх послуг; збільшення фінансування освітніх програм;
удосконалення підходів щодо забезпечення рівності в освіті тощо [10, 10].
Відомі своїми дослідженнями у сфері ВО М. ван дер Венде та
Д. Коулман наприкінці 90-х років ХХ ст. виокремили дві важливі події, які
суттєво вплинули на подальший розвиток європейської освітньої політики:
1) у європейській вищій освіті спостерігалося збільшення обізнаності
з глобальною конкуренцією. Стало зрозумілим, що, незважаючи на всі
успіхи, які були досягнуті в підвищенні внутрішньо-європейської
мобільності, картина щодо мобільності поза європейськими межами була
менш успішною. Європа втратила для іноземних студентів першу позицію
на користь Сполучених Штатів [14, 319–320];
2) відзначалося величезне зростання освітньої периферії, що збіглося
з розширенням зовнішніх і внутрішніх механізмів ЗЯ. Хоча основні функції
університету пройшли ретельний аналіз, периферійні ж програми значною
мірою уникли процесу підзвітності та оцінки [8, 356].
Вивчення й детальний аналіз низки наукових праць і програмних
документів європейського рівня дає підставу констатувати, що четвертий
доболонський етап розвитку європейської політики має бути визначеним
як етап інтенсифікації європейської ВО.
Висновок. Здійснений аналіз дав можливість визначити, що
європейська освітня політика пройшла довгий і не зовсім простий шлях
свого розвитку. Поступово економічна й політична інтеграція охопили всі
сфери суспільного життя, зокрема й освітню. Тому гуманітарний розвиток
суспільства став пріоритетною передумовою успішного просування в
цьому напрямі. На початку 50-х років ХХ-го століття почала формуватись
європейська політика в галузі ВО, незважаючи на суттєві відмінності в
національних системах вищої освіти.
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В. И. Белокопытов. Європейская образовательная политика по обеспечению
качества высшего образования: становление и развитие в доболонский период.
В статье высветлены предпосылки европейской интеграции в сфере высшего
образования; показаны становление
и
этапы развития
европейской
образовательной политики по обеспечению качества высшего образования в
доболонский период; проанализированы экономические, исторические и военнополитические факторы развития европейской образовательной политики, которые
являются определяющими для этапов; определены приоритеты европейской
образовательной интеграции; очерчены общие образовательные цели; детально
проанализированы этапы развития образовательной политики по обеспечению
качества; охарактеризованы основные образовательные программы относительно
академического сотрудничества.
Ключевые слова: образовательная политика, высшее образование,
мобильность студентов, образовательная программа, качество образования,
европейское измерение образования, обеспечение качества высшего образования.
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SUMMARY
V. Bilokopytov. European educational policy in quality assurance of higher education:
the formation and stages of development in pre-Bologna period.
The preconditions of European integration in the sphere of higher education have been
given in the article; the formation and stages of European educational policy in quality assurance
of higher education during pre-Bologna period have been shown. The determining factors for the
stages have been analyzed: the civilization factors – existence of common spiritual values,
compatibility of social and political ideals; the economic factors – possibility of complementary
economic, scientific and technological development; the historical factors – traditional
cooperation, mutual respect, traditional desire for unit; the military and political factors –
common interests of the main international matters, cooperation in military and political
alliances, settlements of territorial disputes. The priorities of European educational integration
have been defined: the equality of educational chances, the improvement of education quality,
the formation of a modern system of educational personnel training; the joint educational goals
(the formation of European solidarity and understanding the importance of advances in the field
of democracy, justice and respect for human rights; preparing to participate in building and
socio-economic development of the EU; knowledge of the history, culture, economy and
traditions of the member states). The main stages of educational policy in quality assurance and
their specific features have been analyzed in details; the main educational programs as for
academic association have been characterized. They are: 1) professional education programs to
foster links with industry – Comett (cooperation between universities to improve the quality of
training); Petra (professional training of youth); Eurotecnet (development of innovations in the
field of vocational training); Power (development of innovation policy and exchange of training
experience); 2) mobility programs to establish contacts between universities – Erasmus (student
exchange program); Youth For Europe (encourage of the students to participate in the
democratic process); Jean Monnet (assurance the best quality of teaching, research in European
integration of higher education institutions within EU and outside); 3) support programs for
marginalized groups and regions: Now, Iris (development of innovation in vocational training to
ensure greater woman participation in the European education policy): 4) program to provide the
development of methods for the diploma recognition (Eurydice, ECTS).
Key words: educational policy, higher education, students’ mobility, educational
program, European dimension of education, quality assurance of higher education.

УДК 378(09)
О. Л. Кірдан
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
УНІВЕРСИТЕТАМИ ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ У 1857–1863 РР.
У статті проаналізовано процес підготовки університетського статуту
1863 р., що супроводжувався широким громадським обговоренням, дискусіями в
періодиці, активізацією роботи уряду в цьому напрямі, який став початком пошуку
компромісів в університетській політиці між професорсько-викладацьким складом і
урядом Російської імперії. Узагальнено значний обсяг історико-педагогічних
матеріалів, які відображають університетську політику уряду в 1857–1863 рр.,
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підготовку основного законодавчого акту університетської реформи 1863 р.
З’ясовано погляди правлячих кіл та представників університетів на функціонування
інституту попечительської влади, компетенції та ролі попечителів навчальних
округів у здійсненні університетської політики. Проаналізовано внесок університетів
у розробку статуту 1863 р.
Ключові слова: університет, управління, університетська автономія,
статут Імператорських університетів, реформа університетського управління,
міністр народної освіти, попечитель навчального округу, Учений комітет
Міністерства народної освіти, комісія, професорсько-викладацький склад.

Постановка проблеми. Початок 60-х рр. XIX ст. був особливим
періодом в історії Російської імперії та українських земель, які входили до її
складу, оскільки він ознаменувався низкою масштабних реформ усіх сфер
суспільно-політичного життя.
Підготовка університетської реформи розпочалася в 50-ті рр. ХІХ ст.,
що спричинило суттєві зміни урядової політики стосовно університетів.
Грандіозна епоха реформування управління головними науковими і
провідними навчальними центрами завершилась у 1863 р. прийняттям
статуту. Дослідження еволюції законодавчого забезпечення управління
університетами, процесу підготовки та обговорення статуту, а також
численних питань, пов’язаних із колегіальним та одноосібним
керівництвом, необхідне для відтворення цілісної картини трансформації
управління університетами.
Аналіз актуальних досліджень. Реформування університетів та
університетський статут 1863 р. почали активно вивчати вже наприкінці ХІХ ст.
Однак, як правило, зміни механізму управління університетами не ставали
предметом спеціальних розвідок. У публікаціях М. Ф. ВладимирськогоБуданова, В. І. Гер’є, В. С. Іконнікова, В. І. Модестова, І. М. Сєченова,
С. О. Усова не лише досліджено основні положення статуту, але й
акцентовано на боротьбі за університетську автономію під час підготовки
статуту. У 1880–90-х рр. з’явилися дослідження Б. М. Чичеріна, К. Д. Кавеліна,
П. М. Мілюкова
стосовно
організації
управління
університетами,
повноважень попечителів навчальних округів. Консервативно-офіційних
поглядів у висвітлені університетської політики самодержавства
дотримувалися С. В. Рождєственський та С. С. Татіщев. На початку ХХ ст.
проблеми університетської автономії та урядової освітньої політики знайшли
відображення у працях О. О. Корнілова, С. П. Ніконова, Г. Ф. Шершеневича та
ін. Серед сучасних дослідників суттєвий внесок у дослідження даної
проблеми зробили зарубіжні та вітчизняні вчені: Р. Г. Еймонтова, О. Є. Іванов,
В. О. Томсінов, Л. Д. Зеленська, С. М. Куліш.
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Мета статті – висвітлити еволюцію законодавчого забезпечення
управління університетами підросійської України в 1857–1863 рр., визначити
особливості підготовки та прийняття статуту Імператорських університетів
1863 р. Основні завдання: охарактеризувати урядову політику щодо
управління університетами, проаналізувати погляди урядовців та
представників університетів на функції та повноваження попечителів
навчальних округів.
Для реалізації мети дослідження було використано як
загальнонаукові методи (аналіз, синтез, узагальнення), так і спеціально
наукові: історико-системний (надав можливість розглядати університети як
складні підсистеми системи освіти) та інституційний (при дослідженні
механізму управління університетами та нагляду за їх діяльністю) методи.
Виклад основного матеріалу. Робота над проектом нового
університетського статуту виявилася достатньо тривалою: її здійснювали
чотири міністри освіти (А. С. Норов (1854–1858), Є. П. Ковалевський (1858–
1861), Є. В. Путятін (липень – грудень 1861), О. В. Головнін (1861–1866))
упродовж більше, ніж п’яти років.
Прихід до влади Олександра II дозволив А. С. Норову вже в 1857 р.
заявити, що в Міністерстві народної освіти розпочалася робота з перегляду
«загальних засад всієї системи народної освіти». Це передбачало
«співвіднести діючі нині статути навчальних закладів з дійсними
потребами держави і часу та сучасним станом науки» [15, 28].
Найкраще обізнаним фахівцем щодо політики міністерства народної
освіти був голова Вченого комітету, ректор С.-Петербурзького університету
(у минулому попечитель навчального округу) Г. О. Щербатов, який відразу
приступив до укладання статуту підвідомчого йому навчального закладу.
Його ініціатива посилювалася не лише усвідомленням нагальної потреби в
оновленні головного законодавчого акту (конституції) університетів, але ще
й тим, що новопризначений міністр Є. П. Ковалевський (з березня 1858 р.),
підтримав ініціативу та запропонував усім попечителям у найкоротший
термін висловити пропозиції і внести необхідні зміни до чинного
університетського статуту [13, 62; 16, 165].
Підготовку проекту нового статуту, який обговорювали на засіданнях
ради С.-Петербурзького університету і редагували у спеціально створеній
комісії [6, 13–21], завершили влітку 1858 р. Результати напрацювань суттєво
відрізнялися від очікувань міністерських чиновників: надії на те, що проект не
вийде за межі «очищеного від нашарувань» статуту 1835 р. не виправдалися
[8,
356].
Натомість,
К. Д. Кавелін,
М. І. Костомаров,
О. Н. Пипін,
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М. М. Стасюлевич, В. Д. Спасович взяли за основу статут 1804 р., тому
пропозиції зводилися до значного обмеження влади попечителя,
розширення функцій ради професорів та факультетських зборів, посилення
влади ректора [14, 29–33].
У Міністерстві народної освіти залишилися незадоволені роботою
комісії Г. О. Щербатова, адже «у галузі народної освіти, як і в інших
областях державного життя, іще тільки готувалися матеріали для всебічних
реформ, реалізованих у першій половині 60-х років», – прокоментував
нерішучість уряду С. В. Рождєственський [8, 356].
Підготовлений проект статуту міністр Є. П. Ковалевський спочатку
спрямував для вивчення та надання пропозицій до Московського
університету, а навесні 1859 р. висновок разом із текстом проекту переслав
на інспектування в Харківський і Київський університети, де його розгляд
тривав ще два роки [8, 366].
У грудні 1861 р. при Міністерстві народної освіти створено особливу
Комісію під головуванням Є. Ф. фон Брадке, до складу якої увійшли
призначені міністром попечителі всіх університетів, високі урядові чиновники
та професори. Виконуючи розпорядження Є. В. Путятіна вони повинні були
переглянути діючі університетські статути та інші положення, що стосувалися
вищих навчальних закладів [6, 246], обговорити проект С.-Петербурзького
університету й відгуки, що надійшли на нього з тим, щоб підготувати свій
варіант проекту спільного статуту Імператорських університетів [1, 397].
Один із членів Комісії – О. В. Нікітенко – зізнавався в тому, що на
одному із засідань «цитувався проект Петербурзького університету», але все
ж набагато більшої уваги був удостоєний застарілий статут 1804 р., який
вивчали за параграфами, «йдучи крок за кроком», тому в улаштуванні
університетів, тобто його організаційних принципах, зміни виявилися
незначними [6, 246]. Після бурхливих дебатів більшість членів Комісії
ухвалила рішення про незначне обмеження влади попечителя, що, як
наслідок, зміцнювало позиції університетської ради: їй надавалася «повна
автономія в розподілі наук за розрядами» [6, 247–248].
Наприкінці грудня 1861 р. Комісія завершила свою роботу. Не
дивлячись на те, що всі сімнадцять її засідань [6, 252] проходили з дискусіями
та дебатами і новий варіант статуту уклали «на позитивно консервативних
засадах» [13, 71], новий міністр освіти О. В. Головнін, який приступив до своїх
обов’язків у грудні 1861 р., дав негативну оцінку проекту [6, 251].
На наше переконання, з призначенням О. В. Головніна міністром
освіти розпочинається новий етап підготовки університетського статуту,
який супроводжувався широким громадським обговоренням, дискусіями в
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періодиці, активізацією роботи уряду і став початком пошуку компромісів в
університетській політиці між професорами та урядом Російської імперії.
Так, за його пропозицією проект надіслали до всіх університетських рад,
членів Головного правління училищ, деяких губернаторів, митрополитів та
інших представників духівництва та ін. Крім того, проект статуту,
переведений на європейські мови, направили багатьом видатним
закордонним ученим; для вивчення європейського досвіду улаштування
університетів за кордон відрядили К. Д. Кавеліна. Викладене вище надало
змогу зробити висновок, що вперше в історії вищої освіти до процесу
законотворчості залучили велику кількість зацікавлених у вдосконаленні
діяльності університетів осіб. Обговорення «університетського питання» в
урядових та вчених колах, літературних салонах, на сторінках періодичної
преси стало загальним, адже «ні до, ні після цього університетам не
надавалося такого великого значення в житті країни в цілому: університети
здавалися тим важелем, за допомогою якого можна буде підняти загальний
культурний рівень народу» [7, 173]. Загалом, «широка гласність, яка
приваблювала освічене суспільство до всебічного обговорення
найважливіших перетворень народної освіти» [8, 397], стала характерною
рисою діяльності міністерства під керівництвом О. В. Головніна.
Слід особливо наголосити, що звернення Міністерства народної освіти
до фахівців і громадської думки зустріло живий відгук. Із пропозицій та
зауважень, що надійшли до міністерства в 1862 р. та відображали широкий
спектр поглядів, висвітлених на сторінках періодичних видань, було укладено
двотомний збірник «Замечания на проект общего устава Императорских
университетов» [3]. Аналіз змісту видання надав змогу з’ясувати, що до нього
увійшли шістдесят три думки представників університетських рад, викладачів
вищих навчальних закладів і ліцеїв; тридцять вісім відгуків від представників
духовенства, членів Вченого комітету та Головного правління училищ
Міністерства народної освіти, попечителів, інспекторів, директорів
обсерваторій, гімназій та інших осіб. Від зарубіжних учених, а саме:
професорів і педагогів Німеччини та Англії, Франції, Бельгії та Швейцарії,
надійшло дев’ятнадцять думок [3].
Дуже складну роботу з аналізу та систематизації пропозицій, що
надійшли, виправлення недоліків роботи Комісії Є. Ф. фон Брадке та
остаточної редакції проекту статуту університетів доручили виконати Вченому
комітету Головного правління училищ, склад якого був посилений
п’ятнадцятьма відомими і шанованими вченими. Під керівництвом
А. С. Воронова протягом чотирьох місяців (липень – жовтень 1862 р.) на
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вісімнадцяти засіданнях Вченого комітету заслуховувалися й обговорювалися
основні положення майбутнього статуту, чільне місце серед яких займали
проблеми повноважень та влади попечителя, компетенції університетської
ради та факультетських зборів [10, 172–173].
Проаналізувавши історико-педагогічні джерела [2; 3; 5; 6; 8; 11; 11; 12],
можемо констатувати, що у пропозиціях найбільш відомих представників
університетської науки містилися міркування щодо устрою та управління
вищими навчальними закладами. Скориставшись наданою їм «повною
свободою друкованого слова у справах Міністерства освіти і навчальних
закладів» [2, 71], університетські професори відверто висловлювали свої
думки, не сумніваючись у тому, що їх голоси почують.
Однією з найбільших проблем, яка привертала увагу професорів
університетів, представників громадськості та урядових чиновників, була
організація управління університетами: визначення взаємовідносин між
державою, попечителями та університетами; встановлення повноважень
професорської корпорації та меж університетської автономії. Професориучасники дебатів одностайно підтримали обмеження втручання держави в
наукову, навчальну, господарську та адміністративну сфери діяльності
університетів, пропонували передати університетським радам всі
управлінські функції. Головними принципами управління університетами
проголошувалися: надання самостійності колегіальним органам управління;
надання всіх прав управління університетами професорським радам;
наділення правління, підзвітного університетській раді, виконавчою владою;
покладання контролю за здійсненням самоврядування в університеті на
ректора; обмеження прав міністра освіти вирішувати кадрові проблеми,
надання раді університету повноважень обрання професорів, затвердження
вчених ступенів; децентралізація механізму управління університетами,
надання їм можливості розвиватися відповідно до місцевих умов.
Найбільша кількість дискусій відбулася при обговоренні повноважень
попечителів навчальних округів. Їх необізнаність у науковій та освітній
діяльності університету, дріб’язковий контроль за роботою професорів,
університетських
органів
самоврядування
підривали
авторитет
університетських колегій, піддавали бюрократичному обмеженню ініціативу
й самостійність викладачів, породжували недовіру суспільства до вищих
навчальних закладів. Так, зокрема більшість професорів С.-Петербурзького
університету пропонували відмовитися від послуг попечителів як «слуг
государя» і повністю усунути їх від університетських справ. Московські
професори пропонували надати університетам право встановлювати
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самостійно, без будь-яких посередників, взаємини з Міністерством народної
освіти, а по допомогу попечителя звертатися лише в надзвичайних ситуаціях,
маючи на те згоду колегіальних органів самоуправління університету.
Пропозиція професорів Казанського університету полягала в усуненні
попечителя від безпосереднього управління університетом, але збереженню
за ним прав контролю та затвердження найбільш значущих постанов
університетської ради. Вчені Харківського університету не заперечували
проти впливу попечителя на вирішення господарських питань, але
позбавляли його можливості втручатися у внутрішні справи свого
навчального закладу [15, 114]. Однак, жодна з цих пропозицій не була
врахована ні при розгляді проекту статуту, ні при його затвердженні.
Дослідженням установлено, що для періоду 1850-60-х рр.
університетську урядову політику характеризував акцент на збереженні
залежності університетської ради від попечителя і міністра освіти,
небажання випускати зі своїх рук засоби державного впливу на
університети. З погляду С. Д. Кессоу таке намагання диктувалося не тільки
тим, що «не вистачало добре підготовлених професорів», готових взяти на
себе виконання освітніх функцій та здійснення управлінських обов’язків, а
й «норовливістю, неповороткістю та недосвідченістю рад професорів» у
вирішенні поставлених перед ними складних завдань [4, 320].
Фактично, неконтрольовані чиновниками університети як утілення
сподівань провідних професорів та суспільних діячів становили загрозу
російській монархії: одним своїм існуванням, колегіальними засадами
прийняття рішень, новим зразком ієрархії та механізму управління, що
заснований на виборних, підзвітних, змінюваних засадах, новими цінностями
та ідеалами вони підточували її підвалини, кидали виклик непорушному
патріархального укладу та пережиткам минулого.
Отже, зберігаючи контроль за університетами, обмежуючи їхні виборні
та колегіальні засади, самодержавство мимоволі демонструвало інстинкт
самозбереження. Саме тому контроль за ними у вигляді попечителів,
інспекторів, наглядачів (педелів), поліції був неминучим. Ці тенденції
втручання в управлінські процеси університетів, як засіб державного
регулювання, зберіг як проект статуту, так і статут 1863 р.
У грудні 1862 р. результати роботи Вченого комітету були оцінені
Головним правлінням училищ Міністерства народної освіти, яке розширило
права попечителя. Після такого коригування О. В. Головнін надав проект
статуту на розгляд Олександру II. Імператор виявився ним незадоволений,
однак не мав чіткої позиції з реформування університетів, тому запропонував
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проінспектувати готові матеріали ще одній комісії. До її складу увійшли такі
високопосадовці,
як:
П. О. Валуєв,
П. В. Долгоруков,
М. А. Корф,
П. К. Мейєндорф, Д. О. Мілютін, О. В. Головнін, а очолив – С. Г. Строганов.
Склад комісії з числа «силовиків» красномовно свідчив про цілі, які на неї
покладалися, тому від радикальних і прогресивних ідей проекту
А. С. Воронова не залишилося навіть сліду. Головні уточнення Строгановської
комісії зводилися до обмеження самоврядування університетів. Втручання
попечителя у процес управління університетом колегіальними органами
влади – радою та правлінням – відновлювалося. Рада позбавлявся
незалежності навіть у здійсненні основних функцій – наукової та освітньої.
Більшість господарських та студентських справ передавалося правлінню,
підзвітному не раді, а попечителю й ректору. Міністру освіти надавалася
прерогатива призначення професорів на звільнені кафедри [13, 75–77].
У лютому 1863 р. цей варіант проекту (четвертий за рахунком) після
його схвалення Радою міністрів знову передали до Головного правління
училищ для внесення остаточних коректив. Згодом, на початку літа 1863 р.,
проект статуту надійшов для обговорення на загальних зборах вищого
законодорадчого органу Російської імперії – Державної ради, члени якої
погано уявляли справжній стан справ у вищій освіті. Вони рекомендували
О. В. Головніну негайно розробити більш жорсткі каральні заходи за
порушення університетського статуту. Міністр освіти змушений був
погодитись і з цими вимогами, пообіцявши підготувати спеціальний
циркуляр попечителям навчальних округів і оформити його додатком до
тексту статуту [13, 79–80].
18 червня 1863 р. Олександр II підписав університетський статут, дія
якого поширювалася на Імператорські університети, у тому числі й на
Харківський і Київський, які знаходились на території підросійської України.
Аналіз історико-педагогічних джерел показав, що жоден із викладачів,
істориків і публіцистів XIX ст., не приховуючи розчарування від змісту
конституції університетів, не назвав статут 1863 р. ліберальним. Так,
Б. М. Чичерін назвав його «плодом здорового консервативного
спрямування» [12, 57], а публіцист М. М. Філіппов вважав, що це «крок назад
порівняно з початковим проектом» і, висловлюючи своє ставлення до незрілого плоду неузгоджених зусиль «різношерстих» реформаторів, узяв у лапки слово «ліберальний», підкресливши умовність цього визначення [11, 89].
Багаторічне обговорення проекту університетського законодавства
показало, що текст документу не був вираженням чіткої позиції ні
імператора, ні урядовців, ні професорів університетів. Проте, спроби його
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перманентного «оновлення й удосконалення» у процесі редагування були
безнадійно марними. Остаточний варіант все ж увібрав у себе деякі ідеї,
спрямовані на розвиток університетів, про що повідомив П. М. Мілюков:
«Нова навчальна система до деякої міри погоджувалася з висловленими...
бажаннями суспільства» [5, 357].
Аналіз проектів статуту та його остаточного змісту показав, що деякі
зауваження були враховані. Так, із пропозицій проекту статуту, укладеного у
С.-Петербурзькому університеті під керівництвом Г. О. Щербатова, взяли
орієнтир на скорочення повноважень попечителів навчальних округів, які
усуваються від безпосереднього управління університетами; з рішень Комісії
Є. Ф. фон Брадке – рекомендації щодо створення нових кафедр, спрощення
контролю за поведінкою студентів. Комісія під керівництвом С. Г. Строганова
внесла поправки до розділу статуту, який регулював стосунки університетів з
державою, урізавши демократичні принципи управління університетами.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже,
трансформація законодавчого забезпечення управління університетами
тривала більш ніж п’ять років. Жоден університетський статут, що діяв на
території підросійської України, не розроблявся в такий довгий термін і
жоден з них не зазнав на етапі обговорення такої кількості змін, як статут
1863 р.: його прийняли лише у п’ятій редакції. Поправки до проекту статуту
помітно послабили його ліберальну сутність: університети не отримували в
результаті ні повної автономії, на що розраховувала найбільш радикально
налаштована частина вітчизняних професорів. Найсміливіші ініціативи,
оригінальні ідеї та задуми, озвучені в ході дискусії «з університетського
питання» в 50-х – на початку 60-х рр. XIX ст., відкинули в результаті численних
узгоджень та внесення суттєвих коректив до найбільш перспективних
варіантів проекту. Таку ключову позицію проектів Комісій Г. О. Щербатова і
А. С. Воронова, як роль попечителя, під час багаторазових і значних
переробок змінили до невпізнання.
Аналіз тривалого процесу підготовки нового університетського
статуту дозволив виокремити низку факторів, що перешкоджали
трансформації законодавчого забезпечення управління університетами та
реформам у сфері вищої освіти, а саме: консерватизм правлячої еліти,
відсутність процесуальних норм, що регламентували процедуру
обговорення та прийняття законів, бюрократичні зволікання, які впливали
на інтенсивність темпів і результативність процесу підготовки статуту.
Текст статуту Імператорських університетів 1863 р. не увібрав у себе
найбільш інноваційні ідеї його численних авторів і редакторів, однак робота
над ним стала втіленням політики гласності, оскільки вперше в історії
Російської імперії прийняттю університетського законодавства передувало
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широке громадське обговорення. Дискусії, які розгорнулися у пресі, робота
численних комісій активізувала діяльність уряду з розробки статуту, що стала
особливо помітною в 1861–1862 рр. Крім того, саме громадське обговорення
стало знаковим у другій половині XIX ст.: воно вказувало на фундаментальні
суспільно-політичні зміни, які відбулися з часу прийняття попередніх статутів
1804 і 1835 рр. Фактично, процес підготовки статуту Імператорських
університетів 1863 р. став початком пошуку компромісу та відображенням
складної взаємодії між професорсько-викладацьким складом університетів,
урядовцями та громадськістю.
Подальшого дослідження потребує проблема упровадження
організаційних засад статуту 1863 р. у практику управління вітчизняними
університетами.
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РЕЗЮМЕ
Е. Л. Кирдан. Трансформация законодательного обеспечения управления
университетами на подроссийской Украине в 1857–1863 гг.
В статье проанализирован процесс подготовки университетского устава
1863 г., сопровождавшийся широким общественным обсуждением, дискуссиями в
печати, активизацией работы правительства в этом направлении и ставший
началом поиска компромиссов в университетской политике между профессорскопреподавательским составом и правительством Российской империи. Обобщен
значительный объем историко-педагогических материалов, которые отображают
университетскую политику правительства в 1857–1863 гг., подготовку основного
законодательного акта университетской реформы 1863 г. Определены взгляды
правительства и представителей университетов на функционирование
института попечительской власти, компетенции и роли попечителей учебных
округов в осуществлении университетской политики. Показан вклад университетов
в разработку устава 1863 г.
Ключевые слова: университет, управление, университетская автономия, устав
Императорских университетов, реформа университетского управления, министр
просвещения, попечитель учебного округа, Ученый комитет Министерства народного
просвещения, комиссия, профессорско-преподавательский состав.
SUMMARY
O. Kirdan. Transformation of legislative support of university administration of Ukrainian
lands under the rule of Russian empire in 1857–1863.
In the article the process of preparation of the University charter in 1863 is presented
which was accompanied by extensive public debates, discussions in the press, activization of
work of the government in this direction. The author proves that all these became the
beginning of searching of compromises in University policy between the faculty and the
government of Russia. A great number of historical and pedagogical materials, which show
government’s policy towards Universities in 1857–1863, the peculiarities of preparation of
the main legislative act of the University reform in 1863, are summarized. The views of the
government and the representatives of the Universities on the functioning of trustee power
institute, competence and roles of trustees of educational districts in the implementation of
University policy, contribution of the Universities to the development of legislative support of
the University reform in 1863 are also described in this work.
It’s revealed that the prepared text of the University statute has not incorporated the
most innovative ideas of its many authors and editors, but work on it was the epitome of a
policy of transparency, because for the first time in the history of the Russian Empire the
adoption of University legislation was followed by wide public discussion. We found out that
the discussion that unfolded in the press, the work of numerous committees of the
government stimulated the work on the development of the statute, particularly noticeable
at the end of 1861–1862. In fact, the process of preparation of the charter of the Imperial
universities in 1863 was the beginning of the search for a compromise and a reflection of the
complex interaction between the teaching staff of the universities, officials and the public.
The peculiarities of management оf the Ukrainian universities are analyzed, basic forms,
means of stimulation, reasons and essence of higher school reforming are determined. The
dependence of university management upon social, economic and political changes in the society
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was shown. The contribution of universities to the development of the charter in 1863 was
analyzed in the article. Further research needs the problem of implementation of the
organizational principles of the Charter of 1863 in management practices of native universities.
Key words: university, management, University autonomy, the charter of Imperial
universities, reform of university management, Minister of education, trustee of the educational
district, Scientific committee of the Ministry of national education, commission, faculty.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ В
УНІВЕРСИТЕТАХ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
У статті визначено методологічні засади досліджень інноваційного розвитку
фізичного виховання та спорту, серед яких діяльнісний, системно-структурний,
синергетичний, аксіологічний, особистісний підходи та принципи управління
інноваціями. Здійснено теоретичне обґрунтування інноваційних змін у фізичному
вихованні студентів та університетському спорті в Республіці Польща з урахуванням
сучасних процесів у вищий освіті, зокрема, приватизації, маркетизації, комодифікації,
корпоратизації та менеджеризації. Узагальнено досвід упровадження інновацій у сфері
фізичного виховання та спорту в окремих польських вишах.
Ключові слова: інноваційний розвиток, вища освіта, фізичне виховання
студентів, університетський спорт, Республіка Польща.

Постановка проблеми. Інноваційний розвиток сучасного суспільства
ризику та знань, суспільства постіндустріального, інформаційного й
мережевого є зумовлений парадигмальними змінами в усіх його сферах, у
тому числі й освітній. Про актуалізацію проблеми інноваційного розвитку
університетської освіти в цілому й фізичного виховання студентів зокрема
свідчать положення «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–
2020 роки», у якій найважливішим для держави визначається «виховання
людини інноваційного типу мислення та культури, проектування
акмеологічного освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку
освіти, запитів особистості, потреб суспільства та держави» [3].
Перехід вітчизняної вищої школи до інноваційної моделі розвитку
передбачає орієнтацію її діяльності на задоволення освітніх потреб
населення відповідно до кращих світових зразків, формування ринку нових
освітніх послуг, знаходження споживачів освітньої продукції в міжнародному
просторі тощо. Інноваційних змін потребує і сфера фізичного виховання
студентів, оскільки в умовах екологічних негараздів і тотальної гіподинамії під
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загрозою опиняється здоров’я нового покоління українців. Тому стає
доцільним вивчення досвіду Польщі, яка розпочала інноваційний процес
адаптації університетської системи фізичного виховання та спорту (ФВтаС) до
сучасної загальноєвропейської моделі значно раніше, ніж Україна, і вже
досягла певних успіхів.
Аналіз актуальних досліджень. Теоретичні підходи до управління
інноваційними процесами в освітній сфері обґрунтовано в працях
вітчизняних науковців (В. Андрущенко, В. Бех, Л. Ващенко, В. Василенко,
Т. Гончарова, Л. Даниленко, О. Козлова, Н. Коніщева, В. Крижко, О. Листопад,
Л. Ляхова, С. Ніколаєнко, В. Паламарчук, Н. Погрібна, В. Шматько та ін.).
Особливо слід відзначити колективну монографію «Управління інноваційним
розвитком освіти в суспільстві ризику» під редакцією А. Сбруєвої, у якій
системно розглядається означений феномен.
Серед зарубіжних дослідників проблем інноваційного розвитку,
передусім, назвемо таких, як Е. Абрахемсон, Дж. Бендерс, А. Ван де Вен,
Дж. Джил, Дж. Ендрюс, Т. Кларк, Р. Кол, Е. Коссек, Р. Купер, Д. Макгрегор,
А. Філіпс, Дж. Хоуел, Т. Штейнберг та ін. На пострадянському просторі
державну політику зарубіжних країн щодо економічних новацій у сфері
фізичного виховання та спорту вивчають Ю. Мічуда, М. Дутчак, С. Гуськов.
Серед польських науковців окремі проблеми ФВтаС в Польщі досліджують
Я. Бєльський, Х. Грабовський, Я. Косовський, Б. Куніцький та ін.
Привертають увагу розвідки Т. Бєлєцького, К. Кравчика, М. Тарновського
щодо маркетингової діяльності університетських осередків фізичного
виховання, спорту й рекреації в РП. Проте цілісного дослідження
інноваційного розвитку ФВтаС у вищій школі ще не здійснювалось.
Мета статті – визначити теоретико-методологічні основи
дослідження інноваційного розвитку фізичного виховання та спорту у
вищій школі й узагальнити досвід упровадження інновацій в університетах
Республіки Польща.
Виклад основного матеріалу. Проблема інноваційного розвитку
фізичного виховання та спорту у вищій школі України майже не
досліджується, оскільки вважається що ця сфера не потребує кардинальних
змін. У Польщі питання ФВтаС розглядаються науковцями в основному в
практичній площині. Найчастіше сутність фізичного виховання визначається
як праця кваліфікованого викладача щодо формування спрямованості
вихованців на тіло та його потреби. Спортивні тренування в навчальних
закладах Б. Корпак вважає «оказією та можливістю займатися спортом і
набувати соціальних умінь і прооздоровлювальної позиції» [6, 21].
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Результати аналізу досліджень польських науковців стосовно фізичного
виховання та спорту в університетах Польщі свідчать, що проблеми
інноваційного розвитку цієї сфери розглядаються з позицій узагальнення
передового досвіду або діагностики наявного стану означеного феномену.
Тому, на нашу думку, теоретико-методологічне обґрунтування інноваційних
процесів у сфері фізичного виховання студентів та університетського спорту
слід пошукувати у вітчизняних і зарубіжних працях з філософії освіти та
загальної педагогіки.
Узагальнення наукової думки в означеній сфері дозволяє визначити
методологічну основу дослідження інноваційних процесів у ФВтаС,
обґрунтування яких слід базувати на діяльнісному, системно-структурному,
синергетичному, аксіологічному та особистісному підходах. У світлі
діяльнісного підходу сучасні вітчизняні науковці характеризують інновацію
в освіті як процес і результат створення, поширення й використання нових
засобів для розв’язання педагогічних проблем. Так, Л. Даниленко вважає,
що інновація як процес означає часткову або масштабну зміну стану
системи й відповідну діяльність людини, а інновація як результат
передбачає створення нового [1, 6].
У контексті системно-структурного підходу структура інноваційної
діяльності, на думку вітчизняних дослідників, складається з філософського,
креативного, мотиваційного, рефлексивного та технологічного компонентів
[5, 200]. На наш погляд, у дослідженні процесів перетворення фізкультурної
та спортивної діяльності на інноваційну філософський компонент виконує
методологічну роль. Креативний компонент передбачає формування нового
типу мислення (дивергентного, системного, теоретичного, нелінійного) і
нового ставлення студентів до світу й до самих себе, що потребує
докорінного перегляду ними системи цінностей, пошуку інноваційного
вирішення екологічних і валеологічних проблем, які характеризують сучасний
нестійкий світ, а також проблем самокреації, у тому разі вдосконалення свого
тіла засобами спорту й фітнесу. Мотиваційний розглядається нами як
механізм запуску інноваційних устремлінь особистості у фізичному
самовдосконаленні. Рефлексивний характеризується системою постійного
порівняння результатів якості фізкультурної діяльності з передбачуваними
або запланованими, а технологічний забезпечується використанням сучасних
технологій ФВтаС.
Серед методологічних засад дослідження інноваційного розвитку
фізичного виховання та спорту в системі вищої освіти важливе місце
займають принципи управління інноваціями, сформульовані з позицій
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синергетичного підходу з урахуванням механізмів самоорганізації та правил
управління складними системами, зокрема: визначення суб’єктом
управління майбутніх перспектив розвитку певної установи чи організації з
урахуванням спектру атракторів відповідної системи; здійснення
постійного контролю за рівнем неврівноваженості системи; створення
необхідних умов для введення до системи потрібної флуктуації з ознаками
нової бажаної якості 4, 4.
Стратегічного значення для планомірних інноваційних змін у сфері
фізичного виховання та університетського спорту набуває екстраполяція
фундаментальних особливостей розвитку соціальних систем. Так, перехід
системи до якісно нового стану відбувається спочатку не фронтально, а за
допомогою вузької групи елементів, так званих каталізаторів (change agents),
що є визначальними, з подальшим розвитком решти там само.
Конкретизація цього положення у сфері ФВтаС у вищій школі Польщі
дозволяє визначити каталізаторами інновацій відповідні європейські
стандарти та ефективний маркетинг. Увага до них може прискорити темпи
інноваційних процесів у системі ФВтаС в Україні. Важливого значення в
інноваційному розвитку означеного феномену набуває оптимальне
співвідношення самоорганізаційних початків системи з організаційними.
Яскравим прикладом може служити використання інтернет-системи, яка
дозволяє поєднати організацію навчального процесу із самоорганізацією
студентів (див. про це далі). Із метою розширення спектру можливих
варіантів майбутнього акцент має бути перенесений на створення
сприятливих умов для формування нового середовища функціонування
системи ФВтаС.
У цілому, розуміння й використання базових принципів синергетичного
управління ФВтаС дозволить підвищити результативність і ефективність
освітніх інновацій шляхом сприяння виходу керованої системи на бажаний
атрактор еволюції та отримання конкурентних переваг, на що нині
спрямований менеджмент ФВтаС в університетах Польщі.
Аксіологічний та особистісний підходи до вивчення проблем
оновлення фізичного виховання спорту у вищій школі скеровує науковий
пошук на її гуманізацію та переформатування системи цінностей,
переносячи акцент зі знаннєвої домінанти на гармонізацію всієї системи. У
цьому контексті інноваційний розвиток ФВтаС повинен бути спрямованим
на формування у студентів установки на фізичну досконалість, здоровий та
активний спосіб життя з використанням механізмів індивідуалізації
навчального процесу, орієнтувати особистість на валеологічні цінності.
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Обґрунтування інноваційних змін у ФВтаС слід здійснювати з
урахуванням сучасних процесів у сфері вищої освіти, серед яких А. А. Сбруєва
вирізняє: приватизацію (зменшення рівня субсидування державою освітньої
системи та активізація участі недержавних інвесторів у освітній сфері);
маркетизацію (застосування ринкових принципів і механізмів в управлінні
освітніми інституціями); комодифікацію (сприйняття освіти не як духовної
цінності, а як послуги, якою торгують); корпоратизацію (перетворення
навчальних закладів на бізнесові структури (корпорації) з відповідною
зміною їх майнового статусу, форм управління та фінансування);
менеджеризацію (зміна ідеології управління вишами, у контексті якої
відбувається перехід до застосування механізмів бізнесового менеджменту в
освіті) 4, 195. А. А. Сбруєва вважає, що «одним із проявів інноваційного
розвитку сучасного суспільства є набуття ним мережевого характеру, що
означає реалізацію принципів налагодження взаємозв’язків за допомогою
ІКТ, прозорості та свободи руху інформації, вільного обміну й поширення
знань, інноваційного характеру діяльності, ефективного мережевого
управління, змішаних форм власності, мережевого громадянства й
мережевої відповідальності тощо)» там само, 197.
Визначення
теоретико-методологічних
основ
дослідження
інноваційного розвитку фізичного виховання та спорту дозволяє нам
узагальнити досвід упровадження інновацій в університетах Республіки
Польща. На думку Б. Корпака існує три варіанти організації обов’язкових
занять із фізичного виховання у вищій школі: класичний, економічний та
інноваційний [6, 25–27]. Головну мету останнього науковець вбачає у
формуванні позитивного ставлення студентів до власного фізичного
самовдосконалення. У цьому випадку інновації у змісті курсу фізичного
виховання спрямовуються на вирішення таких завдань: дати мінімум
знань, ознайомити з різними видами вправ, сформувати певні вміння (з
плавання, бігу, спортивних ігор), привчити до систематичних фізичних
вправ [там само, 27].
Під час наукових конференцій та емпіричних розвідок у вишах РП ми,
серед інших аспектів, досліджували стан фізичного виховання студентів і
діяльність університетських центрів культури та спорту. Аналіз документації
Студіуму фізичного виховання і спорту (СФВіС) університету імені Марії КюріСкладовської (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – UMCS) в Любліні виявив
основні цілі його інноваційної діяльності: проведення наукових досліджень
щодо оцінки фізичного стану та фізичного розвитку студентів задля контролю
над станом здоров’я університетської молоді; маркетинг діяльності
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різноманітних спортивних секцій і проведення спортивних змагань, у т.ч. з
новітніх видів; залучення студентів до практики активного відпочинку й
туризму та оновлення відповідних пропозицій; реалізація рухової активності
на заняттях із реабілітації, що проводяться у формі корекційних занять;
створення новітніх спортивних комплексів; використання матеріальної бази з
метою отримання прибутку.
Нагадаємо, що нині одним із проявів інноваційного розвитку вищої
освіти стає набуття нею мережевого характеру, що означає, між іншим,
реалізацію принципів налагодження взаємозв’язків за допомогою ІКТ. Із
2007 року в більшості університетів Польщі для скоординованої організації
навчального процесу з усіх дисциплін було запроваджено Університетську
систему обслуговування навчання (Uniwersyteckа Systemа Obsługi Studiów –
USOS). Завдяки цій інтернет-системі студенти отримали можливість вибору
дисциплін. USOS надає всю інформацію про заняття з фізичного виховання,
спортивні секції, умови запису на них, кількість місць у групах, розклад,
умови отримання заліку, актуальну інформацію тощо [7].
Для реєстрації на курс фізичне виховання студент повинен обрати
відповідний вид занять, зареєструватися на них в системі USOS через
Інтернет. Реєстрація є актуальною до періоду вичерпання ліміту місць у
конкретній групі (кількість місць показана на сайті). У випадку, коли студент
обрав платні курси, він повинен крім того внести означені кошти. Так, у
Варшавському університеті запис на заняття відбувається у три тури. У
першому турі студент має право записатися на обрану спортивну дисципліну.
У другому турі студент може записатися на заняття, якщо він не зробив це
вчасно або змінити дисципліну на іншу. Варто зазначити, що терміни
реєстрації суворо обмежені. Так на весняний семестр 2010–2011навчального
року перший тур тривав 10 днів (28.01.11–06.02.11), другий – 5 днів (08.02.11–
13.02.11), третій – 2 дні (18.02.11–19.02.11). Студенти, які не записалися на
заняття під час активної реєстрації, не отримують заліку з предмету [9].
Студенти, звільнені від занять з фізичного виховання за медичними
показниками, не реєструються на заняття через систему USOS. Реєстрація до
спортивних секцій проводиться лише за посередництвом тренерів. Студенти,
які зареєстровані в осінньому семестрі, за умови успішного навчання,
автоматично переходять у весняний семестр [2].
Серед членів нашої наукової школи порівняльної полоністики
питаннями інноваційного розвитку фізичного виховання та спорту в
університетах Республіки Польща особливо наполегливо займалася
Н. О. Долгова. За результатами наших візитів до університетів Катовиць,
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Любліна, Радома, Варшави, Кракова вона визначила новітній перелік занять,
що спрямовані на забезпечення рухової активності та підвищення рівня
здоров’я студентства. Так, у більшості польських вишів існують секції з
оздоровчої гімнастики, бадмінтону, великого тенісу, лижного туризму та
тренінги з йоги. У межах дисципліни «фізичне виховання» студенти мають
право займатися спортивними, сучасними й народними танцями. У деяких
університетах пропонуються заняття з веслування, верхової їзди, заняття з
самооборони та футзалу.
Метод включеного спостереження використовувався нами під час
відвідування практичних занять з фізичного виховання, факультативних
занять та спортивних секцій Шльонського та Економічного університетів у
м. Катовиці (березень 2013). Варто зауважити, що на обов’язкових заняттях з
фізичного виховання формуються групи з ігрових видів спорту до двадцяти
осіб, а з плавання – до чотирнадцяти. Н. О. Долговою було помічено, що
більшість занять проводяться у змішаних групах (атлетична гімнастика,
бадмінтон, волейбол, плавання, танці тощо, окрім занять з футболу), тобто
фактично відсутнім є обов’язковий в Україні розподіл на групи юнаків і дівчат.
У бесідах із нами польські викладачі пояснили цей факт власне бажанням
самих студентів займатися разом. Розподіл за статевою ознакою наявний
лише у спортивних секціях (відповідно до вимог кожного з видів спорту), де
тренування проводяться задля досягнення високих спортивних результатів і
перемог у змаганнях різних рівнів, зокрема – міжнародних.
Упровадження ринкових відносин в університетах РП істотно
позначилося на формуванні маркетингових пропозицій у сфері фізичної
освіти та спорту й зумовило перехід від бюджетної до госпрозрахункової та
ринкової систем фінансування, що вимагало інноваційних змін в управлінні
економічною діяльністю університетських центрів культури та спорту.
Прикладом може слугувати Спортивно-рекреаційний центр Природничого
університету в Любліні. Його басейни та спортивні зали працюють на
комерційній основі й улітку. Під час відвідин університетів Любліна у липні
2013 р. ми користувалися послугами водного оздоровлювального
комплексу означеного Центру за програмою «Хто рано встає», яка
економить кошти відвідувачів.
Прикладом новацій у фінансуванні ФВтаС в університетах РП може
слугувати діяльність Університетського клубу Академічного спортивного
союзу (УК АСС) в UMCS, що здебільшого фінансується з дотацій бюджету
університетського Центру фізичної культури, членських внесків, часткових
дотацій університету та грантів з оренди спортивних споруд університету
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(3-х спортивних залів, 2-х тренажерних залів, басейну, зали для аеробіки,
зали спортивних єдиноборств і зали спортивного скелелазіння).
Наголосимо, що для студентів і співробітників UMCS плата майже вдвічі
дешевша, ніж для сторонніх осіб.
Інноваційний розвиток торкнувся структури ФВтаС в університетах
Польщі. Так, у 2007 році шляхом об’єднання СФВіС та УК АСС було створено
Центр фізичної культури UMCS. Серед інноваційних заходів відзначимо
публічну рекламу занять у Центрі фізичної культури (тренажерній залі, залі
для аеробіки, басейні тощо). Завдяки маркетинговим зусиллям, широким
пропозиціям, відповідній рекламі, високій якості послуг, залученню
висококласних тренерів та інструкторів, прибутки від діяльності Центру
допомагають функціонуванню всіх спортивних секцій університету. Ще одна
інновація – систематичне оцінювання рівня фізичного стану студентів, які
відвідують секції легкої атлетики, плавання, футболу, баскетболу, гандболу,
волейболу, триборства.
Наше емпіричне дослідження наявності інновацій у навчальному
процесі вишів Польщі засвідчило, що в більшості з них до обов’язкових занять
в межах фізичного виховання включено танцювальні заняття. Цей феномен
досліджувався також під час візитів до університетів РП представниками
нашої наукової школи порівняльної полоністики О. О. Бондаренко (2008 р.,
2009 р.) та Т. Л. Повалій (2013 р.). З’ясовано, що серед студентів польських
університетів досить популярним є хореографічний жанр мистецтва. У
багатьох університетах існує по декілька танцювальних колективів: бального,
народного, сучасного, класичного танцю. Так, у UMCS існує ансамбль
бального танцю «Impetus», у структурі Гданського університету функціонують
ансамблі танцю «Pawilon» та «Animus Saltandi», ансамбль ірландського та
шотландського танців «Trebraruna», а в Опольському університеті –
хореографічний колектив «Flash Dance» та університетський театр танцю
(Akademicki Teatr Tańca). Наголосимо, що керівники танцювальних колективів
зазвичай знаходяться в штаті кафедр фізичного виховання або СФВіС.
Зазначимо, що в польських університетах танець включено до
навчальних програм з фізичного виховання на всіх факультетах. На думку
польських науковців, танок і гімнастика не лише формує статуру та
правильну ходу, грацію, але й навчає терпінню та самоорганізації, розвиває
вміння ведення розмови, додає впевненості в собі, формує вміння
розслаблятися та відновлювати фізичні сили [8 71–73].
Під час включеного спостереження на заняттях із танців у
Економічному університеті м. Катовиці (березень 2013 р.) було констатовано,
що заняття проводилося штатним викладачем СФВіС, досвідченим
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хореографом, художнім керівником ансамблю народного танцю «Silesianie»
Єжи Сташіцем у спортивній залі університету. На занятті вивчались елементи
польського народного танцю. У бесіді з нами Є. Сташіця наголосив, що
тенденція введення танців як різновиду рухової активності позитивно
впливає на рівень фізичної підготовленості студентів, адже заняття танцями є
значним фізичним навантаженням, під час якого працюють усі групи м’язів.
Під час перебування в UMCS у 2013 р. нами було з’ясовано, що,
педагогічний штат СФВіС складається з 31 особи (9 тренерів 1-го класу,
12 тренерів 2-го класу, 8 інструкторів 3-го класу, з яких 4 хореографи, та
2 спеціалісти з фізреабілітації). Ансамбль народного танцю UMCS є показовим
студентськ,им художнім колективом у Польщі. Щорічно близько
100 студентів вишу обирають народний танець у межах обов’язкових занять
із фізичного виховання. Кожного року після ретельного відбору викладачі
Лех Лєщіньський і Домініка Лесюк оновлюють склад танцювального
колективу, який на сьогодні налічує 300 осіб.
Нагадаємо, що важливим фактором інноваційного розвитку системи
фізичного виховання студентів стає маркетизація, комодифікація,
корпоратизація та менеджеризація. У цьому контексті Залучення з
різноманітних джерел фінансування є одним із важливих факторів
інноваційного розвитку ФВтаС. Так, значні доходи від використання бази
спортивних комплексів і культурних центрів свідчать про ефективність
інновацій у менеджменті цієї сфери. Аналіз документів Академічного
центру культури UMCS «Chatka Żaka» дозволяє підтвердити, що колектив
народного танцю UMCS в 1997–2000 роках, крім фінансових дотацій з боку
Центру, отримував фінансову допомогу від установ, у тому числі урядових,
наприклад, Міністерства національної освіти, відділу культури спорту і
туризму воєводського уряду в Любліні, відділу культури суспільних справ у
Любліні, Міністерства культури і мистецтва, інших урядових структур, а
також від спонсорів.
Висновки.
1. Методологічну основу дослідження інноваційних процесів у
фізичному вихованні й університетському спорті становлять діяльнісний,
системно-структурний, синергетичний, аксіологічний та особистісний
підходи. Серед методологічних засад дослідження інноваційного розвитку
ФВтаС у системі вищої освіти важливе місце займають принципи управління
інноваціями, сформульовані з позицій синергетичного підходу з урахуванням
механізмів самоорганізації та правил управління складними системами.
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2. Обґрунтування інноваційних змін у ФВтаС слід здійснювати з
урахуванням сучасних процесів у сфері вищої освіти, зокрема приватизаціі,
маркетизації, комодифікації, корпоратизації та менеджеризації.
3. Інноваційна модель фізичного виховання та спорту у вишах РП
враховує очікування й інтереси студентів, включає широкі пропозиції видів
і форм фізичної активності та передбачає право студентів на вибір
різновидів фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять і час їх
відвідування через систему USOS.
4. Упровадження інновацій у процес фізичного виховання
студентів та університетський спорт зумовлює формування позитивного
ставлення студентів до власного фізичного самовдосконалення.
5. Інновації у сфері ФВтаС у вищій школі України слід спрямовувати
на запровадження успішного менеджменту й активізацію маркетингової
діяльності університетських осередків фізичної культури, а також на
урізноманітнення змісту та форм фізичного виховання студентів, що
позитивно впливає на розвиток рухової активності, формування
прооздоровлювальної позиції, виховання морально-вольових якостей,
удосконалення естетичних смаків, у цілому гармонізує особистість.
6. Серед інновацій у фізичному вихованні студентів українських
вишів з урахуванням польського досвіду бажано увести альтернативні
хореографічні заняття.
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РЕЗЮМЕ
Г. Ю. Николаи. Инновационное развитие физического воспитания и спорта в
университетах Республики Польша.
В
статье
определены
методологические
основы
исследования
инновационного развития физического воспитания и спорта, среди которых
деятельностный, системно-структурный, синергетический, аксиологический,
личностный подходы и принципы управления инновациями. Осуществлено
теоретическое обоснование инновационных изменений в физическом воспитании
студентов и университетском спорте в Республике Польша с учетом современных
процессов в высшем образовании, в частности, приватизации, маркетизации,
комодификации, корпоратизации и менеджеризации. Обобщен опыт внедрения
инноваций в сфере физического воспитания и спорта в отдельных польских вузах.
Ключевые слова: инновационное развитие, высшее образование, физическое
воспитание студентов, университетский спорт, Республика Польша.
SUMMARY
H. Nikolai. Innovative development of physical education and sport in the universities
of the Republic of Poland.
The article outlines the methodological bases of research innovation of physical
education and sport (PHE and S), including active, systematic and structural, synergistic,
axiological, personal approaches and principles of innovation. The theoretical study of
innovations in physical education of students and university sports in the Republic of Poland on
the basis of modern processes in higher education, in particular the reduction of subsidies by the
state education system and increasing the participation of private investors are carried through.
The application of market principles and mechanisms in the management of
educational institutions; perception in PHE and S as services, which are traded; the transition
to the mechanisms of business management education are investigated in the article. For
example, certain Polish universities highlight the innovative model of physical education and
sport, which takes into account the expectations and interests of the students, including a
broad offer of types and forms of physical activity and provide the right of the students to
choose varieties of fitness and sports activities through the university online system.
The recommendations for the development of innovation in higher physical education
and sport in Ukraine, in particular, the successful implementation and management of
marketing activities of university centers of physical education, diversifying the content and
form of physical education students has a positive effect on the development of physical
activity, formation of healthpreserving position, raising of moral and volitional qualities,
improving the aesthetic in general harmonizing of a personality.
Key words: innovation development, higher education, physical education of
students, university sports, Poland.
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С. В. Федоренко
Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут»

ГУМАНІСТИЧНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА
ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ США
У статті висвітлено теоретичні засади функціонування гуманістичнокультурологічної освітньої парадигми, яка ґрунтується на цінностях гуманізму та
культуротворчій спрямованості. Вона є методологічною основою теорії та
практики виховання у вищих навчальних закладах США, що орієнтована на розвиток
особистості студента як суб’єкта самопізнання й цінності власного досвіду та
формування в нього гуманітарної культури. Автор зазначає, що остання, у свою
чергу, забезпечує здатність особистості успішно вирішувати проблеми в усіх сферах
своєї
життєдіяльності,
самовдосконалюватися,
адекватно
визначаючи
перспективи й темпи власного саморозвитку, та розуміти своє місце в
соціокультурному вимірі сьогодення.
Ключові слова: вища освіта, гуманітарна культура особистості, гуманізм,
парадигма освіти, гуманістично-культурологічна парадигма.

Постановка проблеми. На початку ХХІ ст. гуманістична рефлексія стає
головним орієнтиром вищої освіти США, що проявляється в її новій
гуманістичній культуроцентричній парадигмі, яка ґрунтується на ідеях нового
гуманізму та, відповідно, на загальній гуманітаризації. Адже сьогодні в епоху
інформаційних технологій, всесвітніх культурних, політичних та економічних
зв’язків проблема гуманістичного світотворення, гуманітарної підготовки
фахівців, набуваючи нечуваних масштабів, вимагає певного переосмислення.
Водночас зростає динамізм соціальних змін, прискорюються інноваційні
процеси та невизначеність умов у всіх сферах життєдіяльності особистості.
Тому назріла, з одного боку, нагальна потреба швидкої адаптації людини до
нових реалій сучасності, а з іншого – потреба в загальнолюдських цінностях,
моральних та духовних аспектах існування людини в світі, тобто в
гуманістичному підході до життя в цілому та вищої освіти зокрема.
Аналіз актуальних досліджень. Інтеграція загальної гуманітарної
освіти і професійної підготовки майбутніх фахівців, на думку багатьох
вітчизняних та зарубіжних учених (С. Гончаренко, І. Зязюн, М. Євтух,
Е. Лузік, Н. Ничкало, О. Романовський, С. Сисоєва, С. Тоулмін, E. Тоффлер та
ін.), є пріоритетом розвитку сучасної вищої освіти.
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Сьогодні дослідження американських психологів (Д. Вінтер,
С. Гледдінг, С. Гроф, Д. Кейн, А. Маслоу, К. Роджерс, Дж. Хансен та ін.)
переконливо довели, що гуманітарні науки відіграють велику роль у
розвитку найважливіших якостей особистості, її гуманітарної культури.
Мета статті полягає у висвітленні особливостей функціонування
гуманістично-культурологічної освітньої парадигми в США, зміст якої
спрямовано на формування гуманітарної культури особистості студента.
Виклад
основного
матеріалу.
Гуманістично-культурологічна
парадигма сучасної вищої освіти найглибше розкриває її тенденцію до
гуманізації, основою якої є утвердження в суспільстві цінності людини як
особистості та визнання культури вирішальним фактором розвитку
професійно-особистісних якостей студентів. Саме культура формує в
кожній молодій людині систему смислів, систему цінностей та ціннісних
ставлень до дійсності (природної та соціальної). Тож освіта виступає в ролі
культурного середовища, яке формує креативну особистість, здатну до
саморозвитку та самовдосконалення.
Американський філософ, лідер міжнародного гуманістичного руху
П. Куртц зазначає, що «гуманізм орієнтований на життя. Він визнає науку і
техніку, але завжди його метою є моральні цінності – людська гідність,
толерантність, миролюбність» [7, 12].
Відомий американський філософ «новітньої хвилі» С. Тоулмін,
указуючи на актуалітет гуманістичного вектору руху суспільства
сьогодення, стверджує, що «перевідкриття гуманізму є головною рисою
сучасного стилю мислення» [14, 34]. На його думку, «людське в людині
полягає в її здатності до розумного розмірковування та дій» [14, 34.].
С. Тоулмін переконаний, що вирішення такої нагальної проблеми
сьогодення, як зменшення моралі у сфері науки та вищої освіти зокрема,
насамперед, лежить у поверненні до гуманізму, що передбачає чотири
основні шляхи «повернення», а саме [14, 34–35]:
1) повернення до усного мовлення й дискурсу;
2) повернення до аналізу конкретних дій людини, які стосуються
практичних моральних питань повсякдення, на противагу теоретичним
принципам з обмеженою практикою їх застосування;
3) повернення до аналізу певних культурно-історичних подій
суспільного життя з метою врахування їх морально-етичного аспекту;
4) повернення до своєчасності прийняття рішень, від яких залежить
раціональне значення проблем, речей тощо.
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Водночас американський психолог, педагог С. Гледдінг зазначає, що
гуманізм як «філософія людяності (значущість людини як особистості)
охоплює багатство та різномаїття всього екзистенційного досвіду людства»
[12, 59]. На думку вченого, «…гуманістично спрямована освіта орієнтована на
розкриття потенціалу особистості, що проявляється в її активному виборі та
креативно-раціональному вирішенні проблем, пов’язаних із самою
особистістю та її оточенням» [12, 207]. С. Гледдінг уважає, що саме
гуманістичний підхід до виховання сприяє розвитку здатності особистості
приймати виважені рішення та контролювати власний розвиток і
самореалізацію [12].
Згідно з концепціями А. Маслоу та К. Роджерса, гуманістично
орієнтована освіта характеризується тим, що [8, 33; 9, 455]:
- вона бере витоки із загальнолюдських цінностей, що базуються на
цінностях різних культур;
- її метою є самореалізація особистості;
- вона відбувається в єдності розуму та почуттів, у цілому сприяючи
холістичному розвитку особистості;
- людина вільна в своєму виборі змісту, форм і режиму освіти;
- державні та громадські органи є її фасилітаторами, а не формальними
керівниками.
Американський психолог С. Гроф [2] у своїй відомій публічній лекції
«Нова парадигма науки» зазначає, що в ході розвитку гуманістичної
психології вчені-засновники цього напряму А. Маслоу та Т. С’юді усвідомили,
що залишили осторонь дуже важливу площину буття людини – духовність,
яка визначає якість та продуктивність її життєдіяльності. Водночас він
презентує думку американського вченого М. Харнера, який уважає, що
західна психологія є етноцентричною та когніцентричною. Саме ця її
еклектичність стоїть на заваді вільному саморозвитку особистості [2]. Також
загальновідомим фактом є те, що менталітету американської нації
притаманний індивідуалізм.
З огляду на зазначене, якраз поширення та популярність
психоаналітичної практики в США пояснюється прагненням усвідомити
власну індивідуальність та (само)реалізуватися, змінити під впливом
відкриття власного «Я» нові, суб’єктивні моделі своєї життєтворчості. Так, на
глибоке переконання американського психолога Дж. Хансена, гуманізм – це
не просто теорія буття сучасного людства, а його «моральний імператив та
культура ментального оздоровлення», що є основою не лише психотерапії, а
й навчально-виховного процесу вищого навчального закладу будь-якого типу
[13, 115]. Саме гуманістично спрямована освіта, на думку вченого, сприяє
заміні «суб’єктивного індивідуалізму на культурний колективізм» [13, 65].
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Наразі гуманістично орієнтована освіта США базується на принципах,
які запозичені з психотерапії [14, 146], а саме:
1. Креативність є могутньою рушійною силою в житті людини.
2. Холістичний (цілісний) підхід є найефективнішим.
3. Наявність мети спрямовує поведінку особистості.
4. Важливого значення набуває особистісний суб’єктивний досвід.
Американський учений Д. Кейн доопрацював та узагальнив зазначені
принципи гуманістичного підходу, виокремивши такі [11, 6–13]:
- позитивний погляд на особистість, що самореалізується;
- емпатія як чинник підвищення якості особистісного досвіду;
- впевненість у тому, що особистість здатна активно, керуючись
цінностями й інтересами, привносити перетворення в всі сфери своєї
життєдіяльності;
- усвідомлення того, що людина має свободу, право та здатність
обирати життєстверджувальні цілі та шляхи їх досягнення;
- віра в гідність кожної людини.
Водночас відомий американський соціолог Е. Тоффлер стверджує, що
економіка сьогодення та різнорідніша й демократична культура вимагають
від освітнього процесу, перш за все, пізнавально-прагматичної
спрямованості. Учений вважає, що людину ХХІ ст. від людини попереднього
століття має вирізняти швидке пристосування до змін, здатність до
креативності у своїй життєдіяльності, яскрава індивідуальність та підприємництво [10]. Але орієнтація на ринок без урахування культурно-ціннісних пріоритетів, будучи обмеженою, однобокою, прагматично-раціоналістичною, є, за своєю сутністю, не тільки безперспективною, а й згубною.
Варто зауважити, що в США гуманістична парадигма вищої освіти з
головною цінністю – особистістю студента з його здібностями та інтересами –
спрямована на прагматичні потреби розвитку сучасного суспільства, які
сьогодні набули дещо глибшого навантаження. Засадничий принцип
гуманістичного прагматизму як напрям сфери освіти (грец. рragma – дія)
полягає в її гуманістичній спрямованості та, водночас, практичній корисності,
що в цілому веде до (само)розвитку людини та задоволення її інтересів.
В американській
освіті
найвиразніше
виділяється
установка
на
самоактуалізацію особистості, що спрямована на усвідомлення нею власної
значущості, розкриття здібностей, визнання своєї неповторності й
унікальності та реалізацію творчого потенціалу. Тому прогресивні думки
одного з основоположників прагматичної педагогіки, філософа-гуманіста,
педагога Дж. Д’юї в середині ХХ ст. про те, що виховання, яке базується на ідеї
цілісності людської природи, повинно сприяти самореалізації особистості, й
сьогодні виявляються співзвучними ідеям американської нації [4].
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Вочевидь з плином історичного часу актуальність зазначеної
проблеми не зменшилася. Основні положення системи виховання Дж. Д’юї
досі є актуальними, а саме: освіта не повинна бути відірваною від життя,
навчання – від виховання; навчання і виховання повинні здійснюватися не
в теоретико-абстрактних формах, а шляхом виконання певного
практичного завдання. Пізнання дійсності вчений ототожнює з
індивідуальним досвідом людини, проголошуючи досвід особистості
основою освітнього процесу. Будь-яке знання, стверджує Дж. Д’юї, є
справжнім, якщо воно здобуте у процесі практичної діяльності людини і є
корисним для неї. Водночас об’єкти пізнання не існують незалежно від
свідомості людини. Вони формуються її пізнавальними зусиллями в
процесі вирішення проблем практичного характеру [4].
Американський філософ Ф. Знанецький переконаний, що виховання
є активним соціальним процесом, який не обмежується заданою метою,
завданням, ідеалами тощо, а безпосередньо втручається у
трансформаційні процеси суспільних структур та систем, надсилаючи їм
нові імпульси до змін і перетворень. Він уважає, що засвоєння правил і
норм демократичного життя починається з демократичного регулювання
власної поведінки – у групі та поза її межами [5].
На думку прихильника гуманістичної психології А. Маслоу, джерела
(само)розвитку й гуманності особистості знаходяться лише в ній самій. Він
детермінує самість як внутрішню основу особистості, що проявляється в її
інтересах, цінностях та цілях [8, 424]. На глибоке переконання вченого, люди,
які оточують особистість, з їхніми думками, суспільними нормами і
принципами, не можуть бути засадовими в процесі прийняття рішень
особистістю, адже їхня функція полягає лише в контролі, критиці її поведінки.
Вони можуть лише заважати її самовираженню та самореалізації. Освітній
процес, як зазначає А. Маслоу, зводиться до самовиявлення інстинктів і
нахилів, закладених у людині самою природою [8]. Утім, найсокровеннішою
сутністю людської природи є її конструктивна спрямованість на рух уперед
до певної мети. Адже людина завжди орієнтована на віддалені цілі та здатна
сама себе вести до них [9].
Гуманістична природа теорії А. Маслоу особливо яскраво проявляється
в концепції самоактуалізації особистості, її прагненні до максимальної
реалізації свого потенціалу. Для особистості, що самоактуалізується,
характерними є вищі цінності істини, добра, справедливості та краси в усіх
сферах її життєдіяльності. Вказані цінності американський психолог називає
метапотребами життя людини [8]. Адже крізь призму цінностей вона пізнає
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світ. Цінності організовують та спрямовують поведінку людини в її
життєдіяльності. Загалом, вони опосередковують ставлення людини до світу і
самої себе зокрема. Цінності цілеспрямовано впливають на розвиток
самобутності особистості.
Визначаючи гуманістичний вектор сучасного освітнього простору в
США, варто також констатувати його культуротворчу спрямованість, що
зорієнтовує особистість на опанування світоглядними основами та на
усвідомлення власних ціннісних орієнтацій з їх спектром прояву в усіх
сферах своєї життєдіяльності, а отже, розуміння власного місця в
соціокультурному вимірі сьогодення.
Встановлені таким чином особливості вищої освіти США дають
можливість визначити її сучасну парадигму як гуманістичнокультурологічну. Відомо, що вперше означене поняття ввів у науковий обіг
філософ-позитивіст Р. Бергман. Проте пріоритет у його вживанні й
поширенні належить Т. Куну, який обґрунтував сутність парадигми як
сукупності фундаментальних знань, цінностей, переконань і технічних
прийомів, що сприймаються за зразок наукової діяльності [6, 11].
На думку Т. Куна, парадигма тісно пов’язана з періодами розвитку
науки, у межах яких вона має проєктивно-програмуючу та селективнозаборонну функції. Зміна парадигми зумовлюється зміною світогляду й
цінностей наукового співтовариства. На методологічному рівні, як
стверджує Т. Кун, парадигма є загальною моделлю організації
природничо-наукового дослідження. Вчений конкретизував свою позицію
щодо сутності означеного феномена за допомогою введення поняття
«дисциплінарної матриці», синонімічного епістемічному контекстові
парадигми, структура якої містить [6]:
1) символічні узагальнення, що становлять формальний апарат і
мову, характерну для конкретної наукової дисципліни;
2) метафізичні компоненти, що визначають найфундаментальніші
теоретичні й методологічні принципи світорозуміння;
3) цінності, що задають панівні ідеали й норми побудови моделі
наукового знання та її обґрунтування.
Американський психолог С. Гроф акцентував на тому, що парадигма
в широкому розумінні є комплексом цінностей і технік, що усвідомлюються
членами певної наукової спільноти [2, 19]. На його глибоке переконання,
поняття парадигми є суттєвим для будь-якої сфери сучасної науки. Адже, за
висловлюванням С. Грофа, «…реальність сьогодення надзвичайно складна
і з метою вивчення різноманіття будь-якого її явища необхідно звести цю
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проблему до робочого об’єму», що дозволить систематизувати та
виокремити загальні, базові моделі, в яких відображено більш глибинні
зв’язки, сутнісні характеристики цього явища [2, 19–20].
Ураховуючи зазначене вище, варто зауважити, що поняття
«парадигми» дозволяє долати труднощі у структурі знання, які з’являються
внаслідок наукових здобутків суспільства та пов’язані з асиміляцією нових
емпіричних даних.
Екстраполяція поняття «парадигма» в галузь педагогіки дозволила
освітянам виокремити парадигму освіти, яку трактують як:
- «сукупність теоретичних і методологічних підходів, що визначають
систему освіти, втілювану в науці й практиці на конкретному
історичному етапі» [3, 255–265];
- стандарт, взірець, певна ціннісна орієнтація, спрямована на
розв’язання конкретних освітніх і дослідницьких завдань [1, 217];
- сукупність стійких характеристик різних моделей теоретичної та
практичної освітньої діяльності та їх взаємодії, незалежно від рівня
їхньої рефлексії та результативності, в контексті пропедевтики
навчально-виховного процесу [1, 217].
Беручи до уваги сутність поняття «парадигма», американський
гуманіст П. Куртц зазначає, що воно стосується базових ідей та категорій,
шляхом яких культура інтерпретує універсум та місце людини в картині
світу. На його думку, парадигма представлена певними вихідними
положеннями, які дозволяють пояснювати події, що відбуваються, та
передбачати їхній вірогідний розвиток [7, 24]. Водночас П. Куртц
переконаний, що гуманістична парадигма є найпридатнішою для розвитку
сучасного суспільства та його освітньої сфери зокрема. Адже саме вона
сприяє породженню «нової глобальної етики, що обґрунтовує та
проголошує відповідальність кожного перед світовим співтовариством, а
також долає характерні для минулого вузькі етнічні, расові, релігійні на
національні пристрасті» [7, 36].
Водночас сьогодні все глибше обґрунтовується ідея про культуру як
систему більш високого порядку, з позицій якої стає можливим розуміння
глобальних тенденцій у розвитку інших соціальних систем, зокрема
освітньої галузі. Адже саме культурна реальність у всьому своєму розмаїтті
визначає характер усіх видів людської діяльності. Тому пріоритетність
культуротворчого підходу до більшості явищ сучасного людського буття,
зокрема освітньої сфери, набуває подальшого визнання як методологічний
принцип, що термінологічно закріплений у педагогічній літературі як
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культурологічний підхід [3]. Стосовно вищої освіти цей підхід надає
можливість розглядати її в контексті її культурологічного існування, тобто
вивчати її в межах того, чим є освіта для людини, якого змістового
наповнення набуває вона в процесі розвитку її життєдіяльності.
Культурологічність вищої освіти США визначається культурними
цінностями як сутнісними основами освіти, що зумовлює розвиток
рефлексивно-креативного ставлення особистості до себе та світу в цілому.
На думку американського філософа Ф. Знанецького [5],
гуманістичний коефіцієнт як евристичний інструмент пізнання світу
пов’язаний з онтологічною характеристикою культурних фактів, а також із
методологічним підходом до їх дослідження. В онтологічному аспекті він
підкреслює залежність будь-яких культурних явищ чи фактів від людського
досвіду та діючих суб’єктів. Американський філософ стверджує, що
культурна дійсність існує лише в межах гуманістичного коефіцієнта. Так,
твір мистецтва, освіта, спілкування, суспільний лад тощо є тим, чим вони є
лише як усвідомлені людьми явища. Пізнання цих явищ можливе тільки
завдяки досвіду та свідомій діяльності людей. Використовуючи
гуманістичний коефіцієнт, Ф. Знанецький вказує, насамперед, на
специфічність культурних фактів буття людини [5].
Висновки. Таким чином, сьогодні гуманістично-культурологічна
парадигма є методологічною основою теорії і практики виховання у вищих
навчальних закладах США, що визначає якісно новий рівень розробки її
напрямів шляхом розвитку особистості як суб’єкта самопізнання й цінності
власного досвіду та формування в неї гуманітарної культури. Остання, в
свою чергу, забезпечує здатність людини успішно вирішувати проблеми в
усіх сферах своєї життєдіяльності, самовдосконалюватися, наразі
адекватно визначаючи перспективи й темпи власного саморозвитку. Тож
перспективні напрями дослідження означеної проблематики вбачаємо у
вивченні особливостей функціонування вищих навчальних закладів США в
контексті гуманістично-культурологічної парадигми освіти.
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РЕЗЮМЕ
С. В. Федоренко. Гуманистически-культурологическая парадигма как
методологическая основа формирования гуманитарной культуры студентов высших
учебных заведений США.
В
статье
освещены
теоретические
основы
функционирования
гуманистически-культурологической образовательной парадигмы, основанной на
ценностях гуманизма и культуротворческой направленности. Она является
методологической основой теории и практики воспитания в высших учебных
заведениях США, которая нацелена на развитие личности студента как субъекта
самопознания и ценности собственного опыта, а также на формирование у него
гуманитарной культуры. Автор отмечает, что последняя, в свою очередь,
обеспечивает способность личности успешно решать проблемы во всех сферах
своей жизнедеятельности, самосовершенствоваться, адекватно определяя
перспективы и темпы собственного саморазвития, и понимать свое место в
социокультурном измерении современности.
Ключевые слова: высшее образование, гуманитарная культура личности,
гуманизм, парадигма образования, гуманистически-культурологическая парадигма.
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SUMMARY
S. Fedorenko. Humanistic-cultural paradigm as a methodological basis for the
shaping of liberal culture of students in the USA higher education.
The paper presents the theoretical foundations of the humanistic-cultural educational
paradigm based on the values of humanism as well as cultural and creative focus. It is a
methodological basis for the theory and practice of education in the USA higher education
institutions, which is aimed at developing the student's personality as the subject of selfknowledge and value of their own experience, as well as shaping their liberal culture.
The author notes that the latter, in its turn, contributes to individual selfimprovement, provides the ability of the individual to solve problems successfully in all areas
of life, adequately identify prospects and pace of their own self-development, and to
understand their place in the social and cultural dimension of the present. Today the
humanistic vector of educational environment in the USA is demonstrating its culture
orientation, which helps to develop students’ awareness of their own values with their range
of expression in all areas of his life.
Humanistic reflection has now become a major target of the USA higher education,
which is manifested in its humanistic-cultural paradigm based on the idea of a new
humanism. In the modern era of information technology, global cultural, political and
economic relations, increasing dynamism of social change, accelerated innovation processes
and uncertain conditions in all spheres of human life the problem of liberal arts education,
gaining unprecedented scale, requires some rethinking. Furthermore, liberal education is
education in culture or toward culture. The finished product of a liberal education is a
cultured human being. Therefore, there is, on the one hand, the urgent need for rapid
adaptation to new realities, and on the other – the need for universal values, moral and
spiritual aspects of human existence in the world, which can be achieved through humanistic
approach to life in general and higher education in particular.
The paper also deals with the theoretical principles of operation of humanisticcultural educational paradigm based on the values of humanism and culture.
Key words: higher education, liberal culture of the individual, humanism, the
paradigm of education, humanistic-cultural paradigm.

УДК 378(477)«19»
О. Б. Шендерук
Чернігівський національний
педагогічний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ
У статті проаналізовано розвиток вищої освіти України другої половини XX
століття. Автором визначено провідні тенденції розвитку української вищої освіти
вказаного періоду, зосереджено увагу на труднощах і змісті освіти у ВНЗ. Розкрито
різні погляди науковців стосовно провідних, на нашу думку, тенденцій. Здійснено
розподіл цього періоду на три етапи, подано їх характеристику, виділено позитивні
й негативні риси кожного з них. Висвітлено різні точки зору науковців щодо
тенденцій розвитку вітчизняної вищої освіти цього періоду та подано матеріал у
хронологічній послідовності (від 1960-х рр. і до 1990-х рр.).
Ключові слова: вища освіта, ВНЗ, вища школа, особливості освіти,
історіографія, періодизація, тенденції розвитку,труднощі, зміст освіти.
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Постановка проблеми. Накопичений вітчизняною історією досвід
розвитку вищої освіти України другої половини XX століття, яка входила на
той час до складу СРСР, становить великий інформаційний пласт, який
потребує серйозних і системних розвідок, оскільки він ще недостатньо
висвітлений і відповідно не відображений у науковій літературі.
Осмислення історико-педагогічних матеріалів, присвячених різнобічному
розгляду питань вищої освіти другої половини XX століття та виявлення
головних тенденцій сприятиме, на нашу думку, уникненню помилок та
винайденню способів і шляхів оптимізації освітнього процесу в умовах
сьогодення. Розпочинаючи такий огляд, відразу зазначимо, що будь-яка
країна не може здобути гідний статус у світі без розвиненої системи освіти,
і тут, як ми вважаємо, першочергова роль має належати саме вищій освіті.
Аналіз актуальних досліджень. Вивчення наукової літератури та
архівних джерел Чернігівського обласного архіву, а саме звітів кафедр і
факультетів, статистичних даних про склад професорсько-викладацького
персоналу, кількість студентів, їх матеріально-технічне забезпечення
показало, що у другій половині XX століття науковці частіше
зосереджувалися на таких тенденціях розвитку вищої освіти:
1) труднощах;
2) змісті освіти у вишах.
Так, стосовно першої тенденції, цікаві думки висловлював
Р. О. Близнюк, дослідник вищої аграрної школи України. До головних
труднощів він відносить надмірну ідеологізацію. Як він вважає, найбільш
помітний розмах у дослідженнях вищої школи України припадає на середину
1960-х – кінець 1980-х рр. У цей період офіційна влада змушувала дослідників
доводити «переваги соціалізму» та їх зусилля зводилися до написання
позитивних сюжетів. Акцент робився на абсолютизації класового чинника,
принципі партійності, безмежної ролі комуністичної партії в розвитку вищої
школи. Велика увага приділялася викладанню у ВНЗ суспільних наук:
марксизму-ленінізму, історії КПРС, наукового атеїзму. Ректори та секретарі
партійних організацій ВНЗ, виступаючи на з’їздах КПРС, у позитивному плані
описували успіхи колективів, які вони очолювали й дуже обережно говорили
про проблеми свого ВНЗ, обов’язково наголошуючи на турботі партії та
держави про вищу школу [2].
У контексті проблеми, що розглядається, не можна оминути увагою
науковий доробок «Вища школа Української РСР за 50 років» за редакцією
В. Елютіна, у якому автори досліджують труднощі становлення вищої
освіти України, розглядають особливості розвитку української системи
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вищої освіти порівняно з російською, розкривають провідні напрями
діяльності вищої школи, а саме: навчально-методичний, науковий та
ідейно-виховний. Так, серед труднощів В. Елютін виділяв швидке старіння
спеціальних знань, проблему професіональної мобільності фахівців[3].
Дослідники А. Бондар і Ю. Курносов у своїй монографії відзначили
такі недоліки вищої школи України, як прорахунки у плануванні випуску
спеціалістів окремих професій. Ю. Курносов, проаналізувавши стан
розвитку вищої школи в Україні зазначив, що темпи розвитку народного
господарства значно випереджали темпи росту вищої школи, тому потреби
народного господарства в інженерах, медичних і вчительських кадрах
задовольнялися не повністю [6].
Дуже корисним для нашого дослідження виявилася праця головного
консультанта комітету Верховної Ради України з питань науки й освіти
О. Козієвської [5], у якій вона аналізує сучасну вищу освіту, порівнюючи її з
освітою попередніх років і виділяє такі негативні тенденції розвитку вищої
освіти України другої половини XX століття, як: ідеологізація, політизація
навчального процесу, низький рівень академічної свободи, позбавлення
студентів можливості будувати власну траєкторію навчання, диспропорції в
підготовці спеціалістів за кількісними, якісними й територіальними ознаками,
а саме перевиробництво фахівців інженерно-технічного профілю.
На змісті вищої освіти України 1960–1990-х рр. зосереджували свою
увагу такі дослідники, як В. Астахова, Ю. Воробйов, О. Гарагатий,
О. Коврига,
В. Курок,
О. Козієвська,
О. Мисечко,
О. Снагощенко,
Ю. Сухарніков, Б. Шевель.
Більшість учених акцентують свою увагу на труднощах розвитку
вищої освіти другої половини XX століття, серед яких провідне місце
займала ідеологізація, та на змісті освіти у вишах, а саме: на розробці
питань змісту загального, політичного й виробничого навчання; створенні
нових підручників з педагогіки для педагогічних інститутів та університетів;
створенні монографій і книг з основних питань політехнічного й
виробничого навчання, дидактики [7].
Мета статті – проаналізувати погляди науковців, які зверталися до
розкриття основних тенденцій розвитку вищої освіти 1960–1990 років,
упорядкувати оповіді про перебіг певних історичних подій, подати
матеріал у певній хронологічній послідовності.
Виклад основного матеріалу. У 60-ті рр. XX століття однією з провідних
тенденцій було посилення зв’язку ВНЗ і школи. Так, у 1959 році було
затверджено Верховною Радою Української РСР Закон «Про зміцнення
зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в
СРСР». Відповідно до цього закону було посилено співпрацю ВНЗ і школи;
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введено нові навчальні плани та програми; у педагогічних інститутах
упроваджено більш широку виробничу й педагогічну практику; змінено
спрямованість науково-дослідних робіт; трансформовано сутнісно-змістовий
компонент організації виховної роботи.
Головне
завдання
ВНЗ
цього
періоду
–
підготувати
висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими теоретичними
знаннями й практичними навичками.
Встановлено, що в післявоєнний період і до кінця 1980-х років
система вищої освіти України зазнавала змін і реформ залежно від рішень
комуністичної партії керівництва. Господарські реформи, упровадження
нової техніки в народне господарство, розвиток освіти й культури – усе це
призвело до зростання потреби в спеціалістах з вищою освітою, а це, у
свою чергу, до зростання кількості ВНЗ. У 1961–1966 рр. у 132 ВНЗ України
набір виріс у 1,5 рази. У них навчалося 1336 студентів.
Так, у вересні 1960 року було створено Чернігівський філіал
Київського ордена Леніна Політехнічного інституту імені 50-річчя Великої
Жовтневої Соціалістичної революції. А відповідно до наказу Міністерства
вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 23 лютого 1965 року на його
базі було організовано філіал Київського політехнічного інституту з трьома
факультетами: технічним, технологічним і загально технічним [9]. У 1964 р.
був заснований Донецький університет, у 1969 р. – Київський інститут
культури, 1972 р. – Сімферопольський, 1985р. – Запорізький. Існувала
відносно проста система вищої освіти з 5-річною тривалістю навчання та
єдиним дипломом загальносоюзного зразка. Пріоритет надавався
технічним, технологічним, медичним, педагогічним і військовим ВНЗ.
Популярними були вечірні й заочні форми навчання.
На початку 1960-х рр. розширилася мережа державних університетів
шляхом перетворення на університети великих педагогічних інститутів
таких, як Донецький, Сімферопольський. Була розгорнута підготовка
фахівців нових спеціальностей, зокрема в галузі виробництва й
експлуатації автоматичних і телемеханічних пристроїв, обчислювальних і
обчислювально-аналітичних машин. На 10 тис. населення України в 1963
році припадало 129 студентів. Це було більше, ніж на той час у деяких
економічно розвинених країнах світу, але менше, ніж у Росії, де на 10 тис.
жителів припадав 161 студент [8].
Протягом 1960–1970 рр. увага під час планування підготовки кадрів
зверталася на ті ланки вищої освіти, що забезпечували науково-технічний
прогрес. У 1974–75 рр. на основі чинних навчальних планів було створено
робочі навчальні плани, у яких окрім аудиторних указувалася кількість годин,
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відведених на самостійну роботу студентів з кожної дисципліни. Відбувається
зміцнення зв’язків ВНЗ з виробництвами в усіх напрямах (виробнича
практика й стажування, організація філій профілюючих кафедр на
виробництві, лабораторій, навчально-науково-виробничих об’єднань та ін.).
На підставі вивчення архівних джерел Чернігівського обласного
архіву, а саме звітів кафедр і факультетів, статистичних даних про склад
професорсько-викладацького
персоналу,
кількість
студентів,
їх
матеріально-технічне забезпечення, ми можемо стверджувати, що в 60-ті
рр. XX століття існували такі тенденції розвитку вищої освіти:
- підвищення ідейного та науково-теоретичного рівня професорськовикладацького складу;
- виховання студентства в дусі радянського патріотизму та спрямування
на здобуття глибоких теоретичних знань і практичних навичок;
- приділення уваги організації самостійної роботи студентів;
- налагодженість зв’язку ВНЗ зі школами;
- використання наочності й технічних засобів під час проведення занять
[9; 10; 11].
Із середини 1970-х років відбувається спроба вдосконалення процесу
формування висококваліфікованих фахівців-педагогів. У методичне
забезпечення було впроваджено навчально-методичні комплекси, які
мали поєднати фундаментальну, спеціальну та психолого-педагогічну
підготовку. Але їх організація носила формальний характер. Новим для
вищої освіти 70-х років ХХ століття була така форма організації самостійної
роботи студентів, як проведення внутрішньо-семестрових атестацій.
Протягом 1960–70 рр. ми можемо виділити такі позитивні, на нашу
думку, тенденції розвитку вищої освіти в Україні:
- поява нової форми організації самостійної роботи студентів
(внутрішньо-семестрова атестація);
- у навчальних планах педагогічних спеціальностей пріоритет мали
теоретичні дисципліни: суспільно-політичні, військово-медичні, котрі
не були пов’язані з майбутньою педагогічною діяльністю;
- кількість інформації нестримно зростала;
- збільшувалося число аудиторних занять;
До недоліків цього періоду можна віднести такі:
- науково-технічний прогрес вимагав мобільної системи підготовки
фахівців, а програми навчання практично не змінювалися;
- ВНЗ були в полоні інструкцій і розпоряджень, не мали права
змінювати освітні програми;
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- через невиконання плану потрібно було відраховувати поганих
студентів, але фактично зробити це могли лише тоді, коли студент сам
довго не відвідував університет або скоїв кримінальний злочин;
- педагогічній практиці не приділялося належної уваги;
- навчальний процес здійснювався екстенсивними методами;
- самостійна робота студентів була формальною;
- у студентів формувалась інертність у мисленні та діяльності;
- послаблення уваги до вищої освіти з боку радянської правлячої еліти,
що, на думку дослідника Ю. Сухарнікова, стало найважливішим
фактором її занепаду;
- навчальний процес будувався на принципі паралельного викладання
загальнонаукових, спеціальних і професійних дисциплін. Це
призводило, у свою чергу, до того, що випускники не уявляли
можливостей використання значної частини знань у педагогічній і
виробничій діяльності.
На початку 80-х рр. в Україні був створений «…єдиний
загальнодержавний комплекс безперервної освіти, що об’єднував
обов’язкову середню, професійно-технічну, середню спеціальну, вищу та
післядипломну освіту» [4].
На середину 1980-х років можна стверджувати, що продовжують
розвиватися тенденції, які були притаманні вітчизняній вищій освіті 1960–
1970 –х рр., а також з’являються й нові, до яких ми відносимо:
- створення неперервної освіти, ця ідея була провідна;
- помітно покращилася якість навчання у ВНЗ як і у плані наукової
підготовки студентів, так і їх психолого-педагогічної готовності до
роботи у школі;
- поступово складається система довузівської підготовки й добору
абітурієнтів;
- існування при університетах юнацьких предметних шкіл;
- високий конкурс на педагогічні спеціальності.
З 1984 р. педагогічні університети почали проводити цільовий прийом
на факультети, що готують педагогічні кадри. Але тут був певний недолік,
який полягав у тому, що цільові направлення для вступу видавалися формально, недосконала діагностика здібностей абітурієнтів не завжди дозволяла приймати на навчання студентів, схильних до педагогічної діяльності.
Протягом 60–90-х років XX століття підготовка спеціалістів
здійснювалася в умовах планової економіки, що дозволяло уникнути
проблем із працевлаштуванням. Рівень викладачів ВНЗ відповідав
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загальноєвропейським і світовим стандартам, а за окремими напрямами,
наприклад, за природничо-математичним, був навіть вищим. Ставилося
завдання створення системи неперервної освіти. Ґрунтовна середня освіта
давала можливість ВНЗ відбирати кращих абітурієнтів. Існувала чітка
система відбору в аспірантуру кращих студентів. Співвідношення
чисельності викладачів і студентів було збалансовано. Освітні заклади
безоплатно забезпечувалися навчально-методичною літературою. Існував
високий рівень централізації управління та освіта перебувала під
адміністративно-політичним впливом, що мало негативні наслідки, до яких
ми можемо віднести:
- ідеологізацію навчального процесу;
- його політизацію;
- низький рівень академічної свободи;
- позбавлення студентів можливості будувати власну траєкторію
навчання;
- диспропорції в підготовці спеціалістів за кількісними, якісними й
теріторіальними ознаками (перевиробництво фахівців інженернотехнічного профілю);
- хиби планування та брак фінансів, які не дали можливості
вдосконалити систему освіти до належного рівня. А саме, це
відсутність уваги держави до зростаючої їх ролі в суспільному
виробництві. Якщо в США, Німеччині, Японії, Франції на освіту
виділялось 5–8% валового внутрішнього продукту та 3–4% ВВП на
потреби науки, то в СРСР ВВП становив лише 14% ВВП США.
Наприкінці 80-х рр. в Україні найбільшу кількість ВНЗ становили ВНЗ
педагогічного та інженерно-технологічного напрямів. Існувала відомча
розсередженість вишів за сферою підпорядкування центральним органам
виконавчої влади. Система освіти колишнього Радянського Союзу повною
мірою булла пристосована до ринкових умов [5].
На початку 90-х рр. XX століття спостерігається погіршення у ставленні
студентів до майбутньої професії. Якщо у 1985 р. безумовно повторили б
свій вибір 81% студентів IV курсу, то у 1990-му – тільки 70,8% [1, 68].
У 90-х рр. відбувається демократизація освітнього процесу:
розширюється простір самовизначення студентів, які підвищують
кваліфікацію та одержують додаткову освіту; відбувається розширення
організаційних свобод у змісті освіти. Важливим моментом цього періоду
була методологізація педагогіки, а саме переведення її з орієнтації на
певний професійний набір схем мислення й діяльності на освоєння методів
створення таких схем.
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Резюмуємо результати проведеного нами історико-педагогічного
пошуку у вигляді власної періодизації на перетині проблемно-тематичного
й хронологічного підходів:
I етап – 1958–1963 рр.
II етап – 1964–1984 рр.
III етап- 1985–1990 рр.
I етап, а саме з 1958 по 1963 рр., має такі характеристики:
- пошук шляхів удосконалення системи вищої освіти та
підпорядкування її потребам держави (підготовка вчителів широкого
профілю);
- нерозривний зв’язок академічних знань із реальним життям,
практичною діяльністю (надання переваг трудовому вихованню);
- посилення контролю за процессом підвищення наукової кваліфікації
професорсько-викладацького складу ВНЗ;
- активізація науково-дослідної роботи;
- відбуваються найбільш значущі організаційні, змістові, процесуальні
трансформації у вищій школі;
- стабілізується діяльність педагогічних інститутів;
- активізується впровадження у навчальний процес вищої школи
останніх наукових і технічних досягнень.
II етап ( 1964–1984 рр.) відрізняється:
- консерватизмом усіх сфер життя;
- повним підпорядкуванням навчально-виховного процессу та науководослідної роботи вітчизняних ВНЗ виконанню партійних настанов;
- розвитком науково-дослідної діяльності;
- посиленням уваги до самостійної роботи студентів;
III етап ( 1985–1990) характеризується:
- політикою «перебудови»;
- демократизацією освітнього процесу;
- гуманітарізацією освіти й педагогіки;
- методологізацією педагогіки;
- визначенням людського чинника головним у прогресі суспільства;
- перевагою новаторських, креативних підходів у практичній і
теоретичній педагогічній діяльності.
Висновки. Проведений нами аналіз тенденцій розвитку вищої освіти
другої половини XX століття, засвідчує, що порушені нами питання становили
значну актуальність. Принагідно хочемо зауважити, що велика кількість
науковців зверталася до проблем вищої школи другої половини XX століття.
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Узагальнивши ключові положення радянських і українських учених та
проаналізувавши наукову літературу досліджуваного періоду, архівні
джерела 1958–1990-х років, можна зробити висновок, що до середини
80-х рр. ХХ століття вища освіта містила в собі набір стереотипних
заідеалогізованих висновків, приправлених цитатами класиків марксизмуленінізму, та однобічні підходи. З 90-х рр. ХХ століття відбулася
демократизація освітнього процессу. Загалом же, освіта досліджуваного
нами періоду 60–90 рр. XX століття була типовою для індустріального соціуму
із середнім виробничим розвитком і централізовано-тоталітарним
управлінням. Характерним був її універсалізм і фундаментальна підготовка.
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РЕЗЮМЕ
Е. Б. Шендерук. Тенденции развития высшего образования Украины во второй
половине XX столетия.
В статье проанализировано развитие высшего образования Украины второй
половины XX столетия. Автором выделены основные тенденции развития
украинского высшего образования указанного периода, обращено внимание на
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трудностях и содержании образования в вузах. Раскрыты разные взгляды ученых
относительно ключевых, по нашему мнению, тенденций. Осуществлено
распределение этого периода на три этапа, дана их характеристика, выделены
позитивные и негативные стороны каждого из них. Рассмотрены разные точки
зрения ученых относительно тенденций развития отечественного высшего
образования этого периода и изложен материал в хронологической
последовательности ( с 1960-х гг.и до 1990-х гг.).
Ключевые слова: высшее образование, ВУЗ, высшая школа, особенности
образования, историография, периодизация, тенденции развития, трудности,
содержание образования.
SUMMARY
O. Shenderuck. The Tendencies of Higher Education Development in Ukraine in the
Second Half of the XX-th century.
The author has analyzed the tendencies of higher education of Ukraine, beginning in
1958 and ending in the 1990-th, when Ukraine was a part of the USSR. The analysis of the
scientific literature showed that the researches paid much attention to such problems as the
content of higher education in Ukraine. Among the difficulties in higher educational process
they pointed more often are the following: excessive ideologisation and polarization of the
educational process, fast growing of special knowledge, the problem of professional
specialists’ mobility, a law level of academic freedom, overfulfillment of engineering
specialists. A great number of researchers, such as V. Astakhov, Yu. Vorobyov, O. Garagaty,
O. Kovryga, V. Kurok, O. Kozyevska, O. Mysechko, O. Shegoshenko, Yu. Sukharniykov,
B. Shevel were focused on the content of Ukrainian higher education in the second half of the
XX century. They noted that the role of independent work had greatly increased and the main
task in Ukrainian higher educational establishments of that time was to prepare highlyqualified specialists with fundamental knowledge and practical skills.
On the basis of archival documents and scientific literature three main stages of
development of higher education in Ukraine of specified period of time have been identified.
They are: 1) 1958–1963 years; 2) 1964–1984 years; 3) 1985–1990 years. The tendencies and
the content of higher education at these stages have been marked with positive and negative
aspects. The author of the article tried to emphasize them. To the positive ones, we can refer
continuous education. It should be noted that the idea of continuous education was of
primary importance in 1980-s.
The different viewpoints of scientists from various fields of science, regarding to the
development of Ukrainian universities in the second half of the 20-th century have been
analyzed. It has been concluded that higher education of Ukraine in the second half of the
20-th century was typical for industrial society. The specific features of it were its versatility,
fundamental training and excessive ideology.
Key words: higher education, university, tendencies of development, Ukrainian higher
school, periodization, phases of development, the content of higher education.
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РОЗДІЛ IIІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ
УДК 378.14:008:372.813
С. О. Авхутська
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ
У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ
З позицій філософського, психологічного, культурологічного аналізу розкрито
сутність толерантності особистості. Розглядається принцип толерантності в
змісті історичної освіти майбутніх учителів історії. Наведено низку освітніх
технологій, що сприяють формуванню толерантності в майбутніх учителів історії.
Необхідно розглядати нові можливості, зокрема використання зарубіжного досвіду,
для ефективнішого формування толерантного ставлення студентів до інших
народів і культур, особливо тих, які проживають на території сучасної України.
Ключові слова: толерантність, майбутні вчителі історії, історичні дисципліни,
освітні технології, навчання у співробітництві, семінар-дискусія, багатоаспектний
аналіз історичних джерел, історична емпатія.

Постановка проблеми. Загострення міжетнічних взаємин, що
спостерігається сьогодні в Україні і не залишає байдужою громадськість
жодної країни світу, свідчить про актуальність питання збереження миру та
засудження агресії. Тенденція зменшення рівня толерантності населення в
Україні, натомість, збільшення випадків дискримінації та ксенофобії,
актуалізує проблему формування особистості майбутнього вчителя як носія
провідних ідей толерантного співіснування людей у контексті сучасного
суспільства. В листопаді 1995 року Генеральна конференція ЮНЕСКО
затвердила Декларацію про принципи толерантності, а перше десятиліття ХХІ
століття проголошено ООН «Міжнародним десятиліттям культури миру й
ненасильства». У 2010 році стартував всеукраїнський проект «Толерантність
на уроках історії», метою якого є дослідження дискусійних тем у шкільному
курсі історії України, зокрема Голодомору, ОУН-УПА, та розробка сучасних
підходів до їх вивчення [3].
Отже, сьогодні у практиці навчально-виховної роботи зі студентами
історичних факультетів педагогічних ВНЗ проблема толерантності постає в
контексті формування в них, а отже, в їхніх вихованців об’єктивних
історичних знань, здатності критично мислити, неупереджено оцінювати
інформацію, бути відповідальними, поважати позицію інших.
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Аналіз
актуальних
досліджень.
Проблему
формування
толерантності в умовах педагогічного процесу розглядали вітчизняні та
російські науковці, серед яких: Е. Антипова, Б. Гершунський, Л. Головата,
Л. Кияшко, Е. Милосердова, В. Кукушкін, Н. Платонова та ін. Методологічні
та методичні основи підготовки майбутніх учителів історії ґрунтовно
висвітлено в працях А. Алексюка, К. Баханова , А. Булди, Т. Ладиченко,
С. Нікітчиної, М. Сметанського та ін.
Проблему виховання толерантності особистості на заняттях з історії
студіювали К. Галлагер [6], Л. Гончаренко, Л. Ляшенко, М. Шеремет,
Г. Ястребова та ін. Натомість досліджень, що фокусують увагу на
формуванні толерантності у майбутніх учителів історії в процесі їхньої
фахової підготовки в педагогічній науці обмаль.
Мета статті – визначити сутність толерантності особистості та
здійснити аналіз освітніх технологій, що сприяють формуванню цієї якості в
майбутніх учителів історії у процесі їхньої фахової підготовки.
Виклад основного матеріалу. У сучасному словнику іншомовних слів
термін «толерантність» подається як «терпимість» (з латинської
tolerantia – терпіння), поблажливість до чого-небудь, кого-небудь.
А. Гусейнов та І. Кон вважають терпимість моральною чеснотою, за
допомогою якої досягається взаєморозуміння та узгодження різних
інтересів й позицій без застосування тиску, переважно методами
роз’яснення та переконання [4, 351].
У психологічній науці толерантність розглядається як здатність до
емпатії в умовах діалогу з представниками інших культур. Ступінь
сформованості емпатії віддзеркалюється в рівнях сприйняття іншої культури,
серед яких виділяють наступні: толерантність (терпимість), прийняття та
інтеграція [5]. Рівень толерантності передбачає, що моделі поведінки
співрозмовника хоч і не усвідомлюються, але й не відхиляються в якості
чужинських та абсолютно неприйнятних. Прийняття – це здатність визнавати
наявність культурних відмінностей і досліджувати аспекти та прояви іншої
культури. Фінальною стадією розвитку емпатії є інтеграція, що
характеризується здатністю до примирення, узгодження конфліктуючих між
собою культурних систем.
З позицій філософського аналізу толерантність трактується як моральна
цінність. Зокрема, у 60-ті роки XX століття філософи вважали її хоч і не добром,
але найменшим злом. Російська дослідниця Р. Валітова, розглядаючи
толерантність як виключно позитивний моральний феномен, вважає її
особливим видом відносин на рівні прийняття, що є розумним компромісом і
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дозволяє поєднувати особистісне, близьке, вироблене самостійно, з новим,
чужинським [1, 112]. Важливою умовою актуалізації толерантності є наявність
антагонізму в міжособистісній взаємодії, а об’єктом толерантності може бути
лише той індивід, який викликає саме негативну реакцію.
На основі аналізу праць педагогічної науки, освітніх державних
документів встановлено, що одним із головних завдань фахової підготовки
майбутнього вчителя історії у ВНЗ є розвиток особистісно-ціннісного
ставлення до історії й культури різних націй, і особливо до тих, які
проживають на території сучасної України, а провідним принципом
історичної освіти виступає принцип толерантності. Ірландська дослідниця
К. Галлагер намагається пояснити сутність принципу толерантності в змісті
історичної освіти таким чином: студентам важливо усвідомити, що сучасна
нація є продуктом різних подій та процесів давнього й недалекого минулого,
зокрема міграції, релігії, колонізації, діяльності етнічних, культурних,
релігійних меншин та історичних зв’язків, що не припиняються на місцевому,
регіональному, національному та європейському рівнях [6, 16].
Надалі наведемо приклади та проаналізуємо доцільність
використання низки освітніх технологій, що, на нашу думку, сприятимуть
формуванню толерантності в майбутніх учителів історії на прикладі
вивчення студентами навчальних історичних дисциплін «Історія України»,
«Теорія і методика навчання історії» (2–3 курси).
Метою технології навчання у співробітництві є вироблення і
закріплення в майбутніх учителів історії практичних умінь викладання історії
на засадах толерантності.
Технологія реалізується в декілька етапів.
І. Організаційний етап передбачає поділ академічної групи на пари.
Кожна пара студентів отримує завдання: визначити тему зі шкільного курсу
історії України або всесвітньої історії, при вивченні якої проблема
толерантності є особливо актуальною, вмотивувавши свій вибір.
ІІ. Виконання основної роботи. Другим організаційним моментом
заняття є поділ академічної групи на групи з 4–6 осіб, кожна з яких отримує
добірку матеріалів (шкільні навчальні програми, шкільні підручники тощо) та
перелік завдань до них, наприклад, розробити модель уроку з обраної теми в
контексті проблеми толерантності. У розробленій моделі уроку потрібно
зазначити: цільові завдання, очікувані результати, форму уроку (традиційний,
з елементами рольової гри або інсценізації, екскурсія до музею, урокдискусія, захист проекту тощо), види навчальної діяльності учнів, висновки та
історичні уроки толерантності або нетерпимості.
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ІІІ. Презентація спікерами результатів роботи групи. У ході презентації
відповідно до запропонованої схеми кожна група повинна акцентувати увагу
на причинах та наслідках історичних подій, мотивах тієї чи іншої державної
політики та діяльності окремої історичної особи, її особистісних
характеристиках.
IV. Підбиття підсумків. На завершальному етапі за результатами
проведеної роботи складається перелік проблемних дискусійних тем, які, на
думку студентів, потребують висвітлення з позицій толерантності.
Завданнями дискусійно-діалогової технології є сприяння ґрунтовному
засвоєнню фахових знань; формування в майбутніх учителів історії здатності
цілісно сприймати проблему або явище, в комплексі та контексті;
формування у студентів здатності переконливо й чітко висловлювати власну
думку, аргументовано її відстоювати, коректно й толерантно ставитися до
висловлювань опонентів. Принципами дискусії є принципи проблемності,
діалогічної взаємодії студентів, спільної діяльності учасників дискусії, участь
кожного студента, регламентованість виступу кожного учасника.
Етапи семінару-дискусії.
І. Підготовчий етап. Викладач напередодні заняття визначає ключову
тезу семінару-дискусії й ознайомлює з нею студентів. Студенти самостійно, у
письмовій формі, використовуючи основну й додаткову літературу, готуються
до дискусії за зразком (табл. 1).
Таблиця 1
Схема плану-конспекту підготовки студента до семінару-дискусії
Теза: Україна після закінчення Національно-визвольної війни в другій половині XVII століття
мала всі підстави і можливості для розбудови суверенного державного життя
За
Проти
1. Україна переконливо перемогла у
1. Україна хоч і перемогла у війні, але
війні, чим продемонструвала свою здатність ця перемога далася їй дуже великою ціною.
самостійно вирішувати свою долю.
Важкі втрати у війні зробили неможливим
для України на той момент суверенний шлях
державного розвитку.
2. …
2. …

ІІ. Організаційний етап. Академічна група поділяється на невеликі групи
за розподілом ролей: дві команди (стверджувальна і заперечувальна), які
дискутуватимуть за визначеною тезою, групи інформаційної підтримки
кожної команди за секторами (економіки, політики, культури), групи
експертної підтримки кожної команди (всередині група поділяється на
експертів з економіки, політики, культури), суддівську групу, хронометриста.
ІІІ. Проходження дискусії. Дискусія починається виступом першого
гравця (капітана) стверджувальної команди, гравці обох команд уважно
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слухають твердження і готуються до виступів. Висловити свої аргументи або
контраргументи повинні всі учасники команд. Групи інформаційної
підтримки стежать за дискусією і, залежно від ситуації, мають напоготові
необхідні аргументи для того, щоб надати допомогу гравцям своєї команди.
Групи експертної підтримки аналізують виступи команд, фіксують помилки
для того, щоб наприкінці семінару зробити критичний аналіз іншої команди і,
таким чином, підтримати свою команду. Суддівська група та хронометрист
стежать за дотриманням всіма учасниками регламенту і правил дискусії, веде
облік активності учасників. Якщо протягом встановленого регламентом часу
гравець не відповів на аргумент опонента і капітан при цьому не взяв таймаут, щоб мати змогу звернутися до команди інформаційної підтримки,
дискусію продовжує учасник з команди-опонента. Тобто вважається, що
команда переконала свого опонента, оскільки той не зміг їй заперечити.
Після завершення основної дискусії гравці груп інформаційної підтримки
обмінюються аргументами та контраргументами за визначеними секторами
(які ще не були використані під час основної дискусії). Після цього надається
слово членам груп експертної оцінки.
ІV. На завершальному етапі суддівська група оголошує результати
дискусії. Показниками успішності дискусії є спростовані або неспростовані
аргументи й контраргументи, які реєструються суддівською групою у
спеціальному бланку. Важливою по закінченню дискусії є спільна зі
студентами рефлексія перебігу й результатів у вигляді запитань.
Метою наступної технології – технології розвитку критичного
мислення – є формування здатності мислити, відповідально та неупереджено
ставитися до інформації, формувати самостійні судження, здійснювати
самокорекцію. Ключовим моментом у забезпеченні розвитку критичного
мислення є усвідомлення майбутнім учителем історії того факту, що ніхто не
може бути носієм абсолютної істини, а оцінки історичних подій та історичних
постатей не можуть бути прийняті або спростовані без критичного аналізу.
Дана технологія на практиці реалізується за допомогою методу
багатоперспективності
(багатоаспектності),
що
ґрунтується
на
альтернативно-проблемному підході до історичних подій і передбачає
використання
різноманітних
історичних
джерел.
Метод
«багатоперспективності» передбачає таку форму викладу історії, коли
історична ситуація висвітлюється з кількох, щонайменш двох, перспектив, які
репрезентують різні суспільні позиції та інтереси [2, 11]. Відмінні перспективи
розглядаються в контексті: від ознайомлення із загальними рисами
історичної події до надання інформації про особу, що висловлює свою думку.
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Такий засіб історичного пізнання дозволяє оцінити ту чи іншу подію з позиції
конкретного «історичного героя» за допомогою історичної емпатії:
своєрідного відчуття себе на місці іншої людини та в іншому часі. Здатність до
історичної емпатії набувається шляхом збирання максимальної кількості
інформації про інших у контексті, у якому вони живуть, їх минулий досвід,
наміри та прагнення, їхні настрої. Метод багатоперспективності надає
можливість проаналізувати минуле з позицій його оцінки різними
соціальними, етнічними, політичними, релігійними, віковими, ідеологічними
групами населення, осмислити історичні події з різних перспектив –
європейської, національної, регіональної.
Наведемо рекомендований план підготовки до роботи з
історичними джерелами.
1. Визначити мету роботи з історичним джерелом.
2. Обрати вид діяльності, що найкраще відповідає поставленій меті
(класифікація джерел, порівняння, дебати, індивідуальне дослідження).
3. Редагування джерельного матеріалу (залежно від рівня підготовки
студентів).
4. Визначити і подати походження джерела (автор, дата).
5. Продумати фонові знання (вступне слово викладача,
ознайомлення із загальними рисами історичної події, самостійна
підготовка студентів), необхідні для усвідомлення й виконання
навчального завдання.
Висновки. На основі викладеного зазначимо, що толерантність є
базовою моральною якістю особистості, що передбачає повагу, сприйняття та
правильне розуміння інших культур, особливостей поведінки та способу
життя; визначимо основні вимоги до розроблення технологічного
забезпечення процесу формування толерантності в майбутніх учителів історії,
зокрема відображення в навчальному матеріалі суб’єктивного досвіду
студента, врахування об’єму попередньо набутих ним знань, стимулювання
самоосвітньої діяльності студента, організація навчання таким чином, щоб
студент мав можливість вибору при виконанні навчальних завдань.
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні
зарубіжного досвіду формування толерантності в майбутніх учителів.
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РЕЗЮМЕ
С. А. Авхутская. Технологическое обеспечение формирования толерантности
будущих учителей истории.
С позиций философского, психологического, культурологического анализа
раскрыта
сущность
толерантности
личности.
Рассмотрен
принцип
толерантности в содержании исторического образования будущих учителей
истории. Приведен ряд образовательных технологий, которые способствуют
формированию толерантности у будущих учителей истории. Необходимо
рассматривать новые возможности, в частности использовать зарубежный опыт,
с целью более эффективного формирования толерантного отношения студентов к
другим народам и культурам, особенно к тем, которые проживают на территории
современной Украины.
Ключевые слова: толерантность, будущие учителя истории, исторические
дисциплины, образовательные технологии, обучение в сотрудничестве, семинардискуссия, многоаспектный анализ исторических источников, историческая эмпатия.
SUMMARY
S. Avkhutska. Technological support of future history teachers’ tolerance formation.
On the basis of philosophical, psychological, culturological analysis the essence of
tolerance as a basic moral quality of the personality, which presupposes respect, acceptance
and appreciation of other cultures, peculiarities of behavior and lifestyle is revealed. It is
stressed that today the tolerance is a vivid indicator of the degree of development of
democratic state and one of the necessary conditions for its development.
The principle of tolerance in the content of historical education of future teachers of
history is revealed. The future history teachers’ tolerance formation involves the acquisition
of objective historical knowledge, developing the ability to think critically, impartially
evaluate the information, to be responsible and to respect the position of other people. It is
noted that one of the main tasks of professional training of future teachers of history at the
pedagogical University is the development of the personal-value attitude to the history and
culture of different nations, and especially those that live on the territory of modern Ukraine.
The number of educational technologies, contributing to the formation of tolerance of
the future history teachers, in particular the discussion-dialogue technology, the technology
cooperative learning, technology of development of critical thinking using multidimensional
method of studying the historical sources and historical empathy. These technologies of
organization of the educational process are aimed at the development of professionally
significant (intellectual, communicative, reflexive) abilities of the students of historical
faculties. The use of the proposed educational technologies aimed primarily not at the
presentation of the teacher of the higher school of ready-made knowledge, their memorizing
and reproduction, but at the independent acquisition of knowledge and skills and
development of relations in the process of active thinking and practical activity.
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It is necessary to consider new possibilities, in particular the use of foreign experience,
for more effective promotion of tolerant attitudes of students of the pedagogical educational
institutions among other nations and cultures.
Key words: tolerance, future teachers of history, historical disciplines, educational
technologies, cooperative learning, seminar-discussion, multidimensional analysis of
historical sources, historical empathy.
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ВПЛИВ ПЕРЕДУМОВ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ВИЩОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ
У статті висвітлено особливості виникнення вищих навчальних закладів
прикладних наук у системі вищої освіти Німеччини. Проаналізовано головні історичні
події, що вплинули на становище сучасної дуальної системи ХХІ століття. Визначено
поняття дуальної системи, її прояв у сучасній системі зв’язку теорії і практики. Досліджено особливості наукової діяльності ВНЗ прикладних наук та права випускників
цього типу ВНЗ на наукову діяльність у майбутньому. Проаналізовано кількість сучасних
ВНЗ прикладних наук та їх вплив на економіку Німеччини в цілому, та основні перспективи запозичення досвіду Німеччини для реформування вищої освіти в Україні зокрема.
Ключові слова: дуальна система, ВНЗ прикладних наук, практична і
теоретична орієнтація, закон про вищу освіту, бакалавр, магістр, професійне
навчання, Болонський процес, науковий ступінь

Постановка проблеми. Актуальність статті полягає у виявленні
шляхів формування дуальної системи вищої освіти Німеччини, аналізі
сучасного стану, що можуть слугувати в майбутньому опорою для
реформування вищої освіти в Україні, оскільки наразі система вищої освіти
України знаходиться в пошуках нових шляхів та засобів формування й
розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців. Основну увагу
звернено до ВНЗ прикладних наук – Fachhochschulen (FH), що є
унікальними в системі вищої освіти Німеччини і становлять особливий
інтерес для української освіти, оскільки дозволяють рівноцінно поєднувати
здобуття теоретичних знань із формуванням практичних навичок. У системі
вищої освіти в Україні ці навчальні заклади можна порівнювати з вищими
професійними училищами, але неможливо порівняти рівень знань та
навичок, що отримують студенти в Україні та Німеччині.
Аналіз актуальних досліджень. Дуальна система вищої освіти
Німеччини, реалізація у ВНЗ прикладних наук взаємодії теорії з практикою
є предметом дослідження багатьох не лише зарубіжних, але й українських
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учених. Проблематикою професійної освіти в Німеччині займались такі
вчені, як Н. Абашкіна, І. Акімова, С. Романов, Д. Торопов, Г. Федотова,
К. Хюфнер, О. Яковенко та ін.
Мета статті полягає у висвітленні сучасного стану дуальної системи
вищої освіти Німеччини.
Виклад основного матеріалу. Вищі навчальні заклади прикладних
наук, що по праву вважаються одними з дійсно успішних типів навчальних
закладів в історії формування системи вищої освіти, на сьогоднішній день
розвиваються на рівні з іншими ВНЗ, які надають не лише теоретичні основи
знань, але й забезпечують практично-професійну орієнтацію студентів. Ці два
поняття «теоретичний підхід» та «практичний підхід» використовуються для
диференціації системи вищої освіти, зокрема практичний підхід є основною
ознакою вищих навчальних закладів прикладних наук, теоретичний підхід, у
свою чергу, охоплює весь процес здобуття освіти в університеті.
В історії формування вищих навчальних закладів прикладних наук
учені виділяють три основні етапи [11, 16], а саме:
- перший, найголовніший етап до 1969 року;
- другий етап розбудови та розширення даного типу ВНЗ до 1999 р.;
- третій, або сучасний етап розвитку ВНЗ прикладних наук, починаючи з
2000 р., що ознаменувався підписанням Болонської декларації.
Поняття дуальності розглядається як дихотомія практичної і
теоретичної орієнтації академічного навчання. Виникнення цього нового виду
вищого навчального закладу, а саме вищої школи прикладних наук, припадає
на кінець 60-х рр. ХХ ст. Саме тоді в педагогічній науці виникає термін
«дуальна система» на позначення нової форми організації професійного
навчання [4, 55]. Крім того, це поняття та його реалізація стали дуже
актуальним і до нині залишаються в багатьох німецькомовних країнах,
наприклад, Австрії та Швейцарії. На перший план виносився зв’язок практики
з теорією. Спочатку ці навчальні заклади виступали прототипами технікумів
та вищих професійно-технічних училищ, тобто відносилися до середньої
освіти другого ступеню – професійної освіти. Поштовхом до їхнього
виникнення вважають проблему європейського визнання німецьких
інженерів, яку вчені також поєднують із покращенням формальних умов
вступу до ВНЗ, і правовим статусом інституту, де фахівець міг навчатися. У
1970-х роках Наукова Рада ФРН критикувала, що існуючі на той період
методи досліджень, які проводились у різних професійних сферах, частіше
саме в технічних, не мали ніякої практичної цінності для студентів технікумів і
професійно-технічних училищ [11, 17]. Наукова Рада наголошувала саме на
поєднанні недостатніх практичних навичок із теоретичним знанням.
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Другий етап характеризувався прийняттям законів стосовно ВНЗ
прикладних наук та їх створення на території окремих федеративних земель.
Всі ці зусилля паралельно призводили до більшої єдності та інтеграції
системи вищої освіти Німеччини. Спільними завданнями федеративного
уряду та земель, що були визначені через докорінні зміни законів від 12
травня 1969 р., стали такі:
- право участі в розбудові системи вищої освіти;
- федеративний уряд та землі можуть співпрацювати в межах угод у
галузі планування освіти та просування об’єктів і проектів наукових
досліджень;
- федеративний уряд отримав часткову компетенцію за загальними
принципами вищої освіти та конкуруючу законодавчу компетенцію
для регулювання виплат та стипендій студентам.
Лише закон про Вищу освіту (HRG) федеративного уряду 1976 р.
підняв ВНЗ прикладних наук на однаковий правовий «третинний рівень»
[9, 6] з університетами. Згідно з цим законом, зазначеним інституціям
вищої освіти надавалася свобода наукових досліджень і навчання, а також
гарантувалось академічне самоврядування. Федеративним землям
надавалося два роки для того, щоб адаптувати своє законодавство про
вищу освіту до національного закону про вищу освіту (HRG).
Протягом 1970-х років для диплому випускників використовувалися
старі державні позначення у формі вченого ступеню. Наприклад, Інж.
(ступінь), або інженер-економіст (ступінь). Випускники ВНЗ прикладних наук
завдяки реалізації закону про вищу освіту (HRG) з 1976 по 1980 р. отримували
диплом із зазначенням спеціальності (наприклад, диплом інженера або
диплом економіста тощо). Видача дипломів щодо присвоєння ступенів, які
були дійсними на всій території Федеративної Республіки Німеччини,
реалізувалася в окремих федеративних землях із додаванням абревіатури FH
(наприклад, диплом інженера (FH)).
Після приєднання Німецької Демократичної Республіки до ФРН на
території нових федеральних земель поради Наукової Ради були прийняті
до уваги та з 1992 р. всі інженерні училища, технікуми та багато інших шкіл
вищої освіти почали перетворюватися на ВНЗ прикладних наук. У 1990-ті
роки засновано майже третину нині існуючих ВНЗ цього типу, що виникали
як на території нових федеративних земель, так і на території старих
федеративних земель.
З 1999 р. розпочинається Болонський процес, з яким саме пов’язують
третій етап змін та формування ВНЗ прикладних наук. Відповідно пункту 19
Закону про вищу освіту в Німеччині [10, 8], вводиться дворівнева система
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вищої освіти: бакалавр і магістр. Дипломи випускників ВНЗ прикладного
напряму та університетів повністю прирівнюються, тому використання
абревіатури FH в додатку до диплому більше не було доцільним, хоча
використовується до сих пір. Також прирівнюються права випускників щодо
подальшого навчання: бакалавр – магістр – аспірант.
Водночас, відповідно до показників Наукової Ради, з 2000 р. виникає
більше 150 ВНЗ прикладних наук, з яких приблизно третина знаходиться в
недержавній, тобто приватній власності. У кінці 2002 р. кількість випускників
ВНЗ прикладних наук склала 523 тис., що відповідало 26 % випускників усіх
ВНЗ Німеччини. Кількість студентів у німецьких ВНЗ прикладних наук дуже
варіюється: від кількох сотень до більше 15 тис. студентів. Відповідно до
даних ради ректорів ВНЗ [9, 1] – станом на 2013 р. всього в Німеччині існує
215 ВНЗ прикладних наук, кількість студентів складає більше 800 тис., а
випускників – 38 тис. Наразі ВНЗ прикладних наук займають друге місце
серед усіх ВНЗ Німеччини, що свідчить про високий інтерес та довіру молоді
до зазначеного типу ВНЗ.
Для того, щоб вступити до ВНЗ прикладних наук, абітурієнт повинен
мати один із таких документів: атестат зрілості після закінчення школи,
атестат про завершення середнього навчального закладу, що пов’язаний із
майбутньою професією, або атестат професійної зрілості. З 2009 р. з’явилася
додаткова умова вступу, а саме «іспит на професійну придатність». Крім того,
залежності від спеціальності, часто вимагають свідоцтво про проходження
відповідної практики.
Навчання у ВНЗ прикладних наук триває 8 семестрів. Як виняток,
допускається навчання тривалістю і в 6, і 7 семестрів. Після закінчення
навчання випускнику надається відповідний диплом із зазначенням
спеціальності та на якому також є позначка FH, тобто Fachhochschule.
Науковий ступінь може бути присвоєний за наявністю диплому про вищу
освіту, і позначка FH є обов’язковою в цьому випадку.
Слід зазначити, що в залежності від федеративної землі, тривалість
практики може варіюватися. Навчання і практика на підприємстві можуть
проходити одночасно, тобто 1–2 дні на тиждень – навчання у ВНЗ та 3–4 дні –
виробниче навчання. Водночас можливий варіант поетапного навчання, що
включає місяць навчання у ВНЗ – місяць навчання на виробництві [8, 79].
З 1998 р. у системі вищої освіти Німеччини вводиться ступенева освіта:
бакалавр і магістр. Для забезпечення якості освіти ці ступені були
акредитовані в усіх ВНЗ незалежними акредитаційними агентствами.
Вимоги для акредитації однакові для всіх видів ВНЗ незалежно від
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спеціальності, тривалості навчання тощо. Термін навчання бакалаврів
складає від 6 до 8 семестрів, а магістра – від 4 до 6. Навчання в магістратурі
є, переважно, послідовним переходом після бакалаврату. Тому в основному
навчання у ВНЗ в Німеччині складає 10 семестрів, що відповідає
сьогоднішнім стандартам вищої освіти в Україні, оскільки в нашій країні
також відбувається Болонський процес.
Варто зауважити, що характерною особливістю ВНЗ прикладних наук
є те, що вони не мають право на присвоєння своїм випускникам ступеня
кандидата або доктора наук [8, 79]. Але випускники-магістри можуть у
майбутньому захищати кандидатську, відповідно, потім і докторську,
дисертацію в університетах, або в інших ВНЗ, що мають на це право. Утім,
формально диплом магістра ВНЗ прикладних наук і диплом випускника
університету не відрізняються. Сьогодні деякі ВНЗ прикладних наук
виступають за те, щоб отримати право на присвоєння ступенів кандидата
та доктора наук, або співпрацюють з іншими ВНЗ, університетами, які
мають на це право. Хоча у ВНЗ прикладних наук немає права на
присвоєння наукових ступенів, деякі з них спеціалізуються на проведенні
наукових досліджень. Науково-дослідні проекти фінансуються державою,
або окремими підприємствами, що відіграє значну роль для німецької
промисловості та економіки.
Серед спеціальностей, що пропонуються ВНЗ прикладних наук можна
назвати машинобудування, комп’ютерні науки, бізнес та управління,
мистецтво та дизайн, соціальне забезпечення, охорона здоров’я та інші
професійні сфери, що підкріплено і регламентовано законодавством
Німеччини [11, 43].
Висновки. Проаналізувавши всі аспекти формування ВНЗ прикладних
наук, можна зробити висновок, що основною причиною виникнення цього
типу ВНЗ стала недостатня кількість фахівців, що мали відповідну професійну
придатність та які могли зробити економіку Німеччини в 1960-х роках
конкурентоспроможною. Схоже явище зараз ми можемо спостерігати в
Україні, коли навички та знання випускників професійних училищ не
відповідають нормам. Тому досвід Німеччини є гарним прикладом для
наслідування в реформуванні освіти в Україні. Завдяки дуальній системі
навчання роботодавці ще з років навчання готують професійних фахівців, що
дозволяє їм у майбутньому піднімати економіку країни в цілому. Особливо
корисним запозичення досвіду Німеччини може бути не лише для студентів,
але й для підприємств. Тож перспективним напрямом подальшого
дослідження вбачаємо розроблення рекомендацій щодо впровадження
елементів досвіду Німеччини у ВНЗ України.
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РЕЗЮМЕ
М. П. Басюк. Влияние предпосылок на формирование современной дуальной
системы высшего образования Германии.
Рассмотрены главные причины появления высших учебных заведений
прикладных наук в системе высшего образования Германии. Прослежены главные
исторические события, прежде всего Болонский процесс, которые повлияли на
состояние современной дуальной системы ХХІ века. Определено понятие дуальной
системы, ее проявление в современной системе связи теории и практики.
Проанализированы главные аспекты поступления и особенности обучения в ВУЗе
прикладных наук. Рассмотрено двухуровневое высшее образование: бакалавр и
магистр, и его реализация в данном типе ВУЗа. Исследованы особенности научной
деятельности ВУЗа прикладных наук и права выпускников данного типа ВУЗа и
научной деятельности в будущем. Проанализировано количество современных
ВУЗов прикладных наук и их влияние на экономику Германии в целом, и основные
перспективы заимствования опыта Германии для реформирования высшего
образования в Украине.
Ключевые слова: дуальная система, ВУЗ прикладных наук, практическая и
теоретическая ориентация, закон о высшем образовании, бакалавр, магистр,
профессиональное образование, Болонский процесс, научная степень.
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SUMMARY
M. Basiuk. The influence of the preconditions on forming modern dual system of
higher education in Germany.
The main reasons for appearing higher educational establishments of applied sciences
in the system of higher education in Germany have been studied. The fundamental historical
events, Bologna process in particular, have been investigated, how they influenced the state of
modern dual system of the 21st century. Three main historical periods have been distinguished.
The notion «dual system» has been defined and its realization in modern correlation system of
theory and practice has been researched. The basic conditions of admission and studying at
higher educational systems of applied sciences have been analyzed. The two-level system of
higher education: Bachelor and Master has been considered and its realization in this particular
kind of higher educational establishment. The peculiarities of scientific work have been
researched and the rights of the graduates of this kind of higher educational establishment
concerning future scientific work have been analyzed. The higher education legislation has
been studied and fundamental articles that influence the modern system of higher education in
Germany have been presented in this paper. The number of modern higher educational
establishments of applied sciences and its impact of the economics of Germany on the whole
has been considered. The main perspectives of borrowing Germany experience for reforming
the higher educational system of Ukraine have been studied. The duration of studying and the
ways of organizing practice concerning arranging and realization of dual studying have been
considered in this article. The ways of organizing scientific work and the possibilities for the
graduates to continue this work beyond this type of educational establishments in order to get
PhD in the future have been studied. The main differences between Diplomas of higher
educational establishments of applied sciences and universities have been observed. The
professions and subjects taught at the higher educational establishments of applied sciences
have been considered. The main aspects that can be adopted in the sphere of higher education
in Ukraine have been analyzed.
Key words: dual system, higher educational establishments of applied sciences,
practical and theoretical orientation, higher education legislation, Bachelor, Master,
professional education, Bologna process, academic degree.
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ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статті розглянуто різні підходи до тлумачення понять: «технологія»,
«педагогічна технологія», «технологія навчання», «технологія освіти», «технологія
в освіті» та «технологія дистанційного навчання». Проаналізовано види технологій
дистанційного навчання. На основі обґрунтованого досвіду технологізації
дистанційного навчання в освітньому процесі визначено загальні ознаки технології
дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи:
цілісність, відтворюваність, адаптивність, психологічна обґрунтованість,
економічна доцільність, науковість, гнучкість і контрольованість.
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Ключові слова: дистанційне навчання, система дистанційного навчання,
неперервна освіта вчителів початкової школи.

Постановка проблеми. Сучасні умови реалізації дистанційного
навчання (ДН) у системі неперервної освіти вчителів початкової школи
вимагають розробки наукомістких технологій, які забезпечать передачу
інформації не на рівні інтуїції, минулого досвіду, а на міцній основі сучасних
наукових даних, технологізації та інформатизації освітнього простору.
Використання технології ДН у системі неперервної освіти вчителів
початкової школи – це головний ресурс, що дозволяє підвищити
ефективність її управління.
Аналіз актуальних досліджень показав, що теорію та практику ДН
досліджували та продовжують досліджувати О. О. Андрєєв, В. Ю. Биков,
В. В. Олійник, К. Р. Колос, В. М. Кухаренко, Є. С. Полат, О. В. Рибалко,
В. І. Солдаткін,
П. В. Стефаненко,
Є. М. Смирнова-Трибульська,
А. В. Хуторський та інші, але на жаль ніхто з науковців не розглядав цей
аспект у системі неперервної освіти вчителів початкової школи.
Метою статті є визначення загальних ознак технології дистанційного
навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи.
Виклад основного матеріалу. Для визначення загальних ознак
технологій ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи
спочатку звернемося до понять «технологія» та «технологія навчання».
Тлумачний словник термінів понятійного апарату інформатизації навчання
подає таке визначення: «технологія – це сукупність методів обробки,
виготовлення, зміни стану, властивостей, форми об’єкта (матеріального або
інформаційного) в процесі виробництва (матеріального об’єкта) або в процесі
продукування (інформаційного об’єкта), а також наука про способи дії на
матеріал (матеріальний об’єкт) або на інформаційний продукт
(інформаційний
об’єкт)
відповідними
знаряддями
виробництва
матеріального об’єкта» [7].
Отже, у своєму дослідженні терміном «технологія» позначаємо
алгоритм (чітку послідовність) дій для досягнення поставленої мети.
Дослідники (В. П. Демкін, Г. В. Можаєва. Т. С. Назарова, Є. С. Полат,
В. І. Овсянников, В. П. Кашіцин) встановили, що поряд із поняттям
«технологія навчання» використовують такі терміни: «педагогічні
технології», «технології освіти», «технології в освіті» тощо.
Зокрема, Т. С. Назарова педагогічну технологію трактує як галузь
знань, що включає методи, засоби навчання та теорію їх використання для
досягнення навчальної мети. На її думку, терміни «педагогічна технологія»
99

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

та «освітня технологія» є синонімами. «Педагогічну технологію»
дослідниця інтерпретує як «тактику реалізації освітніх технологій», а
«дидактичні технології» − як «часткові методики навчальних предметів»,
тобто часткові методики педагогічної технології [3, 21].
Деякі науковці (І. М. Дичківська, Є. О. Єршова, М. М. Левшин,
Л. О. Мільто, І. В. Нікішина, Є. С. Полат та ін.) характеризують поняття
«педагогічна технологія» переважно як наукову категорію комплексно, з
точки зору системного, синергетичного та діяльнісного підходів, зокрема, як:
- певну педагогічну категорію та як окрему систему конкретного
дидактичного явища (системний підхід);
- певний алгоритм (тактику, стратегію) педагогічних дій, організацію
педагогічної діяльності з метою досягнення поставлених дидактичних
цілей, акцентуючи увагу на тому, що педагогічна технологія у зв’язку із
суб’єктним чинником не може бути однозначно чітко запланованим і
передбачуваним порядком дій (синергетичний підхід);
- комплексне ціле, що складається з навчання й виховання, викладання
та учіння, процесу навчання та змісту навчання. Підкреслюється
наявність діяльнісного компонента – не просто алгоритму дій, а й
умов їх реалізації (діяльнісний підхід).
Проаналізувавши відомі визначення поняття «педагогічна технологія»
різними авторами, зробимо висновок, що педагогічна технологія – це
сукупність психолого-педагогічних установок, які визначають спеціальний
набір форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є
організаційно-методичним інструментарієм педагогічного процесу.
До структури педагогічної технології входять: змістова частина
навчання, концептуальна основа, процесуальна частина – технологічний
процес.
Критерії технологічності. Будь-яка педагогічна технологія повинна
відповідати основним методологічним вимогам:
1. Концептуальність. Педагогічна технологія повинна бути
визначена певною науковою концепцією, що включає філософське,
психологічне, дидактичне та соціально-педагогічне обґрунтування
досягнення освітньої мети.
2. Системність. Педагогічна технологія повинна мати всі ознаки
системи: логічність, взаємозв’язок усіх частин, цілісність.
3. Керованість передбачає можливість діагностичного планування,
проектування навчального процесу, поетапної діагностики, варіювання
засобами й методами з метою корекції результатів.
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4. Ефективність. Сучасні педагогічні технології повинні бути
конкурентоспроможними, ефективними за результатами та доцільними за
витратами, гарантувати досягнення навчальної мети.
5. Відтворюваність
передбачає
застосування
педагогічної
технології в інших освітніх установах, іншими суб’єктами [6, 393–394].
Нині в освітньому процесі виявлено велику кількість сучасних
педагогічних технологій. Дослідники в цій галузі частково узагальнили,
класифікували та систематизували більшу частину, але проблема
залишається актуальною.
Нами було розглянуто різні класифікації та типи сучасних
педагогічних технологій, але найбільш вдало, на нашу думку, зуміла
скласифікувати сучасні педагогічні технології Я. В. Вікулова [2].
Загальний аналіз наукових джерел показав, що серед учених-педагогів
у контексті підготовки майбутніх учителів, зокрема вчителів початкової
школи, поряд із терміном «педагогічна технологія» вживається ще
«технологія навчання».
О. І. Пометун розглядає «технологію навчання» як організацію
«процесу навчання, що передбачає певну систему дій і взаємодій усіх, але,
насамперед, активних елементів навчального процесу (його учасників)», або
ж – сукупність «способів (методів, прийомів, операцій) педагогічної взаємодії,
послідовна реалізація яких створює умови для розвитку учасників
педагогічного процесу й передбачає його певний результат», де важливими є
два аспекти: «технологія навчання детально описує систему дій не тільки
вчителя, викладача, а й, насамперед, того, хто навчається, – …студента…; вона
забезпечує, гарантує за умови коректного застосування досягнення
визначених результатів» [5, 47].
Отже, поняття «технологія навчання» та «педагогічна технологія», подані названими дослідниками, ідентичні за змістом, адже ключовими ознаками
є системність у плануванні та реалізації всіх складових процесу навчання.
Поняття «технологія освіти» утворилося наприкінці 60-х р. ХХ ст.,
коли в зарубіжній педагогіці з’явилося два напрями тлумачення терміна
«технологія»: перший – технологія в освіті, тобто застосування технічних
засобів і засобів програмованого навчання; другий – технологія освіти
(педагогічна технологія, технологія навчання) як сукупність засобів
упровадження позитивних результатів педагогічної діяльності, засіб
підвищення ефективності навчального процесу [1, 243–264].
Різниця між технологією виробничою та технологією педагогічною
виявляється в людському чиннику й ускладнює саму технологічність
(алгоритмічність) педагогічних дій: набагато простіше спроектувати й
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передбачити можливі недоліки, перешкоди, проблеми, що виникають у
роботі з механізмами, однак неможливо змоделювати абсолютно всі дієві
реакції суб’єктів освітньої діяльності.
Отже, існує три основні підходи до визначення поняття «технологія
освіти»: системний, при якому технологія розглядається як система;
технологія як метод, засіб навчання; технологія як алгоритм, тобто певна
послідовність дій.
Зокрема,
деякі
дослідники
(А. М. Грішин,
Ю. М. Любчик,
Н. О. Корсунська, В. С. Кукушина) встановили, що сутність поняття
«технологія освіти» як педагогічна категорія – загальне поняття –
реалізується через конкретніші: «педагогічна технологія» та «технологія
навчання». За ієрархією ці категорії можна розташувати в такому порядку
(від найбільшого до найменшого): технологія освіти → педагогічна
технологія → технологія навчання.
Перед тим як встановити загальні ознаки технології ДН у системі
неперервної освіти вчителів початкової школи, спочатку визначимо
сутність понять «освітні дистанційні технології» та «технології
дистанційного навчання».
Освітні дистанційні технології розкривають загальну стратегію
розвитку єдиного освітнього середовища. Головна їхня функція –
прогностична, один із видів діяльності – проектний, пов’язаний із
плануванням загальних цілей і результатів, основних етапів, засобів і
організаційних форм освітнього процесу, направлених на підготовку
висококваліфікованих фахівців. Критерії освітніх дистанційних технологій
зазвичай відображено в концепціях розвитку освіти.
Через технології дистанційного навчання реалізується навчальновиховний процес не залежно від навчальної дисципліни. Ми розглядаємо
технології дистанційного навчання у двох формах:
- діяльність у системі неперервної освіти вчителів початкової школи,
побудована на відповідних завданнях;
- діяльність учителів початкової школи, побудована відповідно до
системи неперервної освіти.
Отже, відповідно до Положення про дистанційне навчання [4]
вважаємо, що «технології дистанційного навчання – комплекс освітніх
технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційнокомунікаційні, що надають можливість реалізувати процес
дистанційного навчання в навчальних закладах і наукових установах».
У дослідженнях (Е. В. Євреїнова, В. А. Кайміна, М. П. Карпенка,
В. В. Олійника, Е. Г. Скибицького, А. В. Хуторського та ін.), присвячених орга102
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нізації ДН, найчастіше виділяють такі види технології ДН, як: кейс-технологія,
TV-технологія ДН, мережева технологія ДН та змішана технологія ДН.
Найбільш перспективне застосування технологій ДН пов’язано з
розвитком комп’ютерних технологій навчання, застосуванням мультимедії у
процесі створення програмно-методичного забезпечення та інтерактивної
мережевої взаємодії (відео-конференції, форуми, вебінари та ін.).
Підкреслимо декілька періодів розвитку комп’ютерних технологій
при ДН:
1. Автоматизовані комп’ютерні технології навчання.
2. Мультимедійні технології навчання.
3. Мережеві комп’ютерні технології навчання.
Отже, в основі підкреслених технологій навчання є комп’ютер, його
розвиваючі з часом функціональні можливості в передачі та відтворенні
інформації на великі відстані.
Мережеві комп’ютерні технології навчання дозволяють принципово
змінити ставлення вчителів початкової школи до здобуття освіти,
необхідності безперервного підвищення свого освітнього рівня протягом
усього життя. У цьому основний зміст нашої технології ДН.
Функціональні властивості сучасних комп’ютерних технологій
дозволяють при ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової
школи реалізувати такі можливості:
- пошук, збереження, передача, аналіз і застосування навчальної
інформації на практиці;
- забезпечення неперервної освіти;
- розвиток особистісно орієнтованого, додаткового та випереджаючого
навчання;
- розширення й удосконалення навчально-методичного забезпечення;
- удосконалення програмного забезпечення;
- підвищення активності суб’єктів;
- використання індивідуальної траєкторії навчання;
- розвиток самостійної пізнавальної діяльності;
- підвищення мотивації;
- незалежність освітнього процесу від місця та часу перебування;
- створення єдиного інформаційного освітнього середовища.
Основою технології ДН у системі неперервної освіти вчителів
початкової школи є цілеспрямована, контролююча, інтенсивна самостійна
робота. Визначними індивідуальними якостями вчителя початкової школи,
який використовує технології ДН, мають бути самоповага, цілеспрямованість,
здатність до самоконтролю та самостійна пізнавальна діяльність.
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Основні положення технології ДН у системі неперервної освіти
вчителів початкової школи можна визначити так:
- соціально-психологічна
потреба
самостійного
засвоєння
та
застосування знань повинна стати потребою сучасного вчителя
початкової школи для підвищення його освітнього рівня;
- організація самостійної пізнавальної діяльності вчителів початкової
школи повинна передбачати використання сучасних технологій
навчання, що стимулюють їхній інтелектуальний розвиток;
- система самоконтролю засвоєння знань і способів пізнавальної
діяльності повинна супроводжуватися зовнішніми різноманітними
формами контролю;
- система повинна передбачати не тільки індивідуальні форми
навчання, а й групові в режимі різних конференцій для спілкування з
іншими учасниками освітнього процесу.
Отже, у нашому дослідженні технологія ДН – це найважливіший
елемент механізму управління системою неперервної освіти вчителів
початкової школи, яка розкривається через систему ДН:
- система ДН має певну ступінь складності та належить до складних
комп’ютерних систем;
- система ДН має свою структуру та закономірності функціонування;
- суб’єкти управління освітнім процесом (викладачі, адміністрація,
об’єкти управління (студенти та вчителі початкової школи)) здатні
формалізувати реальні процеси, представити їх у вигляді процедур і
операцій, створити інноваційне середовище для відтворення й
забезпечити необхідний рівень управління освітнім процесом.
Розробка та проектування технології ДН у системі неперервної освіти
вчителів початкової школи складається з кількох етапів:
1. Теоретичний етап – визначення мети, об’єкта технологізації, поділ
освітнього процесу на складові та виявлення взаємозв’язків.
2. Методичний етап – визначення методів, засобів і форм навчання.
3. Практичний етап – організація практичної діяльності та реалізації
технології ДН. Технології ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової
школи втілюються на практиці в Уманському державному педагогічному
університеті імені Павла Тичини (див. http://sno.udpu.org.ua).
Наукове обґрунтування досвіду технологізації ДН в освітньому
процесі дозволяє нам виділити загальні ознаки технології ДН у системі
неперервної освіти вчителів початкової школи:
1. Цілісність. Технологія ДН у системі неперервної освіти вчителів
початкової школи повинна представляти в інтегрованому вигляді систему
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цілей, методів, засобів, форм, умов навчання, забезпечуючи тим самим
реальне функціонування та розвиток системи ДН. Система ДН має
підсистеми: нормативно-правову, фінансово-економічну, маркетингову,
матеріально-технічну та безпеки.
2. Відтворюваність. Сучасна технологія ДН у системі неперервної
освіти вчителів початкової школи повинна бути реалізованою в умовах ВНЗ
за умови наявності необхідного та достатнього мінімуму матеріальних
засобів, людських ресурсів і часу; тиражованою, тобто її можна відтворити
та досягти заданих результатів навчання студентів різних ВНЗ.
3. Адаптивність. Пристосування технології ДН до пізнавальних
особливостей учителів початкової школи. У системі ДН ця вимога
розширюється до адаптації освітнього процесу, умов місця проживання та
життєдіяльності, фінансовим можливостям і фізіологічним властивостям
організму. Простіше кажучи, освітні послуги «йдуть» до людини, а не навпаки.
4. Психологічна обґрунтованість. Зв’язок педагогічної технології із
психологією. У системі ДН ця вимога набуває особливого значення через
самостійність (ізольованість) пізнавальної діяльності й використання
сучасних інформаційних технологій навчання. Ця обставина може мати
негативні психофізіологічні наслідки для слухача.
5. Економічна доцільність набуває першочергового значення в
нинішніх умовах недостатнього фінансування в освітній сфері.
6. Науковість. Опора на останні досягнення педагогічної науки та
експериментальна перевірка сучасних нововведень, результати
досліджень суміжних із дидактикою галузей знань.
7. Гнучкість. Забезпечує можливість оперативного та безперервного
оновлення змісту ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової
школи, модернізації курсів і дидактичних матеріалів до них. Реалізація цієї
вимоги здійснюється в системі ДН.
8. Контрольованість. Забезпечує оцінювання результатів реалізації
технології ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи на всіх
етапах її застосування та здійснює оперативне коригування. У системі ДН до
цього додається необхідність ідентифікації суб’єктів освітньої діяльності.
Висновки. Отже, така технологія ДН орієнтує вчителів початкової
школи не на засвоєння готових науково-теоретичних положень та
конкретно-прикладних рекомендацій, а на творчо-пошукову діяльність,
здобування нових знань, моделювання процесів, явищ, проектування своєї
професійної діяльності.
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РЕЗЮМЕ
А. П. Муковоз. Общие признаки технологии дистанционного обучения в системе
непрерывного образования учителей начальной школы.
В статье рассмотрены различные подходы к толкованию понятий
«технология», «педагогическая технология», «технология обучения», «технология
образования», «технология в образовании» и «технология дистанционного
обучения». Проанализированы виды технологий дистанционного обучения. На основе
обоснованного опыта технологизации дистанционного обучения в образовательном
процессе определены общие признаки технологии дистанционного обучения в
системе непрерывного образования учителей начальной школы: целостность,
воспроизводимость,
адаптивность,
психологическая
обоснованность,
экономическая целесообразность, научность, гибкость и контролируемость.
Ключевые слова: дистанционное обучение, система дистанционного
обучения, непрерывное образование учителей начальной школы.
SUMMARY
O. Mukoviz. General Signs of Distance Learning Technology in the System of Lifelong
Primary School Teachers Education.
The article presents various approaches to notions «technology», «pedagogical
technology», «technology of teaching», «technology of education», «technology in
education» and «technology of distance education». Such types of distance education
technologies are distinguished: case-technology, TV-technology, network technology and
combined distance education technology. The basis of distance education technology in the
system of lifelong education of primary school teachers is purposeful, supervisory, intensive
self-reliant work. The outstanding individual characteristics of a primary school teacher using
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distance education technologies should be commitment, ability to self-control and self-reliant
educational activity.
Creation and projection of distance education technology in the system of lifelong
education of primary school teachers consists of several stages: theoretic (definition of aim
and object of technologization, division of educational process into constituents and outlining
of interconnections); methodological (selection of methods, means and forms of teaching),
practical (organization of practical activity and realization of distance education technology).
Distance education technologies in the system of lifelong education of primary school
teachers are put into practice at Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University (see
http://sno.udpu.org.ua).
On the principles of experience of distance education technologization we determine
general characteristics of distance education technology in the system of lifelong education
of primary school teachers: integrity, reproducibility, adaptability, psychological validity,
economic expediency, scientism, flexibility and testability.
Key words: distance learning, system of distance learning, lifelong primary school
teacher education.
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З ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У статті узагальнюється досвід формування творчої активності майбутніх
учителів у другій половині XIX ст. Перед вищою педагогічною освітою постає задача
створення необхідних умов не тільки для засвоєння студентами педагогічного
знання, але й для розвитку в майбутніх учителів творчої активності, належної
концептуальності та панорамності, тому одним із шляхів розв’язання даної
проблеми є звернення до накопиченого в педагогічній теорії та практиці вищої
школи другої половини ХІХ століття досвіду формування творчої активності
майбутніх учителів. Автор виявляє вплив самих викладачів на студентів;
встановлює, що творча активність студентів формувалася завдяки різноманітним
формам і методам під час навчання; констатує важливу роль навчальнодопоміжного комплексу.
Ключові слова: творча активність, майбутній учитель, форми і методи,
навчально-допоміжний комплекс.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку суспільства, процеси,
що відбуваються в контексті сучасних реформаторських перетворень у всіх
галузях науки вимагають новаторських підходів до їх здійснення.
Вищезазначене зумовлює формування творчої, активної особистості
вчителя, його самостійності, самобутності, оригінальності. Нестандартні
підходи вчителя до розв’язання педагогічних проблем, розробка,
запровадження нових методик, прийомів, оптимальне їх поєднання,
модернізація відомого у відповідності з новими завданнями сприятимуть
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створенню принципово нових систем навчання, виховання й розвитку
школярів, що забезпечить удосконалення навчально-виховного процесу в
школі, його високу ефективність у процесі формування особистості.
Одним із шляхів розв’язання даної проблеми є звернення до
накопиченого в педагогічній теорії та практиці вищої школи другої
половини ХІХ століття досвіду формування творчої активності майбутніх
учителів. Саме в цей період інтенсивно розвивалася педагогічна наука,
закладалися основи педагогіки вищої школи в напрямі формування
категоріального апарату теорії навчання й виховання, розробки форм,
методів, методик, шляхів і прийомів активізації навчально-пізнавальної
діяльності студентів, обґрунтування й реалізації виховних можливостей
навчання для їхнього розумового, морального, естетичного розвитку,
визначення особливої ролі вчителя у формуванні підростаючого покоління,
класифікації вимог до його морально-вольових, професійно-педагогічних
якостей, серед яких активність і творчість займали провідне місце.
Аналіз останніх досліджень. Творчість, творча активність
особистості, зокрема вчителя, належить, як свідчить проведене
дослідження, до найбільш розроблених педагогічних проблем. Так, у
загальнонауковому плані творчість є предметом дослідження В. Андреєва,
М. Бердяєва, Я. Пономарьова, С. Сисоєвої. Питанню творчих умінь і їх
формуванню в процесі навчальної діяльності в середній школі та вищому
навчальному закладі приділяли увагу Ю. Алієв, М. Кержинцев, В. Орлов,
М. Фрумкін. Окремі аспекти досліджуваної проблеми в історикопедагогічному контексті знайшли відображення в працях Н. Дем’яненко,
М. Євтуха, Т. Завгородньої та ін. Проте, доцільно було б узагальнити досвід
формування творчої активності майбутніх учителів.
Мета статті – узагальнити досвід формування творчої активності
майбутніх учителів у другій половині XIX ст.
Виклад основного матеріалу. Проблема творчої активності вчителя
завжди піднімалася в контексті визначення вимог до його особистості й
підготовки. Аналіз історико-педагогічної літератури, спадщини мислителів,
педагогів, громадських діячів минулого свідчить про давні корені цієї
проблеми. Так, інтерес до творчості, активності вчителя зафіксовано ще в
працях Сократа, Аристотеля, Я. Коменського, Д. Дідро та ін. Розглядаючи
творчість, творчу активність, як запоруку професійної діяльності вчителя,
вони пропонували різні шляхи її формування (включення особистості в
діяльність, розвиток уявлення, стимулювання саморозвитку) [1; 2].
У ході дослідження встановлено, що вся історія розвитку вітчизняної
педагогічної освіти також доводить пріоритетність творчого начала в
діяльності вчителя. Аналіз творчої спадщини педагогів досліджуваного
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періоду, історико-педагогічної літератури свідчить, що вони чітко
«вимальовували» образ творчого, активного вчителя як особистості,
небайдужої до педагогічної справи «знаючої», «багато вміючої», здатної з
власної ініціативи внести до педагогічного процесу нове, оригінальне,
самостійно вдосконалювати існуючі підручники, посібники, навчальні
програми, створювати наочні приладдя тощо.
Соціально-політичні зміни в суспільстві, починаючи з 60-х років ХІХ ст.,
спричинили зміну характеру діяльності вчителя, підвищення вимог до його
професійно-особистісних якостей. Вищезазначене зумовило розширення
мережі середніх і вищих педагогічних навчальних закладів, пошуки
оновлення змісту й методик спеціальної підготовки майбутніх учителів.
Формування творчої активності майбутніх учителів здійснювалося в
умовах інтелектуального середовища, яке створювалося завдяки натхненній,
творчій праці його кращих представників (О. Потебня, Д. Багалій, А. Лебедєв,
М. Сумцов, В. Бузескул, В. Нетушил, М. Дринов та ін.) [1; 2; 5].
Вивчення архівних документів (звітів навчальних закладів, спогадів
випускників, конспектів лекцій, науково-методичних праць ученихвикладачів, їхніх біографічних даних тощо) свідчить, що саме оригінальність,
самобутність, неповторність особистості лектора, викладача-експериментатора, дослідника стимулювали розвиток творчої активності у студентів.
У роботі наведено численні приклади, що підкреслюють це твердження.
У ході дослідження виявлено і схарактеризовано напрями і
відповідні до них засоби впливу викладачів на аудиторію в цілому і
слухачів окремо:
- навчальний (теоретико-практичний) – відбір наукового, змістовного
матеріалу, форма викладу – аналітична, діалогічна, сократична –
організація
навчально-пізнавальної
діяльності
на
засадах
взаємонавчання, активності суб’єктів навчання;
- навчально-методичний
(підготовка
підручників,
посібників,
методичних рекомендацій, порад, конспектів лекцій, навчальних
програм із курсів, що викладалися, розробка методичних прийомів
привертання уваги слухачів);
- науково-дослідний (відбір тематики і змісту науково-дослідних
завдань, проектів, екскурсій і чіткий розподіл їх серед студентів).
Вплив викладачів на студентів у контексті досліджуваної проблеми
посилювався за рахунок дотримання педагогічної етики, використання
педагогічної техніки, професійної спрямованості всіх ланок підготовки
майбутніх учителів.
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У ході дослідження встановлено, що формування творчої активності
майбутніх учителів забезпечувалося у процесі їхнього навчання, під час
педагогічної практики, завдяки застосуванню різноманітних форм і
методів: учительських бесід; читань фундаментальних праць із педагогіки;
пробних уроків; сократичних, катехизичних, акроматичних методів
викладання матеріалу, методів проблемних питань, усних творів, читань,
розгляду й обговорення картин та казок, щоденника вчителя та багато
іншого [2, 105]. Особливе місце в цьому процесі посідала лекція, яка була
пріоритетною формою організації навчально-пізнавальної діяльності
майбутніх учителів. У роботі подано як факти обмеження лекційною
системою можливостей студентів, так і дані її стимулюючої ролі в процесі
формування в них творчості й активності.
Формування творчої активності майбутніх учителів під час лекції
залежало, як свідчить проведене дослідження, від:
- викладача,
його
енциклопедичної
освіченості,
професійної
компетентності, володіння словом, ораторським мистецтвом, високою
методичною підготовкою;
- методики організації лекції, методики викладу запису (визначення
форми читання лекції (традиційна, акроматична), темпу її
проголошення, розмірності, швидкості, вірності, науковості,
образності мови;
- екскурсивне і диференційоване викладання: основна частина питань
доповідалась викладачем, а окремі з них виносилися на самостійне
вивчення студентами;
- викладання (диктування) коротких і стислих положень з докладним їх
поясненням.
Формуванню творчої активності в майбутніх учителів сприяли практичні
заняття, які, за переконанням багатьох учених і викладачів досліджуваного
періоду «допомагають застосовувати академічні знання в повсякденному
житті; стимулюють поступовий рух уперед у власному розвитку; формують
«здорові зерна» тих здібностей, без яких не може бути фахівця; знайомлять
студентів із науковою роботою, а також навчають технічним прийомам
добування істин (що потребує, як бачимо, певної активності); виступають
цінним додатковим навчальним засобом, який треба застосовувати
паралельно зі слуханням лекцій [3, 98].
Практичні заняття проводилися за різними методиками:
- заняття спеціально-навчального характеру (семінарські заняття), які
полягали в самостійній науковій роботі і спеціальних дослідженнях під
керівництвом професора. За своїм характером семінарські заняття
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представляли собою не спосіб практичного ознайомлення з різними
сторонами тієї чи іншої дисципліни, а самостійну наукову роботу;
- заняття спеціально-навчального характеру (семінарські заняття), які
полягали в самостійній науковій роботі і спеціальних дослідженнях під
керівництвом професора. За своїм характером семінарські заняття
представляли собою не спосіб практичного ознайомлення з різними
сторонами тієї чи іншої дисципліни, а самостійну наукову роботу;
- науково-практичні заняття у вузькому сенсі, які посідали місце між
семінарськими й «суто практичними» та складали «головну й
необхідну допомогу» лекційному способу викладання. На таких
заняттях майбутні вчителі обговорювали теоретичні питання, ідеї,
положення педагогів минулого, коментували їх, роз’яснювалися
документи офіційного характеру.
Особливе місце на цих заняттях займало розв’язання зі студентами
педагогічних задач на конкретних випадках (що в контексті дослідження
викликає значну увагу), реферування наукових робіт, написання рефератів
або самостійних творів.
Аналіз архівних документів дозволив констатувати важливу роль
навчально-допоміжного комплексу (бібліотека, кабінети, виставки, музеї,
обсерваторії, лабораторії тощо) в підготовці майбутніх учителів.
Реалізуючи функції впровадження наукових досягнень у практику
роботи вищої школи; розвиток у майбутніх учителів умінь і навичок
застосовувати одержані знання в науковій і практичній діяльності;
поширення наукових знань серед широких верств населення; навчальнодопоміжні комплекси сприяли формуванню морально-вольових якостей, а
також професійно-пізнавального інтересу та творчої активності.
У ході дослідження встановлено, що
- облаштування кабінетів, лабораторій для проведення лекцій,
семінарів, практичних та лабораторних занять забезпечували
студентів і викладачів необхідним обладнанням;
- організація музеїв, покликаних знайомити студентів із зразками
кращих пам’яток мистецтва різних часів і народів, сприяти розвитку
естетичних смаків;
- укомплектування бібліотек, проведення виставок, виготовлення
наочних посібників тощо вимагали від майбутніх учителів творчої
активності [4, 14].
Узагальнення результатів історико-педагогічного пошуку, аналіз
джерельної бази дає підстави зробити такі висновки.
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Установлено, що вищі педагогічні навчальні заклади України другої
половини ХІХ століття були осередками формування творчої активності в
майбутніх учителів за рахунок створення творчої інтелектуальної
атмосфери в навчально-виховному процесі, чіткої організації навчальнопізнавальної діяльності студентів, науково-дослідної роботи студентів на
засадах активності і співдружності, самостійної творчої діяльності;
створення умов для реалізації індивідуального стилю, самобутності
викладача в реальній практиці; навчально-методичного забезпечення
педагогічного процесу вищої педагогічної школи.
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РЕЗЮМЕ
О. В. Радзиевская. Из опыта формирования творческой активности будущего
учителя.
В статье обобщается опыт формирования творческой активности
будущего учителя во второй половине XIX ст. Перед высшим педагогическим
образованием ставится задача создания необходимых условий не только для
усвоения студентами педагогических знаний, но и для развития в будущих учителях
творческой активности, соответствующей концептуальности и панорамности,
поэтому одним из путей решения данной проблемы является обращение к
собранному в педагогической теории и практике высшей школы второй половины
XIX ст. опыту формирования творческой активности будущего учителя. Автор
раскрывает влияние самих преподавателей на студентов; доказывает, что
творческая активность студентов формировалась благодаря разнообразным
формам и методам обучения; констатирует важную роль обучающевспомогательного комплекса.
Ключевые слова: творческая активность, будущий учитель, формы и
методы, обучающе-дополнительный комплекс.
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SUMMARY
O. Radzievskaya. From the experience of formation of a future teacher’s creative
activity.
The experience of formation of a future teacher’s creative activity at the end of XIX
cent. is summarized in this article. Every higher pedagogical education institution has the
task of creation of necessary conditions not only for students’ mastering of pedagogical
knowledge, but also to develop future teachers’ creative activity, appropriate conceptuality,
panoramic professional thinking. So one of the ways of solving this problem is to examine the
experience of formation of a future teacher’s creative activity in pedagogical theory and
practice of higher school at the end of the XIX cent. As it has been mentioned earlier, the
term «creative activity» was examined by different ancient scholars. So the author proves
that the formation of students’ creative activity was going on in the conditions of intellectual
surroundings, which were created due to an inspiring and creative work at their lectures. The
main directions and the methods of their influence upon the audience were examined in the
article. We think that future teachers’ creative activity was formed in the process of their
study, during the pedagogical practice and due to application of different forms and
methods. A lecture took the peculiar place in the process of future teachers’ training. The
author pays attention to seminars, which were held in different ways and were very
productive in the educational process too. The analysis of archivel documents made it
possible to state the important role of educational and auxiliary сomplex (a library,
classrooms, exhibitions, museums, an observatory, laboratories etc.) in future teachers’
training. So it was found out that creative activity comprize initiative, independence,
originality, abilities for finding new decisions, desire for searching new and authors’ ways etc.
In conclusion we can say that the higher pedagogical educational establishments of Ukraine
at the end of XIX cent. were the centres of formation of a future teacher’s creative activity
due to the development of creative and intellectual atmosphere in educational process,
positive organisation of educational and scientific students’ work on the principle of activity
and cooperation, independent creative activity; the creation of conditions for realization of
individual style, a teacher’s originality in real practice; educational and methodological
support of the pedagogical process of a higher pedagogical school.
Key words: creative activity, future teacher, forms and methods, educational and
auxiliary сomplex.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
У статті визначено функції контролю сформованості методичної
компетентності студентів ‒ майбутніх філологів, узагальнено виокремлені
дослідниками функції педагогічного контролю; з’ясовано особливості кожної з
виділених функцій; розкрито шляхи їх реалізації. Аналіз наукових праць, анкетування
й опитування викладачів і студентів дозволили автору стверджувати, що
контроль сформованості методичної компетентності майбутніх філологів
передбачає здійснення таких функцій, як навчально-розвивальна, діагностичнокоригувальна, методично-прогностична, оцінювально-стимулювальна. Ефективна
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реалізація функцій контролю сформованості методичної компетентності
залежить і від його дидактичної ефективності, зокрема періодичності й
умотивованості проведення, індивідуального та диференційованого підходів.
Ключові слова: контроль сформованості методичної компетентності
майбутніх філологів, функції контролю, наслідки контролю, дидактична
ефективність контролю сформованості методичної компетентності.

Постановка проблеми. Розбудова інформаційного суспільства,
стратегія підвищення якості національної освіти та реалізація компетентнісної
парадигми актуалізують процеси модернізації навчання майбутніх філологів
як фахівців гуманітарної галузі, що матимуть широке функціональне поле
діяльності, а відтак і багатоаспектні завдання в царині дидактичної та
теоретичної філології, якісна реалізація яких залежить від рівня їхньої
підготовки у вищому навчальному закладі, цілеспрямованого впровадження
компетентнісного підходу в освіту, що передбачає результативну
спрямованість навчально-виховного процесу [8, 5–6]. Ефективна реалізація
процесу підготовки майбутніх філологів у сучасних вищих закладах освіти
можлива за умови використання науково обґрунтованого, раціонально
спланованого контролю сформованості їхньої методичної компетентності,
оскільки вміння контролювати власну навчальну діяльність ‒ один із виявів
самостійності, необхідної майбутньому педагогу-словеснику для подальшого
професійного становлення.
Аналіз актуальних досліджень. Вагомий внесок у розроблення питань,
пов’язаних із визначенням самого поняття «контроль», його видів і функцій у
сучасній лінгводидактиці зробили О. Горошкіна, В. Дороз, С. Ніколаєва,
Л. Паламар, О. Романова, О. Семеног, В. Сидоренко, Т. Симоненко та ін. Учені
визначають особливу значущість контролю та оцінки для здійснення
навчально-виховного процесу в сучасних умовах, а також підкреслюють, що
правильно організований контроль дозволяє викладачеві оцінити рівень
професійно необхідних знань, умінь і навичок студентів, активізувати їхню
самостійну роботу, скоригувати процес навчання, обираючи найбільш
адекватні його меті форми, методи та прийоми, визначити власні недоліки в
педагогічній діяльності.
Крім того, мета контролю сформованості методичної компетентності
майбутніх філологів пов’язана, передусім, із визначенням якості засвоєння
студентами навчального матеріалу, із навчанням їх прийомів
взаємоконтролю та самоконтролю, вихованням ініціативності й
відповідальності за виконану роботу [6, 87]. Якщо цілі контролю
сформованості методичної компетентності успішно реалізовані, то можна
вважати, що контроль виконав певні педагогічні функції. Зауважимо, що
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проблема реалізації функцій контролю сформованості методичної
компетентності студентів-філологів не була предметом спеціального
вивчення. Це й зумовлює актуальність нашої розвідки.
Мета статті ‒ визначити функції контролю сформованості методичної
компетентності студентів ‒ майбутніх філологів. Мета розвідки зумовила
вибір таких завдань: на основі аналізу наукових досліджень з педагогіки,
педагогічної психології й лінгводидактики узагальнити виокремлені
дослідниками функції педагогічного контролю; визначити особливості
кожної з виділених функцій; розкрити шляхи їх реалізації.
Виклад основного матеріалу. Науковці не одностайні у визначенні
функцій педагогічного контролю. Так, Н. Буханевич основними функціями
перевірки й оцінювання навчальних досягнень вважає діагностичну,
коригувальну, прогностичну, навчальну, розвивальну, виховну і
стимулювально-мотиваційну функції [5, 3–4].
А. Алексюк [1] і Ю. Бабанський [3] виокремлюють такі функції
контролю: освітня, діагностична, виховна, чи функція стимулювання;
вимірювальна та оцінна; розвивальна; прогностично-методична, чи
керівна.
Серед низки функцій контролю, теоретично обґрунтованих у
психолого-педагогічній літературі, особливе значення, на думку
В. Бочарнікової, мають навчальна, стимулювальна та контролююча
функції, реалізація яких дозволяє обрати оптимальні шляхи організації
навчання, створити умови для продуктивного контролю за рівнем знань,
умінь і навичок студентів [4, 5].
Т. Туркот [12] вважає, що педагогічний контроль виконує такі функції:
навчальну
(освітню),
діагностично-коригувальну,
оцінювальну,
стимулюючу, розвивальну, виховну і прогностично-методичну, що
стосується і викладача (який отримує досить точну інформацію про ефективність своєї діяльності), і студентів, оскільки вибір оптимальної методики
навчання, удосконалення методів навчання, може суттєво вплинути на
кінцевий результат ‒ якість професійної підготовки випускника ВНЗ.
Найбільш повний перелік функцій контролю подає Л. Артемова,
виділяючи зокрема такі: навчальну, освітню, розвиткову, виховну,
діагностичну, оцінювальну, скеровуючу, коригувальну, стимулюючу,
управлінську, прогностично-методичну. Дослідниця вважає, що остання з
перерахованих функцій ‒ прогностично-методична ‒ зорієнтована на
подальші успіхи і перспективи. На нашу думку, зміст цієї функції вимагає
такого доповнення: добір найбільш ефективних форм, методів, прийомів і
засобів не лише навчання, але й контролю [2, 3]
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В. Манько зазначає, що в реальному навчально-виховному процесі
всі функції тісно переплітаються між собою і їх виділення має досить
умовний характер. Виконаний аналіз дозволив науковцю виділити такі
функції контролю: контролюючу, навчальну, діагностико-коригуючу,
стимулюючо-мотиваційну [9, 66–67].
На думку А. Есаулова, контроль реалізує контролюючу, стимулюючу,
навчальну, виховуючу, розвиваючу, перевіряючу, активізуючу, закріплюючу,
повторюючу, коректуючу, оптимізуючу, караючу, оцінюючу, залякуючу,
констатуючу, комунікативну, діагностичну, дисциплінуючу, керуючу
функції [7, 347–353].
Отже, дослідники виділяють понад 20 функцій контролю навчальної
діяльності, зокрема такі: контролюючу, стимулюючу, навчальну, освітню,
виховну,
розвивальну,
перевіряючу,
активізуючу,
закріплюючу,
повторюючу, коректуючу, коригувальну, оптимізуючу, караючу, оцінну,
залякувальну, констатуючу, комунікативну, діагностичну, дисциплінуючу,
керуючу, зворотного зв’язку тощо. Виділені функції взаємопов’язані, проте
деякі з них, на нашу думку, дублюють одна одну, а виділення окремих
функцій є невиправданим і сумнівним, наприклад таких: залякувальної,
перевіряючої, дисциплінуючої, караючої тощо.
З метою ранжування функцій контролю ми провели анкетування
викладачів і студентів філологічних факультетів. Більшість опитаних
викладачів найвагомішими для ефективної реалізації контролю
сформованості методичної компетентності вважають стимулюючу,
навчальну, розвивальну, діагностичну, коригувальну, оцінну, методичну і
прогностичну функції. Студенти ж звернули особливу увагу на оцінну,
контролюючу, навчальну, стимулюючу, методичну й коригувальну функції.
Під час опитування респонденти так обґрунтували свій вибір:
«Прогностична функція дозволяє окреслити шляхи майбутнього розвитку,
так звані перспективи, адже стояти на місці ‒ це не позиція вчителя. Він
зразок для наслідування, а зразок повинен прагнути до ідеалу» (Настя Г.,
студентка ІІІ курсу), «Серед пропонованих функцій контролю перше місце
належить оцінній функції, оскільки саме завдяки їй можна визначити ‒ знає
студент чи не знає» (Тетяна К., студентка ІV курсу); «На мою думку,
діагностична, коригувальна і методична функції контролю ‒
найважливіші, оскільки відповідно дозволяють визначити рівень
сформованості компетентності, скоригувати власну навчальну
діяльність і дії студентів, з’ясувати прогалини в їхніх знаннях, обрати
найефективніші методи, прийоми, форми й засоби не лише навчання, але й
контролю» (Людмила П., викладач, канд. пед. н.).
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Отже, ґрунтовний аналіз виділених науковцями функцій
педагогічного контролю, результати анкетування й опитування викладачів і
студентів філологічних факультетів дозволяють нам стверджувати, що
контроль сформованості методичної компетентності майбутніх філологів
передбачає здійснення таких функцій:
- діагностично-коригувальної, сутність якої полягає в отриманні
інформації про помилки й прогалини в знаннях і вміннях студентів,
визначенні причин їх виникнення, усуненні самостійно або за допомогою
викладача. Результати діагностичних перевірок дають змогу викладачеві
скоригувати процес формування методичної компетентності. Водночас
результати контролю дозволяють спрогнозувати, розвиток яких
пізнавальних дій вимагає подальшого вдосконалення;
- методично-прогностичної, мета якої ‒ отримати найбільш
достовірну інформацію про результативність процесу формування
методичної компетентності, спрогнозувати напрями подальшої роботи,
обрати найбільш ефективні форми, методи, прийоми та засоби не лише
навчання, але й контролю. Разом із тим, реалізація цієї функції дозволяє й
викладачеві проаналізувати власну педагогічну діяльність, визначити
шляхи її вдосконалення;
- навчально-розвивальної, що реалізується шляхом прямого
застосування різних форм контролю (тести, усне опитування, екзамен,
контрольна робота тощо) з метою повторення, закріплення набутих знань,
умінь і навичок, їх усвідомлення, уточнення, доповнення й
опосередкованого оволодіння методикою проведення цих форм контролю
студентами ‒ майбутніми філологами. Під час застосування групових форм
контролю, наприклад, усного опитування, студент матиме змогу порівняти
свої знання з професійно орієнтованих дисциплін із відповідями
одногрупників, скоригувати набуті вміння й навички, виправити помилкові
твердження. До того ж, контроль навчає студентів раціонально планувати
навчальний час, вимагає активізації уваги, пам’яті, мислення, уяви, умінь і
навичок аналізувати, порівнювати, зіставляти й узагальнювати набуті
знання з професійно-орієнтованих дисциплін;
- оцінювально-стимулювальної, що полягає у визначенні показників
контролю сформованості методичної компетентності, а це, у свою чергу,
стане підставою для аналізу процесу навчання. Крім того, результати
контролю діяльності студентів можуть бути стимулом для вдосконалення
їхніх професійних умінь і навичок, розвитку відповідальності за власні дії,
дозволяють створити атмосферу конкуренції, сформувати пізнавальні мотиви
для вдосконалення методичної компетентності.
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Реалізація виділених функцій повинна бути взаємозумовленою і
взаємопов’язаною, оскільки, з одного боку, «змусити вчитися, застосовуючи
лише засоби системи контролю, неможливо, з іншого боку – контроль є
найнеобхіднішим і найскладнішим інструментом в організації навчання, в
його регулюванні, у виборі прийомів роботи й характеру добору навчального
матеріалу для занять, у диференціації завдань» [9, 67].
Спостереження за навчальним процесом також переконують, що від
ефективного здійснення виділених функцій контролю залежать не лише
наслідки контролю, які можуть бути і позитивними, і негативними, але й
організація процесу формування методичної компетентності студентів
загалом. Так, позитивні результати стимулюють актуалізацію пізнавальності
діяльності студентів, підвищують самооцінку, натомість негативні ‒ дають
змогу критично оцінити власні знання, вміння і навички, виявити прогалини,
визначити напрями подальшого самовдосконалення.
Ефективна реалізація функцій контролю сформованості методичної
компетентності залежить і від його дидактичної ефективності, зокрема
періодичності й умотивованості проведення, індивідуального та
диференційованого підходів. Цілком погоджуємося з В. Маньком, що
«нерегулярний контроль спричиняє зменшення інтересу до навчальної
роботи; послаблення стимулів, уповільнює формування позитивних мотивів.
‹…› Частішими стають формальні оцінки навчальної діяльності …» [9, 67]. А
неуспішність як результат нерегулярного контролю, несвоєчасної допомоги і
впливу перетворюється на реальну небезпеку, що призводить до зниження
ефективності процесу формування професійних умінь і навичок студентів.
Ефективність контролю також залежить не від частоти його
проведення, а від індивідуального й диференційованого підходів, оскільки
саме вони визначають розвиток здібностей особистості до самопізнання,
саморегуляції, самоконтролю, самоорганізації, передбачають урахування
запитів та інтересів кожного в змістовому забезпеченні процесу навчання,
передбачає виважене проектування навчального процесу [8, 69].
Висновки. Отже, врахування функцій і дидактичної ефективності
контролю сформованості методичної компетентності дає змогу
викладачеві дидактично обґрунтовано та методично доцільно організувати
навчальний процес, здійснювати перевірку рівня знань, умінь і навичок
студентів ‒ майбутніх філологів із професійно орієнтованих дисциплін,
спонукати їх до самовдосконалення й самоосвіти.
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Перспективним напрямом нашого дослідження вважаємо
визначення особливостей використання самоконтролю як ефективної
форми перевірки сформованості методичної компетентності студентів ‒
майбутніх філологів.
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РЕЗЮМЕ
Л. Ю. Симоненко. Реализация функций контроля сформированности
методической компетентности будущих филологов.
В статье определены функции контроля сформированности методической
компетентности студентов ‒ будущих филологов, обобщены выделенные
исследователями функции педагогического контроля; выяснены особенности
каждой из выделенных функций; раскрыты пути их реализации. Анализ научных
работ, анкетирование и опросы преподавателей и студентов позволили автору
утверждать, что контроль сформированности методической компетентности
будущих филологов предусматривает реализацию таких функций, как учебноразвивающая,
диагностико-коррекционная,
методически-прогностическая,
оценочно-стимулирующая.
Эффективная
реализация
функций
контроля
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сформированности методической компетентности зависит и от его
дидактической эффективности, в частности периодичности и мотивированности
проведения, индивидуального и дифференцированного подходов.
Ключевые
слова:
контроль
сформированности
методической
компетентности будущих филологов, функции контроля, последствия контроля,
дидактическая эффективность контроля сформированности методической
компетентности.
SUMMARY
L. Symonenko. Implementation of the functions of control over formation of future
philologists’ methodological competence.
The publication defines the functions of control over formation of methodological
competence of students - future philologists, functions of pedagogical control, generally
distinguished by researchers; defines the characteristics of each of the functions defined;
reveals the ways to implement them.
The analysis of scientific papers, questionnaires and surveys of teachers and students
allows the author to state that control over formation of methodological competence of
future philologists involves implementing such functions as training and developing
(implemented by direct application of various forms of control aiming to revise, consolidate
knowledge and skills gained, their understanding, clarifying, supplement and indirect
mastering of the methods of conducting these forms of control by students), diagnostics and
correction (allows getting information about the errors and gaps in knowledge and skills of
students to determine their causes, eliminate on their own or with the help of the teacher),
methodological expectations (allows obtaining the most accurate information regarding the
effectiveness of the process of forming of methodological competence, foresee the directions
of further work to choose the most effective forms, methods, techniques and tools not only of
education, but also control), evaluation and stimulation (the one to determine the
parameters of control over formation of methodological competence, which, in turn,
becomes the basis to analyse the learning process).
The effective implementation of the control functions defined influences not only on
its results, which might be positive or negative, but the organization of the process to form
methodological competence of students in general. Thus, the positive results stimulate
updating the students’ cognition, improve self-esteem, while negative ones make it possible
to assess objectively their own knowledge and skills, find the gaps, identify the directions for
further improvement. However, the effective implementation of the functions of control over
formation of methodological competence is influenced by didactic effectiveness, including
the frequency and motivation for conducting, individual and differentiated approaches.
Key words: control over formation of methodological competence of future
philologists, functions of control, results of control, didactic effectiveness of control over
formation of methodological competence.
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Євпаторійський інститут соціальних наук,
РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯК УМОВИ ЩОДО ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ
У статті розглядається соціально-юридичний підхід до визначення категорії
«делінквентна поведінка», що дозволить облегшити діагностику «делінквентної
поведінки» з метою своєчасного застосування профілактичних заходів. Показано
результати аналізу поглядів учених на зміст категорії «делінквентна поведінка», під
якою розуміється поведінка, при якій неповнолітні здійснюють «протиправні
вчинки», які мають зовнішні ознаки «правопорушень», але за які вони не можуть
нести юридичну відповідальність у силу того, що в них не наступив стан юридичної
«дієздатності». Визначено ознаки «делінквентної поведінки», що дозволяє
відрізняти її від інших видів поведінки, що відхиляється. Здійснено обґрунтування
видів «делінквентної поведінки».
Ключові слова: «делінквентна поведінка», правопорушення, ознаки
правопорушення, громадська небезпека, протиправність, дієздатність, винність,
караність.

Постановка проблеми. Ґрунтовне й аргументоване теоретичне та
практичне осмислення проблеми профілактики делінквентної поведінки в
соціально-педагогічній теорії та практиці аргументовано наявністю складності
як у теоретичному, так і в практичному плані. Теоретична складність полягає
в тому, що останнім часом проблема соціально-педагогічної профілактики
делінквентної поведінки не була окремим предметом наукових досліджень,
що призвело до недостатньої розробленості науково-педагогічних теорій.
Позитивним моментом є те, що в Україні останнім часом з’явилися
дослідження в таких галузях, як педагогіка, психологія, соціологія
правознавство, в яких розкривають окремі аспекти питання щодо
профілактики делінквентної поведінки. Однією з існуючих проблем є
проблема визначення як категорії «делінквентна поведінка», так і її видів.
Аналіз актуальних досліджень. Категорія «делінквентність»
запозичена із зарубіжної соціології та кримінології й активно
використовуються у вітчизняних дослідженнях, присвячених проблемі
відхилень у поведінці.
Категорія «делінквентність» (delinquency) є родовою для визначення
соціально-негативної поведінки, що пов’язана з порушенням правових та
інших (моральних, етичних) норм, а юридичний термін «делінквентність»
широко поширений у міжнародному праві, а також у кримінології й
законодавстві США, Великобританії та країн Західної Європи.
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Слід зауважити, що термін «делінквентність» не застосовується за
кордоном до визначення категорії «злочинність». Так, у англійській мові
злочин, злочинність позначаються словом «crime», а термін
«делінквентність» (delinquency) має багатозначне й широке тлумачення.
Основні його значення: 1) невиконання обов’язків; порушення (договору,
закону); правопорушення; 2) акт делінквентної поведінки; 3) провина,
упущення, провинність [1, 152].
Визначення категорії «делінквентна поведінка» розглядається в працях
Г. Айзенка, А. Бандури, А. Блау, Р Бриге, Р. Вирт, Ф. Редла, Г. Каплан,
С. Колинс, М. Клинард, І. Найт, В. Скиннер, Э. Сталкен, Р. Уолтере,
Д. Уинеманна, Д. Шорт, А. Эйчхорна та інших. У загальному сенсі основне
значення категорії «делінквентна поведінка» за кордоном відображує
зневагу обов’язками, провину; друге ж значення поняття «злочинність»
вживається рідше й у низці його синонімів виражає найменшу міру
серйозності злочину.
У вітчизняному законодавстві та юриспруденції терміни
«делінквентна поведінка», «делінквентність» не застосовується. Але в
гуманітарний науках, таких, як «Соціальна педагогіка», «Юридична
психологія», «Девіантологія», «Соціологія» тощо, термін «делінквентна
поведінка» використовується для позначення однієї з форм поведінки, що
відхиляється, але дослідники надають різне тлумачення цієї категорії.
Істотно різняться думки авторів щодо визначення типів «делінквентної
поведінки», до якої відносять: агресивно-насильницьку поведінку,
включаючи образи, побої, підпали, садистські дії, спрямовані, в основному,
проти особистості людини; корислива поведінка, включаючи дрібні
крадіжки, здирство, угони автотранспорту й інші майнові посягання,
пов'язані з прагненням отримати матеріальну вигоду; поширення і продаж
наркотиків (І. Галагузова [2, 216]); агресивну, насильницьку та ворожу
поведінку, дрібні порушеня морально-етичних норм, що не досягають
рівня злочину (О. Змановська [3]); провини, систематичні прогули шкільних
занять, порушення суспільних норм поведінки, дрібне хуліганство,
жебрацтво (П. Коєва, Й. Стоіменов та М. Стоіменова [4]; бешкетування,
хуліганство, вандалізм (В. Оржеховська та Т. Федорченко [5, 43]);
систематичні пропуски занять, порушення суспільних норм поведінки,
дрібне хуліганство, крадіжки, бійки, відбирання грошей і речей (Д. Єнікєєв,
Е. Крайніков [6]); дрібні антигромадські дії, що не спричиняють за собою
карної відповідальності (А. Лічко [7, 52]) тощо.
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Отже, у загальному сенсі можна констатувати певну невизначеність: поперше – щодо визначення категорії «делінквентна поведінка»; по-друге –
щодо форм проявів «делінквентної поведінки». Таким чином метою статті є
соціально-юридичне обґрунтування визначення поведінкових форм проявів
категорії «делінквентна поведінка».
Виклад основного матеріалу. Існуюча наука демонструє певне
різноманіття думок щодо визначення категорії «делінквентна поведінка», яке,
на нашу думку, можливо подолати якщо здійснити аналіз її загальних
складових. До таких складових можна віднести: 1) «делінквентна
поведінка» – це завжди поведінка, що відхиляється від норми;
2) «делінквентна поведінка» – це поведінка, що порушує встановлені законодавством правові норми; 3) категорія «делінквентна поведінка» складається з
окремих поведінкових актів, що демонструють представники певних вікових
категорій. При цьому науковці мають схильну думку щодо визначення першої
та другої ознаки, щодо третьої ознаки – думки істотно різняться.
Слід зауважити, що у психолого-педагогічних науках кримінологічний
погляд на категорію «правопорушення» практично не враховується, а ця
категорія розглядається лише для відображення: 1) поведінки що
відхиляється; 2) негативного соціального явища; 3) для зазначення
кінцевого результату поведінкової програми. На нашу думку, неврахування
юридичних аспектів у трактуванні категорії «правопорушення» призводить
до появи певної неоднорідності у трактуванні як категорій «делінквентна
поведінка», так і «делінквентність».
У кримінології для позначення вчинків, які порушують встановлені
законодавством правові норми, застосовують категорії «правопорушення» чи
«злочин». У Карному Кодексі України [8, 49–57] під «правопорушенням»
розуміється антигромадське діяння, що завдає шкоди суспільству і що тягне
юридичну відповідальність (адміністративну, цивільну, дисциплінарну або
карну). Залежно від характеру правопорушень, міри їх шкідливості й
небезпеки для громадських стосунків, а також від характеру вживаних
санкцій за їх здійснення всі правопорушення діляться на злочини й провини.
Сучасна юридична наука наголошує, що правові відносини, як складне
явище соціальній дійсності, складаються з різних елементів: суб’єктів і
об’єктів. Склад правопорушення включає чотири елементи: об’єкт і суб’єкт
правопорушення, об’єктивну та суб’єктивну сторони. Ця система найбільш
загальних, типових та істотних ознак у єдності необхідна для притягнення
особи до відповідальності, відсутність хоча б однієї з них робить це
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неможливим. Отже, у загальноюридичному плані для класифікації діяння як
правопорушення, повинні бути присутні чотири обов’язкові ознаки:
1) громадська небезпека; 2) протиправність; 3) винність; 4) караність.
Суб’єктом правопорушення може бути тільки осудна особа, тобто
особа, яка під час здійснення діяння, передбаченого Карним
кодексом [8, 75], могла усвідомлювати свої дії і керувати ними, а суб’єктивна
сторона правопорушення втілена в понятті «дієздатність». На нашу думку, є
очевидним, що юридичне тлумачення категорії «правопорушення» дозволяє
більш критично розглядати визначення категорії «делінквентна поведінка»,
яка існує в сучасній психолого-педагогічній теорії та практиці.
У цілому під «делінквентною поведінкою» ми будемо розуміти таку
поведінку, при якій неповнолітні здійснюють «протиправні вчинки», які
мають зовнішні ознаки «правопорушень», але за які вони не можуть нести
юридичну відповідальність у силу того, що в них не наступив стан
юридичної «дієздатності».
Якщо спиратися на це визначення, можна стверджувати, що змістовий
склад «делінквентної поведінки» як «протиправної» поведінки неповнолітніх
повинен корелювати з об’єктивним описом правопорушень, що входять до
Кримінального кодексу України та кодексу України про адміністративні
правопорушення. Отже, «делінквентна поведінка» має відображати змістові
складові опису дій, які законодавство визнає як правопорушення.
Таким чином, ми вважаємо, що до зовнішніх проявів «делінквентної
поведінки» можна віднести поведінкові прояви, що описані:
1) у «Кримінальному кодексі України» [9] – навмисне важке нанесення
тілесних пошкоджень (ст. 121, ст. 122, ст. 125), побої та катування (ст. 126),
тортури (ст. 127), загроза вбивством (ст. 129), зґвалтування (ст. 152),
порушення недоторканості приватного життя (ст. 182), крадіжка (ст. 185),
грабіж (ст. 186), розбій (ст.187), здирство (ст. 189), шахрайство (ст. 190),
незаконне привласнення чужого майна (ст. 193), умисне знищення або
ушкодження майна (ст. 194, ст. 196), загроза знищення майна (ст. 195),
придбання, отримання, зберігання або збут майна, отриманого злочинним
шляхом (ст. 198), неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян,
знищення або ушкодження об’єктів власності (ст. 259) та інші.
2) у «Кодексі України про адміністративні правопорушення» [9]: дрібне
розкрадання чужого майна (ст. 51), безквитковий проїзд (ст. 135), дрібне
хуліганство (ст. 173), поширення неправдивих чуток (ст. 173–1), палінь
тютюнових виробів у заборонених місцях (ст. 175–1), розпивання пива,
алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або
поява в громадських місцях у п’яному стані (ст. 178), азартні ігри, ворожіння в
громадських місцях (ст. 181), заняття проституцією (ст. 181–1) та інше.
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У цілому, соціально-юридичний підхід до визначення форм прояву
«делінквентної поведінки» дозволить облегшити діагностику «делінквентної
поведінки» з метою своєчасного застосування профілактичних заходів.
Висновки: проведене нами дослідження дозволяє конкретизувати
визначення категорії «делінквентна поведінка», під якою розуміється
поведінка, при якій неповнолітні здійснюють «протиправні вчинки», які
мають зовнішні ознаки «правопорушень», але за які вони не можуть нести
юридичну відповідальність у силу того, що в них не наступив стан
юридичної «дієздатності». Щоб констатувати «делінквентну поведінку» в
неповнолітнього, необхідно, щоб зовнішнє вона співпадала з об’єктивним
описом правопорушень, що входять до «Кримінального кодексу України»
та «Кодексу України про адміністративні правопорушення».
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РЕЗЮМЕ
М. А. Чуносов. Проблема классификации видов делинквентного поведения как
условие её профилактики.
В статье рассматривается социально-юридический подход к определению
категории «делинквентное поведение», что позволяет облегчить диагностику
«делинквентного
поведения»
с
целью
своевременного
применения
профилактических мер. Показаные результаты анализа взглядов ученых на
содержание категории «делинквентное поведение», под которым понимается
поведение, когда несовершеннолетние совершают «противоправные поступки»,
которые имеют внешние признаки «правонарушений», но за которые они не могут
нести юридическую ответственность в силу того, что у них не наступило
состояние юридической «дееспособности». Определены признаки «делинквентного
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поведения», что позволяет отличать ее от других видов отклоняющегося
поведения. Обоснованы виды «делинквентного поведения».
Ключевые слова: «делинквентное поведение», правонарушение, признаки
правонарушения, общественная опасность, дееспособность, виновность,
наказуемость.
SUMMARY
M. Chunosov. The problem of classification of delinquent behavior as a condition of
prevention.
The article investigated determination of the category «delinquent behavior». The results
of analysis of the views of scientists on «delinquent behavior» are shown. Social and legal
definitions of the category «delinquent behavior» are given. The signs of «delinquent behavior»
are described, it allows to distinguish it from other types of behavior, that deviates.
In social science category «crime» almost is not taken into account, and this category
is being investigated only for reflection as: 1) a form of behavior; 2) a social phenomenon;
3) to indicate the program behavior. This has led to a certain heterogeneity in the
interpretations of «delinquent behavior» and «delinquency».
In criminology, to refer to acts, that violate legal norms established by law,
«misconduct» or «crime2 are used. For the classification of the crime four obligatory signs
must be present: 1) a public danger; 2) megal actions; 3) guilt; 4) punishability. In general,
under the «delinquent behavior» we understand such behavior, which has outward signs of
the «crime», but for which they bear no responsibility.
Therefore, we have investigated that under «delinquent behavior» can be understood
behavior that matches the description in the «Criminal Code of Ukraine» and «Administrative
Code of Ukraine». In the «Criminal Code of Ukraine» it refers to: injuries, beatings, torture,
threat, rape, invasion of privacy, stealing, robbery, murder, extortion, fraud,
misappropriation of property of a stranger.
In the «Code of Administrative Offences»: small robbery of the property, passing
without a ticket, misconduct, dissemination of false rumors, smoking tobacco products in
prohibited areas, the use of alcoholic beverages in places prohibited by law, or the
appearance in public in a state of intoxication, risky games prostitution, violation of silence in
settlements and public positions, untruthful calls etc.
Key words «delinquent behavior», offense, signs of offense, public danger, capacity,
guilt, punishability.
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РОЗДІЛ IV. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
УДК 378.147
Е. А. Калмыкова
Курский государственный университет

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
МАСТЕРСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА»
В статье показана специфика формирования профессиональных компетенций
у студентов, обучающихся по направлению Специальное (дефектологическое)
образование, профиль «Специальная психология» в рамках изучения дисциплины
«Профессиональное мастерство специального психолога». Показана специфика
отбора и структурирования учебного материала, исходя из особенностей
профессиональной деятельности специального психолога, анализа видов
профессиональной деятельности. Показана специфика процесса формирования
профессиональной компетентности специального психолога, работающего с
лицами с ограниченными возможностями здоровья, через задачи данного курса.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, специальное
(дефектологическое) образование, специальный психолог, лица с ограниченными
возможностями здоровья.

Постановка проблемы. В настоящее время одной из важнейших задач
высшего
профессионального
образования
является
оптимизация
взаимодействия с рынком труда, повышение конкурентоспособности
специалистов, обновление содержания, методологии и соответствующей
среды обучения. Для решения вышеперечисленных задач в систему высшего
профессионального образования внедрен компетентностный подход.
Изменение образовательной парадигмы современного общества
предполагает рост интегративности образовательного пространства,
увеличение степени его открытости, что, естественно, приводит к
необходимости реализации самых разнообразных моделей и технологий
образования, формирования новых компетенций.
В соответствии с федеральным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению подготовки «Специальное
(дефектологическое) образование» проблема реализации компетентностного подхода является актуальной в подготовке профессионалов,
работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Помимо профессиональных задач, в соответствии с видами
профессиональной деятельности и профилем подготовки (в рамках нашей
работы мы рассматриваем профиль «Специальная психология»), которые
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обозначены в ФГОС ВПО важной задачей профессионального образования
в рамках компетентностного подхода является подготовка специального
психолога,
который
будет
конкурентноспособным
на
рынке
образовательных услуг, компетентным, свободно владеющим своей
профессией и ориентирующимся в смежных областях деятельности, будет
готов к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности, способен работать в области
инклюзивного образования [7, 3].
Анализ актуальных исследований. Проблема компетентностного
подхода в образовании нашла отражение в работах И. А. Зимней,
А. Г. Каспржак, А. В. Хуторского, М. А. Чошанова, С. Е. Шишова и др.,
которые отмечают, что отличие компетентного профессионала от
квалифицированного состоит в том, что «первый не только обладает
определенным уровнем знаний, умений, навыков, но способен
реализовать и реализует их в работе» [2, 15; 4, 8].
Кратко остановимся на анализе различных взглядов на
компетентностный подход.
Е. Я. Коган [3, 18] считает, что этот подход требует, прежде всего,
пересмотра отношения к позиции учителя и обучению учащихся.
А. Г. Бермус [1, 24] подчеркивает, что компетентностный подход
предполагает опору или заимствование понятийного и методологического
аппарата из уже сложившихся научных дисциплин.
Проблема изучения компетентностного подхода в области высшего
образования предполагает анализ двух базовых дефиниций:
1) компетенция, которая рассматривается как совокупность
взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов);
2) компетентность как владение, обладание человеком
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение
к ней и предмету деятельности.
В нашем исследовании мы опирались на теоретические положения о
роли специального обучения лиц с ОВЗ (Л. С. Выготский, В. И. Лубовский,
Н. Н. Малофеев, О. С. Никольская и др.); о роли педагога в становлении и
развитии личности человека с нарушениями в развитии (В. В. Воронкова,
С. Д. Забрамная, В. З. Кантор, Е. А. Медведева, Н. Д. Шматко и др.); об
организации и содержании профессионального образования педагоговдефектологов
(А. А. Дмитриев,
Е. Т. Логинова,
Н. М. Назарова,
М. Н. Перова, Б. П. Пузанов, И. М. Яковлева и др.).
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Ориентация на работы А. Г. Литвак, А. Н. Ростовцева, В. Я. Ляудис,
В. Д. Шадрикова и др. имела значение для рассмотрения проблем
подготовки профессионалов в области специального (дефектологического)
образования.
В рамках компетентностного подхода специальный психолог должен
уметь самостоятельно решать проблемы в области специального
(дефектологического) образования на основе использования социального
опыта, элементом которого является и собственный опыт обучающихся.
Мы согласны с мнением ученых, которые рассматривают
образовательную компетенцию как «совокупность смысловых ориентаций,
знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к
определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых
для осуществления личностно и социально-значимой продуктивной
деятельности». Образовательные компетенции включают: ключевые
(реализуемые на метапредметном, общем для всех предметов содержании);
общепредметные (реализуемые на содержании, интегративном для
совокупности предметов, образовательной области); предметные
(формируемые в рамках отдельных предметов) [5, 7].
Для реализации компетентностного подхода необходимо разработать
модель формирования общих и профессиональных компетенций.
Остановимся подробно на модели подготовки бакалавров и магистров
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование». В
настоящее
время
на
дефектологическом
факультете
Курского
государственного университета идет подготовка по следующим профилям и
магистерским программам: «Специальная психология», «Логопедия»,
«Олигофренопедагогика».
Анализ работ в области подготовки педагогических кадров и
педагогической
модели
подготовки
(С. М. Редлих,
А. В. Филинов,
А. И. Тимошенко, С. В. Божедомова, В. С. Лазарев, Н. Н. Ставринов), а также
специфика работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
позволила нам выделить целевой, содержательный, процессуальный и
оценочно-результативный компоненты модели подготовки кадров по
направлению «Специальное (дефектологическое) образование» к
деятельности в условиях инклюзивного образования [4, 8].
Целевой компонент предполагает формулирование цели и задач
специального (дефектологического) образования в условиях инклюзивного
образования.
Содержательный компонент включает овладение теоретическими
основами дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла;
математического и естественнонаучного цикла; профессионального цикла.
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Процессуальный компонент требует использования методов,
средств, форм обучения и регулирования процесса, ориентированных на
качественную
подготовку
кадров
в
области
специального
(дефектологического) образования и построения учебного процесса в
соответствии с целевым и содержательным компонентами. А также
предполагает и формирование особой культуры по отношению к
индивидуальным особенностям лиц с ОВЗ, умения адаптировать материал
с учетом их возможностей.
В свою очередь оценочно-результативный компонент характеризуется
показателями и уровнями готовности бакалавра и магистра к предстоящей
работе, с учетом особенностей построения учебного процесса и контингента
учащихся, а также готовности к повышению своей профессиональной
компетентности через самообразование.
Значимым звеном подготовки бакалавра по направлению
«Специальное (дефектологическое) образование» является овладение
дисциплинами, ориентированными на формирование компетенций в
области инклюзивного образования.
Цель статьи. В рамках нашей статьи мы остановимся на анализе
возможностей дисциплины «Профессиональное мастерство специального
психолога» в реализации компетентностного подхода по направлению
подготовки «Специальное (дефектологическое) образование».
Изложение основного материала. В соответствии с учебным планом
для профиля «Специальная психология» данный курс включен в число
дисциплин по выбору профессионального цикла ООП в 8 семестре (4 курс).
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и видах
деятельности, сформированных в процессе изучения дисциплин:
«Психология», «Специальная психология», «Педагогика», «Специальная
педагогика», «Педагогические системы обучения и воспитания детей с ОВЗ»,
а также навыки, полученные в процессе прохождения учебной практики.
Такое расположение дисциплины в учебном плане данного профиля
способствует, на наш взгляд тому, что знания, умения и навыки,
приобретенные в ходе изучения дисциплины «Профессиональное
мастерство специального психолога» могут быть использованы для
прохождения производственной практики.
Целью освоения дисциплины является изучение основных
теоретических положений об особенностях работы специального психолога с
лицами с ограниченными возможностями здоровья; подготовка
обучающегося
к
коррекционно-педагогической,
диагностико130
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консультативной,
исследовательской,
культурно-просветительской
деятельности с лицами с ОВЗ; обеспечение профессионального образования,
способствующего готовности к взаимодействию с общественными
организациями, семьями лиц с ОВЗ.
Сущностное ядро предлагаемого курса составляет сама личность
будущего специального психолога, его индивидуальное сознание и
поведение, профессионально-значимые способности и качества.
Целью изучения данной дисциплины является рассмотрение
содержание профессионального мастерства и педагогической техники в
истории развития теории и методики обучения и воспитания лиц с ОВЗ.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- определение
уровня
сформированности
профессиональноценностных ориентаций, профессиональных умений студентов и
дальнейшее их развитие для эффективной работы с лицами с ОВЗ;
- актуализация
профессионально
значимых
качеств
личности
специального психолога;
- формирование продуктивного коммуникативного поведения и
установки на саморазвитие и самосовершенствование;
- помощь в осознании и оценивании себя в роли субъекта психологопедагогического сопровождения лиц с ОВЗ;
- выработка состояния внутренней готовности к осуществлению
профессиональной деятельности специального психолога с лицами с
ОВЗ;
- развитие способности к организации коррекционно-развивающей
деятельности в условиях личностно-ориентированного подхода к
образованию и развитию лиц с ОВЗ на основе расширения
представлений
обучающихся
о
структуре
и
содержании
профессионального мастерства;
- формирование потребности в совершенствовании уровня своей
профессиональной
подготовки,
систематическом
повышении
квалификации;
- формирование у обучающихся навыков пропаганды толерантного
отношения к лицам с умственной отсталостью среди широкой
общественности.
В результате изучения дисциплины будущие специальные психологи
должны продемонстрировать овладение следующими компетенциями:
- способностью к социальному взаимодействию, сотрудничеству и
разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах,
толерантности, социальной мобильности (ОК-1);
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- способностью осознавать социальную значимость своей будущей
профессии,
обладанием
мотивацией
к
выполнению
профессиональной деятельности, способностью к эмпатии,
корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1);
- готовностью к формированию общей культуры лиц с ограниченными
возможностями здоровья и к взаимодействию с учреждениями
культуры по реализации просветительской работы с лицами и ОВЗ и
их семьями (ПК-13);
- способностью
осуществлять
работу
по
популяризации
дефектологических знаний среди населения (ПК-14) [7, 7].
Разрабатывая структуру дисциплины, мы старались включить все
разделы, которые способствовали бы формированию у будущих специальных
психологов компетенций. Остановимся кратко на каждом из них.
Раздел 1. Профессиональное мастерство педагога и педагогическая
техника. Понятие педагогического мастерства. Понятие педагогической
техники.
Личность
педагога
коррекционного
образовательного
учреждения. Историческая ретроспектива развития подходов к
содержанию педагогической техники. Основные компоненты готовности
учителя специального коррекционного образовательного учреждения.
Раздел 2. Мотивационно-ценностный компонент готовности
специального психолога как основа профессионального мастерства.
Социокультурная готовность, профессионально-личностная готовность;
профессионально-деятельностная готовность. Ценностное содержание
профессиональной деятельности специального психолога. Специфика
работы в условиях специального коррекционного образовательного
учреждения. Профессионально-ценностные ориентации как основа
педагогического мастерства. Пути овладения педагогической техникой.
Эмпатия и рефлексия в профессиональной деятельности.
Раздел 3. Техника общения специального психолога с лицами с ОВЗ
и модели общения педагога. Основы теории педагогического общения и
педагогической психологии. Механизмы и элементы общения. Функции
общения. Требования к организации педагогического общения. Этапы
построения общения специального психолога. Искусство общения в
педагогическом творчеств отечественных и зарубежных педагогов.
Культура и техника речи специального психолога. Понятие «культура
речи». Требования к организации продуктивного общения с лицами с ОВЗ.
Раздел 4. Элементы театральной педагогики и их значение в
деятельности специального психолога и педагога коррекционного
учреждения.
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Драматургия и режиссура педагогического действия. Театральное
творчество как разновидность художественной деятельности. Система
К. С. Станиславского как общепедагогическое учение. Мимика и
пантомимика. Особенности педагогического воображения. Эмпатия,
эмоциональная идентификация. Педагогическое учение К. С. Станиславского
об управлении творческим самочувствием.
Раздел 5. Самовоспитание как средство овладения профессиональным
мастерством специального психолога. Интеллектуальное самовоспитание
учителя, качество ума. Техника развития интеллекта. Самообразование как
путь
совершенствования
интеллекта.
Волевое
самовоспитание.
К. Д. Ушинский,
Л. Н. Толстой
о
самовоспитании.
Эмоциональное
самовоспитание и саморегуляция.
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, методы и формы обучения, но и инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
практические занятия, самостоятельная и научно-исследовательская работа,
лекции с элементами проблемного изложения, учебные дискуссии, ролевые
игры, решение педагогических задач.
Сущностное ядро предлагаемого курса составляет личность
будущего специального психолога, его индивидуальное сознание и
поведение, профессионально значимые способности и качества, которые
приводят к возникновению устойчивой личностной потребности в
психолого-педагогических знаниях.
Реализация компетентностного подхода в процессе изучения данной
дисциплины состоит, на наш взгляд, в том, что компетентностный подход
может разворачиваться в образовательном процессе лишь в логике
развития потребностей студентов в профессиональных знаниях.
Формирование выделенных нами компетенций предполагало
использование в работе со студентами индивидуальных бесед, групповых
дискуссий, предметом которых становились вопросы профессиональной
идеологии, содержание выполняемых упражнений, заданий и способы их
выполнения; индивидуальные особенности поведения студентов в
различных ситуациях взаимодействия с лицами с ОВЗ и т.д.
Выводы.
В
заключении
хочется
отметить,
что
курс
«Профессиональное мастерство специального психолога» имеет, на наш
взгляд, большое прикладное значение и должен быть направлен на
формирование у студентов умений и навыков управления своим
эмоциональным состоянием, техникой речи, что во многом обусловлено
спецификой работы с лицами с ОВЗ.
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Реализация компетентностного подхода является не только
длительным и многофакторным процессом, но и чрезвычайно сложным
явлением, связанным с глубинными личностными преобразованиями
будущего профессионала (специального психолога), работающего с
лицами с ограничннными возможностями здоровья.
Это задача на достаточно длительный период и требуется создания
новых условий, порождающих стремление глубже понимать особенности
работы с лицами с ОВЗ, стимулирующие искренний интерес к ребенку и
проблемам детства.
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РЕЗЮМЕ
О. А. Калмикова. Реалізація компетентнісного підходу в процесі вивчення
дисципліни «Професійна майстерність спеціального психолога».
У статті розкрито специфіку формування професійних компетенцій у
студентів, які навчаються за напрямом Спеціальна (дефектологічна) освіта,
профіль «Спеціальна психологія» у межах вивчення дисципліни «Професійна
майстерність спеціального психолога». Показано специфіку відбору та
структурування навчального матеріалу, виходячи з особливостей професійної
діяльності спеціального психолога, аналізу видів професійної діяльності. Показано
специфіку процесу формування професійної компетентності спеціального психолога,
який працює з особами з обмеженими можливостями здоров’я, через завдання
даного курсу.
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенція, спеціальна
(дефектологічна) освіта, спеціальний психолог, особи з обмеженими можливостями
здоров’я.
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SUMMARY
E. Kalmikova. Implementation of competence approach in the study of discipline
«Professional skills of special psychologist».
The article shows the specificity of formation of professional competencies in students
enrolled in the direction «Special (defectological) education», profile «Special Psychology» in
the study of the discipline «Professional skills of special psychologist».
The specificity of the selection and structuring of educational material is produced on the
basis of the features of the professional activities of the special psychological, analysis of
professional activities. The specificity of the formation of a special professional competence of a
psychologist working with persons with disabilities, through the tasks in this course is shown.
The article noted that, in accordance with the professional activities and profile
«Special Psychology» the important task of professional education within the competence
approach is to prepare a special psychologist who will be competitive in the educational
market, competent, fluent in his profession and who knows the related fields activities, who
is ready for continuous professional growth, social and professional mobility, able to work in
the field of inclusive education.
The article deals with the model of training in «Special (defectological) education» to
work in the conditions of inclusive education. It includes: the target, substantial, procedural
and evaluative-effective components.
Course «Professional skills of special psychologist» has practical value and is aimed at
providing the students skills to manage their emotional state, speech technology, which is
largely due to the specifics of working with people with disabilities.
Implementation of the competency approach is a complex phenomenon associated
with the personal transformation of the future professional (special psychologist) working
with people with disabilities .
This task requires the creation of new conditions that lead to a deeper understanding
of desired features for working with individuals with disabilities, encouraging a genuine
interest in the child and the problems of childhood.
The article is designated to an important task of higher education: to optimize the
interaction with the labor market, to raise competitiveness of specialists; to update content,
methodology and appropriate learning environment. To solve the above mentioned problems
in the system of higher education is introduced the competence approach.
Key words: competence approach, competence, special (defectological) education,
special psychologist, people with disabilities.

УДК 616.89
Т. В. Соломатина
Курский государственный педагогический университет

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ
В статье рассматриваются актуальные вопросы психолого-педагогического
сопровождения ребенка с ОВЗ в семье. Исследуется создание системы психологопедагогических условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и
личностному росту детей в социуме.
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Психологическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья рассматривается как комплексная технология психологической поддержки
и помощи ребёнку, родителям и педагогам в решении задач развития, обучения,
воспитания, социализации со стороны педагога-психолога. Особое внимание
уделяется работе с родителями данной категории детей.
Ключевые слова: адаптация, реабилитация, психолого-педагогическое
сопровождение, дети с ограниченными возможностями здоровья, интеграция,
коррекционно-развивающая работа, семья, социализация.

Постановка проблемы. Одной из актуальных задач современного
российского общества является оказание социальной и педагогической
помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Дети с ОВЗ – это дети, «имеющие значительные ограничения
жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации». При
неуклонном росте числа таких детей необходимо внимание к каждому из
них. Это требует от педагогической общественности развития
взаимоотношений образовательной системы и семьи.
В отечественной литературе проблема психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями в семье
разработана недостаточно. Наиболее слабым местом исследования
данной проблемы является отсутствие работ, разрабатывающих данную
тему системно, во взаимосвязи с различными аспектами.
Недостаточно также изучена как проблема совершенствования
системы
психолого-педагогического
сопровождения
детей
с
ограниченными возможностями в целом, так и другие аспекты
рассматриваемой темы. Очень мало работ, посвященных региональным
аспектам психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и
оптимизации управления этим процессом.
К сожалению, на сегодняшний день в России не разработана
целостная, эффективная система психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями, которая предусматривает
включение их в социум, создание возможности удовлетворения их основных
потребностей, реализацию их интересов.
Таким образом, актуальность избранной темы определяется не
только ее общественной значимостью на современном этапе развития
нашей страны, но и недостаточной научной разработанностью проблемы.
Анализ актуальных исследований. Истоки исследования социальнопсихологического сопровождения детей с ОВЗ были заложены в трудах
таких ученых, как П. Блонский, П. Каптерев, Я. Корчак, К. Заблоский,
К. Кирейчик и др.
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Вопросам, затрагивающим теорию и практику социальнопсихологического сопровождения детей-инвалидов, посвящены работы
В. Астапова, О. Лебединского, Б. Шапиро, Л. Грачева, Н. Дементьевой,
Э. Устинова, Е. Холостовой, А. Осадчих, О. Павленко, Д. Туболева,
Л. Храпплина и др.
Проблемы распространенности инвалидности среди детей, ее
структуры, организационные проблемы и региональные особенности
данного явления нашли частичное отражение в работах М. Никитиной,
Р. Игнатьевой, Э. Танюхиной и А. Свинцова, А. Баранова, Г. Тарасовой,
А. Ахмедова и других ученых.
Цель статьи. Целью данной статьи является исследование вопроса
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях семьи.
Достижение данной цели связано с рядом задач:
1) раскрыть основные проблемы детей с ограниченными
возможностями и их семей;
2) проанализировать
возможности
психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями в условиях семьи;
3) исследовать
особенности
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в г. Курске;
4) разработать направления оптимизации организации психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями в
условиях семьи.
Изложение
основного
материала.
Под
психологическим
сопровождением ребенка с ограниченными возможностями можно
подразумевать движение вместе с изменяющейся личностью ребенка,
рядом с ней, своевременное указание возможных путей оптимального
развития, при необходимости – помощь и поддержка.
Целью психологического сопровождения является создание
системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной
адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе,
семье, медицинском учреждении и т.п.).
Психологическое сопровождение ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную
технологию психологической поддержки и помощи ребёнку, родителям и
педагогам в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации
со стороны педагога-психолога.
Остановимся подробнее на особенностях психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ и их родителей.
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Психологическое сопровождение – динамический про¬цесс,
целостная деятельность всех субъектов, куда включены взаимосвязанные
компоненты:
- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса
ребёнка, динамики его психического развития в процессе обучения;
- создание социально-психологических условий для личности каждого
ребёнка, успешности его обучения (базовый образовательный
компонент);
- создание специальных социально-психологических условий для
сопровождения и помощи в развитии детям с ОВЗ (в рамках
специального образовательного компонента).
В ходе нашего исследования мы обобщали опыт организации
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях семьи
и наметили возможные направления данной помощи.
Цель психологического сопровождения ребенка с ОВЗ в семье:
создание комплексной системы психолого-педагогических условий,
способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту
детей в социуме.
Основные задачи психологического сопровождения ребёнка с ОВЗ
состоят в следующем:
- определение наиболее адекватных путей и средств развивающекоррекционной работы с ребёнком;
- прогнозирование развития ребёнка и возможностей обучения на
основе
выявленных
особенностей
развития,
резервных
возможностей;
- реализация собственно психологической развивающе-коррекционной
работы.
Комплексное сопровождение ребёнка с ОВЗ в семье включает
следующие направления:
- установление партнёрских отношений с семьёй, создание атмосферы
общности
интересов,
эмоциональной
взаимоподдержки
и
практической взаимопомощи друг другу;
- повышение компетентности родителей в области коррекционной
педагогики и психологии, пробуждение интереса и желания
заниматься со своим особым ребёнком;
- формирование навыка наблюдения за ребёнком и умения делать
выводы, видеть проблемы и маленькие «победы» своего ребенка;

138

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

- помощь в усвоении родителями уверенного, доброжелательного,
спокойного стиля общения с целью обеспечения ребёнку чувства
комфортности, поддержки в домашних условиях;
- воспитание
потребности
у
родителей
обращаться
за
квалифицированной помощью к специалистам в вопросах коррекции
и воспитания, социальной защиты, медицинской и юридической
поддержки семьи ребёнка с ОВЗ.
Задачи психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в
семье:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,
обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором
образовательного и профессионального маршрута, нарушения
эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со
сверстниками, учителями, родителями;
- психологическое обеспечение образовательных программ;
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической
культуры) учащихся, родителей, педагогов.
Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения
развития детей с ОВЗ в семье является сохранение и укрепление здоровья
детей.
Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка с
ОВЗ в семье не может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком, но требует организации работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса.
Специальную работу следует вести с родителями данной категории
детей по обеспечению их необходимыми знаниями об особенностях
ребенка, оптимальных формах взаимодействия, обучению эффективным
методам помощи.
У детей с ограниченными возможностями необходимо развивать
социальную компетентность, навыки общения с окружающими.
Преодоление социальной изоляции, расширение возможностей
взаимодействия – существенное условие позитивных изменений в развитии
таких детей, совершенствования их способностей к обучению, адаптации.
Позитивная динамика связана с вовлечением родителей в
коррекционно-педагогическое воздействие, с ростом их активности и
повышением педагогической компетентности.
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В данной модели родитель выступает как активный субъект,
выполняя роль «проводника» для ребенка на всех этапах консультивнокоррекционной технологии, а также является гарантом его комфорта и
безопасности, посредником в общении с окружающими.
Многие родители хотят научиться психологически и педагогически
грамотно воспитывать своих детей, им нужны средства и методики, они
могут использовать и психотерапевтические методы на доступном для них
уровне. Совсем не обязательно давать родителям глубокие знания, но
познакомить их с основными положениями, подходами в воспитании детей,
открыто и честно осуществлять с ними взаимодействие просто необходимо.
Сопровождение семьи «особого ребёнка» – это комплекс
педагогических, коррекционных, психологических технологий развития,
поддержки и помощи семье, которые представляют собой организованное
тесное взаимодействие сопровождающих и сопровождаемых (дети с ОВЗ, их
родители или законные представители).
Содержание
психолого-педагогического
сопровождения
реализовалось через основные направления, включающие развивающую и
коррекционную работу, консультирование и просвещение родителей.
Задачами психолого-педагогического сопровождения являлись:
- изучение личности ребенка и его родителей, системы их отношений;
- анализ мотивационно-потребностной сферы ребенка и членов его
семьи;
- развитие и совершенствование коммуникативных функций,
эмоционально-волевой регуляции поведения;
- формирование
и
стимулирование
сенсорно-перцептивных,
познавательных процессов у детей;
- формирование адекватных родительских установок на заболевание и
социально-прихологические проблемы ребенка путем активного
привлечения родителей в психокоррекционный процесс;
- развитие коммуникативных навыков в процессе совместной
деятельности детей и взрослых, актуальных форм сотрудничества и
взаимодействия с семьей;
- повышение мотивации семьи на решение проблем ребенка, оказание
ему помощи, поддержки.
Основные этапы процесса психологического сопровождения.
1 этап. Диагностическое сопровождение ребенка и его семьи.
Установление контакта со всеми участниками сопровождения
ребенка.
140

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

Психолого-педагогическая диагностика особенностей развития
ребенка, профилактика отклонений психического развития.
Определение модели воспитания, используемой родителями, и
диагностика их личностных характеристик (составление социальнопсихологической карты семьи).
2 этап. Оказание необходимой помощи родителям ребенка с
ограниченными возможностями (консультирование, беседы, обсуждения).
Просвещение и консультирование педагогов, работающих с
ребенком.
Психологические занятия, включающие в себя комплексы на
развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.
Проведение совместных мероприятий с родителями и детьми.
Разработка
рекомендаций,
определение
оптимальной
индивидуальной нагрузки с учетом психофизических особенностей.
3 этап. Анализ эффективности процесса и результатов
сопровождения.
Данные формы психокоррекционной и педагогической помощи
семьям позволяют научить преодолевать внутриличностные конфликты,
создавать благоприятные предпосылки для формирования в сознании
родителей
новых
мировозренческих
позиций
и
установок,
способствующих дальнейшему развитию их детей.
Выводы. Рост численности детей с ограниченными возможностями в
России сопровождается поиском путей решения основных проблем этой
группы
населения,
создания
для
них
безбарьерной
среды
жизнедеятельности, а также форм их социально-психологической адаптации
и реабилитации.
Успешной адаптации и реабилитации детей с ограниченными
возможностями способствует своевременное психолого-педагогическое
сопровождение таких детей в семье и оказание им дифференцированной
помощи.
Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка с
ОВЗ в семье не может быть ограничено областью непосредственного
взаимодействия психолога с ребенком, но требует организации работы с
педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного
процесса.
Специальную работу следует вести с родителями данной категории
детей по обеспечению их необходимыми знаниями об особенностях
ребенка, оптимальных формах взаимодействия, обучению эффективным
методам помощи.
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Таким образом, только совместные и терпеливые усилия всех
участников образовательного процесса, основанные на принципах доверия и
взаимопомощи, могут дать положительные результаты – пусть заметные
сразу не столь значительно, а рассчитанные на длительный срок. Сплочение
и общая цель способствуют личностному росту и развитию не только детей с
ограниченными возможностями, но и их родителей и даже специалистов.
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РЕЗЮМЕ
Т. В. Соломатіна. Психолого-педагогічний супровід дітей з обмеженими
можливостями здоров’я в умовах сім’ї.
У статті розглядаються актуальні питання психолого-педагогічного
супроводу дитини з ОВЗ в сім’ї. Досліджується створення системи психологопедагогічних умов, що сприяють успішній адаптації, реабілітації та особистісному
зростанню дітей у соціумі.
Психологічний супровід дитини з обмеженими можливостями здоров’я
розглядається як комплексна технологія психологічної підтримки й допомоги дитині,
батькам і педагогам у вирішенні завдань розвитку, навчання, виховання, соціалізації
з боку педагога-психолога. Особлива увага приділяється роботі з батьками даної
категорії дітей.
Ключові слова: адаптація, реабілітація, психолого-педагогічний супровід, діти
з обмеженими можливостями здоров’я, інтеграція, корекційно-розвивальна робота,
сім’я, соціалізація.
SUMMARY
T. Solomatina. The psycho-pedagogical support for children with special educational
needs in family.
In the article the questions of psycho-pedagogical support for children with special
educational needs in family are revealed. Creation of the system of psycho-pedagogical support
and adaptation, rehabilitation and personality height of children in society is investigated.
One of actual tasks of modern Russian society is providing of social and pedagogical
help to families, having children with limit possibilities of health. Children with special
educational needs are the children having considerable limitations of vital functions,
resulting in social disadaptation. At the steady height of number of such children attention is
needed to each of them. It requires from pedagogical community the development of mutual
relations of the educational system and the family.
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Psychological support of a child with limited possibilities of health is examined as a
complex technology of psychological support and help to the child, parents and teachers in
the decision of tasks of development, upbringing, education, socialization from the side of a
teacher-psychologist.
The aim of this article is research of the question of psychological-pedagogical
support of children with special educational needs in the conditions of a family.
The support of this aim is related to the row of tasks:
1) to reveal the basic problems of children with limited possibilities and their families;
2) to analyze possibilities of psychological-pedagogical support of children with
limited possibilities in the conditions of family;
3) to investigate the features of psychological-pedagogical support of children with
special educational needs in Kursk;
4) to work out directions of optimization of organization of psychological-pedagogical
support of children with limited possibilities in the conditions of the family.
The decision of the tasks of psychological-pedagogical support of a child with special
educational needs in the family can not be limited to the area of direct cooperation of a
psychologist with a child, but requires organization of work with teachers and parents as by
the participants of educational process.
The special work is necessary to conduct with the parents of this category of children
on providing their necessary knowledge about the features of a child, optimal forms of
cooperation, to educating to the effective methods of help.
For children with limited possibilities it is necessary to develop a social competence,
skills of intermingling with wider public.
Key words: adaptation, rehabilitation, psychological-pedagogical support, children
with limited possibilities of health, integration, corrective-developing work, family,
socialization.

УДК 37.015.3: 159.98
Д. В. Черенщикова
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

ПСИХОТЕХНІЧНИЙ РЕПЕРТУАР ПРОГРАМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО
СПІЛКУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ФОРМАТІ
ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ
Стаття містить обґрунтування доцільності запровадження адаптованих до
умов навчання у вищій школі інноваційних фундаментально-технологічних і
психотехнічних розробок з метою оптимізації педагогічного спілкування у ВНЗ.
Розкриваються основні положення та психотехнічний інструментарій позитивної
психотерапії, які визначають методологічну основу психологічного супроводу
особистості. У якості форми впровадження програми оптимізації педагогічного
спілкування у ВНЗ пропонується просвітницький тренінг, який розрахований на надання
інформації, оволодіння знаннями, формування вмінь і навичок, що сприятимуть
усвідомленому вибору варіантів поведінки, також на розвиток установок, усвідомлення
потреб і мотивів, підготовку фахівців, навчання спеціалістів, які працюють з молоддю у
сфері освіти, інформаційних технологій тощо.
Ключові слова: педагогічне спілкування, позитивна психотерапія, суб’єкт,
викладач, просвітницький тренінг.
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Постановка проблеми. Вища школа є тим соціальним інститутом,
який через професійну підготовку нової генерації майбутніх фахівців
забезпечує процес історичного, культурного й духовного поступу будь-якої
держави світу. Вихід національної освіти на міжнародну арену на тлі
глобалізаційних та інтеграційних тенденцій світової спільноти вимагає
інноваційної комбінації кращих вітчизняних науково-освітніх традицій з
релевантними психолого-педагогічній практиці зарубіжними теоретикометодологічними здобутками і психотехнологіями.
У контексті гуманістичної спрямованості змісту й методів вищої освіти
актуальності набуває дослідження педагогічного спілкування як різновиду
професійного спілкування педагога зі студентами, спрямованого на
вирішення завдань навчання, розвитку й виховання майбутнього фахівця.
Спілкування в освітньому середовищі ВНЗ постає засобом втілення мети й
покликання вищої професійної освіти: забезпечувати відповідно до
актуальних запитів і перспектив розвитку матеріального та духовного
виробництва суспільно значущі показники конкурентоспроможності фахівців
як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках праці.
Аналіз актуальних досліджень. Сучасні дослідники в царині психологопедагогічних наук розглядають структуру, функції, форми та стильові
характеристики педагогічного спілкування (І. Д. Бех, О. О. Бодальов,
М. Й. Боришевський,
В. М. Галузяк,
В. С. Грехнєв,
В. А. Кан-Калік,
О. В. Киричук,
Г. О. Ковальов,
Я. Л. Коломінський,
Н. В. Кузьміна,
О. О. Леонтьєв, М. І. Лісіна, Б. Ф. Ломов, С. С. Макаренко, Г. Ю. Микитюк,
Н. В. Носова, А. О. Реан, Л. О. Савенкова, В. А. Семиченко, І. С. Сергєєв,
М. В. Тоба, Т. Д. Щербан та ін.).
Незважаючи на вагомий внесок вищезазначених радянських і
вітчизняних і зарубіжних (Г. Атвантер, Г. Баннер, В. Кессель, А. Косаковські,
В. Фрізен, Г. Хібш та ін.) учених у теоретичне осмислення феномену
педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах, концептуалізація та
розробка засобів оптимізації цього спілкування, запозичених із методичного
арсеналу авторитетних психотерапевтичних напрямів, ще не стали
предметом спеціального дослідження.
Мета статті полягає у висвітленні технологічної спрямованості та
психотехнічної оснащеності методу позитивної психотерапії як засобу
оптимізації педагогічного спілкування у ВНЗ.
Виклад основного матеріалу. У концептуальному осмисленні
феномену педагогічного спілкування ми виходимо із твердження про
важливість здійснення викладачем як суб’єктом адекватного вибору
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виховних впливів відповідно до поставленої ним мети. В. М. Галузяк
зазначає, що вибір педагогом тих чи інших способів спілкування в
різноманітних ситуаціях педагогічної взаємодії являє собою складний процес,
у якому когнітивний аналіз і раціональне прогнозування поєднується з
безпосередньо-афективною емоційно-ціннісною оцінкою ситуацій та
селекцією альтернативних способів і прийомів спілкування [1, 51].
Відбувається своєрідне афективно-ціннісне вподобання й когнітивнораціональне зважування альтернативних цілей і способів дій, унаслідок чого з
множини всіх потенційно можливих і відомих педагогу впливів системно
відбираються цілі та способи спілкування, найбільш релевантні структурі його
мотиваційно-ціннісної сфери.
Визначена «двокомпонентність» розроблюваної експериментальної
моделі, у якій стверджується суб’єктно-ціннісна позиція викладача у процесі
педагогічного спілкування ВНЗ, дозволяє вирішувати питання професійної
етики викладача, а саме – конфлікт правомірності/неможливості втручання в
систему особистісних цінностей студента. Професійна педагогічна етика
передбачає повагу до ціннісних пріоритетів особистості та обов’язок
передавати знання, вміння і досвід майбутнім фахівцям. Ця теза торкається
ще однієї важливої проблематики навчально-виховної взаємодії ВНЗ, а саме
– дотримання принципу збалансованої представленості в комунікативному
процесі особистісної позиції викладача та виконуваної ним професійної ролі.
Так, співіснування двох взаємодоповнювальних ідентичностей «Яособистість» і «Я-професіонал» зумовлює особливості педагогічного
спілкування у ВНЗ. Таким чином, завдання викладача в налагодженні
продуктивних навчально-виховних взаємин ускладнюється необхідністю
рефлексії власної позиції «тут і тепер» і відповідним вибором «адекватної
реакції» на актуальне педагогічне завдання в контексті конкретної
комунікативної ситуації.
В основу роботи з викладачами ВНЗ була покладена ідея про
важливість відкриття, розгортання чи реабілітації людиною в своєму
особистісно-професійному просторі суб’єктного потенціалу, в якому
зосереджені можливості творчого саморозвитку й морально-ціннісної
самореалізації. Специфікою роботи викладача є відсутність сприятливих
умов і брак ресурсів для задоволення природної потреби в автентичній
цілісності й конгруентному самовияві. Тому в основу розробки
експериментальної програми з оптимізації педагогічного спілкування у ВНЗ
засобами позитивної психотерапії лягла концепція, відповідно до якої
механізмами особистісного самовизначення, діяльнісної самореалізації та
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духовної трансценденції слугують прийняття й реалізація суб’єктом
екзистенційної свободи та особистої відповідальності за здійснені,
прогнозовані й нереалізовані вибори.
Формою впровадження програми обрано просвітницький тренінг,
розрахований на педагогів вищих навчальних закладів як організаторів та
ініціаторів педагогічного спілкування. В основу розробленої програми
покладені базові концепти суб’єктно-ціннісного підходу й технологічно
зорієнтовані положення позитивної психотерапії.
Форма тренінгу обрана тому, що саме практичне навчання та
можливість реально пережити впровадження в життя отриманих
теоретичних знань дозволяє в подальшому через реалізацію набутих умінь
і навичок передавати власний досвід іншим. Подібна специфіка тренінгу
дозволяє припустити більшу ефективність прогнозованих результатів зпоміж інших форм навчальної роботи.
Тренінг (від англ. to train, означає тренуватися) – в найбільш загальному
значенні розглядається як засіб, сукупність прийомів і способів, спрямованих
на розвиток у людини ти чи інших навичок і вмінь [6, 15]. Особливість
групового тренінгу полягає в тому, що учасник займає активну позицію,
завдяки чому засвоєння відповідних навичок і вмінь відбувається шляхом
емоційного включення та переживання, отримання нового чуттєвого досвіду,
а також через розширення репертуару належних поведінкових патернів.
У роботі групового тренінгу як засобу психологічної допомоги
викриття людиною своїх деструктивних установок й вироблення нових форм
реагування відбувається завдяки психотерапевтичному потенціалу групи як
цілісного організму. Так, К. Левін зазначав, що люди мають вчитися бачити
себе такими, якими їх бачать інші, адже самопізнання кожного поєднане з
пізнанням нас іншими. Завдяки роботам Антона Месмера, Джозефа Пратта,
Зиґмунда Фройда, Луїса Вендера і, насамперед, Якоба Морено, Карла
Роджерса й Курта Левіна встановлювалася істина про те, що поведінка
людей у групах підлягає певним психологічним закономірностям і що група
сама по собі може розглядатися як психотерапевтичний фактор.
Психотерапевтичні можливості групового процесу реалізуються завдяки
міжособистісній (соціальній) взаємодії, отриманню нових знань, механізмам
саморозкриття, рефлексії, емпатії та ідентифікації, а також можливостям
отримувати зворотний зв’язок і апробувати нові способи поведінки. Групова
робота являє собою процес, у якому відбувається об’єднання людей у
певному місці й у певний час під керівництвом спеціаліста, що пройшов
підготовку в межах певного методу, з метою взаємного дослідження
учасниками групи себе й інших, особистісного розвитку, саморозкриття,
одержання знань про власну індивідуальність.
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З-поміж існуючих видів тренінгу (комунікативний, соціальнопедагогічний, соціально-психологічний, тренінг особистісного росту,
бізнес-тренінг, просвітницький тренінг тощо) для реалізації розробленої
експериментальної програми з оптимізації педагогічного спілкування у ВНЗ
ми обрали останній. Головна мета просвітницького тренінгу, на думку
Еліота Аронсона, – розвиток готовності до дослідження власної поведінки;
набуття досвіду як інтеріоризованої сукупності точок зору учасників групи.
Просвітницький тренінг розрахований на надання інформації,
оволодіння знаннями, формування вмінь і навичок, що сприятимуть
усвідомленому вибору варіантів поведінки, також на розвиток установок,
усвідомлення потреб і мотивів, підготовку фахівців, навчання спеціалістів, які
працюють з молоддю у сфері освіти, інформаційних технологій тощо. Головна
особливість просвітницького тренінгу полягає в тому, що такий тренінг може
провести інструктор, який не має спеціальної тренерської підготовки.
Особливістю просвітницької групової роботи є те, що в ній порушуються
проблеми відповідальної поведінки.
Робота групи організовується за певними законами, нормами і
правилами, для її ефективності важливо розуміти, що відбувається з
окремими учасниками і з групою в цілому як єдиним організмом. Важливо
також відслідковувати й скеровувати напрями та шляхи роботи з групою
учасників і володіти засобами реалізації групових цілей. Виконання подібних
завдань вимагає опори на певну теоретичну модель. Позитивна психотерапія
як окремий психотерапевтичний напрям надає потужний інструментарій і
необхідні «конструкти» для проведення групової роботи з реалізації
тренінгової програми. Специфікою позитивної групової психотерапії є «її
здійснення у двох вимірах: навчальному й терапевтичному» [2, 31], тобто,
окрім особистісно-емоційного досвіду, учасники тренінгової групи в руслі
Positum-підходу знайомляться з теоретичними аспектами напряму.
Методичною базою й засобом запровадження програми стали
технологічна спрямованість і психотехнічна оснащеність методу позитивної
психотерапії.
Робота групи за методом позитивної психотерапії відбувається згідно
з трьома фундаментальними положеннями, які визначають методологічну
основу психологічного супроводу особистості. Відповідно до першого з
них – позитум-підходу, що співвідноситься із принципом надії – концепції
опори на конструктивну природу людини, остання наділена двома
базовими здатностями – до любові і пізнання, які розвиваються та
оформлюються в актуальні здібності під дією трьох факторів: тіла,
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середовища та епохи. Так, «позитум-підхід пропонує розвиток здібності
звертати увагу на очевидні позитивні ресурсні моменти минулого,
теперішнього й майбутнього» [3, 20].
Відповідно до першого положення, метод позитивної психотерапії
містить у своєму арсеналі певні техніки психологічної допомоги, застосування
яких є високоефективним як в індивідуальній психотерапії, груповій роботі,
так і в повсякденній практиці міжособистісної взаємодії. Розглянемо три
основні техніки з широкого методичного репертуару позитивної психології.
Інструментами, що знаходять своє застосування в руслі принципу надії, є
позитивна реінтерпретація, крос-культурний підхід і техніка метафори.
Позитивна реінтерпретація полягає в розкритті прихованого змісту та
ціннісного потенціалу подій, у які залучена людина. Дана техніка являє собою
базову навичку позитивного мислення й допомагає розкрити неосяжні
можливості на шляху реалізації ресурсних здібностей особистості і широких
перспектив ситуації. Тобто, вміння позитивного тлумачення дозволяє
звільнитися від життєвих автоматизмів та шаблонності міркування, що сприяє
виробленню індивідуальної філософії буття та визначення онтичних сенсів.
Крос-культурний підхід у концепції Н. Пезешкіана має принципове
значення, оскільки червоною ниткою проходить через всю позитивну
психологію і являє собою «імпульс до апробування альтернативного способу
мислення» [7, 16]. Транскультуральне бачення і сприйняття дійсності дає
змогу повноцінно розуміти й безоцінково сприймати вчинки і реакції
партнера по спілкуванню, а також сприяє розширенню меж власного
арсеналу способів дій.
Досвід застосування техніки «Метафора» у психотерапевтичній
практиці є особливим надбанням позитивної психології, яке виконує функцію
зміни життєвих диспозицій, а, отже, виховного й терапевтичного впливу.
Ефективність використання метафоричних образів у мовленні виражається в
наданні кожним індивідом власного сенсу почутому відповідно до набутого
досвіду та психоемоційного стану, а також до переконання в істинності, чи,
навпаки, розуміння відносності певних норм і ціннісних орієнтацій. Таким
чином, казки, приказки, легенди, притчі в позитивній психології поділяються
на дві групи: історії, які стверджують існуючі норми, та історії, які піддають
сумніву непорушність існуючих норм.
Явища, що виникають в емоційній та міжособистісній сферах людини
при ознайомленні зі змістом метафоричного тексту, Н. Пезешкіан визначив як
«функції метафори» [5]: 1) функція дзеркала (зміст метафори, що об’єктивує
реальну ситуацію, подію, поведінку людини, стимулює мисленнєві процеси,
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що призводять до самозмін); 2) функція моделі (дозволяє розширювати
«асортимент» дій і способів поведінки в конфліктній ситуації); 3) функція
опосередкування
(метафора
створює
невимушену
атмосферу
міжособистісної взаємодії, нівелюючи захисні механізми людини, створюючи
при цьому зону комфорту й безпеки); 4) функція хранителя досвіду
(терапевтичний вплив метафори триває за межами терапевтичної ситуації);
5) функція носія традицій (історії, міфи, легенди, притчі зберігають та
передають мудрість і досвід людства); 6) функція фасилітатора регресії (через
уяву, фантазію людині легше розкриватись і задіяти ресурси «природної
дитини»); 7) функція контрконцепції (метафора надає простір для
розширення концептуального поля і традиційного сценарію поведінкових
реакцій); 8) функція зміни позиції (метафора закликає до пошуку
альтернативних варіантів вирішення проблем).
Техніка «Метафора» є універсальним механізмом набуття
соціального досвіду, який практикується не лише в межах позитивної
психології. Так, символічність міфів та їх суспільне значення досліджували
З. Фройд, К. Юнг, Е. Фромм та ін. Особливістю мови символів є відмінність
її логіки від тієї, за якою ми живемо, це – єдина універсальна мова,
винайдена людством, єдина для всіх культур у всій історії [8, 183]. За
визначенням Е. Фромма, мова символів – це така мова, за допомогою якої
внутрішні переживання, почуття та думки набувають форми подій
зовнішнього світу, що виразно сприймаються [8, 183]. Образність,
символічність та зміст метафори відкривають людині доступ до осягнення
незнаних глибин духовного світу, розуміння якого відбувається за
принципом: зайве пояснювати, коли прагнеш розуміння.
Досліджуючи метафору як предмет аксіопсихологічної герменевтики,
З. С. Карпенко доводить, що тлумачення метафор дозволяє проникнути в
аксіосферу особистості – різноманітних суб’єктних протистоянь у межах
інтегральної суб’єктності (діалог відносного суб’єкта (індивіда) з
метасуб’єктом (індивідуальністю), полісуб’єкта (особистості) з абсолютним
суб’єктом (універсальністю) тощо). Умовою тлумачення метафоричних
репрезентацій ціннісної свідомості є феноменологічне відцентрування, що
дозволяє зрозуміти явний і прихований аспекти змісту метафори, схоплення
«взаємодіючих голосів», об’єктивованих у слові, жесті, інтонації тощо
внутрішнього діалогу [4, 139].
Таким чином, перше фундаментальне положення – «позитум-підхід»
(принцип надії) – сприяє зміні емоційного стану людини, створенню
продуктивного поля відносин, завдяки якому відбувається послаблення
впливу старих неадаптивних установок, активізується пошукова активність,
розвивається здатність адекватного відображення реальної дійсності.
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Другим концептуальним положенням роботи в методі позитивної
психотерапії є концепція диференційного аналізу змісту й динаміки
актуального, базового і внутрішнього конфліктів. Відповідно до другого
положення, що відповідає принципу балансу, кожна людина при вирішенні
своїх проблем застосовує чотири форми переробки конфліктів: тілесна сфера
(«втеча» у хворобу, лікування, профілактику / у спорт, естетику тіла); сфера
діяльності («втеча» в роботу, процес роботи (старанність), результат
діяльності (цілеспрямованість), втеча в науку, боротьбу з проблемами
(героїзм) / «втеча» в байдужість до роботи, бездіяльність, втеча від вимог
роботи (лінощі)); сфера контактів («втеча» в поглинутість спілкуванням, у
свята, святкування / «втеча» в самотність, замкненість); сфера сенсів, фантазії
та інтуїції («втеча» у фантазії, релігію, служіння (порятунок знедолених) /
знецінення, цинізм, депресія). У диференційному аналізі змісту внутрішнього
конфлікту застосовується також вивчення чотирьох базових емоційних установок людини (чотирьох ідентичностей: «Я», «Ти», «Ми», «Пра-Ми»), тобто
причини (підґрунтя) того, що вона віддає перевагу одним видам і формам
соціальних стосунків замість інших. Отже, друге положення (принцип
балансу) передбачає дослідження та врівноваження первинних і вторинних
базових здатностей і актуальних здібностей, розвиток умінь поєднувати
розрізнені частини в єдине ціле, зберігати й відновлювати баланс, вирішувати
ключовий конфлікт щирість/ввічливість шляхом набуття природності і, таким
чином, лишатися собою, формуючи межі особистісного простору.
Третім ключовим положенням методу позитивної психотерапії є ідея
п’ятикрокової стратегії допомоги та самодопомоги, кожен етап якої
передбачає здійснення певної мети та втілення конкретного змісту. Проте
реалізацію стадій даної моделі можливо прослідкувати не лише в ситуації
психотерапевтичної допомоги, але й у процесі міжособистісної взаємодії, не
пов’язаної з наданням психологічної допомоги. Принциповим є те, що на
кожній стадії п’ятикрокової моделі задіяні певні актуальні здібності, які визначають перебіг даного етапу інтеракції. Так, етап дистанціювання, на якому
відбувається налагодження контакту та розкриття змісту повідомлення,
підтримується за допомогою принципу надії, здатності любити і приймати,
приділяти час та надавати простір, а також виказувати довіру та проявляти
терплячість. Етап інвентаризації передбачає дослідження визначеного під
час взаємодії питання та задіяння здатності до пізнання.
Підтримка партнера по спілкуванню відбувається на стадії
ситуативного заохочення, на якій важливими стають первинні актуальні
здібності суб’єкта. Стадія вербалізації передбачає вироблення способів
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розв’язання та шляхів реалізації намічених планів, при якій першочерговим є
можливість знаходження балансу між здатностями щирості та ввічливості.
Остання стадія пов’язана з конструюванням майбутнього, розширенням
світогляду людини та її ціннісним самовизначенням. Таким чином, кожен
момент міжособистісної взаємодії акцентує певну стадію п’ятикрокової
моделі допомоги в позитивній психології, що свідчить про змістовність і
результативність процесу комунікації на даному конкретному часовому та
просторовому відрізку.
Здійснення принципу самодопомоги за своєю сутністю є результатом,
продуктом і наслідком роботи в руслі позитивної психотерапії, коли людина
вчиться не переносити конфлікт на інші сфери життєдіяльності, проте
відкриває нові можливості, визначає нові цілі, беручи при цьому на себе
відповідальність за здійснені вибори, скоєні вчинки і за власне майбутнє.
Ще одним важливим методологічним аспектом позитивної
психотерапії є виокремлення та відстежування стадій соціальної взаємодії,
які проходить людина як в індивідуальному розвитку, так і в партнерських
взаємостосунках. Такими стадіями є: 1) стадія прив’язаності, заснована на
біологічній залежності дитини від матері, що виявляється в потребі
перебування поряд з іншою людиною, при цьому відбувається диференціація
здатності любити; 2) стадія диференціації, на якій розвиваються
спеціалізовані концепції та поведінкові норми (відбувається диференціація
здатності пізнавати); 3) стадія відокремлення, на якій активізується розвиток
самостійної та зрілої особистості, дана стадія необхідна для вироблення
здатності до встановлення нових контактів. Для збереження продуктивних
відносин важливим є знаходження партнерів по спілкуванню на однакових
стадіях взаємодії та одночасний їх перехід від однієї до іншої, завдяки чому
реалізується можливість обопільного задоволення потреб комунікації.
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Таким
чином, позитивна психотерапія як окремий і самодостатній метод володіє
надійною методологічною та психотехнічною базою надання психологічної
допомоги різного рівня. Тому запозичення й застосування процедурного
психотехнічного потенціалу цього методу розкриває перспективи
ефективного впровадження основних ідей програми оптимізації
педагогічного
спілкування
у
ВНЗ.
Пропонований
позитивнопсихотерапевтичний формат інтерпретації освітньої взаємодії у ВНЗ дозволяє
розширити компетенцію психологічної служби вищої школи щодо
налагодження розвивального освітнього діалогу між викладачами і
студентами, відкриваючи дорогу запровадженню адаптованих до умов
навчання у вищій школі інноваційних фундаментально-технологічних і
психотехнічних розробок.
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РЕЗЮМЕ
Д. В. Черенщикова. Психотехнический репертуар программы оптимизации
педагогического общения научно-педагогических работников в формате позитивной
психотерапии.
В
статье
содержится
обоснование
актуальности
применения
адаптированных к условиям обучения в высшей школе инновационных
фундаментально-технологических и психотехнических разработок с целью
оптимизации педагогического общения в ВУЗе. Раскрываются основные положения и
психотехнический
инструментарий
позитивной
психотерапии,
которые
определяют методологическую основу психологического сопровождения личности. В
качестве формы внедрения программы оптимизации педагогического общения в
ВУЗе предлагается просветительский тренинг, который рассчитан на
предоставление информации, овладение знаниями, формирование умений и навыков,
способствующих осознанному выбору вариантов поведения, также на развитие
установок, осознания потребностей и мотивов, подготовку специалистов,
обучение специалистов, работающих с молодежью в сфере образования,
информационных технологий и т.д.
Ключевые слова: педагогическое общение, позитивная психотерапия,
субъект, преподаватель, просветительский тренинг.
SUMMARY
D. Cherenshchikova. Psycho-technical repertoire of the program of scientificpedagogical workers’ pedagogical communication optimization in the format of positive
psychotherapy.
The article contains the rationale for introducing adapted to the learning environment
of higher school innovative fundamentally-technological and psycho-technical developments
to optimize pedagogical communication in higher educational institutions. The study of
pedagogical communication is based on the idea of the importance of the discovery,
deployment or rehabilitation of a person in his personal-professional space of subjective
potential, at which capacity of creative self-development and moral-valued self-realization
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are focused. As the form of implementation of the program of pedagogical communication
optimization in higher educational establishments educational training is proposed. Group
training is considered as a means of psychological assistance to human expose of destructive
attitudes and the development of new forms of response, due to the psychotherapeutic
potential of the group as a whole organism.
The basic terms and psycho-instruments of positive psychotherapy that comprise the
methodological basis of psychological support of a person are revealed. The following
fundamental provisions of positive psychotherapy that comprise the methodological basis of
psychological support of individual are considered: positum-approach (principle of hope) as
the ability to find a resource, concept of the differentiated analysis of the content and
dynamics of conflict (principle of balance), the idea of five-step strategy of assistance and
self-care. The proposed psychotherapeutic positive-format of interpretation of educational
cooperation allows increasing the competence of universities’ psychological services to
establish educational developing dialogue between the teachers and the students.
The educational training is designed for the provision of information, acquisition of
knowledge, development of skills and abilities that facilitate the selection of the variants of
behavior, also for the development of attitudes, awareness of needs and motivation, training
of specialists, training of professionals who work with young people in the sphere of
education, information technologies, etc. The main peculiarity of educational training is that
it can be provided by an instructor who has no special coaching. The peculiarity of the
educational group work is that it highlights the issue of responsible behavior.
Key words: pedagogical communication, positive psychotherapy, subject, teacher,
educational training.
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РОЗДІЛ V. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В
УКРАЇНІ ТА У СВІТІ
УДК 377.015.62
Т. М. Герлянд
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА
ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЗДІЙСНЕННІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-АГРАРІЯ
У пропонованій статті висвітлено різноманітні підходи до визначення
понять
«освітнє
середовище»,
«навчально-виховне
середовище»,
які
використовуються в наукових працях вітчизняних та зарубіжних дослідників;
перераховуються фактори, що впливають на навчання, включаючи простір, у якому
воно відбувається. Проаналізовано складові інфраструктури середовища сучасного
аграрного професійно-технічного навчального закладу. Окреслено пропозиції щодо
заходів, спрямованих на ефективну реалізацію складових такого середовища, які
виступають необхідним
компонентом цілісного
механізму професійної
спрямованості навчання, джерелом самореалізації особистості, забезпечуючи
професійну соціалізацію майбутніх фахівців-аграріїв.
Ключові слова: професійно-технічна освіта, інтегративний критерій, освітнє
середовище, навчально-виховне середовище, міжпредметні зв’язки, принципи,
проектування, якість навчання.

Постановка проблеми. Вплив середовища на процес навчання та
виховання особистості викликає інтерес учених уже досить тривалий час.
Специфічність освітнього проcтору, зокрема у професійно-технічному
навчальному закладі (ПТНЗ) дослідники описують поняттями «освітнє
середовище» або «навчально-виховне середовище». Зміст даних понять,
незважаючи на їх близькість, не є ідентичним. Поняття середовища фіксує
увагу дослідників на впорядкованій безлічі систем, тоді як його навчальновиховне наповнення описує різноманітність складових системи одного
навчального закладу відповідно до його специфіки діяльності.
Аналіз актуальних досліджень. Дослідженню можливостей освітнього
середовища присвячено праці В. Бикова, Г. Єльникової, С. Клепка,
Г. Ковальова, В. Ясвіна та ін. Проблема взаємозв’язку середовища та якості
навчання привертали увагу дослідників О. Барабаш, Л. Божович,
Н. Гонтаровської, О. Калмикова, П. Лузана, А. Савенкова, С. Шацького та
багатьох інших. На теоретичних аспектах виявлення сутності навчальновиховного середовища зосереджувалися вчені Л. Архангельський,
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Р. Бессонов, Б. Григорян, Є. Гудиліна, В. Радкевич, Л. Рибалко, В. Рубцов.
Науково-методологічне й методичне обґрунтування шляхів удосконалення
навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах
розглядали С. Батишев, А. Біляєва, О. Дубинчук, В. Жук, Н. Ничкало,
О. Новіков, І. Смирнов та ін.
Але на сьогодні залишається малодослідженою проблема
комплексного, системного аналізу навчально-виховного середовища
професійно-технічного навчального закладу, зокрема аграрного профілю,
оптимізація шляхів удосконалення самореалізації особистості майбутнього
фахівця в ньому.
Метою статті є аналіз поняття «навчально-виховне середовище» з
позицій його структурних компонентів та розробка відповідних пропозицій,
спрямованих на реалізацію механізмів розвитку для підвищення його
ефективного функціонування та педагогічних можливостей щодо
самореалізації особистості майбутнього фахівця-аграрія.
Виклад основного матеріалу. Під навчальним середовищем
найчастіше у педагогічній науці розуміється функціонування конкретної
установи освіти. Аналізуючи різні підходи до цього питання, дослідники
мають на увазі конкретне середовище навчального закладу – сукупність
його матеріальних та просторово-предметних факторів, компонентів,
міжособистісних відносин у ньому. Всі ці фактори взаємопов’язані, вони
доповнюють, збагачують один одного і впливають на кожного суб’єкта
цього середовища, яке вони організовують, створюють, розвивають.
Існують різні модифікації цих середовищ, наприклад, O. Калмиков і
Л. Хачатуров [4, 43] описують віртуальне навчальне середовище. При
цьому подається специфічне його визначення, в якому застосовується
вченими аксіологічний підхід: під цим середовищем розуміється певна
система, яка сприяє творчому осягненню власного «Я», тобто особистість,
яка знаходиться в процесі освітнього становлення, освоює як нові знання,
так і ступені власного розвитку в навчальному закладі.
Говорячи про навчально-виховне середовище (або середовище
конкретного закладу), мають на увазі взаємопов’язані процеси навчання та
виховання. Воно більш конкретизує поняття «освітнє середовище», оскільки
в ньому може існувати безліч навчальних середовищ, проте, на відміну від
першого, яке може виникати як організовано, так і стихійно, навчальновиховне завжди спеціально організується. Таким чином, під ним розуміється
певний взаємозв’язок конкретних матеріальних, комунікаційних та
соціальних умов, що забезпечують належні процеси навчання та виховання.
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На нашу думку, – це спеціально організоване середовище,
спрямоване на придбання учнями певних знань, умінь і навичок, у якому
цілі, зміст, методи, організаційні форми навчання стають рухливими,
доступними для зміни в межах конкретного навчального закладу. Інакше
кажучи, це зовнішня організуюча сила для розгортання процесів навчання
й виховання в межах певного навчального закладу.
Р. Бесонов і О. Околєлов [2, 24] говорять про середовище навчання і
виховання, під яким розуміється взаємодія між індивідами, учасниками
навчального процесу; це системне утворення зі специфічними, характерними
саме для нього взаємодіючими векторами. У нашому випадку на перший
щабель висувається навчання всередині цього середовища та
корпоративність між учнем і викладачем у досягненні ефективних результатів
цього навчання.
У контексті нашого дослідження корпоративність суб’єктів
навчально-виховного
середовища
професійно-технічного
закладу
аграрного профілю – це сукупність норм, правил, ціннісних ставлень,
прийнятих усіма суб’єктами даного середовища, які забезпечують імідж
ПТНЗ як закладу з певними традиціями, іміджем, рейтингом, статусом.
Корпоративність виступає в якості умовної системи, що складається з
певної сукупності правил, стандартів, які визначають взаємодію та
узгодженість членів учнівського й педагогічного колективів, управлінської
ланки ПТНЗ, структурних його підрозділів та ключових факторів розвитку
навчального закладу. Вона породжує компроміс особистісних інтересів,
дозволяє створити певні механізм вирішення основних проблем і, відповідно
до цього, обрати організаційні форми управління, які мотивували б
інтеграційні процеси в закладі. Це потужний стратегічний інструмент, що
дозволяє координувати всі структурні підрозділи та окремих суб’єктів
навчально-виховного середовища на досягнення поставлених цілей у межах
обраної освітньої стратегії.
Корпоративність суб’єктів навчально-виховного середовища є базою
для формування в учнів установки на майбутню професійну аграрну
діяльність, тобто створює можливість для реалізації педагогічної умови
їхньої готовності до цієї діяльності в майбутньому.
На думку В. Ясвіна [8, 301], навчально-виховне середовище – це
система впливів і умов формування особистості, що містяться в соціальному
та просторово-предметному оточенні певного навчального закладу. Для його
аналізу він пропонує розглядати середовище в такій структурній цілісності:
суб’єкти освітнього процесу; соціальний компонент; просторово-предметний
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компонент; дидактичний компонент. Визначаючи його як сукупність певних
матеріальних чинників освітнього процесу та міжлюдських відносин, які
встановлюють суб’єкти у процесі своєї взаємодії, він вводить поняття
«локального навчального середовища» і виводить його якісні
характеристики. Інтегративним критерієм визначається здатність забезпечити
суб’єктів освітнього процесу можливостями для ефективного особистісного
саморозвитку та самореалізації.
У свою чергу В. Рубцов визначає середовище як систему прямих і
непрямих навчально-виховних впливів, які реалізують представлені
педагогічні установки викладачів, що характеризують цілі, завдання,
методи, засоби й форми освітнього процесу. При цьому виділяються такі
структурні компоненти: внутрішня професійна спрямованість навчального
закладу, психологічний клімат, соціально-педагогічна структура колективу,
організація передачі знань, психологічні характеристики учнів [6, 250].
В. Слободчиков [7, 112] підкреслює відносний і опосередкований
характер навчально-виховного середовища. Воно починається там, де
відбувається перетин утворень, які спільно починають його проектувати,
будувати в ньому предмет, ресурс власної спільної діяльності, де між
суб’єктами навчального процесу починають вибудовуватися певні зв’язки і
відносини. У якості характеристик середовища він пропонує розглядати його
насиченість (ресурсний потенціал) і структурованість (спосіб організації).
Педагогічна сутність навчально-виховного середовища аграрного ПТНЗ
полягає в тому, що оволодіння знаннями передбачає використання або зміну
професійної спрямованості його педагогічних функцій. У цьому сенсі
середовище допомагає учню набути новий досвід, створити його разом, а не
традиційно «пояснити», «переконати», «прищепити готове». Воно передбачає інтеграцію двох джерел взаємодії його складових (простір закладу і
навчальний процес) у цілісну ситуацію розвитку особистості в закладі.
Отже, аналіз різноманітних підходів до понять навчально-виховного
середовища аграрного ПТНЗ дозволив нам виявити позиції та розподілити
їх за:
- педагогічними функціями (дидактична, виховна, інтелектуальнорозвивальна);
- профілем освітньої установи, в якому середовище має місце (у
нашому випадку – середовище ПТНЗ аграрного профілю);
- організаційними структурами, представленими в ньому (місця
навчально-виробничої практики згідно сезонів);
- спільністю залучених до освітнього процесу учасників (середовище
навчальної групи, курсу тощо);
157

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

- структурно-якісними характеристиками (на підставі адаптивної
функції, на підставі інформаційного компоненту, екологічного
компоненту середовища тощо);
- включеності середовища до змісту професійно-технічної освіти, що має
місце при реалізації його комплексної навчально-виховної моделі.
Структура середовища формується:
- викладачем (визначає зміст програми загальноосвітньої підготовки,
вибір навчальної літератури, методи викладання, стиль спілкування
тощо);
- педагогічним колективом навчального закладу (визначає загальні
вимоги до учнів, які зберігають традиції навчального закладу, форму
взаємин педагогічного та учнівського колективів тощо);
- державою як суспільним інститутом (вона визначає матеріальне
забезпечення освіти в цілому, соціальне замовлення на професії).
Отже, навчально-виховне середовище аграрного ПТНЗ являє собою
розвиток
просторово-часових,
соціально-культурних,
діяльнісних,
комунікативних, інформаційних та інших чинників, які постають як
цілеспрямовано створювані умови взаємодії розвитку особистості
майбутнього фахівця. Ця взаємодія виявляється у формі ситуацій-подій, які
виникають у навчальних і міжособистісних контактах; предметнопросторового та інформаційного оточення, інтегруючим початком яких є
забезпечення особистісно-професійного становлення майбутніх фахівців. Це
середовище, як вважають дослідники [1; 5], виступає необхідним
компонентом цілісного механізму професійної соціалізації, джерелом
навчально-професійних ситуацій, забезпечуючи входження учнів у майбутнє.
Побудова цього середовища може здійснюватися через аналіз та
реконструкцію сформованих форм і методів навчальної роботи,
відтворення зв’язків між конкретними формами, елементами, виділення їх
функцій і сенсу в соціально-професійному становленні. Другий шлях
побудови середовища – проектування його моделі.
На рис. 1 ми схематично продемонструємо, що навчально-виховне
середовище ПТНЗ аграрного профілю має у своїй структурі
загальноосвітню та професійну підготовку, які є його підсистемами. У
центрі – особистість учня. На середовище здійснює вплив професійна
спрямованість (ПС) та зовнішнє середовище (ЗС). Воно являє собою
педагогічний феномен складної природи, який є багатокомпонентним і
багатофакторним, виступає як певна цілісність, що має три структурних
рівня організації, а саме:
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- динамічну цілісність інтегруючої взаємодії просторових відносин,
матеріально-технічної, соціокультурної (гуманітарної), інформаційної,
педагогічної бази ПТНЗ;
- сукупності збудованих за концентричним принципом компонентів:
середовище навчання курсу, групи, установи, в якій реалізується
виробнича практика;
- духовну спільність, що виникає в міжсуб’єктній взаємодії та сприяє
професійно-особистісному становленню майбутнього фахівця-аграрія.
Причому своєрідним стрижнем цього середовища є традиції ПТНЗ, у
якому здійснюється загальноосвітня та професійна підготовка.
Навчальновиховне
середовище
аграрного ПТНЗ

Загальноосвітня
підготовка

Професійна
підготовка

Учень
ПС

ЗС

Рис. 1. Навчально-виховне середовище ПТНЗ аграрного профілю
Таким чином, виділені нами компоненти надають певні можливості
для становлення особистості учня, а саме:
- джерела професійно спрямованої навчальної інформації;
- джерела досвіду та його використання;
- різні способи і шляхи освоєння інформації та набуття вмінь, навичок у
процесі загальноосвітньої підготовки.
Ми бачимо, що середовище не формує спеціальної діяльності,
ставлення до неї, що виступає одночасно як результат загальноосвітньої
підготовки, а лише сприяє засвоєнню соціально значимої діяльності, що
задається за допомогою спеціально відібраного навчального змісту,
відповідно до існуючого Державного освітнього стандарту. Наслідком
ефективного впливу такого середовища ПТНЗ стає активізація процесу
навчання і професійно-особистісного розвитку та саморозвитку учнів, набуття
ними самостійної позиції, статусу, своєрідної ролі, іміджу в просторі ПТНЗ.
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Різноманіття завдань, пов’язаних з упровадженням у практику роботи
освітніх установ моделі компетентнісного освіти дозволяє також говорити
про необхідність формування багатоаспектного навчально-виховного
середовища, яке характеризується новими цільовими установками
педагогічного
колективу,
його
ціннісно-орієнтаційною
єдністю,
функціональною узгодженістю при створенні та реалізації освітніх програм і
модулів, орієнтованих на компетентність, інноваційні стилі діяльності
викладачів та учнів [1, 270].
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Можна
констатувати, що проведене нами дослідження педагогічних можливостей
навчально-виховного середовища професійно-технічного навчального
закладу аграрного профілю спрямоване на розв’язання не всіх його
аспектів та шляхів самореалізації особистості майбутнього фахівця.
Предметом подальшого наукового пошуку можуть бути закономірності
процесів мотивації, стимулювання й контролю самоосвітньої діяльності
майбутніх кваліфікованих робітників; класифікація оптимальних методів і
форм стимулювання активності учнів у самоосвіті; педагогічні умови
розвитку інтересу майбутніх кваліфікованих робітників до професійно
орієнтованої самоосвіти.
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РЕЗЮМЕ
Т. Н. Герлянд. Педагогические возможности учебно-воспитательной среды
заведения
профессионально-технического
образования
в
осуществлении
самореализации личности будущего специалиста-агрария.
В предлагаемой статье рассматриваются различные подходы к определению
понятий «образовательная среда», «учебно-воспитательная среда», которые
используются в научных трудах отечественных и зарубежных исследователей;
перечисляются факторы, влияющие на обучение, включая пространство, в котором
оно происходит. Проанализированы составляющие инфраструктуры среды
современного аграрного профессионально-технического учебного заведения.
Определены предложения о мерах, направленных на эффективную реализацию
составляющих такой среды, которые выступают необходимым компонентом
целостного механизма профессиональной направленности обучения, источником
самореализации личности, обеспечивая профессиональную социализацию будущих
специалистов-аграриев.
Ключевые слова: профессионально-техническое образование, интегративный
критерий, образовательная среда, учебно-воспитательная среда, межпредметные
связи, принципы, проектирование, качество обучения.
SUMMARY
T. Gerlyand. Pedagogical potential of educational environment of vocational
technical education institutions in the self-realization of the future specialist-agrarian.
The present article discusses various approaches to definition «educational
environment», «training-educational environment», which are used in scientific works of
domestic and foreign researchers, lists factors affecting the training, including the space in
which it occurs. The components of modern agricultural infrastructure environment of
vocational technical institution are analyzed. The measures aimed at effective
implementation of the components of environment, which is a necessary component of
holistic mechanism for professional orientation training, personal fulfillment source, provide
professional socialization of future specialists agrarians are proposed.
Informed media constituents related to development of competence model of the
educational process that allows us to speak about the need to create many aspects of
teaching and learning environment, which is characterized by new objectives set by teaching
staff, its value-orientation in unity of educational programs and modules focused on
competence, innovative styles of activities for teachers and pupils. It is disclosed that
environment does not generate special activities related to it acts simultaneously as the
result of general education and only mastering social activities is given by specially selected
educational content, in accordance with existing state of educational standards.
Consequence of the impact of such an effective medium becomes intensification of the
training and professional and personal development.
Building this environment can be carried out through the analysis and reconstruction
of the existing forms and methods of educational work, links between specific forms,
elements, allocation of their functions and meaning in social and professional growth.
In context of our study the concept of corporate entities of educational environment
of vocational institutions of agrarian structure is justified as a sеt of norms, rules, values,
relationships, adopted by all actors of the environment, providing image of agricultural
vocational education institutions with certain traditions, image, rating, status. The subject to
further scientific research will focus on the regularities of processes of motivation,
stimulation and control of self-activity of future skilled workers-agrarians; classification of
the best practices and forms of stimulating activity in self-education.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ
НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ РОЗУМІННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
КОМУНІКАЦІЇ У ТВОРАХ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ
ЛІТЕРАТУРИ
У статті розглянуто результати перевірки ефективності методики навчання
майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної
англомовної художньої літератури. Визначено завдання експерименту, сформульовано
гіпотезу експерименту, описано структуру проведення експерименту, наведено та
проаналізовано результати перед- та післяекспериментальних зрізів. У результаті
проведеного експериментального дослідження доведено ефективність розробленої
методики навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у
творах сучасної англомовної художньої літератури.
Ключові слова: експериментальне дослідження, гіпотеза експерименту,
невербальні засоби комунікації, твір сучасної англомовної художньої літератури

Постановка проблеми. Навчання майбутніх філологів розуміння
невербальних засобів комунікації (НЗК) у творах сучасної англомовної
художньої літератури (ТСАХЛ) передбачає інтегроване оволодіння як
компетентністю в читанні, так і лінгвосоціокультурною компетентністю, до
складу якої входять НЗК. Зазначимо, що невербальні засоби комунікації у
творах сучасної англомовної художньої літератури сприймаються нами як
вербалізована у творах сукупність комунікативно значущих немовленнєвих
компонентів, які описують жестово-рухову діяльність персонажів, їх голосову
активність, просторові й часові особливості процесу комунікації, декоративні
елементи (одяг, аксесуари, зачіску) та ольфакторні характеристики.
Відповідно до Програми з англійської мови для університетів /
інститутів, цілями навчання майбутніх філологів читання передбачають
розвиток і вдосконалення вмінь інтерпретувати експліцитну та імпліцитну
інформацію, подану у великих складних текстах, ідентифікувати
найдрібніші деталі змісту, інтерпретувати текст щодо прихованого смислу
та стилю, характеризувати героїв літературного твору тощо [4, 97–105].
Виходячи з цих цілей, компетентність майбутніх філологів у читанні не
може вважатися повністю сформованою, якщо вони не володіють умінням
розпізнавати в тексті номінації НЗК і розуміти інформацію, яку вони несуть.
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Аналіз актуальних досліджень. Зауважимо, що окремі питання, які
вирішують проблему навчання майбутніх філологів розуміння НЗК у ТСАХЛ,
розглядаються в роботах Т. О. Вдовіної (розроблено методику навчання
майбутніх філологів читання англійських художніх текстів), В. В. Черниш
(розроблено методику навчання англомовного читання та аудіювання із
застосуванням аудіокнижок художніх творів), С. І. Шукліної (розроблено
методику контролю рівня сформованості англомовної соціокультурної
компетенції в рецептивних видах мовленнєвої діяльності майбутніх учителів,
Н. Г. Баженової (розглянуто проблему навчання НЗК у курсі французької
мови), С. В. Соколової (запропоновано методику навчання майбутніх учителів
англійської мови використовувати паралінгвістичні засоби в усному
спілкуванні). Однак, попри вагомий внесок дослідників, проблема розробки
методики навчання майбутніх філологів розуміння НЗК у ТСАХЛ та її
експериментальної перевірки залишається досі невирішеною, що робить
дослідження актуальним.
Метою статті є опис підготовки та проведення експериментального
навчання, а також констатація та інтерпретація отриманих у ході
експерименту результатів. Виходячи із поставленої мети, у статті необхідно
розв’язати такі завдання: 1) визначити основні завдання експерименту;
2) сформулювати гіпотезу; 3) описати структуру експерименту; 4) навести та
проаналізувати дані перед- та післяекспериментальних зрізів; 5) встановити
ефективність розробленої методики.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до загальноприйнятих вимог
до проведення експерименту та фаз/ стадій його проведення [2, 39–40], нами
були визначені такі завдання експерименту для навчання майбутніх філологів
розуміння НЗК у ТСАХЛ:
на стадії організації експерименту: 1) визначити цілі й завдання
експерименту, розробити його гіпотезу, визначити неварійовані та варійовані
умови; 2) підготувати експериментальні матеріали; 3) розробити критерії
визначення рівня навченості студентів розуміти НЗК у ТСАХЛ;
на
стадії
реалізації
експерименту:
1) провести
передекспериментальний зріз і встановити вихідний рівень сформованості
вмінь студентів розуміти НЗК у ТСАХЛ; 2) провести експериментальне навчання на основі розробленої підсистеми вправ і моделі навчального процесу
з її реалізації; 3) провести післяекспериментальний зріз для визначення
досягнутого рівня сформованості вмінь студентів розуміти НЗК у ТСАХЛ;
на стадії констатації та інтерпретації результатів експерименту:
1) інтерпретувати результати експериментального навчання; 2) зробити
висновки щодо ефективності розробленої методики.
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У процесі організації експериментального навчання була
сформульована робоча гіпотеза: навчання студентів третіх курсів ВМНЗ
розуміння НЗК у ТСАХЛ буде ефективним за умов 1) відбору навчального
текстового матеріалу з урахуванням визначених нами принципів;
2) здійснення навчання на основі спеціально розробленої підсистеми вправ
та 3) вибору оптимальної форми пред’явлення навчального матеріалу, а саме
визначення ефективності виконання вправ з повним або частковим
керуванням з боку викладача на передтекстовому етапі. Відповідно до
сформульованої гіпотези, передбачаємо, що в результаті навчання майбутніх
філологів розуміти НЗК у ТСАХЛ, рівень навченості студентів відповідатиме
або перевищить умовний коефіцієнт навченості 0,7, встановлений
В. П. Безпальком [1, 52–69].
Експериментальна перевірка ефективності методики навчання
майбутніх філологів розуміння НЗК у ТСАХЛ проводилася на факультеті
іноземних мов Інституту філології Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка. В експерименті взяли участь три
підгрупи студентів третього курсу: ЕГ 1 (12 студентів), ЕГ 2 (12 студентів) та
ЕГ 3 (13 студентів).
Неварійованими умовами експериментального навчання були:
1) тривалість експерименту; 2) склад експериментальних груп (ЕГ) за кількістю учасників і рівнем володіння англійською мовою; 3) експериментатор;
4) навчальні матеріали; 5) зміст перед- та післяекспериментального зрізів;
вправи й завдання експериментального навчання; 6) об’єкти контролю та
критерії оцінювання рівня сформованості знань, навичок і вмінь, потрібних
для адекватного сприйняття студентами НЗК у ТСАХЛ.
У якості варійованої умови експерименту виступає ступень керування
викладачем навчальною діяльністю студентів на етапі формування та/або
актуалізації фонових знань. Ця відмінність полягала в тому, що в ЕГ 1 та ЕГ 2
вправи, які пропонувались студентам, вирізнялися частковим керуванням з
боку викладача, тоді як у ЕГ 3 таке керування було відсутнім.
Відповідно до класифікації П. Б. Гурвича [2, 29–36], методичний
експеримент у межах нашого дослідження характеризується як
горизонтально-вертикальний,
природний,
базовий
і
відкритий.
Вертикальний характер експерименту надав можливість зробити висновки
щодо загальної ефективності розробленої методики навчання майбутніх
філологів розуміння НЗК у ТСАХЛ. Горизонтальний характер полягав у
порівнянні ефективності двох розроблених варіантів методики (варіантів А та
Б), коли студенти опрацьовували вправи передтекстового етапу 1) під
частковим керуванням з боку викладача (варіант методики А – у ЕГ 1 та ЕГ 2)
та 2) незалежно від керівництва викладача (варіант методики Б – у ЕГ 3).
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Експеримент проходив у три етапи: 1) передекспериментальний зріз
(письмове тестування); 2) експериментальне навчання за розробленою
методикою; 3) післяекспериментальний зріз (письмове тестування).
Структура експерименту відображена у табл. 1.
Таблиця 1
Структура проведення експерименту
Етапи
Кількість
КільОсновні завдання етапу
експериментального
груп /
кість
дослідження
учасників
годин
ЕГ 1
1
ПередексперименЕГ 2
тальний зріз
ЕГ 3

2
2
2

ЕГ 1
2
Експериментальне
ЕГ 2
навчання
ЕГ 3
ЕГ 1
3
ПісляексперименЕГ 2
тальний зріз
ЕГ 3

8
8
8
2
2
2

Визначення вихідного рівня
знань
НЗК
і
рівня
сформованості
вмінь
розуміння їх у ТСАХЛ
Перевірка
ефективності
розробленої методики
Визначення досягнутого рівня
сформованості
вмінь
розуміння НЗК у ТСАХЛ

Завданням першого та третього етапів експериментального
дослідження було визначення рівня навченості студентів 3 курсу розуміння
НЗК у ТСАХЛ на початку експерименту та по його закінченню. Здійснення
такого контролю передбачало визначення цілей, функцій, виду, форми,
засобів, об’єктів і критеріїв оцінювання [3, 154] перед- та
післяекспериментального зрізів.
Ціллю контролю передекспериментального зрізу є отримання
інформації про вихідний рівень навченості студентів 3 курсу розуміння НЗК
у ТСАХЛ, тоді як післяекспериментальний зріз демонстрував ефективність
навчання за розробленою нами методикою. Виходячи із зазначених цілей
дослідження, характеризуємо функцію контролю як оціночну, адже,
вказуючи на рівень володіння студентами навичками й уміннями
розуміння НЗК у ТСАХЛ, результати контролю є орієнтиром для подальшій
діяльності викладача.
Щодо виду контролю, констатуємо використання на початку
дослідження попереднього контролю та рубіжного контролю – у кінці.
Для досягнення найбільш об’єктивних результатів, нами була обрана
індивідуальна форма контролю, яка надає можливість визначити
досягнення кожного окремого суб’єкту навчання.
Засобами контролю слугували відібрані фрагменти ТСАХЛ та
розроблені на їх основі тести. Для кожного зрізу нами були обрані десять
коротких фрагментів (рівня локального контексту) та один фрагмент
обсягом до двох сторінок (рівня глобального контексту).
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Щодо
тестів,
які
входили
до
складу
передта
післяекспериментального зрізів, нами були розроблені нестандартизовані
тести, такі, що укладаються викладачем на матеріалі конкретних тем з
метою забезпечення зворотнього контролю рівня сформованості в
суб’єктів навчання певної навички, вміння та не потребують усіх кількісних
показників їхньої якості [3, 162].
Об’єктами контролю рівня навченості студентів розуміння НЗК у
ТСАХЛ, є такі: 1) уміння ідентифікувати НЗК у тексті; 2) уміння загального
розуміння тексту з НЗК; 3) уміння детального розуміння тексту з НЗК;
4) уміння критичного осмислення художнього твору на основі аналізу
інформації, яку несуть НЗК.
Проаналізуємо тестові завдання, розроблені для перевірки
зазначених вище вмінь. Перше завдання, яке входило до складу зрізів,
передбачало перевірку вміння загального розуміння тексту рівня
локального контексту з урахуванням інформації, яку несуть НЗК. Студентам
пропонувалося виконати завдання на зіставлення / встановлення
відповідності (matching) шести фрагментів ТСАХЛ з номінаціями емоцій,
які транслюють НЗК у тексті.
Друге завдання обох зрізів допомагало визначити а) уміння
ідентифікувати НЗК у тексті та б) уміння детального розуміння тексту з
НЗК на рівні локального контексту. З метою перевірки вміння
ідентифікувати НЗК, студентам було запропоновано підкреслити одну
можливу номінацію НЗК у чотирьох фрагментах твору. Уміння детального
розуміння тексту з урахуванням НЗК перевірялося за допомогою тестів на
множинний вибір (multiple choice), які передбачали реакцію студентів на
певні твердження шляхом обрання однозначної та єдино можливої в конкретному контексті правильної відповіді з чотирьох можливих альтернатив.
За допомогою третього завдання ми перевіряли сформованість
зазначених вище вмінь на рівні глобального контексту. Питання третього
завдання були поділені на два блоки, перший з яких складався із завдань, що
визначали сформованість уміння ідентифікувати НЗК та вміння детального
розуміння тексту з урахуванням НЗК, а у другому студенти мали
продемонструвати рівень сформованості вміння загального розуміння твору
з урахуванням НЗК і вміння критичного осмислення художнього твору на
основі аналізу інформації, яку несуть НЗК. Час виконання тестових завдань
був розрахований на дві академічні години аудиторної роботи.
Перед проведенням зрізів їх завдання пройшли пілотування за
допомогою викладачів Навчально-наукового інституту філології Сумського
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Інституту
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філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а
також студентів факультету Langues appliquées спеціальності Anglais-Russe в
університеті Париж III Нова Сорбонна та отримали зауваження, які були
прийняті до уваги.
Тестові роботи студентів були проаналізовані згідно з визначеними
нами критеріями. Максимально можлива кількість балів, яку могли
отримати студенти за правильне виконання завдань кожного зрізу,
становила 70 балів. Коефіцієнт навченості обчислювався за формулою
В. П. Безпалька [1, 56]:
(1)
де Q – кількість отриманих студентами балів у тестових завданнях;
N – максимально можлива кількість балів.
Виконання завдань вважалося достатнім, якщо коефіцієнт К складав
не менше 0,7 (або 70%).
Результати передекспериментального зрізу в групах свідчать про
приблизно однаковий рівень сформованості в студентів умінь розуміння
НЗК у ТСАХЛ: (середній бал по групах складав: у ЕГ 1 – 38,5 балів; у ЕГ 2 –
34,5 балів; у ЕГ 3 – 35,15 балів). При цьому, вихідний рівень навченості
студентів розуміння НЗК у ТСАХЛ у всіх експериментальних групах був
недостатнім і становив у ЕГ 1 – 0,50, у ЕГ 2 – 0,49, у ЕГ 3 – 0,50.
Результати передекспериментального зрізу надано в табл. 2.
Таблиця 2
Результати передекспериментального тестування студентів по групах
Індекс групи

Кількість
студентів

Середній
бал

ЕГ 1
ЕГ 2
ЕГ 3
Загалом

12
12
13
37

38,50
34,50
35,15
36,05

Значення коефіцієнта
навченості за результатами
передекспериментального
тестування
0,55
0,50
0,50
0,51

Щодо середніх показників рівня сформованості вмінь розуміння НЗК
у ТСАХЛ на рівні локального контексту, вони складають у ЕГ 1 – 0,5, у ЕГ 2 –
0,57 та у ЕГ 3 – 0,52. Середній сумарний бал складає 13,11 із 24 можливих,
що відповідає коефіцієнту навченості 0,52.
Середні показники рівня сформованості вмінь розуміння НЗК у
ТСАХЛ на рівні глобального контексту є такими: у ЕГ 1 – 0,5, у ЕГ 2 – 0,4 та у
ЕГ 3 – 0,5. Середній сумарний коефіцієнт навченості складає 0,46.
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Таким
чином,
виходячи
з
отриманих
результатів
передекспериментального зрізу, можна стверджувати про відносно
однаковий низький рівень сформованості у студентів відібраних
експериментальних груп умінь розуміння НЗК у ТСАХЛ, який не досягає рівня
нормативного коефіцієнту навченості – 0,7.
Щодо індивідуальних показників, зазначимо, що індивідуальні
мінімальні показники по групах є такими: а) на рівні локального контексту: ЕГ
1 – 0,2, ЕГ 2 – 0,1, ЕГ 3 – 0,1; б) на рівні глобального контексту: ЕГ 1 – 0,4, ЕГ 2 –
0,3, ЕГ 3 – 0,4. Однак, треба також відмітити, що в декількох студентів
показники були досить високими вже на початку навчання. Максимальні
індивідуальні показники по групах виявилися наступними: а) на рівні
локального контексту: ЕГ 1 – 0,8, ЕГ 2 – 0,8, ЕГ 3 – 0,8; б) на рівні глобального
контексту: ЕГ 1 – 0,7, ЕГ 2 – 0,6, ЕГ 3 – 0,6.
Як виходить із наданих результатів, розбіжність між мінімальним і
максимальним індивідуальними показниками, отриманими студентами, є
достатньо великою, що може свідчити про хаотичність і безсистемність
отримання студентами знань щодо НЗК та формування навичок і вмінь їх
розпізнавання та розуміння. Як бачимо, процес навчання студентів розуміння
НЗК підчас читання не відбувається цілеспрямовано, послідовно та постійно.
Отже, підсумовуючи результати передекспериментального зрізу,
зробимо припущення, що після проведення навчання за спеціально
розробленою нами методикою, коефіцієнт навченості студентів розуміння
НЗК у ТСАХЛ досягне значення нормативного показника 0,7, а результати
післяекспериментального зрізу будуть більш однорідними.
Після закінчення експериментального навчання в усіх групах був
проведений післяекспериментальний зріз. Об’єкти дослідження
післяекспериментального зрізу, процедура його проведення та
оцінювання були ідентичними до передекспериментального зрізу.
Результати післяекспериментального зрізу наведено в табл. 3.
Таблиця 3
Результати післяекспериментального тестування студентів
Індекс групи

Кількість
студентів

Середній
бал

ЕГ 1
ЕГ 2
ЕГ 3
Загалом

12
12
13
37

54,53
53,95
52,54
53,67
168

Значення показників
коефіцієнта навченості за
результатами
передекспериментального
тестування
0,80
0,78
0,76
0,78

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

Загалом

0,52

0,81

0,28

Приріст

Приріст

Як видно з табл. 3 коефіцієнт навченості перевищів нормативний
показник 0,7.
Щодо індивідуальних показників результатів післяекспериментального
зрізу по кожному студенту, зауважимо, що індивідуальні мінімальні
показники по групах підвищились: а) на рівні локального контексту: у ЕГ 1 з
0,2 до 0,7 , у ЕГ 2 з 0, до 0,69, у ЕГ 3 з 0,1 до 0,71; б) на рівні глобального
контексту: у ЕГ 1 з 0,4 до 0,7, у ЕГ 2 з 0,3 до 0,67, у ЕГ 3 з 0,4 до 0,67.
Максимальні індивідуальні показники по групах підвищилися: а) на
рівні локального контексту: у ЕГ 1 з 0,8 до 0,98, у ЕГ 2 з 0,8 до 0,98, у ЕГ 3 з
0,8 до 0,91; б) на рівні глобального контексту: у ЕГ 1 з 0,7 до 0,92, у ЕГ 2 з
0,6 до 0,89, у ЕГ 3 з 0,6 до 0,93. Як передбачалося, результати
післяекспериментального зрізу виглядають більш однорідними.
Приріст коефіцієнта навченості студентів трьох експериментальних
груп окремо на рівні локального та глобального контекстів надано у табл.4.
Таблиця 4
Зведені результати показників значення коефіцєнту навченості та
приросту після проведення експериментальних зрізів
На рівні локального
На рівні глобального
контексту
контексту
Індекс
перед
після
перед
після
групи
експериекспериексперимен експеримен
ментом
менту
-том
-ту
ЕГ 1
0,50
0,83
0,33
0,5
0,75
0,25
ЕГ 2
0,57
0,81
0,24
0,4
0,74
0,34
ЕГ 3
0,50
0,78
0,28
0,5
0,74
0,24
0,47

0,74

0,28

Відповідно до результатів післяекспериментального зрізу, можна
зробити висновок про те, що застосування розробленої підсистеми вправ для
навчання майбутніх філологів розуміння НЗК у ТСАХЛ призвело до значного
приросту рівня відповідних умінь у всіх експериментальних групах: а) на рівні
локального контексту: у ЕГ 1 – 0,33, у ЕГ 2 – 0,24, у ЕГ 3 – 0,28; б) на рівні
глобального контексту: у ЕГ 1 – 0,25, у ЕГ 2 – 0,34, у ЕГ 3 – 0,24.
Зауважимо, що результати навчання студенів за різними варіантами
методик майже не відрізняються. На основі отриманих даних, робимо
висновок, що студенти, які брали участь у експериментальному навчанні
характеризуються достатньо високим рівнем навчальної автономії для
самостійного виконання передтекстових завдань.
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Підсумовуючи вищевикладене, можемо зробити висновок, що
проведене експериментальне дослідження, а також якісна та кількісна
інтерпретація результатів свідчать про ефективність розробленої методики
навчання майбутніх філологів розуміння НЗК у ТСАХЛ. Перспективами
дослідження ми вбачаємо розробку методичних рекомендацій щодо
навчання майбутніх філологів розуміння НЗК у ТСАХЛ.
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РЕЗЮМЕ
М. В. Дука. Экспериментальная проверка эффективности методики обучения
будущих филологов пониманию невербальных средств коммуникации в
произведениях современной английской художественной литературы.
В статье представлены результаты проверки эффективности методики
обучения будущих филологов пониманию невербальных средств коммуникации в
произведениях современной английской художественной литературы. Определены
задачи эксперимента, сформулирована гипотеза эксперимента, описана структура
проведения эксперимента, приведены и проанализированы результаты перед- и
послеэкспериментального срезов. В результате проведенного экспериментального
исследования доказана эффективность разработанной методики обучения будущих
филологов пониманию невербальных средств коммуникации в произведениях
современной английской художественной литературы
Ключевые слова: экспериментальное исследование, гипотеза эксперимента,
невербальные средства коммуникации, произведение современной английской
художественной литературы.
SUMMARY
M. Duka. The experimental efficiency testing of teaching future philologists to
understand non-verbal signals in contemporary English fiction.
The article deals with the results of the experimental efficiency testing of teaching future
philologists to understand non-verbal signals in contemporary English fiction. The author defines
the tasks of the methodological experiment, formulates the hypothesis of the experiment,
describes the structure of the experiment, presents and analyses the results of the data of
experimental efficiency testing at pre-experimental and post-experimental stages.
While preparing for the experiment the following hypothesis was suggested: the
process of teaching future philologists to understand non-verbal signals in contemporary
English fiction is going to be effective if consider 1) the principles of selecting texts for
teaching future philologists to understand non-verbal signals; 2) the sub-system of exercises
that was specifically developed; 3) the form of introducing teaching-learning materials.
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To measure the quality of the methodological experiment which was carried out we
used the Bespalko coefficient. It was supposed that at the end of experimental teaching
future philologists to understand non-verbal signals in contemporary English fiction the level
of their competence in this field will equal or beat the Bespalko coefficient (0,7). The
experiment was conducted within three groups of 3-year students (37 students in general) at
Sumy State Pedagogical University.
The methodological experiment consisted of three stages: 1) pre- experimental
testing; 2) experimental teaching future philologists to understand non-verbal signals in
contemporary English fiction; 3) post-experimental testing. The tasks of the pre- and postexperimental stages were designed according to the same principles and consisted of
identical tasks. The results prove that the experimental teaching future philologists to
understand non-verbal signals in contemporary English fiction was effective as the data beat
the Bespalko coefficient. The results taken within the groups of students who were taught
according to different variants of experimental teaching (which differ with the form of
introducing learning materials) are comparatively equal. It proves that the students who took
part in the experiment can be characterised by the high level of learning autonomy. The
results of the experimental teaching will be considered while developing the methodical
recommendations concerning teaching future philologists to understand non-verbal signals
in contemporary English fiction.
Key words: experimental teaching, experimental hypothesis, non-verbal signals,
contemporary English fiction
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Ю. М. Кобюк
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття присвячена дослідженню інтерактивних технологій навчання як
педагогічної умови готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності.
Описані пріоритетні напрями розвитку сучасної системи вищої освіти в Україні.
Досліджено поняття інновація, інноваційна діяльність, готовність, готовність до
інноваційної діяльності. Визначено, що готовність до інноваційної діяльності
передбачає залежність між ефективністю діяльності педагога та його
спрямованістю на вдосконалення власного професійного рівня. Розкрито роль
інтерактивних технологій у процесі формування готовності до майбутньої
інноваційної діяльності як складової частини їхньої професійної підготовки до
педагогічної діяльності.
Ключові слова: інтерактивні технології, інновації, інноваційна діяльність,
готовність, готовність до інноваційної діяльності.

Постановка проблеми. Модернізація системи освіти в Україні
передбачає широке впровадження інновацій. До основних напрямів
інноваційних процесів у системі освіти на сучасному етапі її розвитку слід
віднести: модернізацію типів та структури навчальних закладів, оновлення
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змісту навчання і виховання, розробку та апробування нових педагогічних
технологій, зміну форм і методів навчання та виховання, виділення
оновлених технологій моделювання та проектування, які реалізуються через
навчальні модулі, модернізація форм і методів управління сучасним
закладом освіти.
Інноваційна діяльність учителів стає на сьогоднішній день основним
напрямом реалізації реформ, які передбачають модернізацію в освіті, що,
у свою чергу, є одним із суттєвих напрямів переходу до моделі
інноваційного розвитку України в цілому. У цьому контексті важливого
значення набуває проблема підготовка майбутніх учителів до інноваційної
діяльності. Також актуальність даного питання визначається постійним
зростанням вимог суспільства до вчителя, відповідно до яких сучасний
учитель повинен мати високий рівень компетенції, розвинений інтелект,
комунікативні здібності, здатність до інноваційного мислення, до постійної
самоосвіти й самовдосконалення, до ефективної діяльності в
нестандартних ситуаціях та спрямованості на творчу самореалізацію.
Розвиток у майбутнього вчителя вищезазначених якостей та його
підготовка до інноваційної діяльності неможлива без застосування в цьому
процесі сучасних педагогічних технологій, серед яких значне місце
належить інтерактивним. Інтерактивні технології в сучасному освітньому
середовищі постають як одна з педагогічних умов готовності майбутніх
учителів до інноваційної діяльності.
Аналіз актуальних досліджень. Результати аналізу сучасної психологопедагогічної літератури свідчить, що такі вітчизняні дослідники, як І. Зязюн,
Н. Кузьміна, О. Пєхота, О. Сисоєва, Л. Хомич приділяють велику увагу
професійній підготовці майбутніх учителів. Серед зарубіжних учених, які
займалися проблемами готовності до професійної діяльності, слід виділити
таких як: Є. Васильєв, Д. Гопкінз, Л. Кандибович, М. Кларин, Н. Кузьмін,
О. Пригожин, Б. Сазонов, В. Сластьонін, В. Шукшунов та ін.
До проблеми готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності
звертаються багато вчених. Різні аспекти цієї проблеми стали предметом
наукових досліджень багатьох учених, серед них З. Абасов, В. Уруський,
О. Біляковська, Т. Демиденко, І. Дичківська, Н. Клокар, О. Коберник,
К. Макогон, В. Сластьонін.
Особливе місце посідають дослідження, присвячені інтерактивному
навчанню (І. Абрамова, Н. Балицька, О. Біда, Г. Волошина, О. Єльникова,
Н. Коломієць, О. Пєхота, Л. Пироженко, Н. Побірченко, О. Пометун,
В. Рибальський, Т. Сердюк, А. Смолкін, П. Шевчук та ін.).
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Мета статті. Проте, не зважаючи на значну кількість наукової
літератури, питання застосування інтерактивних технологій як педагогічна
умова готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності вивчене
недостатньо. Окреслена проблема і буде метою нашого дослідження.
Виклад основного матеріалу. Цілеспрямована діяльність, заснована на
осмисленні власного педагогічного досвіду за допомогою порівняння з
метою досягнення вищих результатів, отримання нового знання, внесення
нового в традиційну систему освітньої практики науковці характеризують як
інноваційну діяльність. Інноваційна діяльність і її процес багато в чому
залежать від інноваційного потенціалу педагога, який передбачає вищий
ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в
педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості,
враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві та
проявляється в цілепокладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і
технологій інноваційного навчання [8].
В основі поняття «інноваційна діяльність» лежить термін «інновації»,
які визначають як уперше створені, вдосконалені або застосовані освітні,
дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що суттєво
поліпшують результати освітньої діяльності [4, 7]. М. Кларін у поняття
«інновація» вкладає наступний зміст: «Інновація відноситься не тільки до
створення і поширення нововведень, а й до перетворень, змін у способі
діяльності, стилі мислення, який з цими нововведеннями пов’язаний» [2].
Сьогодні інноваційна діяльність є невід’ємною частиною педагогічної
практики, тому майбутній учитель повинен бути готовим до її здійснення.
У великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття
«готовність» визначається як бажання зробити що-небудь [1, 194 ].
Готовність педагога до інноваційної діяльності – це складне інтегративне
новоутворення особистості, сутність якого становлять взаємодія
мотиваційного, когнітивного, операційного й особистісного компонентів у
їх єдності, що проявляється в прагненні до інноваційної діяльності і в
підготовленості до її здійснення на професійному рівні [7]. Вважаємо за
доцільне більш детально розглянути ці компоненти. Мотиваційний
компонент виступає як сукупність мотивів, адекватних цілям та завданням
педагогічної діяльності; когнітивний являє собою сукупність знань,
необхідних для продуктивної педагогічної діяльності; операційний
компонент – сукупність умінь і навичок практичного вирішення завдань у
процесі педагогічної діяльності; особистісний компонент – це сукупність
особистісних якостей, важливих для виконання професійної діяльності.
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Ефективна взаємодія цих компонентів забезпечить: творчу спрямованість
педагога, інноваційну обізнаність учителя, його технологічну озброєність у
сфері проблем педагогічної інноваційної діяльності.
Готовність до інноваційної діяльності є внутрішньою силою, що
формує інноваційну позицію педагога. На нашу думку, джерелами
готовності до інноваційної діяльності можуть виступати особистісний
розвиткок, професійна спрямованість, виховання й самовиховання,
професійне самовизначення як педагога тощо.
Формування готовності майбутнього педагога до інноваційної
діяльності – це складний довготривалий процес, який складається з етапів,
має свої показники та умови. Аналізуючи наукову літературу ми виокремили
комплекс педагогічних умов, які забезпечують результативність підготовки
вчителя до інноваційної діяльності відносять такі:
- цілеспрямоване й послідовне відображення у змісті й методиці
педагогічної освіти сутності інноваційної діяльності;
- особистісно орієнтоване навчання вчителя;
- формування готовності педагога до інноваційної діяльності як
підсистеми формування загальнопрофесійної готовності вчителя;
- удосконалення організаційного й науково-методичного забезпечення
підготовки педагога-новатора;
- формування професійно-ціннісного ставлення педагогів до освоєння
нововведень;
- забезпечення єдності теоретичної і практичної підготовки вчителів до
дослідно-експериментальної роботи.
Проте ми вважаємо, що важливою і невід’ємною умовою формування
готовності до інноваційної діяльності в сучасній системі освіти, де провідну
роль відіграють інноваційні технології, становлять технології інтерактивного
навчання. За О. Пометун та Л. Пироженко, інтерактивні технології навчання –
це технології, що включають у себе чітко спланований результат навчання,
використання окремих інтерактивних методів та прийомів, що забезпечують
активний характер взаємодії учасників навчального процесу на засадах
співпраці та співтворчості [5, 7]. Переваги їх застосування полягають у тому,
що за допомогою інтеракції стає можливим створення динамічної, гнучкої
системи навчання, що забезпечує безперервне, адаптоване до реальної
ситуації керування взаємодією педагога й осіб, які навчаються. Навчання
відбувається в режимі активної взаємодії слухачів з педагогом і між собою на
такому рівні загальнокультурного й інтелектуального розвитку, на якому
знаходяться суб’єкти навчання. Інтерактивні технології дають змогу
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створювати таке навчальне середовище, де процес набуття теоретичних
знань тісно пов’язаний з опануванням студентами відповідними видами
діяльності, а групові форми організації навчання розглядаються як основний
механізм розвитку особистості [6, 2].
З метою підготовки майбутніх учителів до використання
інтерактивних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів до
здійснення інноваційної діяльності ми пропонуємо дотримуватися таких
психолого-педагогічних умов:
- цілеспрямованість та систематичність підготовки до оволодіння
знаннями та формуванням практичних умінь у професійній підготовці;
- запровадження інтерактивного тренінгу, що збільшить практичну
підготовку студентів;
- створення атмосфери партнерства, співпраці, співдружності;
- створення високої мотивації навчання;
- забезпечення самореалізації у майбутній професійній діяльності.
Слід мати на увазі, що сучасному педагогу, педагогу інноваційного
спрямування, під час роботи необхідно вміти реалізовувати педагогічний
гуманізм, співробітництво, мати тверду особистісну позицію. Крім того, в
освітніх перетвореннях, головною характеристикою яких виступає
інноваційність, особливо важливого значення набувають вимоги до рівня
теоретичних знань і практичної підготовки вчителя. Він повинен уміти
спрямовувати навчально-виховний процес на особистість учня, вибудовувати
свою професійну діяльність так, щоб кожен мав необмежені можливості для
самостійного й високоефективного розвитку. Усе це визначає проблематику і
зміст професійної та особистісної підготовки педагога, яка відрізняється від
вже існуючої. Ідеться про те, що під час навчання він має набути комплекс
знань і вмінь, використання яких дає змогу активно включатися в інноваційну
педагогічну діяльність.
Висновки. Підводячи підсумки, зазначимо, що під готовністю до
інноваційної діяльності слід розуміти інтегральну якість особистості, яка
характеризується наявністю та певним рівнем сформованості мотиваційного,
когнітивного, операційного й особистісного компонентів у їх єдності, що
проявляється в прагненні до інноваційної діяльності й у підготовленості до її
здійснення на професійному рівні.
Під формуванням готовності педагогів до інноваційної діяльності
розуміють процес цілеспрямованого розвитку всіх сторін і якостей
особистості, які складають готовність до даної діяльності. Для успішного
керівництва процесом формування готовності майбутніх учителів до
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інноваційної діяльності необхідно створити умови, за яких даний процес буде
здійснюватися через створення відповідного освітнього середовища. Ми
виділили інтерактивні технології як важливу і невід’ємну умову формування
готовності до інноваційної діяльності. Інтерактивні технології є технологіями
навчання, виховання і розвитку особистості. Ураховуючи те, що навчання із
застосуванням інтерактивних технологій дозволяє без зайвих зусиль засвоїти
великий об’єм інформації, у результаті чого вчителі здатні вільно володіти
навчальним матеріалом, можна з упевненістю сказати, що інтерактивне
навчання є інноваційним підходом у навчальному процесі.
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РЕЗЮМЕ
Ю. Н. Кобюк. Применение интерактивных технологий как педагогическое
условие готовности будущих учителей к инновационной деятельности.
Статья посвящена исследованию интерактивных технологий обучения как
педагогического условия готовности будущих учителей к инновационной
деятельности. Описаны приоритетные направления развития современной
системы высшего образования в Украине. Определено, что готовность к
инновационной деятельности предполагает зависимость между эффективностью
деятельности педагога и его направленностью на совершенствование своего
профессионального уровня. Раскрыта роль интерактивных технологий в процессе
формирования готовности к инновационной деятельности как составной части их
профессиональной подготовки к педагогической деятельности.
Ключевые слова: интерактивные технологии, инновации, инновационная
деятельность, готовность, готовность к инновационной деятельности.
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SUMMARY
Y. Kobiyk. Use of interactive technology as a pedagogical condition of future
teachers’ readiness to innovative activity.
The article investigates interactive learning technologies as pedagogical conditions of
future teachers to innovative activity. We describe the priorities of the modern system of
higher education in Ukraine. The concepts: innovation, willingness, readiness for innovation
are defined. Today, innovative activities are an integral part of the educational activities, as
well as innovation improves the results of educational activities. Innovation largely depends
on the innovative capacity of the teacher, the willingness to innovate involves the
relationship between the activities of the teacher and his focus on improving his skills. The
willingness of the teacher to innovate – is a complex integrative quality of a personality, the
essence of which consists interaction of motivational, cognitive, operational and personal
components in their unity, manifested in the quest for innovation and readiness to implement
it on a professional level. Preparation of future teachers for innovation is a complex longterm process, which consists of the stages, has its own parameters and conditions. An
important and an essential condition for the formation of readiness for innovation in the
modern system of education, where the leading role is occupied by innovative technologies
are interactive learning technologies. The article discusses the role of interactive technologies
in the formation of readiness for future innovation activities as a part of their training to
educational activities. Interactive technologies, technologies of active interaction can create
a learning environment aimed at innovative approach to training and education, in which the
process of gaining the theoretical knowledge is closely connected with mastering the relevant
activities and group forms of learning are considered as the main mechanism for the
development of a future teacher-innovator. We hypothesized that, during the preparation of
future teachers, mastering of knowledge and the formation of practical skills and abilities will
be done purposefully and systematically, with the use of certain interactive methods and
techniques that ensure the creation of an atmosphere of partnership, cooperation, and
collaboration through creation of high learning motivation and ensuring fulfillment in their
future careers. It will be prepared by the teacher who is able to produce non-traditional
forms and methods of work, which in turn indicates the level of educational excellence.
Key words: interactive technology, innovation, innovative activity, readiness,
readiness for innovation.
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
У статті проаналізовано підходи щодо розуміння поняття «професійна
готовність», визначено сутність інтегрального утворення майбутнього вчителя –
готовність до самореалізації творчого потенціалу у професійній діяльності,
змодельовано та описано його структуру, що містить мотиваційний, змістовий,
технологічний, управлінський компоненти, досліджено показники готовності.
Проаналізовано навчальну педагогічну практику як важливу складову професійної
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підготовки педагогів та розглянуто педагогічні умови формування готовності
майбутніх учителів до самореалізації творчого потенціалу у професійній діяльності,
які охоплюють підготовчий, основний та підсумковий етапи навчальної практики.
Ключові слова: педагогічна підготовка майбутнього вчителя, навчальна
практика студентів педагогічних ВНЗ, готовність майбутніх педагогів до
самореалізації творчого потенціалу у професійній діяльності, її компоненти та
показники.

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку національної школи
України підвищує вимоги до професійної підготовки майбутнього вчителя,
націлює його на набуття здатності та готовності формування ініціативної,
самостійної підростаючої особистості з розвинутим творчим мисленням.
Виховувати творчих, ініціативних учнів можливо за умови сформованості в
учителя готовності до самореалізації творчого потенціалу у професійній
діяльності, оскільки, творчість учителя невід’ємна від творчості учнів. Творчий
потенціал учителя реалізується в усіх основних напрямах його діяльності:
підготовці та реалізації навчального процесу, вивченні педагогічних, аналізі й
оцінці
його
кінцевих
результатів
професійно-педагогічному
самовдосконаленні. Тому, формування готовності майбутнього вчителя до
реалізації творчого потенціалу в педагогічній діяльності є одним із провідних
наскрізних завдань їх професійної підготовки.
Навчальна педагогічна практика є важливою складовою професійної
підготовки майбутніх педагогів. На другому році навчання вона стає
провідним фактором професійного саморозвитку, самоідентифікації
майбутнім учителем себе у професії, формування в умовах освітнього
процесу початкової ланки загальноосвітніх навчальних закладів
індивідуально-творчих можливостей у здійсненні педагогічної діяльності.
Результати аналізу наукової літератури та стану підготовки студентів у
вищих педагогічних навчальних закладах свідчать, що донині недостатньо
вивченим залишається потенціал навчальної практики у творчому розвитку
майбутніх учителів. Тому метою статті визначено дослідження педагогічних
умов формування готовності майбутнього педагога до самореалізації
творчого потенціалу у процесі педагогічної практики.
Аналіз актуальних досліджень. Питання професійної підготовки
вчителів досліджували І. Зязюн, О. Дубасенюк, А. Маркова, В. Семиченко,
М. Поташник та інші; формування творчої особистості та її самореалізацію
в діяльності вивчали Б. Ананьєв, К. Абульханова-Славська, Б. Гершунський,
І. Зязюн, Л. Мітіна, Л. Сохань, С. Сисоєва, В. Сластьонін та інші; реалізацію
педагогічних здібностей, творчості майбутнього педагога розглядали
О. Дубасенюк, В. Загвязинський, В. Кан-Калик, І. Козловська, М. Лазарєв,
П. Сікорський, Р. Скульський, А. Фурман та інші науковці.
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Виклад основного матеріалу. Прагнення особистості до самореалізації
розглядаємо як індикатор педагогічних здібностей людини, які забезпечують
виконання професійної діяльності на високому рівні. Самореалізація
особистості проявляється в індивідуальних способах самовиявлення,
саморозкриття, самовдосконалення та ґрунтується на критичній самооцінці
своїх здібностей і потенційних можливостей. Особливе значення для
самореалізації
набувають
життєві
перспективи,
ініціативність,
відповідальність та самостійність особистості.
Готовність до того чи іншого виду діяльності досягається шляхом
моральної, психологічної, професійної підготовки студентів, особливості якої
обумовлені характером педагогічних завдань. У професійній готовності до
педагогічної діяльності В. Сластьонін виокремлює такі компоненти:
- психологічний компонент – сформована спрямованість на професійну
діяльність, настанова на роботу, наявність інтересу до предмета діяльності, потреба в самоосвіті в цій галузі, розвинуте професійне мислення;
- науково-теоретичний компонент – наявність відповідного об’єму
суспільно-політичних, психологічних та спеціальних знань;
- практичний компонент – наявність сформованих на відповідному рівні
професійних умінь та навичок;
- психофізіологічний компонент – наявність відповідних передумов для
оволодіння професійною діяльністю та визначена спеціальністю
сформованість професійно значущих якостей особистості;
- фізичний компонент – стан здоров’я та фізичного розвитку відповідно
до вимог професійної діяльності [7].
О. Г. Мороз розглядає готовність до педагогічної діяльності у вигляді
генералізованої схеми функціональних компонентів:
- психологічна підготовленість − потреба в діяльності, необхідність
усвідомлення відповідності особистісних якостей вимогам діяльності,
усвідомлена мотивація особистісних прагнень до даної спеціальності;
- теоретична підготовленість до діяльності − наявність глибоких знань
основ наук, знання вимог спеціальності до особистісних якостей і здібностей, володіння знаннями й методами постійного поповнення знань;
- практична готовність до професійної діяльності (уміння планувати та
організовувати роботу, вміння застосовувати на практиці раніше отримані знання, вміння та навички, формування нових умінь та навичок);
- ідейно-політична підготовка, світогляд і загальна культура фахівця;
- необхідний рівень розвитку здібностей, яких потребує та чи інша
діяльність;
- професійно-визначена спрямованість особистості фахівця [5].
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В. В. Кравець розглядає структуру готовності майбутнього педагога
до використання технологій відкритої освіти як сукупність чотирьох
взаємопов’язаних структурних компонентів: мотиваційного, змістового,
операційного та рефлексивного [4].
Готовність учителя до самореалізації творчого потенціалу у
професійній діяльності, з нашої точки зору, – це інтегральне утворення, яке
включає мотивовану потребу до вирішення проблеми, наявність адекватних
знань про її сутність, володіння комплексом технологічних умінь, навичок, що
обумовлюють високу ефективність досягнення поставлених завдань,
здатність до творчості та керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів.
Таким чином, структура готовності майбутнього вчителя до
самореалізації творчого потенціалу у професійній діяльності представляє
сукупність наступних компонентів:
- мотиваційний, який відображає глибоке усвідомлення студентами
потенційних можливостей самореалізації творчого потенціалу в
розвитку професійної компетентності, створенні найкращих умов для
розвитку нахилів, здібностей і максимальної самореалізації учнів;
- змістовий компонент – наявність у студентів необхідного об’єму
психолого-педагогічних знань, а також знань про сутність творчої діяльності педагога, творчих способів його мислення, самовивчення тощо;
- технологічний компонент включає комплекс умінь, навичок, які
необхідні для забезпечення самореалізації творчого потенціалу у професійній діяльності майбутніх педагогів у структурі професійної діяльності;
- управлінський компонент включає керівництво навчально-пізнавальною
діяльністю учнів, забезпечує зворотній зв’язок та умови до реалізації
творчого потенціалу учнів; володіння навичками рефлексії.
Показниками готовності вчителя до самореалізації творчого потенціалу
у професійній діяльності майбутніх педагогів є елементи її структури, а саме:
глибоке усвідомлення значення самореалізації творчого потенціалу,
особистісно-значущий сенс її реалізації у власній професійній діяльності;
рівень теоретичних знань про сутність шляхів, засобів її здійснення; рівень
сформованості комплексу технологічних умінь, які необхідні для
самореалізації творчого потенціалу в навчальному процесі; модель творчого
педагогічного керівництва як засобу управління навчально-пізнавальною
діяльністю учнів та забезпечення умов реалізації їх творчого потенціалу. Слід
визначити, що дані показники не вичерпують усіх різноманітних якостей
готовності вчителя до самореалізації творчого потенціалу у професійній
діяльності майбутніх педагогів, але в контексті нашого дослідження є
найбільш значущим.
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Підготовка майбутніх учителів до самореалізації творчого педагогічного
потенціалу реалізується у процесі вивчення педагогічних дисциплін у різних
видах навчальної діяльності. Однак, особливу роль у цьому процесі відіграє
практичне освоєння фундаментального змісту педагогічної роботи,
інноваційних технологій навчання в умовах максимально наближених до
професійної діяльності вчителя, тобто у процесі педагогічної практики.
Ефективність педагогічної практики, реалізації її завдань (поєднання
теоретичної підготовки студентів із практичним застосуванням набутих умінь
і навичок, проведення навчальної та позакласної виховної роботи,
формування у студентів особистісно-індивідуального стилю поведінки,
готовність до самореалізації творчого потенціалу) значним чином
визначається проведенням підготовчого етапу.
Практичні заняття з педагогіки, вирішуючи завдання ґрунтовної
теоретичної підготовки студентів, спрямовуючи їх на вивчення історичного
наробку та сучасного розгляду питань програми, містять творчі мінімайстерні, ділові ігри, інтерактивні театри вирішення конфліктних ситуацій,
спрямовані на забезпечення творчої підготовки до навчальної педагогічної
практики. Творчі групи студентів самостійно готують і апробують
фрагменти виховних заходів, уроків на практичних заняттях у своїй
академічній групі. Важливого значення
набувають організація і
проведення педагогічних аналізів творчої роботи студентів, які сприяють
формуванню відповідального ставлення до педагогічних дій. Розвиток
творчих здібностей студентів у ситуації близької до професійної,
тренування у творчій візуалізації виховного матеріалу, підборі
оригінальних підходів до подання матеріалу виховних заходів, залучення
нестандартних видів діяльності спрямоване на розкриття творчого
потенціалу студентів, готує до педагогічної практики. Отже, організацію
вивчення педагогічних дисциплін на основі активних методів навчання
визначено однією з педагогічних умов їх підготовки до самореалізації
творчого потенціалу майбутніх педагогів у професійній діяльності.
У розумінні майбутніми педагогами особливостей педагогічної
професії, реалізації творчих стратегій взаємодії з учнівськими колективами,
міжособистісного спілкування, особливого значення набуває такий вид
начальної роботи, як моделювання конкретних педагогічних ситуацій та
шляхів виходу з них. Поряд із розумінням, навчальне моделювання містить
потенціал вправляння, колективного пошуку шляхів виходу з конфліктної
ситуації. Тому в системі практичних завдань з педагогіки приділено увагу
розвиткові здатності й готовності майбутніх педагогів до моделювання
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стратегії поведінки, творчого продуктивного вирішення педагогічних
ситуацій, що визначено однією з педагогічних умов формування
готовності до самореалізації творчого потенціалу майбутніх педагогів у
професійній діяльності.
Навчальна педагогічна практика студентів – перший досвід
безпосереднього вивчення педагогічної професії. Незважаючи на ґрунтовну
підготовку (опрацювання завдань практики на практичних заняттях,
проведення установчої конференції з включенням питань педагогічного та
психологічного налаштування, роботу керівників практики з педагогічним
колективом школи в напрямі швидкої адаптації студентів), психологічна
скованість студентів, яка викликана новою роллю, стримує процеси їх
самореалізації. Тому практичний досвід організації педагогічної практики
дозволяє визначити диференційований підхід підготовки педагогічної
практики до організації та керівництва педагогічної практики як важливу
педагогічну умову формування готовності майбутніх педагогів до
самореалізації творчого потенціалу в процесі педагогічної практики.
Взаємодія керівника практики зі студентом ґрунтується на принципах
співпраці, стимулюючи та поступово розкриваючи його творчі здібності.
Спектр професійних умінь сучасного вчителя включає важливу
складову педагогічної компетентності – дослідницькі вміння. Творчий
підхід до професійної діяльності ґрунтується на постійному узагальненні та
аналізі провідного та власного педагогічного досвіду. Ефективність
навчально-виховного процесу неможлива без суттєвої модернізації
відомих форм, методів, прийомів педагогічної діяльності, пошуку нових,
оригінальних підходів до використання досягнень психолого-педагогічної
науки. Тому завданнями навчальної педагогічної практики передбачено
формування дослідницьких умінь (умінь спостерігати педагогічний процес,
вести діагностичну бесіду, проводити анкетування з метою вивчення
ступеня вихованості та освіченості вихованців, їх інтересів, рівнів зрілості
класних колективів; безпосереднього вивчення об’єкту дослідження з теми
курсового дослідження) як педагогічної умови формування готовності
студентів до самореалізації творчого потенціалу у професійній діяльності.
Формуванню власної майстерності, творчого ставлення до своєї праці
сприяє вивчення досвіду провідних фахівців. Тому на підготовчому етапі
значну увагу приділено перегляду й аналізу студентами відеодосвіду
переможців конкурсу «Учитель року», відеозаписів відкритих виховних
заходів, фізкультхвилинок, прикладів змістовного відпочинку учнів на
перервах тощо, проведених учителями початкової школи. Студенти
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отримують в електронні поштові скриньки академічних груп відповідні
відеофайли та запитання для їх самостійного аналізу. На практичному занятті,
під керівництвом викладача, вони вчаться використовувати кращий досвід,
обговорюють власні висновки, пропонують раціональні форми, методи,
прийоми роботи з учнями задля забезпечення самореалізації їх творчого
потенціалу. Тому залучення сучасних інформаційних технологій обрано
однією з педагогічних умов формування готовності студентів до
самореалізації творчого потенціалу у професійній діяльності.
Розвиток творчих здібностей студентів передбачено в основному етапі
навчальної педагогічної практики – безпосередньо в школі. Завданнями
визначено участь практикантів у навчально-виховнiй роботi класу: допомога
класному керівнику у проведенні окремих видів позакласної виховної роботи
з учнями та самостійне проведення однієї з форм виховної роботи,
проведення дидактичних ігор у позакласній роботі; допомога активу класу у
формуванні мiжособистiсних стосунків; організація активного вiдпочинку
учнів на перервах; iндивiдуальна робота з учнями у закріпленому класі;
допомога вчителю (з предмету спецiалiзацiї) у пiдготовцi дидактичних
матерiалiв до уроку, участь в облаштуванні кабiнету тощо; виконання
дидактичних завдань із педагогіки; вивчення індивідуальних особливостей
учнів під керівництвом психолога.
Продуктивність здійснення педагогічної самореалізації майбутніх
учителів у процесі педагогічної практики передбачає включення їх у
постійний творчий пошук, інноваційну діяльність педагогічного колективу
школи, створення умов до самоаналізу, самовдосконалення, самостійного
розвитку і формування професійних умінь, творчого стилю педагогічної
діяльності. До організаційно-педагогічних умов самореалізації студентів
відносимо цілісність педагогічної практики, інноваційно-творчий підхід
до її організації.
Інформаційні технології дозволяють збагатити панораму відчуттів
виховного заходу та уроку. Наприклад, залежно від матеріального
забезпечення класних кімнат, студенти використовують звуки моря, вітру,
співи птахів, зображення всесвіту, дію вулканів у морських глибинах тощо.
Візуалізація матеріалу уроку спрямована на емоційне забарвлення
навчального матеріалу, різнобічне сприйняття учнями явищ, фактів, подій.
Підготовка до такого уроку розвиває вміння студентів реалізовувати власний
духовний світ у професійній діяльності.
На підсумковому етапі студенти аналізують, підсумовують власні
досягнення: оформлюють текстові документи (розробку виховного заходу,
виконання дидактичних завдань, робочий зошит); відеозаписи основних
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видів діяльності; у творчих групах готують презентації за результатами
практики для виступу на підсумковій конференції. Створення звітів власної
педагогічної діяльності сприяє рефлексії, оцінці цінності, результативності
власної діяльності. У межах доповідей на підсумковій конференції студенти
обмінюються думками, інформаційними матеріалами, узагальнюють реалізацію творчого досвіду, з кращих робіт формують фонд для наступних курсів.
Висновки. Проведений аналіз проблеми самореалізації творчого
потенціалу у професійній діяльності майбутніх педагогів, як у наукових
джерелах, так і в педагогічній практиці, дозволяє констатувати, що вона
розробляється в теоретичному плані досить інтенсивно. Цілеспрямована
орієнтація студентів на самореалізацію творчого потенціалу, формування
інноваційного мислення у процесі педагогічної практики сприятиме більш
успішному входженню молодого вчителя у сферу професійної діяльності.
Педагогічну практику можна розглядати не тільки як важливий засіб
підготовки фахівців, як організаційну форму навчального процесу, але ще як
провідний фактор саморозвитку, формування індивідуально-творчих
можливостей у здійсненні професійної діяльності.
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РЕЗЮМЕ
М. П. Кононенко, Н. В. Коваленко. Формирование готовности будущих учтелей к
самореализации творческого потенциала в процессе учебной педагогической практики.
В статье проанализированы подходы к рассморению понятия
«профессиональная готовность», определена сущность интегрального образования
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будущего учителя – готовность к самореализации творческого потенциала в
профессиональной деятельности, смоделирована и описана его структура,
содержащая мотивационный, содержательный, технологический, управленческий
компоненты, исследованы показатели готовности. Проанализирована учебная
педагогическая практика как важная составляющая профессиональной подготовки
педагогов и рассмотрены педагогические условия формирования готовности
будущих учителей к самореализации творческого потенциала в профессиональной
деятельности, которые охватывают подготовительный, основной и итоговый
этапы учебной практики.
Ключевые слова: педагогическая подготовка будущего учителя, учебная
практика студентов педагогических вузов, готовность будущих педагогов к
самореализации творческого потенциала в профессиональной деятельности, ее
компоненты и показатели.
SUMMARY
M. Kononenko, N. Kovalenko. The formation of future teachers’ «professional
readiness» to realize creative potential during the pedagogical activity.
The article analyzes the main approaches to understanding the notion of future
teachers’ «professional readiness», the meaning of integrated education of future teachers is
defined as readiness to realize creative potential during the pedagogical activity.
The creative potential of the teacher is realized in all main directions of his activity:
preparation and implementation of the teaching process, the study, analyzing and evaluating
of the final results of his professional self-improvement. Therefore, the formation of future
teachers’ readiness to realize the creative potential in educational activity is one of the
leading tasks of their professional training.
That is why, the aim of the article is to define the pedagogical conditions of forming of
future teachers’ readiness to the realization of their creative potential in the pedagogical
practice.
The structure of future teachers’ «professional readiness» is modeled and described.
The model of professional readiness of future teachers contains motivational, informative,
technological and management components; the indicators of future teachers’ professional
readiness are studied. Educational teaching practice is analyzed, as an important component
of professional training of teachers and pedagogical conditions of forming future teachers’
readiness to realize creative potential during the pedagogical practice are reviewed. They
cover preparatory, main and final stages of training practice.
The analysis of problem of future teachers’ self-realization in the professional activity,
both in scientific and pedagogical practice, let us suggest that it is developed in pedagogical
theory very intensively. Purposeful students’ orientation for realization of their creative
potential in the pedagogical practice, forming their innovative thinking in this practice will
contribute to more successful entry of young teachers in the professional activity. Teaching
practice can be seen not only as an important means of future teachers training, as an
organizational form of the educational process in pedagogical higher establishments, but
even as the leading factor of self-development, forming of students’ individual creative
abilities in professional activity.
Key words: pedagogical training of a future teacher, readiness of future teachers to
realize creative potential in professional activity, the components and indicators of future
teachers’ professional readiness.
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ПОРІВНЯЛЬНО-РЕЙТИНГОВИЙ АНАЛІЗ УСПІШНОСТІ ВОКАЛЬНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ
НЕПЕРЕРВНОЇ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
У статті презентується порівняльно-рейтинговий аналіз успішності
вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, визначаються
коефіцієнти навченості та їх приріст, акцентується увага на великій розбіжності
результатів всередині досліджуваної групи. Аналізується залежність якості
вокальної підготовки музикантів – випускників вищих педагогічних навчальних
закладів від визначеності майбутнього післядипломного професійного шляху та
попереднього профільного навчання: надані таблиці порівняльно-рейтингового
аналізу, діаграма розподілу студентів за наявністю попереднього співацького
досвіду, аналіз навчальних програм передуючого навчання.
Ключові слова: вокальна підготовка, порівняльно-рейтинговий аналіз,
коефіцієнт навченості, приріст коефіцієнта навченості, співацький досвід,
навчальна програма.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства
актуалізація питань моніторингу успішності та навчальних досягнень
студентів вищих навчальних закладів є реалізацією основного завдання
системи неперервної освіти – підготовки конкурентоспроможних
національних кадрів. В умовах підвищення вимог до професійної підготовки
молодих спеціалістів зростає потреба формування у випускників вищих
педагогічних навчальних закладів системи фахових якостей, яка гарантує їм
довготривале й ефективне «професійне життя», затребуваність на ринку
праці та особистісне задоволення від обраного шляху.
Вокальна діяльність є найбільш затребуваною на ринку праці вчителів
музичного мистецтва, але традиційна вокальна підготовка студентамузиканта не завжди відповідає насущним потребам суспільства. Тому
моніторинг успішності й навчальних досягнень майбутнього вчителя
музичного мистецтва з вокальної підготовки має здійснюватися відповідно
до вимог сучасної школи з її складними умовами праці.
Аналіз актуальних досліджень. Проблеми вокального навчання та
його відповідності сучасним вимогам є предметом постійної уваги з боку
теоретиків і практиків. Велика кількість фундаментальних праць таких
науковців, як В. Антонюк, В. Багрунов, Н. Гребенюк, Л. Дмитрієв,
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В. Ємельянов, Д. Люш, М. Микиша, В. Морозов, Н. Назаренко, С. Ржевкін,
О. Стахевич, Р. Юссон, В. Юшманов та ін., спрямована на професійне
становлення фахівців виконавського спрямування – студентів-вокалістів
консерваторій і музичних академій.
Особливостям вокальної підготовки майбутніх учителів музичного
мистецтва присвячена досить велика кількість публікацій останніх років.
Серед них привертають увагу організаційно-методична система вокальної
підготовки на гедоністичних засадах Л. Василенко та теоретико-методичні
основи формування вокально-звукової культури Т. Ткаченко. Різноманітна
проблематика вокальної підготовки музикантів-студентів факультетів
(інститутів) мистецтв вищих педагогічних навчальних закладів висвітлена у
працях Н. Гонтаренко, О. Єременко, О. Матвєєвої, А. Менабені, Л. Пашкіної,
О. Прядко, Г. Стасько, О. Стахевича, Г. Стулової, Л. Тоцької, Г. Урбановича,
Ю. Юцевича та ін. Наукові дослідження пропонують різні підходи щодо
визначення ефективності формування окремих складових вокальної
підготовки, однак на сучасному етапі перебудови вітчизняної системи освіти у
зв’язку з постійно зростаючими вимогами до якості підготовки молодих
спеціалістів актуальним є постійне вдосконалення технологій контролю
успішності вокальної підготовки випускників-музикантів вищих педагогічних
навчальних закладів з метою подальшої розробки та впровадження нових
підходів до вокального навчання майбутніх учителів музичного мистецтва.
Отже, метою статті є порівняльно-рейтинговий аналіз успішності
традиційної вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва
в системі неперервної мистецько-педагогічної освіти (СНМПО).
Виклад основного матеріалу. Для визначення успішності вокальної
підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (МВММ) у дослідженні
було розроблено діагностувально-технологічний апарат, що містить у собі
дві підструктури:
1) діагностувальну, яка складається із системи критеріїв: емоційноціннісного (Z), когнітивно-розвивального (К), оцінно-рефлексивного
(R), діяльнісно-практичного (D), особистісно-перспективного (P) та
відповідних кожному критерію показників і рівнів: непродуктивного,
репродуктивного, продуктивного, евристичного;
2) технологічну, до якої відноситься система математично-статистичної
обробки отриманих даних.
За отриманими даними 53,33% випускників-музикантів знаходяться
на середньому, репродуктивному рівні вокальної підготовленості до
професійної діяльності, 26,67% мають достатній, продуктивний рівень,
13,33% – низький, непродуктивний і 6,67% – високий, евристичний.
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Для підтвердження значущості отриманих результатів звернемося до
«коефіцієнта навченості», який є одним з основних показників
ефективності використаної методики. Для підрахунку «коефіцієнта
навченості» використовуємо формулу В. П. Беспалька [1, 58]:
k = S / N, де
k– коефіцієнт навченості; S – сумарна кількість набраних балів за
всіма критеріями; N – максимальна кількість балів за всіма критеріями, яка
в нашому випадку дорівнює 60.
За технологією В. П. Беспалька, у ракурсі нашого дослідження
достатнім є рівень вокальної підготовки, де коефіцієнт навченості більший
або рівний 0,7 (k ≥ 0,7) [1, 59]. Традиційно вважається, що при k ≥ 0,7
процес навчання можна вважати завершеним: студент на певному рівні
здатен до самонавчання й удосконалення отриманих знань. При k < 0,7
студент у подальшій діяльності буде систематично робити помилки та не
здатен до їх виправлення.
За отриманими результатами середній коефіцієнт навченості
випускників-музикантів на констатувальному етапі дослідження дорівнював
0,52, що свідчить про те, що вокальна підготовка за традиційною
організаційно-методичною системою потребує вдосконалення. Необхідно
звернути увагу й на те, що в умовах традиційної методики сукупний критерій
вокальної підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва зростає
дуже повільно: коефіцієнт навченості за час навчання у вищому
педагогічному навчальному закладі (ВПНЗ) зріс на 0,19 (від 0,33 на початку
навчання до 0,52 у кінці). У той же час отримані результати констатувального
дослідження свідчать, що розбіжність результатів за коефіцієнтом навченості
всередині групи респондентів досить велика (від 0,29 до 0,81).
Для наочності в табл. 1 подано порівняльні результати чотирьох
випускників, що посіли перші й останні два місця в рейтинговій таблиці за
якістю вокальної підготовки (див. табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльно-рейтинговий аналіз результатів констатувального
дослідження стану процесу вокальної підготовки МВММ
Місце
1
2
передостаннє
останнє

Sп
35,00
30,67
9,67
7,67

kп
0,58
0,51
0,16
0,13

Sк
47,00
48,34
17,67
17,33
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0,78
0,81
0,29
0,29

k
0,20
0,30
0,11
0,16
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У таблиці використано скорочення:
Sп – сумарна кількість набраних балів за всіма критеріями на початку
навчання у ВНПЗ; kп – коефіцієнт навченості на початку навчання; Sк –
сумарна кількість набраних балів за всіма критеріями у кінці навчання у
ВНПЗ; kк – коефіцієнт навченості наприкінці навчання; k – приріст
коефіцієнта навченості, що визначався за формулою:
k = kк – kп
Таблиця наочно показує, що приріст коефіцієнта навченості не лінійно
залежить від попереднього, визначеного на початку констатувального
дослідження рівня.
Для отримання більш детальної інформації нами було
проаналізовано
- передуюче профільне навчання та його якість,
- наявність попереднього співацького досвіду,
- динаміка приросту коефіцієнтів навченості за кожним із визначених
критеріїв.
Для виявлення залежності якості вокальної підготовки музикантіввипускників ВПНЗ з попереднім профільним або підготовчим ступенем
фахового навчання в соціокультурних закладах і закладах основної та
додаткової освіти нами було проаналізовано результати анкетування з
проблеми наявності попереднього спеціалізованого вокального навчання.
Результати виявили, що більшість музикантів-випускників мала попередній
співацькій досвід у різноманітних навчальних і соціокультурних закладах
(59,94%), з них 19,87% отримали систематизовану вокальну підготовку у
- середніх педагогічних училищах або училищах культури та мистецтв;
- початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах – ДМШ і
ДШМ ;
- спеціалізованих профільних класах загальноосвітніх шкіл І–ІІІ ступенів
(див. діагр. 1).
Діаграма 1
Наявність попереднього співацького досвіду
МВММ в СНМПО
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Основна частина студентів-музикантів, що констатувала в себе
наявність попереднього співацького досвіду, отримала його в різноманітних
соціокультурних закладах – палацах і будинках дітей і юнацтва, дитячих
музичних театрах і театрах естрадної пісні, гуртках, студіях тощо.
Для виявлення впливу попереднього вокального навчання було
проведено аналіз навчальних програм [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9], який показав
значні відмінності як у розподілі навчальних годин, так і у формах і типах
занять, контролю та обліку успішності навчального процесу в навчальних і
соціокультурних закладах.
Відповідно до типових навчальних планів основною формою занять у
навчальних закладах є індивідуальні уроки з фаху («Сольний спів» або
«Постановка голосу»), у соціокультурних закладах – індивідуально-групові
заняття зі збільшенням індивідуальних годин залежно від віку учня (року
навчання) та його індивідуальної обдарованості. Крім того,
систематизоване вокальне навчання, що здійснюється в початкових і
середніх мистецьких та мистецько-педагогічних навчальних закладах,
ґрунтується на системному підході щодо загальномузичного розвитку учня.
Навчальні плани передбачають засвоєння учнями дисциплін музичнотеоретичного (теорії, сольфеджіо, за бажанням – композиції) та вокальнохорового (хору, різноманітних хорових та вокальних ансамблів, за
бажанням – постановки голосу або сольного співу) циклів, основного або
додаткового інструменту. Таким чином, системний підхід до музичного
навчання школярів надає можливість викладачам постановки голосу або
сольного (академічного, естрадного, народного) співу приділити на уроці
більше уваги вокальному розвитку учня як виконавському, так і
теоретичному. Навчальні плани соціокультурних закладів, на жаль,
передбачають здійснення загальномузичного розвитку вихованців у межах
основних занять із внутрішнім розподілом уроків на теоретичні та
практичні блоки, але без розподілу на відокремлені дисципліни музичнотеоретичного чи вокально-хорового циклів.
Необхідно відмітити, що контроль і облік успішності навчального
процесу в навчальних закладах здійснюється експертною комісією відповідно
до професійного або профільного навчання та передбачає наявність у
кожному семестрі технічного (з елементами колоквіуму за фахом) заліку й
академічного концерту, незалежно від концертно-конкурсної діяльності учня.
Оцінювання успішності навчально-виховного процесу в соціокультурних
закладах здійснюється на основі відкритих і підсумкових занять батьків та
спеціалістів, концертно-конкурсної діяльності тощо.
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Отже, на основі проведеного аналізу з метою більш детального
вивчення
результатів
констатувального
дослідження
здійснена
диференціація студентів-музикантів за попередньою вокальною освітою на
чотири дослідні групи:
1) вміщує респондентів, що отримали систематизовану вокальну
підготовку в середніх навчальних закладах (Г1);
2) вміщує респондентів, що отримали систематизовану вокальну
підготовку в початкових навчальних закладах (Г2);
3) вміщує респондентів, що отримали несистематизовану вокальну
підготовку в соціокультурних закладах (Г3);
4) вміщує респондентів без вокальної підготовки (Г4).
Для отримання більш детальної інформації нами було
проаналізовано динаміку приросту коефіцієнта навченості за кожним
окремим критерієм у всіх дослідних групах. Порівняльний аналіз виявив,
що студенти першої групи зберігають лідируючі позиції за коефіцієнтам
навченості (k) за всіма п’ятьма критеріями (див. діагр. 2).
Діаграма 2
Порівняльний аналіз
критеріальних коефіцієнтів навченості МВММ в СНМПО (%)

Але загальний приріст коефіцієнта навченості (k) у студентів першої
групи нижчий, ніж у студентів другої групи. Між другою та третьою групами
існує невеличка різниця в загальному коефіцієнті навченості, але його
приріст у другій групі значно більший. Хоча четверта група значно відстає
від попередніх трьох по загальному коефіцієнту навченості, але приріст
коефіцієнта навченості в неї більший, ніж у третій групі (див. табл. 2).
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Таблиця 2
Порівняльний аналіз коефіцієнтів навченості
та приросту коефіцієнтів навченості МВММ в СНМПО
групи
1
2
3
4
kZ
0,86
0,61
0,56
0,36
kК
0,47
0,33
0,31
0,17
kR
0,67
0,64
0,42
0,33
kD
0,92
0,67
0,61
0,33
kP
1
0,69
0,67
0,33
k
0,78
0,59
0,51
0,29
0,20
0,29
0,14
0,16
k
Детальний аналіз коефіцієнтів навченості свідчить, що студенти всіх
груп мають досить низькі результати за когнітивно-розвивальним критерієм,
що свідчить про неусвідомленість взаємозв’язку між наявними вокальнотеоретичними знаннями та їх затребуваністю в майбутній професійній
діяльності. Розбіжність коефіцієнтів навченості за оцінно-рефлексивним
критерієм виявляє залежність міри здатності до оцінювальної рефлексії від
наявних теоретичних і методичних знань та досвіду в їх застосуванні. Це, у
свою чергу, впливає на результати дослідження коефіцієнта навченості за
емоційно-ціннісним критерієм, який зростає дуже повільно у першій групі
(0,11), майже не зростає у другій групі (0,03), зовсім не зростає у третій і тільки
в четвертій групі значно збільшується (0,22) за рахунок зростання практичних
навичок. Достатньо високий коефіцієнт навченості за діяльнісно-практичним
критерієм тільки в студентів першої групи. У студентів другої та третьої груп
він наближається до достатнього, але в студентів четвертої групи він
знаходиться на недостатньому рівні (0,33). При цьому приріст коефіцієнта
навченості збільшився майже вдвічі (з 0,17 до 0,33).
Найбільш високі показники (особливо їх приріст) у випускниківмузикантів виявилися за особистісно-перспективним критерієм, що свідчить
про активний власний професійний пошук. За результатами співбесід та
інтерв’ювання можна констатувати, що респонденти першої групи більш чітко
уявляють собі свій професійний шлях, а дехто вже йде ним. Респонденти
другої та третьої груп здатні до адекватного визначення власної професійної
перспективи, але не дуже задоволені можливостями, які їм відкриваються.
Респонденти четвертої групи за особистісно-перспективним критерієм мають
найбільший приріст серед усіх респондентів, але їх коефіцієнт навченості
свідчить про неготовність приймати адекватні рішення.
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У процесі аналізу також виявилося, що завдяки індивідуальним та
особистісним якостям і ставленням частина студентів показала результати, які
відрізняються від середніх показників груп як у позитивний, так і у негативній
бік. Подальше дослідження даного аспекту виявило, що не існує прямої
залежності отриманих результатів ні від природної вокальної обдарованості,
ні від попередньої вокальної підготовки. У результаті педагогічного
спостереження (співбесід, інтерв’ювання та довірчого колегіального
спілкування) було виявлено існування прямої залежності результатів
дослідження від визначеності майбутнього професійного шляху: наявність
робочого місця або фактична робота студента-музиканта за фахом.
Отриманий професійний досвід спонукає його до підвищення академічної
успішності, привертання пильної уваги щодо теорії та практики постановки
голосу, пошуку відповідей на виникаючі запитання. Студенти, що у процесі
дослідження показали високий коефіцієнт навченості, але дуже низький
приріст коефіцієнта навченості попри наявність доброї вокальної
обдарованості та попереднього профільного навчання, визначили тяжіння до
іншої професійної перспективи, до якої спрямували свій фаховий зріст і
професійне мислення.
Висновок. Таким чином, результати дослідження свідчать про
необхідність розглядати вокальну підготовку майбутнього вчителя
музичного мистецтва як один із ступенів системи неперервної мистецькопедагогічної освіти, тісно пов’язаний як з передуючим етапом навчання,
так і з наступним післядипломним. Крім того, педагогічне спостереження
(співбесіди, анкетування) й експертна оцінка результатів виконавської та
педагогічної практики встановили, що «виконавська фора», забезпечена
попередньою спеціалізованою вокальною підготовкою студента, менш
важлива для подальшого навчання, ніж сформована у процесі
попереднього профільного навчання установка на удосконалення власної
вокальної майстерності, що набуває на факультетах (інститутах) мистецтв
ВПНЗ нового, педагогічного, спрямування, не скасовуючи прагнення до
удосконалення виконавської майстерності.
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РЕЗЮМЕ
Е. В. Маруфенко. Сравнительно-рейтинговый анализ успешности вокальной
подготовки будущих учителей музыкального искусства.
В статье презентуется сравнительно-рейтинговый анализ успеваемости
вокальной подготовки будущих учителей музыкального искусства, определяются
коэффициенты обученности и их прирост, акцентируется внимание на большом
расхождении результатов внутри исследуемой группы. Анализируется зависимость
качества вокальной подготовки музыкантов-выпускников высшего педагогического
ученого
заведения
от
определенности
будущего
последипломного
профессионального пути и предыдущего профильного обучения: подаются таблицы
сравнительно-рейтингового анализа, диаграмма распределения студентов по
наличию предварительного певческого опыта, анализ учебных программ
предшествующего обучения.
Ключевые слова: вокальная подготовка, сравнительно-рейтинговый анализ,
коэффициент обученности, прирост коэффициента обученности, певческий опыт,
учебная программа.
SUMMARY
H. Marufenko. The comparative ranking analysis of success of vocal training of future
teachers of music.
This paper presents a comparative ranking analysis of success of vocal training of
future teachers of music by the defined parameters and criteria. To confirm the significance
of the results the factors of learning and the growth of learning factor are determined.
Attention is focused on the large difference in the results within the research group. The table
of comparative rating analysis of results of ascertaining study of vocal preparedness of future
teachers to music education of pupils is presented. The nonlinear dependence of growth of
learning factor between the initial and final cut is declared in the artiсle.
The presence of pre-profile education and its quality is investigated, the chart of the
distribution of the students by the presence of previous singing experience and
systematization of vocal training is offered. In order to identify the impact of previous vocal
training at the results of the experiment the typical curricula and programs of educational
and socio-cultural establishments are analyzed, on which the preceding educational process
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is made. The differential distribution of the students by levels and quality of the preceding
vocal training at four research groups is described. The comparative analysis of ratio of
learning is done and growth of learning factor between experimental groups for each
criterion separately is done, a general table of the comparative analysis is presented. The
leadership positions are stated: by the factors of learning - in the first group and by growth of
the factors of learning - in the fourth group.
The dependence of vocal musician graduates training at higher educational
institutions on the certainty of the future of postgraduate professional way is defined. There
is an influence of psychological and educational setting formed in the previous profile studies
on improving of personal vocal skills, which get a new direction at the faculties (at the
institutions) of higher educational establishments, without cancelling the desire to improve
performance skills.
Key words: the vocal training, the comparative ranking analysis, the rate of learning,
the growth of the learning factor, singing experience, curriculum.
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РОЗДІЛ VІ. ОПТИМІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ І
ПРОЦЕСІВ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ
УДК 37.013.42:371.13
К. І. Атаманська
Євпаторійський інститут соціальних наук
РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ
МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Стаття присвячена обґрунтуванню оптимальних педагогічних умов
формування професійного іміджу майбутнього соціального педагога в процесі
навчання у вищій школі. Проаналізовано та розкрито сутність поняття
«педагогічна умова», уточнено дану дефініцію в межах досліджуваної проблеми.
Здійснено аналіз наукових джерел щодо доцільності впровадження педагогічних умов
у навчально-виховний процес вищого навчального закладу. Визначено педагогічні
умови формування професійного іміджу студентів спеціальності «Соціальна
педагогіка» в процесі фахової підготовки, що сприяють його ефективності. Подано
характеристику та описано значущість кожної виокремленої педагогічної умови
формування професійного іміджу майбутнього соціального педагога.
Ключові слова: умова, педагогічні умови, імідж, професійний імідж,
професійний імідж соціального педагога.

Постановка проблеми. Підготовка майбутнього соціального педагога
є більш повною та систематичною, якщо в процесі навчально-виховної
роботи у вищій школі детальніше приділяється увага формуванню його
професійного іміджу.
Ефективність педагогічного процесу закономірно залежить від умов,
у яких він відбувається, тобто сам процес підготовки майбутніх фахівців
зумовлює необхідність створення педагогічних умов, які є невід’ємним
компонентом моделювання цілісного педагогічного процесу.
Увага до педагогічних умов формування професійного іміджу
майбутнього соціального педагога обумовлена тим, що, по-перше,
досліджувана проблема до сьогодні залишається одночасно вкрай
актуальною і майже невивченою в науковому просторі, по-друге, існуючі
навчальні плани, за якими вчаться студенти спеціальності «Соціальна
педагогіка» не враховують конкретної дисципліни, яка буде спрямована на
формування професійного іміджу майбутнього фахівця, по-третє, фахові
дисципліни («Введення у спеціальність», «Соціальна педагогіка», «Етика
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соціально-педагогічної діяльності», «Технології соціально-педагогічної
роботи», «Актуальні проблеми соціальної педагогіки» тощо) не збагачені
окремими темами з педагогічної іміджелогії, по-четверте, сукупність
педагогічних умов формування професійного іміджу майбутнього
соціального педагога утворює середовище його розвитку. Неврахування
зазначених чинників призводить до нездатності соціального педагога
грамотно презентувати себе оточуючим, вибудовувати ефективний процес
взаємодії з іншими, і, як наслідок, впливає на результативність всієї діяльності
майбутнього фахівця. Тому виникає необхідність з’ясування, за яких саме
педагогічних умов досягається успішність формування такого складного
інтегративного утворення, як професійний імідж соціального педагога.
Аналіз актуальних досліджень. Проблемі формування професійного
іміджу присвячено велика кількість наукових доробок таких авторів, як:
М. Варданян, О. Володарська, Ю. Дзядевич, Л. Донська, О. Жмиріков,
В. Ісаченко, А. Калюжний, О. Ковальова, В. Купцова, С. Маскалянова,
І. Ніколаєску, О. Панасюк, Е. Перелигіна, О. Петрова, Г. Почепцов,
І. Размолодчикова, М. Сперанська-Скарга, Н. Тарасенко, В. Тимошенко,
В. Черепанова, Н. Чипиленко, В. Шепель та інші.
Педагогічні умови формування професійного іміджу розглядались
багатьма науковцями (Ю. Дзядевич, В. Ісаченко, О. Ковальова, В. Купцова,
С. Маскалянова, Ю. Матюшина, М. Сперанська-Скарга, Н. Тарасенко,
Г. Череднякова і ін.), але на сьогодні визначення та обґрунтування
педагогічних умов формування професійного іміджу саме соціального
педагога залишаються невирішеними, а тому актуальними.
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов
формування професійного іміджу майбутнього соціального педагога.
Виклад основного матеріалу. Існує велика кількість тлумачень
поняття «педагогічна умова». Для того, щоб розкрити цю дефініцію,
звернемося до різних наукових джерел.
У педагогіці під умовами частіше за все розуміють фактори, обставини,
сукупність заходів, від яких залежить ефективність функціонування
педагогічної системи. Ю. Бабанський визначає педагогічні умови як чинники
(обставини), від яких залежить ефективність функціонування педагогічної
системи [2, 115].
В. Андрєєв констатує, що педагогічна умова – це обставини
педагогічного процесу, які виступають результатом цілеспрямованого
відбору, конструювання й використання елементів змісту, методів
(прийомів), а також організованих форм навчання для досягнення
дидактичних цілей [1].
197

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

Н. Сопнєва відносить до педагогічних умов сукупність заходів
(способів, засобів), які забезпечують досягнення студентами певного рівня
діяльності [6].
Аналізуючи наукову літературу ми дійшли висновку, що педагогічні
умови – це навчально-виховні обставини, які створюються у вищому
навчальному закладі з метою управління та продуктивності впливу на
досліджуваний процес і результат діяльності; це чинники, впровадження
яких обумовлює ефективність досягнення конкретних цілей педагогічного
процесу. Беручи до уваги досліджуване нами поняття, вважаємо за необхідне
підкреслити, що педагогічними умовами виступають спеціально створені
обставини, що ефективно впливають на формування професійного іміджу
майбутнього соціального педагога.
С. Маскалянова в дисертаційній роботі «Формування професійного
іміджу майбутнього соціального педагога» пропонує такі педагогічні умови
формування професійного іміджу, як: розвиток позитивної мотивації на
майбутню професію та на процес формування позитивного професійного
іміджу; розвиток здібностей до рефлексивної діяльності; спонукання до
професійного самовиховання особистості [5].
Дослідниця у сфері іміджевої компетентності В. Купцова вважає за
доцільне враховувати такі педагогічні умови: контекстно-інтегративна
спрямованість змісту іміджелогічної підготовки майбутнього педагога;
цілісне занурення майбутнього педагога в іміджмейкінг, надання йому
свободи вибору ідей, методів і засобів створення, корекції та презентації
іміджу; включення майбутнього педагога в моніторинг, предметом якого
виступає його іміджева компетентність [4].
Ю. Дзядевич наголошує на необхідності впровадження в навчальновиховний процес таких педагогічних умов формування професійного іміджу,
як: забезпечення позитивної мотивації до формування професійного іміджу
та стійкої потреби в саморозвитку та самовдосконаленні; наповнення змісту
професійної підготовки системою науково-теоретичних і практичних знань
про сутність і значущість професійного іміджу; упровадження в навчальновиховний процес традиційних та інноваційних методів і форм роботи, що
сприяють формуванню професійного іміджу студентів [3].
Виходячи з педагогічних досліджень щодо проблематики
професійного іміджу та запропонованих авторами педагогічних умов задля
його формування, нами було визначено педагогічні умови, упровадження
яких у навчально-виховний процес призведуть, як ми вважаємо, до
формування професійного іміджу майбутнього соціального педагога.
198

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

Так, виділяємо такі педагогічні умови формування професійного
іміджу майбутнього соціального педагога.
1. Формування мотиваційно-ціннісної спрямованості студентів на
діяльність щодо створення професійного іміджу та розвитку власної
особистості.
2. Створення відповідного навчального середовища у ВНЗ та організація
педагогічного процесу на основі особистісної зорієнтованості
навчально-виховної взаємодії для забезпечення процесу формування
професійного іміджу студентів спеціальності «Соціальна педагогіка».
3. Включення студентів у рефлексивний моніторинг, предметом якого є
сформованість професійного іміджу майбутнього соціального педагога.
Перша педагогічна умова – формування мотиваційно-ціннісної
спрямованості студентів на діяльність щодо створення професійного іміджу
та розвитку власної особистості – ґрунтується на наукових концепціях щодо
вивчення професійної спрямованості особистості (О. Асмолов, Л. Божович,
О. Леонтьев, В. Мясищев, К. Платонов, С. Рубінштейн та ін.), у яких вона
визначається як сукупність стійких мотивів і емоційно-ціннісних відносин, що
визначають особливості професійної діяльності, поведінки, спілкування та
самооцінки особистості фахівця й виражається в потребі постійного
професійного самовдосконалення. Мотиваційно-ціннісна професійна
спрямованість розглядається нами як інтегративна система властивостей
фахівця з соціальної педагогіки, що включає сукупність стійких мотивів та
професійно-ціннісних орієнтацій, які забезпечують його активність з
конструювання власної діяльності щодо створення професійного іміджу. Вона
виступає рушійною силою професійного становлення, а її зміст включає
потребу в постійному професійному самовдосконаленні.
Реалізація першої педагогічної умови дозволяє формувати у
студентів ціннісне особистісно-значиме ставлення до майбутньої
професійної діяльності, що проявляється наявністю в майбутнього
соціального педагога чітко окреслених орієнтирів на професію, у розумінні
специфіки соціально-педагогічної діяльності, її спеціалізації в різних
державних і недержавних організаціях.
Значущість другої педагогічної умови – створення відповідного
навчального середовища у ВНЗ та організація педагогічного процесу на
основі особистісної зорієнтованості навчально-виховної взаємодії для
забезпечення процесу формування професійного іміджу студентів
спеціальності «Соціальна педагогіка», зумовлюється відсутністю такого на
сьогодні в межах проблеми, що досліджується.
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Створення відповідного навчального середовища у вищій школі
базується на отриманні систематичних, глибоких знань, умінь і навичок щодо
роботи над власним іміджем, формуванні певних якостей особистості, які
необхідні в професійній діяльності, здійсненні роботи над своїм зовнішнім
виглядом і самопрезентацією власної особистості, що, у свою чергу,
призводить до активного формування професійного іміджу студентів,
майбутніх фахівців спеціальності «Соціальна педагогіка».
Задля реалізації другої педагогічної умови пропонуємо такі заходи:
1. Збагачення фахових дисциплін спеціальності «Соціальна педагогіка»
окремими темами щодо іміджу, професійного іміджу, проблем його
формування.
2. Упровадження в навчальний процес спецсемінару «Сучасний
професійний імідж соціального педагога».
4. Систематичне підвищення кваліфікації, професійного вдосконалення
професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу.
Реалізація другої педагогічної умови дозволяє формувати у студентів
цілісну, глибоку систему знань, набувати певних умінь і навичок з
педагогічної іміджелогії, що дозволяє майбутнім соціальним педагогам
здійснювати практичну діяльність з формування професійного іміджу.
Третьою педагогічною умовою ми визначаємо включення студентів
у рефлексивний моніторинг, предметом якого є сформованість
професійного іміджу майбутнього соціального педагога.
Рефлексивний моніторинг розглядаємо як механізм акумулювання
(збору), інтерпретації (обробки та аналізу), використання (прийняття рішень)
інформації про стан об’єкта (людини) і про процес формування його
професійного іміджу. Тож, під рефлексивним моніторингом варто розуміти
засіб стратегічного, тактичного, оперативного управління суб’єктом власним
саморозвитком в освіті; це процес постійного відстеження індивідом своїх
дій; розумовий аналіз (оцінка стану та прогнозу) рівня самоорганізації
діяльності з формування професійного іміджу.
Перевагами рефлексивного моніторингу є гнучкі і варіативні форми
контролю та регуляції освітнього процесу, що врешті решт забезпечують
високий рівень саморозвитку суб’єкта. Рефлексивний моніторинг відображає
специфіку рефлексивного управління та орієнтований на задоволення,
насамперед, особистісних потреб бути суб’єктом власної діяльності, тобто
здійснювати самоврядування (аналіз, планування, організація, контроль,
регулювання). Отже, рефлексивний моніторинг може розглядатися як
внутрішня робота особистості з управління власним розвитком.
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Рефлексивний моніторинг, предметом якого є сформованість
професійного іміджу майбутнього соціального педагога реалізується на всіх
етапах, рівнях управління і потребує наявності інформації від усіх суб’єктів
освітнього процесу.
Для педагога рефлексивний моніторинг виступає основним каналом
оперативного зворотнього зв’язку і засобом непрямої трансляції педагогічних
вимог, здійснення мотивації, стимулювання й контролю процесу формування
професійного іміджу майбутніх соціальних педагогів. Для студентів –
засобом, що ініціює процеси самоврядування (самоаналізу, самопланування,
самоорганізації, самоконтролю, саморегуляції), що потребує рефлексивного
осмислення і переосмислення власних орієнтирів розвитку.
Висновки. Педагогічні умови формування професійного іміджу
майбутнього соціального педагога, їхній відбір відбувався з урахуванням
предмета, завдань та гіпотези досліджуваної проблеми; особливостей і
характеристик процесу формування професійного іміджу майбутнього
фахівця з соціальної педагогіки; перспектив розвитку системи в реальному
освітньому просторі вищої школи.
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РЕЗЮМЕ
К. И. Атаманская. Педагогические условия формирования профессионального
имиджа будущего социального педагога.
Статья посвящена обоснованию оптимальных педагогических условий
формирования профессионального имиджа будущего социального педагога в
процессе обучения в высшей школе. Проанализирована и раскрыта сущность
понятия «педагогическое условие», уточнена данная дефиниция в рамках
исследуемой проблемы. Осуществлен анализ научных источников по
целесообразности внедрения педагогических условий в учебно-воспитательный
процесс вуза. Определены педагогические условия формирования профессионального
имиджа студентов специальности «Социальная педагогика» в процессе
201

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)
профессиональной подготовки, способствующих его эффективности. Дана
характеристика и описана значимость каждого выделенного педагогического
условия формирования профессионального имиджа будущего социального педагога.
Ключевые слова: условие, педагогические условия, имидж, профессиональный
имидж, профессиональный имидж социального педагога.
SUMMARY
K. Atamanskaya. Pedagogical terms of professional image of future social teachers.
Article deals with the justification of the optimum terms for the formation of
pedagogical professional image of the future social teacher in the learning process in higher
education. The essence of the concept «pedagogical terms» is analyzed and revealed, the
definition of the problem investigated is given. Under the pedagogical terms the author
understands teaching and educational circumstances that are created in a higher education
institution for the purpose of management and performance impact on the monitoring
process and results of operations; the factors which determine the effectiveness of the
implementation of specific objectives of the pedagogical process.
As the concept of the test (professional image) is given, it is emphasized that teaching
conditions favor specially created circumstances, which are effectively influencing the
formation of the professional image of the future social teacher. The analysis of the scientific
literature on the feasibility of implementation of pedagogical terms in the educational
process of the university is realised.
The pedagogical terms of formation of a professional image of students of specialty
«Social Pedagogy» in the process of training, contributing to its effectiveness, are identified:
formation of motivational value orientation of students on activities to create a professional
image and the development of his personality, the creation of appropriate learning
environments in higher education and the organization of educational process on the basis of
personal orientation of the educational interaction to provide a professional image process of
students of specialty « Social Pedagogy», inclusion of students in reflexive monitoring, which
subject is the of formation of professional image of the future social teacher.
The characteristics, which describe the significance of each of the selected pedagogical
terms of formation of the professional image of the future of social teacher are given.
Key words: terms, pedagogical terms, image, professional image, professional image
of the social teacher.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА СУЧАСНОЇ ШКОЛИ В
НАПРЯМІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті автори намагалися відобразити інноваційну діяльність класних
керівників
загальноосвітньої
школи
промислового
регіону
в
напрямі
здоров’язбережувальних технологій на прикладі Костянтинівського навчальновиховного комплексу.
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Розглянуто такі інновації: створення та оформлення класними керівниками
сумісно з батьками «Паспорту здоров’я», який, на наш погляд, є головним
орієнтиром у спостереженні за здоров’ям учня; співпраця з медичними установами
міста; проведення діагностичних обстежень психологом закладу, яке дозволяє
оцінити психічний стан дитини; використання в роботі щодо зниження
захворюваності учнів, вихованців спеліокімнати, розташованої на території
закладу; упровадження заходів, спрямованих на роботу з учнями, вихованцями, які
охоплені інклюзивним навчанням.
Ключові слова: виховна діяльність, учень, класний керівник, промисловий
регіон, здоров’язбережувальні технології, «Паспорт здоров’я», сольова кімната.

Постановка проблеми. Екологічні проблеми в промислових регіонах
країни, економічні й культурні занепади, байдуже ставлення учнів до
власного здоров’я – головна проблема педагогів, яка стоїть перед ними
останнім часом. Закон України «Про охорону здоров’я», Концепція
формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя та молоді,
Регіональна програма «Моніторинг оздоровчої функції освіти» дають підставу
говорити про необхідність формування здорового способу життя і
відповідального ставлення до свого здоров’я.
Як сказав видатний педагог В. Сухомлинський: «Зміцнити здоров’я
людини в дитинстві, не допустити, щоб дитина вступала в юність кволою і
млявою, – це означає дати їй всю повноту життєвих радощів».
Аналіз актуальних досліджень. Вивчення й аналіз науковопедагогічних джерел свідчить про те, що проблеми збереження та
формування здоров’я дітей і молоді постійно перебувають у центрі уваги
науковців, а саме: формування культури здоров’я учасників педагогічного
процесу (О. Мельник, Н. Денисенко, О. Аксьонова); збереження здоров’я,
формування здорового способу життя дітей та підлітків, зокрема,
формування здорового способу життя засобами фізичної культури
(Е. Вільчковський, Г. Власюк, І. Петренко); Г. Голобородько, О. Дубогай,
С. Свириденко досліджують цю проблему з точки зору вікових особливостей;
теоретико-методологічні засади цих питань сформульовано у працях
А. Здравомислова, І. Смирнова, Л. Сущенко, І. Беха, М. Левківського,
А. Маслоу, В. Постового, С. Рубінштейна, К. Чорної та ін.; аналіз досліджень із
проблеми формування здоров’язбережувального освітнього середовища
через реалізацію здоров’язбережувальних освітніх технологій у навчальновиховному процесі (Л. Антонова, І. Борисова, Ю. Науменко, А. Севрук,
Е. Вайнер, Н. Смірнов, О. Петров, Т. Паніна та ін.), свідчить про спроби вчених
переглянути загальні підходи до формування здоров’язбережувального
освітнього середовища, з’ясувати новий зміст, форми, методи реалізації даної
проблеми в умовах сучасної ситуації в освітній сфері [3, 41]. Проте,
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невирішеними залишаються проблеми як змістової, так і процесуальної
сторони
діяльності
класних
керівників
щодо
оволодіння
здоров’язбережувальних технологій у школах промислового регіону.
Мета статті полягає в тому, щоб на власному досвіді проаналізувати
роботу класних керівників у напрямі здоров’язбережувальних технологій у
навчально-виховному комплексі м. Костянтинівки Донецької області.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах розвитку Української
держави основним завданням загальноосвітньої школи залишається
виховання здорової нації. На превеликий жаль, кількість здорових дітей з
кожним роком зменшується. Аналізуючи відсоток хворих учнів, а також
різні діагнози, слід зазначити, що до найпоширеніших хвороб відносяться:
хвороби органів дихання, легенів, астма, алергічні захворювання, а також
хвороби нервової системи. Як бачимо, це ті хвороби, які є характерними
для промислового регіону.
Вступаючи до навчального закладу, більшість кількість дітей уже
приходять із хронічними захворюваннями, що різко знижує показники в
навчанні, викликає перевтому й призводить до психологічного
дискомфорту нервової системи.
Проводячи експериментальне дослідження на базі навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа I–III ступенів – дошкільний
навчальний заклад» у місті Костянтинівка Донецької області, нам вдалося
залучити до співпраці колектив, який вже багато років працює над
проблемою «Формування духовного та фізичного розвитку особистості на
основі впровадження в навчально-виховний процес здоров’язбережувальних
технологій». Об’єктом навчально-виховного процесу НВК є діти віком від двох
до сімнадцяти років. Це дає можливість вивчити і поліпшити стан здоров’я
дитини, починаючи з раннього віку.
Працюючи в даному напрямі колектив створив власну модель
діяльності, визначив завдання, розробив коригувально-оздоровчі процедури,
серед яких на перше місце слід поставити нетрадиційні заходи, спрямовані на
пропаганду здорового способу життя учнів, вихованців та їх сімей,
організацію раціонального харчування, індивідуальну й колективну роботу з
психологом, тісний взаємозв’язок із медичними установами міста.
Працюючи над проблемою педагогічний колектив поставив перед
собою низку завдань.
1. Ураховувати соціальне оточення особистості до реалізації
здоров’язбережувальних функцій.
2. Для формування в учнів здорового способу життя залучати їх до
гурткової, позакласної й позашкільної роботи.
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3. Учителям-предметникам і класним керівникам забезпечити
комфортне середовище при проведенні уроків та в позаурочний час.
4. Постійно організовувати і забезпечувати учнів, вихованців
збалансованим харчуванням, ураховуючи їх стан здоров’я.
5. При проведенні уроків, занять використовувати сучасні інноваційні
технології, спрямовані на збереження здоров’я дітей.
6. Своєчасно проводити шкільним психологом тестування учнів та
визначення їх психологічного й фізіологічного стану, спостерігати за
поведінкою вихованців.
7. Проводити з учнями інформаційні лінійки на класних часах з метою
правильного формування інформаційного простору, який впливає на
свідоме ставлення до власного здоров’я.
Творча група, яка складається з класних керівників і вихователів,
створена на засіданні педагогічної ради, розробила завдання й методи, що
формують позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя та впровадження
здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес закладу.
Для цього актуальним стало створення «Паспорту здоров’я учня, вихованця».
На початку навчального року разом із психологом і медичною сестрою
закладу класні керівники, вихователі проводять семінари для батьків, де
розглядають питання, пов’язані з віковими особливостями дітей, їх
психологічним станом, фізіологічними потребами. Обговорюються заходи
направлені на створення сприятливих умов для розвитку дитини у родині.
Надається пояснення по заповненню паспорта.
Протягом декількох днів, а потім і впродовж року батькам, у домашніх
умовах, надається можливість внести в паспорт усі необхідні дані, які дають
змогу спостерігати за рівнем розвитку дитини, своєчасно помітити різні
відхилення та вжити відповідні заходи. Щомісяця батьки роблять у паспорті
помітки про стан та зміни параметрів фізичного й духовного розвитку дитини,
її рухової діяльності, розумового зростання. Якщо ці помітки робити
систематично, то можна не тільки запобігти погіршенню здоров’я учня, а й
своєчасно виявити розвиток неврозу, психозу та відхилень від норми.
За допомогою впровадження цих паспортів у систему навчання й
виховання адміністрація школи об’єктивно змогла оцінити динаміку
оздоровчої роботи з напряму «школа – сім’я», особливо це відобразилося
на уроках за змістом і специфікою викладання предметів. Вихователь,
класний керівник та вчитель фізичної культури за допомогою цих паспортів
відстежують здорових дітей для залучення їх до участі в спортивновиховних заходах.
205

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

За допомогою «Паспорту здоров’я» педагогічний колектив
навчально-виховного комплексу вирішує такі завдання:
- виховання здорової особистості можливе тільки через свідоме
ставлення до власного здоров’я й оцінювання його стану,
самовдосконалення засобами фізичної культури;
- співпраця з батьками для залучення їх до здорового способу життя,
яке призведе до підвищення рівня фізичної культури в родині;
- кожна дитина повинна мати можливість у фізичній активності (для
цього вчителі-предметники на кожному уроці проводять фізичні
хвилинки, на перервах класні керівники грають з учнями в ігри);
- класний керівник повинен знати фізичну підготовленість кожного учня в
класі;
- розробка методичного інструментарію щодо активних форм розвитку
та збереження фізичного здоров’я учнів, вихованців (екскурсії,
спортивні свята, туристичні походи, олімпійські тижні);
- оволодіння технологіями пропаганди здорового способу життя;
- визначення завдань розвитку здорового способу життя в соціумі;
- суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації
навчальної діяльності;
- пошук та апробація здоров’яформувальних і здоров’язбережувальних
технологій;
- організація співпраці учасників навчально-виховного процесу.
Слід також зазначити, що проведена робота з заповненням
«Паспорту здоров’я» надала можливість провести моніторингові
дослідження інтегрального здоров’я учнів, вихованців.
До факторів, що можуть суттєво покращити стан здоров’я дитини,
належать, передусім, цілеспрямована, правильно організована взаємодія
школи, родини, соціуму у формуванні здорового способу життя, створення
умов для самореалізації її духовного потенціалу. Тому головним
управлінським рішенням стала організація роботи колективу з усунення
проблеми з урахуванням результатів дослідження та залучення до
співпраці всіх небайдужих до нашої проблеми.
Для реалізації завдань колектив був поділений на творчі групи, кожна з
яких мала свій напрям роботи. Так, педагогічним працівникам запропонували
поділитися на дві категорії. Таким чином, до складу першої категорії увійшли
вихователі дитсадка та вчителі початкових класів, які займалися проблемою
усунення психологічного перенавантаження вихованців та учнів. Друга
категорія складалася з класних керівників середньої та старшої освітніх ланок.
Їхня діяльність була спрямована на подолання недостатньої рухливої
активності школярів.
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Наступні управлінські рішення торкалися моніторингу показників
здоров’я школярів та вихованців, бо саме вони впливають на показники
знань. Узагальнення одержаних за результатами опитування та анкетування
даних дозволило констатувати, що серед 380 дітей, які навчаються в НВК,
найчастіше хворіють 48 % учнів і 15 % вихованців дитячого садка.
Зверталася увага й на те, що 23 % учнів та 10 % вихованців приходять до
школи з хронічними захворюваннями, серед яких найчастіше зустрічаються
нервові та психологічні розлади, які в першу чергу впливають на розумову
діяльність особистості.
Протягом дослідження вдалося визначити фактори, які впливають на
стан здоров’я:
- недостатня рухлива активність;
- низька якість життя;
- незбалансоване харчування;
- психологічне перевантаження;
- негативний вплив несприятливої екосистеми промислових міст.
Ураховуючи попередні дослідження, класні керівники та вихователі
віддали перевагу родинному вихованню, задля цього впровадили в роботу
якомога більше спільних заходів, які впливають на гармонійний стан дитини.
Не секрет, що від родинного мікроклімату, в якому існує спокій, любов і
добробут, залежить позитивне ставлення до здорового способу життя,
дитина зосереджує свою увагу на навчанні. Традиційними для цієї категорії
стали: родинні вистави за творами видатних українських письменників,
виставки сімейних реліквій, персональні роботи художнього мистецтва,
участь батьків в організації на базі класу ремонтних робіт, гурткова робота за
різними напрямами, організація спільних подорожей та екскурсій, створення
родинного дерева.
Велике виховне значення мали нетрадиційні зимові свята, а саме:
конкурс льодових скульптур серед класів, де учні разом із батьками
демонстрували свої творчі та художні здібності. Така робота над спільною
проблемою об’єднувала в єдиний міцний колектив, що, у свою чергу,
позитивно відобразилося на емоційному психологічному стані учнів.
Отримані показники проведеної роботи приємно вразили нас. Покращився
емоційний стан учнів, вихованців, зменшилися конфлікти в сім’ях, поступово
зникала проблема у взаємовідношеннях батьків та дітей, а, головне,
змінилися показники в навчанні.
На всіх педрадах навчального закладу розглядаються питання
медичного огляду учнів, де виступають не тільки психолог, медична сестра
НВК, а й запрошується педіатр міської лікарні, який закріплений за школою.
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Кожен учень школи, завдяки пробі Руф’є, входить в одну з наступних груп
здоров’я: основна, підготовча і спеціальна. У кожному класному журналі
знаходяться листки зі списками, що відображають стан здоров’я учнів, у яких
позначені групи.
За методикою, розробленою Донецьким ІППО проводиться моніторинг
вивчення фізичного, психічного й морального стану здоров’я школярів.
Провідне місце в цьому напрямі роботи займають традиційні заходи:
проведення Днів здоров’я, свята «Козацькі розваги», літературноспортивного конкурсу «Ми ‒ за здоровий спосіб життя», фестивалю «Молодь
обирає здоров’я», Кубку з футболу, родинні змагання «Моя спортивна
родина». Усі ці заходи спрямовані на фізичне зміцнення дитини, на відмову
від шкідливих звичок, оздоровлення психічного стану школярів.
Таким чином, ми розробили схему, яка, на нашу думку, впливає на
здоров’я учнів (схема 1).

Схема 1. Технології, які впливають на здоров’я учнів
Багатий
досвід
роботи
класних
керівників
у
напрямі
здоров’язбережувальних технологій дозволив нам розробити тематику
семінарів як для класних керівників, так і для батьків учнів.
Тематика семінарів для класних керівників
1. Спрямування учнів на здоровий спосіб життя.
2. Забезпечення комфортним середовищем учнів у навчальновиховному процесі.
3. Проведення шкільним психологом тренінгів із метою визначення
здорового способу життя учнів.
4. Розгляд гігієнічних критеріїв при проведенні уроків і впровадження
в позанавчальний час.
5. Технології, які направлені на здоров’язбереження у процесі
вивчення предмету.
6. Класний керівник та його роль у підвищенні здоров’я учнів.
7. Розгляд негативних явищ соціуму у здоров’язбереженні.
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Лекції для батьків: «У здоровій родині – здорова дитина»
1. Упровадження спорту в родину.
2. Родинне виховання в напрямі здоров’язбережувальних технологій.
3. Фізичне виховання школяра.
4. Правильне харчування дитини й забезпечення її всіма
необхідними мікроелементами для покращення здоров’я.
5. Профілактика захворювань.
6. Недопустимість залучення дітей до шкідливих звичок.
7. Дитячий травматизм та його профілактика.
8. Подолання батьками психологічного бар’єру у спілкуванні з дітьми.
Результатом роботи в цьому напрямі є перемога у Всеукраїнському
фестивалі – конкурсі «Молодь обирає здоров’я» (2009–2013 роки – I місце
міський етап; у обласному етапі: 2010 р. – III місце, 2011 р. – II місце, 2012 р. –
I місце, 2013 р. – II місце); 2012 р. – лауреати V Всеукраїнського фестивалюконкурсу «Молодь обирає здоров’я» у м. Одесі; отримання диплому
Всеукраїнського конкурсу учнівських та педагогічних робіт «Здорова
планета – здоровий ти» в номінації «Позакласна робота» (2010 р.) вчитель
Юденкова Л.Ф.; участь у конкурсі учнівських проектів «Здорове покоління»
(м. Донецьк, 2012 р.) керівник – заступник директора Криворучко С. А. та їхнє
впровадження в роботу учнівського самоврядування; створення футбольного
клубу «Чемпіон», залучення учнів девіантної поведінки до роботи в
спортивних секціях, гуртках.
Ще одним із інноваційних напрямів сприяння здоров’ю учнів, на наш
погляд, є функціонування на території навчально-виховного комплексу
сольової кімнати, яка допомагає знизити захворюваність учнів, вихованців,
педагогів. Для її роботи були оформлені всі документи, у тому числі й медичні
рекомендації. Так, протягом багатьох років адміністрація НВК співпрацює з
Реабілітаційно-діагностичним центром, який успішно працює в місті з 1991
року. Центр заснований на державній формі власності й підпорядкований
Міністерству охорони здоров’я України, відповідає сучасним вимогам
діагностики, лікування та реабілітації постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС,
техногенних аварій, природних катастроф, інвалідів та інших громадян
України. Очолює центр Заслужений лікар України, доктор медичних наук,
професор Донецького національного медичного університету ім. М. Горького,
лікар-психіатр вищої категорії Панченко Олег Анатолійович. Діти НВК мають
можливість пройти повне обстеження на базі сучасного РДЦ. У свою чергу,
працівники центру мають можливість проводити разом зі шкільним
психологом психологічне тестування дітей, які зазнали емоційного
переживання, перенесли стреси тощо, що необхідно для досліджень
реабілітації людини, над проблемою якої працює РДЦ.
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Актуальним питанням сьогодення для педагогічного колективу стає
дослідження проблеми навчання та виховання учнів і вихованців, які
охоплені інклюзивним навчанням. Є перші кроки – у цьому році на базі
навчального закладу відкрито центр інклюзивного навчання, але це й
досвід буде розглянуто в наступній статті.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Проводячи дослідження з даної проблеми слід відзначити великий
підготовчий період, у якому особлива роль відводилася класним
керівникам. Попереднє вивчення діагнозів, бесіди з батьками, специфіка
роботи сольової кімнати, а також моніторингові дослідження з даної
проблеми стали пріоритетом у їхній роботі.
Робота з формування в учнів позитивної мотивації на здоровий
спосіб життя позитивно вливає на систему їхніх цінностей і життєвих
пріоритетів. Зв’язок школи з медичними установами дає позитивні
результати у проведенні навчально-виховного процесу школярів.
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РЕЗЮМЕ
Е. А. Загребельная, С. Л. Загребельный. Инновационная деятельность классного
руководителя современной школы в направлении здоровьесберегательных технологий.
В статье авторы пытались отразить инновационную деятельность
классных руководителей общеобразовательной школы промышленного региона в
направлении здоровьесберегательных технологий на примере Константиновского
учебно-воспитательного комплекса.
Рассмотрены следующие инновации: создание и оформление классными
руководителями совместно с родителями «Паспорта здоровья», который, на наш
взгляд, является главным ориентиром в наблюдении за здоровьем ученика;
сотрудничество с медицинскими учреждениями города; проведение диагностических
обследований школьным психологом, которые позволяют оценить психическое
состояние ребенка; использование в работе по снижению заболеваемости учащихся
210

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)
и воспитанников спелеокомнаты, которая расположена на территории НВК;
внедрение мероприятий, направленных на работу с учащимися, охваченными
инклюзивным обучением.
Ключевые слова: воспитательная деятельность, ученик, классный
руководитель, промышленный регион, здоровьесберегательные технологии,
«Паспорт здоровья», солевая комната.
SUMMARY
O. Zagrebelna, S. Zagrebelny. Innovative activity of a tutor of modern school in the
area of health-preserving technologies.
In this article the authors tried to represent innovative activity in work of
comprehensive school tutor of the industrial region in the area of the health-preserving
technologies by the example of the Kostiantynivka teaching and educational complex.
The following innovations were considered: creation and registration of a «Health
passport» by tutor together with parents which is the main guideline in supervision over
pupil’s health in our opinion; cooperation with medical establishments of the town, carrying
out the diagnostic examination by the school psychologist which allows to estimate a mental
condition of a child, use of a speleoroom in the work to decrease the pupils’ sickness rate,
introduction of the actions directed at work with pupils who are covered by inclusive training.
One of the priorities in work of the educational institution is the «Health passport»
which is presented by a tutor who acquaints parents with it, carries out explanatory work as
for its completing at the beginning of an academic year. Within a year data that allows to
track the level of physical development of a child, to notice various deviations in time and to
take the appropriate measures are entered into these passports. The «Health passport»
consists of indicators which parents can measure at home. For this purpose they do marks in
the passport about state and changes of parameters of physical and spiritual development of
a child, his motion, intellectual growth monthly. If it is done systematically, it is possible not
only to prevent deterioration of pupils’ health, but also to reveal development of neurosis,
psychosis and deviations timely. By means of adoption of these passports into the school
system the administration objectively could estimate the dynamics of improving work in the
system «school –family».
The following innovation of the institution in the area of the healthpreserving
technologies is functioning of a speleoroom on the territory of a teaching and educational
complex that helps decrease sickness rate of pupils and teachers. The school closely
cooperates with Kostiantynivka Rehabilitation Diagnostic Centre which experts provide highly
qualified medical care. Experience of this collaboration was considered at VI International
theoretical and practical conference in Prague (2013) «Russia and Europe: culture and
economy connection».
The special part in the educational establishment is assigned to the school
psychologist who together with the psychologists of this center, studies emotional condition
of pupils, carries out correctional work directed at decrease in depression of children.
The authors emphasize the appropriateness of the given innovative technologies in
the area of preservation and promotion of children’s health for the industrial region.
Key words: educational activity, a pupil, a tutor, an industrial region, healthpreserving
technologies, a «Health passport», a speleoroom.
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ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
У статті представлено систему принципів дистанційного навчання, що
забезпечують формування професійно-творчих умінь майбутнього фахівця. Цей
процес успішно здійснюється лише за певних дидактичних умов. Проаналізовано та
розкрито сутність поняття «умови», «педагогічні умови», «дидактичні умови».
З’ясовано дидактичні умови ефективної організації дистанційного навчання
студентів у вищій школі: педагогічна готовність викладача університету до
застосування комп’ютерних методів і засобів ДН у формуванні вмінь професійнотворчого характеру; застосування форм і методів дистанційного навчання у межах
пізнавально-творчої (евристичної) навчальної технології; комплексна діагностика
поточних і кінцевих результатів сформованості в дистанційному навчанні
професійно-творчих умінь студентів. Виявлено особливості професійної підготовки
викладачів у дистанційній освіті.
Ключові слова: дистанційне навчання, педагогічні умови, дидактичні умови,
майбутній фахівець, професійні вміння, дидактичні принципи, процес формування,
вища школа.

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що практично всі
сфери життя сучасної людини зазнали суттєвих змін унаслідок впливу
комп’ютерно- інформаційних технологій. Сфера освіти також не стала
винятком. В умовах модернізації української вищої професійної освіти
якість підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій (юристів,
журналістів, педагогів у різних областях, у тому числі викладачів іноземної
мови) є визначальним чинником соціально-економічного розвитку країни.
Поряд із такими традиційними формами освіти, як стаціонарна, заочна,
екстернат, з’являється нова форма навчання – дистанційна. Аналіз
упровадження дистанційного навчання у світі виявив, що дистанційна освіта
стала невід’ємним елементом цивілізованої освіти. Розвиток дистанційного
навчання в Україні розпочався пізніше, ніж у країнах Західної Європи, але на
сьогодні перебуває на етапі активного становлення, що зумовлено
економічним розвитком країни та державною політикою в галузі освіти.
Україна розпочала реформу системи вищої освіти в контексті Болонського
процесу та активну розбудову власної системи дистанційного навчання.
Здобуття знань у межах дистанційної освіти і надалі набуває визнання й
поширення в нашій країні. Але для того, щоб дистанційне навчання дійсно
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виправдало покладені на нього сподівання, необхідні ґрунтовні науковопедагогічні дослідження, які б з’ясували недостатньо розкриті на сьогодні
дидактичні чинники, які забезпечують оптимальний розвиток різних
складових дистанційного навчання.
Аналіз актуальних досліджень. Результати досліджень загальних
аспектів дистанційного навчання (О. М. Довгялло, Є. С. Полат, Б. Холмберг та
ін.) та окремих питань навчання іноземних мов з використанням
телекомунікаційних технологій (Е. І. Дмитрієва, П. І. Сердюков, К. Пургасон та
ін.) свідчать про наявність значного потенціалу та перспективності
впровадження нових інформаційних технологій з метою підвищення
ефективності та якості навчально-пізнавальної діяльності. Серед зарубіжних
учених, які досліджували стан та перспективи розвитку дистанційного
навчання, відзначимо Дж. Андерсона, Т. Едварда, К. Кларка, Дж. Мюллера та
інших. Теорію та практику дистанційного навчання розробляли також
російські дослідники, зокрема, О. Андреєв, Б. Гершунський, В. Кашицин,
В. Кінелєв, В. Овсянніков, Є. Полат, В. Солдаткін, А. Хуторськой та ін.
Вітчизняні науковці П. Дмитренко, Н. Корсунська, В. Кухаренко, В. Олійник,
В. Рибалко, П. Стефаненко та ін. розробляють науково-педагогічні основи
дистанційної освіти. Окремі питання оптимального впровадження
дистанційного навчання у вищу освіту висвітлювалися в дисертаціях
Т. Койчевої, Н. Муліної, О. Купенко та ін.
Проведений огляд наукових праць дає змогу дійти висновку про те, що
сучасні дослідження в галузі дистанційної освіти здебільшого спрямовані на
виявлення її технічного оснащення й організацію діяльності та значно менше
зорієнтовані на дидактичне забезпечення, зокрема, недостатньо висвітлено
дидактичні умови оптимальної організації дистанційного навчання студентів.
Це зумовлює необхідність вивчення питань оптимальної організації
дистанційного навчання та з’ясування у зв’язку з цим дидактичних умов
застосування нової форми освіти та їх експериментальної перевірки в
навчальній практиці вищих навчальних закладів.
Метою статті є виявлення необхідних дидактичних умов оптимізації
дистанційного навчання та визначення способів їх взаємодії.
Виклад основного матеріалу. Україна перебуває на етапі
реформування системи вищої освіти в контексті Болонського процесу та
активної розбудови власної системи дистанційного навчання. Для успішного
розвитку даної форми навчання необхідно забезпечити виконання загальних
умов, серед яких першочерговими дослідники визначають наступні:
формування нормативно-правового поля для дистанційної освіти; створення
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відповідної інфраструктури навчальних закладів (центри, факультети,
інститути та університети дистанційного навчання (ДН); підготовка
кваліфікованих викладачів для реалізації задач нової форми освіти; розробка
навчальних програм і дидактично обґрунтованого дистанційного
навчального ресурсу.
Деякі українські навчальні заклади мають певний досвід
упровадження елементів ДН в освітній процес. Серед них відзначимо такі
ВНЗ, як Національна академія державного управління при Президентові
України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут», Український центр дистанційної освіти (структурний підрозділ
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут»), Донецький національний технічний університет, Сумський
державний університет.
Першими кроками в побудові будь-якої системи є розроблення її
понятійно-категоріального апарату та принципів. Ступінь їх розробленості
свідчить про зрілість системи в цілому. Обґрунтування системи
дидактичних принципів ДН є важливим як для теорії, так і для практики
даної форми освіти.
С. Архангельський стверджує, що дидактичні принципи скеровують
педагогічну діяльність і навчальний процес у цілому, є засобом досягнення
педагогічних цілей з урахуванням закономірностей та умов протікання
навчально-виховного процесу, системою загальних і принципово важливих
орієнтирів, що визначають зміст, методи, організацію навчання і способи
аналізу його результатів [2, 169]. Усі принципи взаємопов’язані та
взаємозалежні, доповнюють один одного. У навчальній практиці вони
знаходять своє відтворення у вигляді правил, методів і форм організації й
проведення навчальної роботи [3, 242].
О. Хуторськой сформулював такі принципи ДН: створення
дистанційним учнем освітньої продукції в досліджуваних галузях;
відповідність зовнішнього освітнього продукту учня його внутрішнім
особистісним потребам; пріоритет діяльнісного змісту перед інформаційним;
відповідність освітніх процедур телекомунікаційним формам і технологіям;
відкрита комунікація стосовно створюваної дистанційними учнями освітньої
продукції; пріоритет діяльнісних критеріїв оцінки результатів ДН перед
інформаційними [6, 678].
Зазначені принципи скеровують діяльність викладача і студента в
дистанційній освіті та навчальному процесі в цілому. Дистанційне навчання
дозволяє здійснити перехід від предметного принципу побудови змісту
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освіти до створення інтегрованих навчальних курсів, що надають цілісну
картину професійної діяльності. У дистанційному навчанні знання починають
виступати засобом для вирішення конкретних професійних задач.
Змінюються вимоги до рівня підготовки викладачів та їхніх ролей у
навчальному процесі. Провідними стають активні індивідуальні і групові
(спільні, колективні) форми роботи з навчальним матеріалом. Змінюється тип
діяльності і роль як викладача, так і студента. Студент виступає повноцінним
суб’єктом діяльності у вирішенні навчально-професійних задач, одержуючи
необхідну допомогу від викладача.
Як зазначає О. Андрєєв, особливості ДН, заснованого на
максимальному використанні інформаційних технологій, виявляються через
низку додаткових принципів [1, 28–30]: принцип діяльності, принцип
особистісно-опосередкованої
взаємодії,
принцип
відкритості
комунікативного простору, принцип індивідуального підходу, принцип
інтерактивності, принцип стартових знань, принцип індивідуалізації, принцип
ідентифікації, принцип регламентування навчання, принцип педагогічної
доцільності застосування засобів нових інформаційних технологій, принцип
забезпечення відкритості і гнучкості навчання.
Вищезазначені принципи склали підґрунтя процесу формування
професійно-творчих умінь майбутнього фахівця, який може успішно
відбуватися лише за певних дидактичних умов. Останні трактуються як
атмосфера (середовище), де в тісному взаємозв’язку представлена сукупність
психологічних і педагогічних факторів (відношень, засобів), що забезпечують
можливість викладачеві організовувати активну діяльність студента.
У словнику з освіти та педагогіки «умова» визначається як сукупність
мінливих природних, соціальних, зовнішніх та внутрішніх впливів, що діють
на фізичний, психічний, моральний розвиток людини, її поведінку,
виховання й навчання, формування особистості [4, 36].
Аналіз психолого-педагогічної літературі дозволив виділити наступні
аспекти визначення поняття «умови»: це правила, що забезпечують
оптимальну діяльність (С. Борукова); категорії, що визначаються як система
певних форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, які
об’єктивно склалися чи суб’єктивно створені, необхідні для досягнення
конкретної педагогічної мети (О. Пєхота); як підсумки цілеспрямованого
відбору, конструювання і застосування елементів, змісту, методів
(прийомів), а також організаційних форм навчання для досягнення
дидактичних цілей (В. Андреєв).
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А. Семенова в словнику-довіднику з професійної педагогіки визначає
«педагогічні умови» як обставини, за яких відбувається цілісний
продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що
опосередковується активністю особистості, групою людей [5, 8; 243; 9].
Узагальнення результатів численних науково-педагогічних досліджень
свідчить, що в теорії та практиці педагогіки можна зустріти такі різновиди
педагогічних умов: організаційно-педагогічні (В. А. Бєліков, Є. І. Козирєва та
ін.), психолого-педагогічні (Н. В. Журавська, А. В. Круглий, А. В. Лисенко та ін.),
дидактичні умови (М. В. Рутковська тощо). Організаційно-педагогічні умови
являють собою сукупність цілеспрямовано сконструйованих можливостей
змісту, форм, методів цілісного педагогічного процесу, що є основою
управління функціонуванням і розвитком процесуального аспекту
педагогічної системи (цілісного педагогічного процесу); психолого-педагогічні
умови – сукупність цілеспрямовано взаємопов’язаних і взаємообумовлених
можливостей освітнього та матеріально-просторового середовища, що
впливає на розвиток особистісного аспекту педагогічної системи; дидактичні
умови виступають як результат цілеспрямованого відбору, конструювання і
застосування елементів змісту, методів, а також організаційних форм
навчання для досягнення дидактичних цілей.
Однак, незважаючи на досить великий спектр різнопланових
досліджень, пов’язаних із визначенням принципів, умов ДН, місця і ролі
інформаційних технологій у вищому освітньому закладі, практика їх
упровадження у вищій професійній освіті свідчить про наявність явних
протиріч між: а) підвищенням вимог до якості професійної підготовки фахівця
на основі інформаційних технологій і недостатньою підготовленістю студентів
ВНЗ в цій галузі; б) існуючими науковими передумовами інформатизації
освіти і недостатнім дослідженням теоретичних аспектів здійснення процесу
впровадження інформаційних технологій у процес навчання студентів;
в) недостатніми вміннями педагогів у галузі дистанційних технологій і
потребою практики в інноваційних формах організації педагогічного процесу.
Упровадження сучасних технологій ДН в освітню систему університету
забезпечує успішне формування професійно-творчих умінь майбутніх
фахівців, якщо створити для цього необхідні дидактичні умови, а саме:
а) забезпечити педагогічну готовність викладача університету до
застосування комп’ютерних методів і засобів ДН у формуванні умінь
професійно-творчого характеру; б) застосувати форми й методи
дистанційного навчання в межах пізнавально-творчої (евристичної)
навчальної технології; в) застосувати комплексну діагностику поточних і
кінцевих результатів сформованості в дистанційному навчанні професійнотворчих умінь студентів.
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Дистанційне навчання має бути організовано з використанням
продуктивних методик, які сприяють активізації пізнавальної діяльності
студентів, формуванню їх професійно-творчих умінь, навичок аналізувати та
використовувати нову інформацію для реалізації завдань професійної
діяльності.
Критеріями ефективності дидактичних умов організації дистанційного
навчання визначаємо розвиток пізнавальної активності студентів, рівень
сформованості професійно-творчих умінь майбутніх фахівців, якість
підготовки навчально-методичного забезпечення дистанційних курсів,
наявність механізму зворотного зв’язку студента з викладачем, високий
рівень інформаційної компетентності педагога для здійснення освітнього
процесу з використанням інформаційних технологій.
Розвиток дистанційного навчання в інформаційному просторі
університету здійснюється на основі таких понять, як: «інформаційна
взаємодія», «інформаційний простір», «інформація», «інформаційні бази»,
«інформаційні технології», а також за допомогою реалізації сукупності таких
дидактичних умов: забезпечення засвоєння освітньої інформації та її обміну;
можливість реалізації на відстані інтерактивної взаємодії тих, хто навчається,
між собою та з засобами навчання; розвиток особистісних якостей у режимі
дистанційного навчання: самостійність, відповідальність тощо; підвищення
якості професійної освіти за умов дистанційного навчання; формування
інформаційної культури викладачів і студентів.
З урахуванням цих факторів можна сказати, що найважливішою
дидактичною умовою організації дистанційного навчання є створення
інформаційного освітнього простору як комплексу взаємодоповнювальних
автоматизованих інформаційних систем, що забезпечує єдність доступу до
інформаційно-освітніх ресурсів і сприяє інтерактивній взаємодії учнів із
викладачем і засобами навчання.
Висновки. Дистанційна освіта базується на сучасних інформаційних
технологіях і є одним із джерел підвищення ефективності системи
підготовки студентів, формування їх професійно-творчих умінь,
підвищення кваліфікації фахівців.
Для впровадження дистанційної форми навчання (із застосуванням
єдиного навчального інформаційного середовища) та проведення занять і
поточного контролю через мережу Інтернет необхідне створення певних
організаційних і дидактичних умов та певної готовності викладачів до їх
реалізації стосовно кожної окремої навчальної дисципліни.
Обґрунтованість застосування комп’ютерних технологій та освітніх
програм забезпечена реалізацією дидактичних умов, що наближають
дистанційний освітній процес до майбутньої професійної діяльності
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фахівця. Зокрема, до дидактичних умов, оптимальних для дистанційного
навчання та дистанційного курсу, належать: а) педагогічна готовність
викладача університету до застосування комп’ютерних методів і засобів
ДН у формуванні вмінь професійно-творчого характеру; б) застосування
форм і методів дистанційного навчання в межах пізнавально-творчої
(евристичної) навчальної технології; в) комплексна діагностика поточних і
кінцевих результатів сформованості в дистанційному навчанні професійнотворчих умінь студентів.
Застосування нових технологій передачі інформації істотно впливає
на весь процес навчання. Дидактичні особливості дистанційного навчання
обумовлюють нове розуміння й корекцію цілей його впровадження, які
можна визначити таким чином: стимулювання інтелектуальної активності;
опрацювання й організацію матеріалу; підвищення навчальної мотивації;
розвиток здібностей і навичок професійно-творчої діяльності, навчання та
самонавчання.
Вважаємо, що впровадження інформаційних технологій у процес
навчання студентів вищої школи дозволяє підвищити якість освітнього
процесу в цілому.
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РЕЗЮМЕ
И. А. Зайцева. Дидактические условия оптимизации дистанционного обучения в
высшей школе.
В статье представлена система дидактических принципов дистанционного
обучения, которые обеспечивают формирование профессионально-творческих
умений будущего специалиста. Этот процесс успешно осуществится только при
определенных дидактических условиях. Проанализирована и раскрыта сущность
понятия «условия», «педагогические условия», «дидактические условия». Определены
дидактические условия эффективной организации дистанционного обучения
студентов в высшей школе: а) педагогическая готовность преподавателя
университета к применению компьютерных методов и средств ДО в формировании
умений профессионально-творческого характера; б) применение форм и методов
дистанционного обучения в рамках познавательно-творческой (эвристической)
218

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)
учебной технологии; в) комплексная диагностика текущих и конечных результатов
сформированности в дистанционном обучении профессионально-творческих умений
студентов. Выявлены особенности профессиональной подготовки преподавателей
в дистанционном обучении.
Ключевые слова: дистанционное обучение, педагогические условия,
дидактические условия, будущий специалист, профессиональные умения,
дидактические принципы, процесс формирования, высшая школа.
SUMMARY
I. Zaitseva. Didactic conditions of distance learning optimization in higher education.
The article defines the system of teaching principles for distance learning, leading to
qualitative changes in all elements of educational systems. All these principles are
interrelated and interdependent, supplemented by each other. Didactic system of distance
learning, which operates under the open learning system, in addition to the general
principles of teaching, also has specific didactic principles. These principles constitute the
foundation for the process of the formation of professional and creative skills of the future
specialist which can successfully take place only under certain conditions of teaching.
The essence of the concept of «subject», «pedagogical conditions», «teaching
conditions» is analyzed. The conditions for effective teaching of distance learning of students
of higher school are defined and stipulated, namely: a) to provide pedagogical university
lecturer willingness to use computer methods and means of distance education in the
formation of professional and creative skills; b) to use the forms and methods of distance
learning within the bounds of the cognitive and creative (heuristic) educational technology; c)
to apply a comprehensive diagnosis of current and final results of formation in distance
learning professional and creative skills of students. The features of professional training of
the teachers in the new forms of education are analysed. One of the main conditions for
teaching distance learning is to develop the ability to support the learning process as a tutor
who provides methodological and organizational support to students within the bounds of a
specific program of learning.
Conditions for the effectiveness of didactic conditions of organizing of distance learning
determine the development of the cognitive activity of students, level of formation of
professional and creative skills of future professionals, the quality of teaching of distance learning
courses, a mechanism of feedback of the student with the teacher, a high level of information
competency of the teacher to perform the education process using information technology.
Implementation of information technology in teaching students of higher schools can
improve the quality of the educational process in general.
Key words: distance learning, pedagogical conditions, didactic conditions, future
specialist, professional skills, didactic principles, the process of forming, a higher school.

УДК 378.147.146.
О. В. Зосименко
Сумський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ
У СТРУКТУРІ ОСВІТИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У статті проаналізовано особливості використання навчальних проектів у
структурі освіти вітчизняних та зарубіжних шкіл кінця ХХ – початку ХХІ століття;
узагальнено дослідження українських учених щодо особливостей використання
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проектної діяльності як засобу професійної підготовки, організації самостійної
пізнавальної діяльності учнів, розвитку творчої діяльності старшокласників,
організації трудового навчання учнів; розкрито основні підходи до класифікації
навчальних проектів; визначено та обґрунтовано особливості сучасної типології
навчальних проектів з педагогічних дисциплін.
Ключові слова: проектна діяльність, проектне навчання, навчальний проект,
види проектів, типологічні ознаки навчального проекту, сучасні класифікації
навчальних проектів, навчання, орієнтоване на практику, педагогічні дисципліни,
особистісно орієнтований підхід.

Постановка проблеми. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. глобальні
зміни в інформаційній, комунікативній та професійній сферах сучасного
суспільства висувають нові вимоги до змістових, методичних і технологічних
аспектів освіти, що зумовлює пошук шляхів оновлення освіти з орієнтацією на
особистісний розвиток того, хто навчається, його творчість, ініціативність,
прагнення до самостійного набуття знань і здатність визначати й вирішувати
проблеми самовизначення, професійної та повсякденної діяльності. Це
потребує широкого впровадження в навчальний процес альтернативних
форм і методів навчання. Тому не дивно, що саме в цей період (початок 90-х
років XX століття і до теперішнього часу) розпочинається активне
«повернення» проектної діяльності в освіту, що дозволяє комплексно
подолати недоліки традиційного навчання через мотивоване залучення того,
хто навчається, до розробки навчальних проектів.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз стану наукової розробки
проблеми проектної діяльності у процесі навчання показав, що її
розв’язання було предметом досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних
педагогів: історіографію проектного навчання можна прослідкувати в
роботах Г. Ващенка, Д. Дьюї, Є. Кагарова, В. Кілпатрика, Е. Коллінгса,
М. Крупеніної, С. Смолінського, С. Шацького та ін.; теоретичні засади
проектної діяльності розкриваються у працях: О. Добрякова, Б. Ігнатьєва,
І. Ляхова, М. Нечаєва, В. Сидоренка, В. Моляко, Н. Матяш, В. Рубцова та ін.;
концептуальні положення проектної технології обґрунтовуються в
дослідженнях:
О. Пєхоти,
В. Самкової,
О. Доненко,
В. Крутоус,
О. Онопрієнко, Т. Кручініної, Д. Левітес, Г. Селевко, Є. Полат, Т. Бєлєвцева,
Т. Лобас та інших. Проте, ми вважаємо, що дослідження проблеми
проектної діяльності, пошук шляхів її організації потребує глибокого
аналізу сутнісних ознак навчальних проектів, ураховуючи особливості
розвитку сучасної освіти. Отже, метою даної статті є визначення та
обґрунтування сутнісних ознак навчальних проектів у структурі освіти кінця
ХХ – початку ХХІ століття.
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Виклад основного матеріалу. На основі узагальнення зарубіжного та
вітчизняного досвіду О. Джуринський та М. Павлова роблять висновок про те,
що сьогодні навчальні проекти є не самостійним явищем, а доповненням до
інших моделей навчання [1; 7]. Найбільш переконливо цей висновок
ілюструється використанням навчальних проектів у зарубіжній школі.
Наприклад, у так званих продуктивних школах (Coalition of Essetial Schools або
CES), що належать до альтернативного напряму освітньої системи США,
навчальні проекти є структуроутворювальним елементом навчальної
діяльності тих, хто навчається. Особливостями функціонування шкіл CES на
основі проектної діяльності є: практична діяльність, яка становить основу
навчання школярів (навчання, орієнтоване на реальну практику та
розв’язання конкретних практичних завдань), урахування пізнавальних
інтересів тих, хто навчається (можливість вибору теми, змісту, форми проекту),
рефлексія тих, хто навчається (обговорення соціального, практичного і
навчального досвіду в групі та індивідуально з викладачем), перехід учителя з
позиції вчителя-предметника до позиції консультанта-наставника (функція
якого полягає у практичній підготовці до розв’язання прикладних завдань),
зміна контролюючої функції оцінки, яка перестає бути разовим суб’єктивним
актом учителя і стає складним публічним процесом [3].
У навчальних закладах країн Західної Європи навчальні проекти
використовують для інтеграції знань учнів з різних навчальних дисциплін. З
цією метою кілька разів на рік проводяться «проектні тижні», під час яких
скасовуються всі уроки, а учні з допомогою вчителів та батьків працюють
над проектами. В Англії проектний метод є основним у процесі викладання
інтегрованого курсу «Дизайн і технологія», що є обов’язковим для
вивчення учнями віком від 5 до 16 років [7].
На старшому ступені гімназії в Німеччині навчальні проекти є однією з
форм організації профільного навчання. Проекти створюються на основі
реального життєвого завдання з практичним значенням для спільноти і
значущим для неї результатом, який можна застосовувати практично. Активна
розробка учнями навчальних проблем у формі навчального проекту підвищує
якість їх знань, які постійно змінюються під впливом нового власного досвіду і
по-новому конструюються. Вибір теми проекту здійснюється так, щоб
конкретна діяльність була пов’язана з практичними діями [2].
Дослідження доводить, що проектна діяльність посідає особливе місце
в закладах освіти скандинавських країн. Так, навчальні проекти активно
починають використовувати ще в початковій школі, тому на час вступу до
старшої школи, де вони є обов’язковою складовою навчальної програми, у
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школярів накопичується значний досвід роботи над проектами різного
спрямування, що конкретизується в умінні аналізувати інформацію, робити
висновки, поєднувати теорію з практикою. Проектна діяльність посідає
важливе місце й у навчанні дорослих, оскільки наявність життєвого досвіду,
прагнення дорослих учнів одержати «корисні» знання з негайним
використанням їх на практиці дозволяє ширше використовувати можливості
навчання, що базується на проекті (Project-based learning) [6]. Наприклад, у
Швеції організація навчального процесу в народних вищих школах (НВШ)
орієнтується на реальні життєві ситуації, розвиток критичного мислення,
аналітичних здібностей, а також урахування життєвого досвіду студентів. Це,
у свою чергу, вимагає перегляду системи підготовки педагогічних кадрів для
НВШ. Отже, особливість реалізації ідеї проектного навчання під час
підготовки викладачів для народної вищої школи полягає в тому, що
навчання здійснюється в умовах реально діючого навчального закладу
(НВШ), де майбутні фахівці виконують основну частину своїх дослідницьких та
практичних завдань, збирають, опрацьовують інформацію під час практичної
діяльності та співвідносять її з науковими теоріями, що вивчалися, і
реалізують на практиці теоретичні моделі організації навчального процесу
НВШ. Вивчення кожного теоретичного блоку завершується написанням
«рефлексивного звіту» [10].
Підкреслимо, що велика кількість провідних зарубіжних університетів,
зокрема Aalborg University (Данія), Twente University (Голландія), Queens
University (Канада), Norwegan University of Science and Technology (Норвегія),
Bradley (США), активно використовують проектну діяльність у процесі
підготовки фахівців, оскільки саме вона, на думку науковців та викладачів,
дозволяє створити умови, максимально наближені до реальної професійної
діяльності та спрямувати увагу студентів на аналіз і розв’язання конкретної
проблемної ситуації, самостійне знаходження необхідної інформації з різних
галузей знань і вміння їх використовувати в контексті конкретного завдання.
Такий підхід дозволяє студентам набути досвід комплексного розв’язання
поставлених завдань, оволодіти методами проектного менеджменту, а також
сформувати комплекс компетенцій, включаючи теоретичні знання, уміння
аналізувати та розв’язувати проблеми з використанням міждисциплінарного
підходу й готовність до комунікації та командної роботи [4].
Активізація використання проектної діяльності в процесі навчання на
початку 90-х років XX століття відбувається і в Україні та Росії. Наприклад, з
1993 року, згідно з наказом Міністерства освіти Російської Федерації, в
базовий навчальний план загальноосвітніх закладів включена освітня галузь
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«Технологія», а навчальні проекти стають обов’язковою її складовою та
становлять основу окремого самостійного розділу «Основи проектування»
[7]. В українському Державному стандарті освітньої галузі «Технологія» теж
наголошується на обов’язковості та ефективності використання проектної
діяльності в навчальному процесі.
Узагальнення досліджень українських науковців дозволило зробити
висновок про те, що сьогодні проектна діяльність використовується як засіб:
професійної підготовки майбутнього фахівця (М. Елькін, С. Ізбаш,
О. Коберник, М. Пелагейченко, С. Стрижак); підготовки вчителя в системі
післядипломної педагогічної освіти (Л. Кондратова); організації самостійної
пізнавальної діяльності учнів профільних класів на основі індивідуальних
освітніх проектів (С. Генкал); розвитку творчої діяльності старшокласників у
процесі навчання фізики (Н. Поліхун); організації трудового навчання учнів
основної школи (О. Коберник, С. Ящук); розробки варіативної моделі
профільного навчання (Н. Шиян).
Однією з причин широкого використання проектної діяльності в
освіті українська дослідниця С. Сисоєва вважає те, що організація
проектної діяльності й розробка навчальних проектів забезпечують
реалізацію особистісно орієнтованого підходу в освіті, сприяють
формуванню вміння адаптуватися до швидкозмінних умов життя людини
постіндустріального суспільства, а також використовуються для побудови
процесу навчання, спрямованого на активізацію діяльності тих, хто
навчається, відповідно до їх інтересів у здобутті знань і відчутного
теоретичного чи практичного результату [8].
Науковці (Н. Альохіна, С. Генкал, С. Ізбаш, Н. Матяш, О. Олексюк,
О. Пєхота, Є. Полат) наголошують, що навчальні проекти дозволяють
органічно інтегрувати знання тих, хто навчається, з різних галузей знань під
час розв’язання однієї проблеми, дає можливість використовувати
отримані знання на практиці, генеруючи при цьому нові ідеї.
Водночас широке використання проектної діяльності в освіті
зумовило появу різних видів проектів, а також різноманітність їх
класифікацій. Зазначимо, що зарубіжними педагогами початку ХХ ст. було
визначено й обґрунтовано низку типологічних ознак видів навчальних
проектів (провідний метод, домінуючий вид діяльності, провідна галузь,
дитячі імпульси тощо), відповідно до яких розроблялися певні класифікації,
що в узагальненому вигляді подані у табл. 1.
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Таблиця 1
Класифікації навчальних проектів
АВТОР

Е. Коллінгс

В. Кілпатрик

Дж. Дьюї

Мак Меррі

КРИТЕРІЙ

ВИД

екскурсійні
(передбачають
вивчення
явищ, пов’язаних із різними
обстеженнями
й
пересуваннями, з метою
провідознайомлення
з
ний
навколишнім середовищем і
метод
природою)
ігрові
(колективні ігри, спортивні
вправи,
драматизації,
інсценізації тощо)
конструктивні (втілення
доміную- ідеї в зовнішню форму)
чий вид умовивідні
діяльності (наукове
дослідження
питання)
соціальні
(включають
спілкування
дітей
та
їх
дитячі
імпульси взаємовідносини)
інстинкт
допитливості
(інтегрує попередні)
історичний і географічний
(проекти з історії, географії
та біографії відомих людей)
провідна
галузь

конструктивні, або ручні
(містять
намір
дитини
конкретизувати свою думку,
тобто що-небудь створити
або зробити, застосовуючи
при цьому фізичну працю)

проект-оповідання
(містить
елементи
оповідання, його музичне
відтворення, спів тощо)
естетичні
(сприймання
художнього твору)
ознайомчі
(збагачення
розуму дитини новими
знаннями чи навичками)
«будівничі»
(пов’язані
з
іграми,
жестами, рухами дітей, з
реалізацією їхніх фантазій)
виразні
(потяг
до
мистецтва)
промислово-торгівельні
(пов’язані з вивченням
промисловості
та
торгівельної справи)
технічні
(проекти
із літературні
(аналіз
прикладних наук)
класичних
творів
літератури)
домашні (до яких відносять: облаштування крамниць,
роботу з деревом, домашнє садівництво, квітництво,
шиття, готування їжі тощо), тобто проекти ручної праці

Дослідження доводить, що саме ці класифікації стали основою
розробки сучасних класифікації навчальних проектів.
На нашу думку, заслуговують на увагу сучасні типології проектів,
представлені в розробках зарубіжних учених. Згідно з першою типологією, де
як провідний критерій визначено принцип самостійності, виділяють
структуровані,
напівструктуровані
та
неструктуровані
проекти.
Неструктуровані проекти передбачають планування, керування, аналіз і
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презентацію дослідження тими, хто навчається, відповідно до власного
вибору. За структурованого проекту тему, предмет дослідження, а також його
завдання визначає вчитель. Щодо напівстуктурованих, то вони передбачають
самостійний вибір тими, хто навчається, теми проекту, добір матеріалу, проте
викладач визначає сферу і методи дослідження [9].
Відповідно до другої типології, проекти поділяються за формою
організації: проектні вправи; розширене есе (надається певна свобода у
виборі теми проекту); «кейс-дослідження» (case studies) – низка завдань, де
вже визначена тема, дібрані документи, а студенти тільки мають інтегрувати
все у проект, спрямований на вивчення конкретних випадків [9].
Аналіз літератури засвідчив, що на сучасному етапі розвитку
вітчизняної педагогічної теорії та практики проблемі класифікації навчальних
проектів приділяється суттєва увага. Так, цікавою, на нашу думку, є
класифікація, що, базуючись на таких критеріях, як провідна галузь, зміст,
провідний вид діяльності, пропонує виділення інформаційних, екологічних,
економічних, соціальних, гуманітарних, життєвих проектів, культурологічних,
профільних, інтегрованих, проектів милосердя, ігрових, пізнавальних,
дослідницьких,
практико-зорієнтованих,
проектів
самоосвіти
та
самовиховання, творчих. Проте широкого застосування в освітній практиці
набула класифікація, запропонована Є. Полат, яка має низку критеріальних
ознак, а саме: домінуючий вид діяльності (дослідницькі, творчі, ігрові,
інформаційні, практико-орієнтовані); предметно-змістова сфера (предметні,
міжпредметні); характер координації (відкрита, завуальована); характер
контактів (внутрішні, регіональні, міжнародні); кількість учасників проектів
(індивідуальні, парні, групові); тривалість проведення (короткотривалі,
середньої тривалості, тривалі) [5]. Її унікальність полягає в тому, що вона
враховує найбільш суттєві типологічні ознаки, а також може бути реалізована
у процесі вивчення будь-яких навчальних дисциплін, у тому числі й
педагогічних.
Розглянемо сутнісні характеристики деяких типів навчальних
проектів, що є важливими в контексті нашого дослідження.
Дослідницькі навчальні проекти за будовою наближені до наукового
дослідження. Вони потребують чіткої структури, обґрунтування актуальності
теми, предмета дослідження для всіх учасників, визначення проблеми, мети.
Цей тип навчальних проектів передбачає висунення гіпотези, її перевірку,
обговорення та аналіз результатів, їх оформлення. У контексті нашого
дослідження дослідницькі навчальні проекти спрямовані на формування
знань з педагогічних теорій, концепцій, ідей; усвідомленість та міцність знань,
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умінь, навичок і способів діяльності; уміння оперувати науково-педагогічним
понятійним апаратом; побудову власного алгоритму дій; творче застосування
знань у незнайомій ситуації; оволодіння професійно значущими знаннями,
вміннями й навичками, методами, прийомами, засобами навчання,
формами організації навчального процесу; уміння організовувати
продуктивну діяльність учнів і вирішувати педагогічні ситуації.
Творчі проекти, на відміну від попередніх, не мають певної структури.
Кожен учасник навчального проекту виконує ту його частину, яка відповідає
особистим інтересам. Результати навчального проекту можуть бути подані у
вигляді твору, відеофільму, драматизації, статті тощо. Процес розробки
творчого проекту спрямований на формування в майбутніх педагогів установки на творчий професійний пошук і досягнення ефективних результатів
під час творчої взаємодії з учнями; прагнення до творчих досягнень у
професійній діяльності, а також визначення особистої значущості творчопошукової діяльності у предметній сфері та системі ціннісних орієнтацій.
Для ігрових та рольових навчальних проектів також характерна відсутність чіткої структури. Учасники виконують ролі, зумовлені характером і
змістом навчального проекту. Це можуть бути літературні персонажі або вигадані герої, суб’єкти професійної діяльності, які імітують соціальні й ділові відносини. Здійснюється формування як особистісних, так і професійно значущих
якостей, особлива увага приділяється формуванню комунікативних навичок.
Інформаційні навчальні проекти спрямовані на збирання інформації
про який-небудь об’єкт або явище, аналіз і узагальнення фактів. Вони
вимагають чіткої структури, що складається з мети, предмета
інформаційного пошуку, джерела інформації, способів обробки, подання
результатів презентації. Можуть систематично коригуватися. Сприяють
формуванню педагогічного кругозору.
Практико-орієнтовані навчальні проекти передбачають, що результат
діяльності орієнтований на соціальні інтереси учасників та чітко
визначений із самого початку. Цей тип навчального проекту має певну
структуру всієї діяльності учасників із зазначенням функцій кожного з них, а
також чітку організацію координаційної роботи на кожному етапі. Продукт
такого навчального проекту може бути різним – рекомендації до
проведення науково-педагогічних досліджень; висування ідей щодо
модернізації освіти; складання словника педагогічних термінів тощо.
Предметні навчальні проекти проводяться в межах одного
навчального предмета та потребують чітко визначеної мети, завдань,
окреслення знань і вмінь, які необхідно опанувати.
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Міжпредметні навчальні проекти характеризуються тим, що
проблема може належати до двох або більше галузей знань. Вони
потребують досить чіткої координації з боку спеціалістів, узгодженої
роботи різних творчих груп, що мають конкретні дослідницькі завдання.
У процесі здійснення навчальних проектів з відкритою координацією
викладач виконує свою функцію відкрито, але робить це без тиску; у
навчальних проектах із завуальованою координацією викладач виконує
роль рівного учасника проекту.
Внутрішні чи регіональні навчальні проекти організовуються як у
межах однієї групи, так і в межах країни в цілому. Міжнародні проекти
здійснюються представниками різних країн. Для їх реалізації можуть
застосовуватися засоби інформаційних технологій. Зазначимо, що в
нашому дослідженні навчальні проекти створювалися в межах однієї
академічної групи, викладач виступав у ролі рівноправного партнера,
провідною галуззю знань слугували педагогічні дисципліни, проте носили
міжпредметний характер.
Як зазначалося вище, за кількістю учасників навчальні проекти
поділяються на індивідуальні, парні та групові. Кожен із цих проектів має
певні переваги. Під час виконання індивідуальних проектів у студента
формується почуття відповідальності, набувається досвід здійснення
навчального проекту на всіх його етапах – від зародження ідеї до
підсумкової рефлексії.
Перевагами парного та групового навчальних проектів є те, що у
проектній групі формуються навички співробітництва; кожен учасник
відповідно до здібностей та якостей може бути лідером-генератором,
лідером-дослідником, лідером-оформлювачем результатів, лідеромрежисером презентації; є можливість організувати змагання між
підгрупами, посилюючи мотивацію до отримання результату.
Усі проекти поділяються на: короткотривалі – протягом кількох
занять; середньої тривалості – у межах одного місяця; тривалі – від кількох
місяців до року. Нами використовувалися навчальні проекти середньої
тривалості у процесі вивчення основних модулів дисциплін «Педагогіка»,
«Історія педагогіки», «Методика виховної роботи класного керівника» та
тривалі у процесі розробки індивідуального курсового проекту.
Висновки. Аналіз сутнісних ознак навчальних проектів дозволив
виявити розмаїтість їх класифікацій у вітчизняній та зарубіжній практиці, що
пов’язано з їх мультивекторністю та поліфункціональністю. Основними
критеріями сучасної типології навчальних проектів є: домінуючий вид
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діяльності, предметно-змістова сфера, характер координації, характер
контактів, кількість учасників проекту, тривалість проведення, принцип
самостійності, форма організації. Отже, необхідно підкреслити той факт, що
сучасна класифікація має досить чітко визначену, логічно побудовану
структуру, а її втілення в освітню практику відбувається через інтеграцію
різних видів навчальних проектів.
Дослідження даного питання не вичерпує всіх аспектів зазначеної
проблеми. Особливо перспективним може бути подальше вивчення її з
точки зору визначення та обґрунтування підходів до поетапної організації
навчального проекту.
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РЕЗЮМЕ
О. В. Зосименко. Сущностная характеристика учебных проектов в структуре
образования конца ХХ – начала ХХІ века.
В статье анализируются особенности использования учебных проектов в
структуре образования отечественных и зарубежных школ конца ХХ – начала ХХІ
века; обобщены исследования украинских ученых касательно особенностей
использования проектной деятельности как средства профессиональной
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подготовки, организации самостоятельной познавательной деятельности
учеников, развития творческой деятельности старшеклассников, организации
трудового обучения школьников; раскрыты основные подходы к классификации
учебных проектов; определены и обоснованы особенности современной типологии
учебных проектов по педагогическим дисциплинам.
Ключевые слова: проектная деятельность, проектное обучение, учебный
проект, виды проектов, типологические признаки учебного проекта, современные
классификации учебных проектов, обучение, ориентированное на практику,
педагогические дисциплины, личностно ориентированный подход.
SUMMARY
O. Zosymenko. Basic characteristics of learning projects in the education structure at
the end of the XXth – beginning of the XXI st century.
In the article the peculiarities of using learning projects in national and foreign
schools at the end of the XXth – beginning of the XXIst century are analyzed.
Theoretical research of the issue proved that today learning projects in foreign
schools are not a separate phenomenon but a supplementary one to be added to other
models of learning.
For instance, in the USA learning projects are the structural elements of studying. In the
institutions in Western European countries learning projects are used to integrate knowledge of
pupils in different subjects. Learning projects are also one of the forms of learning in high school
of gymnasium in Germany. In Scandinavian countries learning projects are intensively used in
primary schools and in high schools they are the integral part of the curriculum. Taking all the
mentioned into account in the article we point out and state the peculiarities of functioning of
educational institutions of different types on the basis of project learning.
Determining the importance of project learning, we highlight the pedagogical effect
which is a result of involving adult pupils in the process of “getting knowledge” and their
logical application: personal qualities formation, motivation, introspection and selfevaluation, abilities to make choice and comprehension both the consequences of the choice
and the results of the personal activity. At the same time the finished project is valuable not
by the amount of adopted information but its practical application and also by the level of
plan realization in the project.
The research of Ukrainian scientists concerning the peculiarities of using project
learning as the means of professional training, organization of independent cognitive activity
of pupils, development of creativity of senior pupils, organization of labour learning of pupils.
The main approaches to classification of learning projects (typological features: main
method, dominating type of activity, leading branch, children’s impulses etc.) are revealed.
The peculiarities of contemporary typology of learning projects in pedagogical
subjects are determined and stated.
Key words: project activity, project learning, learning project, types of projects,
typological features of learning projects, contemporary classifications of learning projects,
practice-oriented learning, pedagogical subjects, personality-oriented approach.
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ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ПОЛІЛІНГВАЛЬНОЇ
ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА
Одним із найважливіших завдань вищої школи є підготовка випускників до
ефективного мовленнєвого спілкування: готовності до розуміння мовлення інших,
здатності до власної мовленнєвої творчості, що відповідає компетентності мовної
особистості. Мовна особистість – це та ідея, яка охоплює всі аспекти навчання
мови, і водночас руйнує кордони між дисциплінами, що вивчають людину, оскільки не
можна вивчати людину поза її мовою. Формування мовної особистості студентафілолога є важливим завданням, що вирішується у процесі оволодіння лінгвістичною
освітою. У статті розглядається сутність головного поняття «мовна
особистість», складові цієї особистості й засоби її формування.
Ключові слова: мовна особистість, тезаурус, мовна свідомість,
самосвідомість, комунікативна компетентність, мовна компетенція, мовленнєва
компетенція.

Постановка проблеми. У сучасному багатомовному суспільстві
виникає потреба у формуванні полілінгвальної особистості. Ця проблема
стала особливо актуальною після розпаду Радянського Союзу, коли
громадяни почали вільно пересуватися Європою та іншими континентами.
Уміння спілкуватися в різних ситуаціях із дотриманням установлених норм
є однією з найголовніших соціальних вимог, що ставляться до юнацтва.
Ефективність мовленнєвого спілкування багато в чому залежить від
вікових, індивідуальних особливостей людини, яка вступає в контакт з
іншими, особистості, яка володіє комунікативною компетентністю.
Аналіз актуальних досліджень. Особистість узагалі – це стиль життя
конкретної особи або характерний спосіб реагування на проблеми
сьогодення. Мовна особистість – це, насамперед, інтелект, що
найінтенсивніше проявляється в мові й досліджується через мову.
У дослідженнях російських учених С. Сомашевої, Т. Холявіної та
Ж. Азирбаєвої прослідковується вплив мовних дисциплін на розвиток
полілінгвальної особистості й будується її сучасна модель[12, 129].
Ще Бодуен де Куртене розглядав мовну особистість у
психолінгвістичному аспекті. Його цікавила мовна особистість як така, що
вміщує соціально-мовні форми й норми колективу, як фокус схрещення
різних соціально-мовних категорій [2, 9]. Сучасна психолінгвістика, рухаючись
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цим шляхом, зосередилася на вивченні мовленнєвої діяльності у вузькому
розумінні, тобто механізмів народження та сприйняття мовлення, тому
торкається проблем мовної особистості, коли виходить у суміжні області,
наприклад, розглядає закономірності взаємозв’язку мови й мислення.
Лінгводидактичний аспект поняття «мовна особистість» – один із
найдавніших. У Ф. І. Буслаєва будуються уявлення про єдність мови з
особистістю учня [4, 7]. В сучасній лінгводидактиці мовна особистість
подається як багатошаровий та багатокомпонентний набір мовних здібностей,
умінь, готовностей до здійснення мовленнєвих вчинків різного ступеня
складності, вчинків, які класифікуються, з одного боку, за видами мовленнєвої
діяльності (мається на увазі говоріння, аудіювання, письмо, читання), а з
іншого – за рівнями мови, тобто фонетика, граматика, лексика [1, 54]. Суттєвий
внесок у формування сучасних уявлень про мовну особистість зробив
академік В. В. Виноградов, який пішов іншим шляхом, тобто не
психолінгвістичним і не лінгводидактичним: маючи на меті дослідження мови
художньої літератури в усій її різноманітності, він убачає відправний момент у
вивченні цього цілого – в індивідуальній мовленнєвій структурі. Він говорить
про сферу творчого розкриття мовної особистості [5, 62].
Мета статті. Мовна особистість складається з трьох феноменів:
тезаурус, мовна свідомість і самосвідомість, комунікативна компетентність.
Складовими мовної особистості є також постійний інтелектуальний
розвиток, розвиток психічних процесів: пам’яті – зорової та слухової;
мислення – абстрактного (понятійного) й образного (художнього);
спостереження, уяви – репродуктивної (відтворювальної) та творчої;
духовне багатство особистості й акумулювання мовних традицій (здатність
берегти й розвивати мовні традиції народу). Мета цієї статті – дослідити
складові мовної особистості та засоби її формування.
Виклад основного матеріалу. У багатьох людей немає чіткого
уявлення про зміст понять «компетенція» та «компетентність». Звернемо
увагу на те, що суттєво відрізняє два поняття: компетенція окреслює коло
питань, у яких людина розбирається, а компетентність показує ступінь
володіння цими питаннями.
Найбільш поширена в наукових колах характеристика комунікативної
компетентності відбувається через аналіз компетенцій, що входять до її
складу.
Мовна компетенція (обізнаність з мовою: мовними одиницями, їх
виражальними можливостями), тобто знання мови (лексичні, граматичні,
фонетичні й орфографічні); володіння мовними вміннями й навичками).
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Знання лише мовного матеріалу не забезпечує формування мовленнєвих
умінь, учні мають здобути відповідні мовні знання, і в них необхідно
сформувати конкретні мовленнєві навички для створення та розпізнавання
інформації.
У лінгвістиці й лінгводидактиці немає єдиного визначення мовної та
лінгвістичної компетенції: іноді вони використовуються як синоніми, а іноді
ці поняття розмежовують: щоб володіти мовою, треба, з одного боку,
засвоїти одиниці мови й правила їх побудови, з іншого – знати все про
мову та її систему.
У деяких дослідженнях мовну компетенцію розуміють як здатність
людини будувати граматично правильні висловлювання (див., напр., Р. Белл).
Але недостатньо знати лише правила граматики. На думку Л. Л. Славової,
граматика – основний, але не єдиний критерій мовної компетенції,
граматичний аспект повинен бути доповнений іншими показниками
мовленнєвого розвитку особистості, що відображають кількісний склад
словника (активного й пасивного), якісний запас його лексичного та
фразеологічного компонентів, розмаїття граматичних конструкцій і
стилістичних ресурсів для використання в процесі спілкування [11, 1].
Мовленнєва компетенція (уміння використовувати мовні засоби,
адекватні меті спілкування), тобто володіння мовленнєвими вміннями й
навичками, що ґрунтуються на чотирьох видах компетенцій: в аудіюванні,
говорінні, читанні та письмі. Ми зазначимо, що компетенція в говорінні
включає компетенцію в діалогічному та монологічному мовленні; лексична
компетенція включає лексичні знання й мовленнєві лексичні навички;
граматична – граматичні знання і мовленнєві граматичні навички;
фонологічна – фонетичні знання та мовленнєві слухо-вимовні навички.
Мовленнєвий компонент комунікативної компетенції відтворює
мовну систему в дії й передбачає вміння використовувати мовні засоби,
знання закономірностей їх функціонування для побудови висловлень, які
виражають найпростіші почуття і навіть передають нюанси інтелектуальної
інформації. Знання системи набуваються швидше, ніж знання норми.
Володіти знаннями норми означає мати більш високий рівень мовленнєвої
культури, тому що знання норми включають не тільки знання про те, що
можна передати мовними засобами, а й закономірності реалізації знань у
процесі спілкування.
Предметна компетенція (стосується вмінь відтворювати у свідомості
картину світу – предмети, явища та взаємозв’язок між ними на основі
активного володіння загальною лексикою).
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Прагматична компетенція, що виявляється в здатності до здійснення
мовленнєвої діяльності, зумовленої комунікативною метою свідомого
вибору необхідних форм, типів мовлення, врахування ознак
функціонально-стильових різновидів мовлення (опису, роздуму, розповіді).
Прагматичний компонент комунікативної компетенції виявляється в
оволодінні комунікантами певним соціокультурним досвідом, законами
спілкування, принципами та правилами комунікативної взаємодії,
стратегіями й тактиками ведення розмови, гнучкою системою
комунікативних актів.
Дискурсивна компетенція являє собою, на думку багатьох (див.,
наприклад, Н. Воуег, М. Butzbach-Rіvеrа, М. Саnalе, М. Swain, S. Moirand,
Y. Simard та ін.), «знання різних типів дискурсів і правил їх будування, а
також уміння їх створювати та розуміти з урахуванням ситуації
спілкування» [7, 99]. З цього визначення виходить, що дискурсивна
компетенція має на увазі володіння набором певних дискурсів. Дискурс
розглядається як зразок реалізації певних комунікативних намірів у
контексті конкретної комунікативної ситуації і по відношенню до певного
партнера, представника іншої культури, виражений доречними в даній
ситуації мовними й немовними засобами [6, 9].
Соціокультурна та соціолінгвістична компетенції, що включають знання,
уміння використовувати у спілкуванні та пізнанні іншомовні соціокультурні й
соціолінгвістичні реалії. Інакше кажучи, це – сформованість в учнів цілісної
системи уявлень про національно-культурні особливості країни, що дозволяє
асоціювати з мовною одиницею ту саму інформацію, що й носій мови, і
досягти в такий спосіб повноцінної комунікації.
Стратегічна компетенція, що передбачає вміння вибирати ефективні
стратегії для розв’язання комунікативних завдань; розвиток здатності учнів
до самостійного навчання і самовдосконалення, бажання спілкуватися,
слухати і розуміти інших, планувати навчальний процес, уміння адекватної
оцінки та самооцінки.
Важливою складовою мовної особистості є тезаурус. Поняття
«тезаурус» є предметом дослідження багатьох наук – лінгвістики,
педагогіки, лінгвокультурології, психолінгвістики. У найбільш загальному
визначенні поняття «тезаурус» – це словник із семантичними зв’язками
між словниковими одиницями. Інакше кажучи, тезаурус – це загальний
словниковий запас людини, що активно використовується нею в певній
галузі її професійної діяльності [3, 1186]. Тезаурус можна розглядати як
універсальну модель термінологічної системи, а тому – як формальну
систему знань, що міститься в мові конкретної наукової галузі.
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Культурний тезаурус майбутнього вчителя – це світ його культурних
цінностей, це його «життєва скарбниця», запас корисної інформації, яка
постійно поповнюється та служить інформаційною базою подальшої
педагогічної діяльності вчителя. Важливу роль у розвитку й формуванні
культурного тезаурусу майбутніх учителів відіграє мова. Мова є складовою
частиною культури, яку молода людина успадковує від своїх пращурів;
основним інструментом, завдяки якому молода людина засвоює культуру;
найважливішим з усіх явищ культурного порядку, бо якщо молода людина
хоче зрозуміти сутність культури – літературу, мистецтво, релігію, науку, то
вона повинна розглядати ці явища як певні коди, що формуються подібно до
мови [10, 62]. Культура майбутнього вчителя розвивається в «мовній
оболонці», і мова є найважливішим засобом формування та існування знань
студента про світ, розвитком його культурного тезаурусу.
У наш час у науковій термінології – у лінгвістиці, інформатиці, теорії
штучного інтелекту й інших галузях знань – тезаурус означає деяке
накопичення, котре оформлене особливим способом. В інформатиці та
теорії штучного інтелекту увага звертається на систематизацію даних, які
складають тезаурус, і на їх орієнтуючий характер. Саме така характеристика
тезаурусу є основою змісту цього поняття в загальногуманітарному
тезаурусному підході: тезаурус – це структуроване уявлення та загальний
напрям тієї частки світової культури, котру може опанувати суб’єкт [8, 1–2].
Тезаурус має риси, характерні особливості, з яких, передусім, треба
виділити такі:
- неповнота будь-якого тезаурусу порівняно з реальним розвитком
культури, його фрагментарність, відносна непослідовність; єдність
тезаурусу, незважаючи на фрагментарність елементів, що складають
його, забезпечується суб’єктивно (внутрішня логіка), через єдність
особистості;
- ієрархічність, сприймання світової культури крізь призму цінностного
підходу; виділені пріоритети складають певну підсистему – сутність
тезаурусу;
- творча перебудова, переосмислення, яке вводить герменевтичний
аспект у характеристику тезаурусу;
- орієнтуючий характер тезаурусу;
- наявність споріднених явищ в інших тезаурусах, що ставить питання
про ґенезу тезаурусів;
- різноманітність і мінливість тезаурусів, безліч рівнів опанування
культури, за наявності основи – відсутність чіткої межі;
- активність тезаурусу, що впливає на поведінку, інші прояви суб’єкту;
виховальний (соціальний) характер [9, 11].
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До важливих засобів формування мовної свідомості студентів
дослідники відносять народну творчість, мистецтво, безеквівалентну лексику
тощо. Це зумовлює залучення до навчально-виховного процесу відповідного
дидактичного матеріалу. На лекціях і практичних заняттях формується той
особливий емоційний стан, який багато в чому визначає саму людину як
особистість, спрямовує її інтелектуальний і професійний розвиток. Критерієм
сформованості мовної особистості вважається здатність репрезентувати себе
через мовлення. У процесі аналізу наукової літератури, спостережень над
мовленням студентів-філологів можна констатувати, що ефективність
мовленнєвого спілкування багато в чому залежить від вікових,
індивідуальних особливостей людини, від її комунікативної компетентності.
Висновки. На підставі вищесказаного можна зробити наступні
висновки.
1. Мовна особистість – це система, яка виникає в суспільстві та
розвивається, заснована на здатності виражати й закріплювати соціальні
відносини і взаємодії. Мовна особистість розглядається в трьох аспектах:
психолінгвістичному, що уміщує соціально-мовні форми і норми колективу, як
фокус схрещення різних соціально-мовних категорій; лінгводидактичному – як
багатокомпонентний набір мовних здібностей, умінь, готовностей до
здійснення мовленнєвих вчинків різного ступеня складності, вчинків, які
класифікуються, з одного боку, за видами мовленнєвої діяльності, а з іншого
боку – по рівням мови; творчому – розкриття мовної особистості шляхом
дослідження мови художньої літератури в усій її різноманітності.
2. Основною складовою мовної особистості є комунікативна
компетентність – ступінь володіння вміннями й навичками, необхідними для
ефективного спілкування. У процесі опанування комунікативної сфери
людина запозичає з культурного середовища засоби аналізу комунікативних
ситуацій у вигляді словесних і візуальних форм.
3. Оволодіти знаннями про світ – означає вийти на когнітивний
(тезаурусний) рівень мовної особистості. Під час підготовки активного
учасника міжкультурної комунікації важливо навчити носія моделі світу однієї
соціально-культурної спільноти розуміти носія іншої мовної моделі світу.
Зрозуміти будь-яку фразу або текст означає, пропустивши її крізь свій
тезаурус, співвіднести зі своїми знаннями та знайти відповідне її змісту місце
в картині світу.
4. Формування мовної особистості означає не тільки набуття людиною
певних знань, умінь і навичок, але й самовиховання свідомого ставлення до
мови, що виражається в прагненні та вмінні мовців спілкуватися рідною та
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іншими мовами, відповідальному ставленні до власного мовлення, постійній,
наполегливій роботі над його вдосконаленням.
Таким чином, сьогодні та в перспективі більшість спеціалістів у сфері
викладання іноземних мов вважають одним із головних завдань під час
навчання сформувати мовну полілінгвальну особистість, здатну успішно
здійснити соціальну взаємодію з носіями іншої культури.
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РЕЗЮМЕ
Л. И. Клочко, О. В. Игнатенко. Формирование языковой полилингвальной
личности студента-филолога.
Одним из самых важных заданий высшей школы является подготовка
выпускников к эффективному речевому общению: готовность к пониманию речи
других, способность к собственному речевому творчеству, что соответствует
компетентности языковой личности. Языковая личность – это та идея, которая
охватывает все аспекты обучения языку, и одновременно разрушает границы
между дисциплинами, которые изучают человека, поскольку нельзя изучать
человека вне его языка. Формирование языковой личности студента-филолога
является важным заданием, которое решается в процессе овладения
лингвистическим образованием. В статье рассматривается сущность основного
понятия «языковая личность», компоненты этой личности и способы ее
формирования.
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самосознание, коммуникативная компетентность, языковая компетенция, речевая
компетенция.
SUMMARY
L. Klochko, О. Іgnatenko. The formation of a multilingual personality of a student of
philology.
One of the most important tasks of the higher school is to train graduates for effective
speech communication: to make them ready for understanding other people, to make them be
able for their own speech creativity that serves the competence of a lingual personality. A lingual
personality is the idea that covers all the aspects of language learning, and at the same time
ruins the borders between the disciplines that study a person, as it is impossible to study a person
beyond his language. The formation of a lingual personality of a philology student is the main
task that is solved in the process of getting linguistic education. The essence of the main concept
«lingual personality», the constituent parts and methods of the formation of this personality are
observed in this article. A lingual personality is the system that appears and develops in the
society, is based on the ability to express and strengthen social relations and interaction. A
lingual personality can be observed in three aspects: psycholinguistic, that contains socio-lingual
forms and norms of a group of people; linguodidactic, as a multicomponental set of language
abilities and skills to perform speech actions of a different level of difficulty, actions that, on the
one hand, are classified according to the type of speech activity, and, on the other hand,
according to the levels of the language; creative, that reveals a language personality with the
help of the literature in all its diversity. The main constituent part of a lingual personality is
communicative competence – a level of skills necessary for effective communication. The
formation of a lingual personality doesn’t mean only acquisition of skills by a person, but also
self-breeding of conscious attitude to the language, that is expressed in striving for
communication in the native and other languages, in responsible attitude to his own speech and
in constant and hard work at speech improvement. Creative work and art are referred to as the
main factors in the formation of language-conscious students. At the lectures and practical
classes a special emotional atmosphere, which determines a person as a personality, guides his
intellectual and professional development. In the process of the analysis of the scientific
literature, the observation of students’ speech one can ascertain that the effectiveness of the
speech communication depends much on age, individual features of a person and on his
communicative competence.
Key words: language personality, thesaurus, language consciousness, selfconsciousness, communicative competence, language competence, speech competence.
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університет імені А. С. Макаренка

КОЗАЦЬКА ПЕДАГОГІКА: ДОСВІД, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
У статті розкриваються історичні аспекти та потенціал козацької
педагогіки як засіб актуалізації прогресивних освітніх традицій і стимулу для
пожвавлення подальших пошуків у галузі педагогічної теорії та практики;
висвітлюється досвід діяльності класу козачат у Сумському ЗНЗ № 25; пропонується
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комплекс заходів, спрямований на оптимізацію реалізації ідей і досвіду козацької
педагогіки в умовах сьогодення, на утвердження в середовищі дітей і молоді
козацьких ідеалів і цінностей, піднесення духовності, культивування історичної
пам’яті, особистої гідності й національної свідомості.
Ключові слова: козацька педагогіка, освітня традиція, національне
шкільництво, клас козачат, національно-патріотичне виховання, освітній процес,
національна свідомість, українська культура.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку українського
суспільства козацька педагогіка може бути джерелом ідей, наснаги та досвіду
для формування нової генерації українців – сильних фізично й духовно.
Козацька педагогіка виплекала ідеал козака-лицаря, звитяжного воїна та
високоосвіченого інтелектуала, дбайливого господаря та щедрого мецената,
ревного християнина й людину із загостреним почуттям особистої та
національної гідності. Сьогодні пріоритети козацької педагогіки набувають
виняткової актуальності. Так, у «Концепції національно-патріотичного
виховання молоді» (2009 р.) зазначається, що «здійснення системного
національно-патріотичного виховання є однією з головних складових
національної безпеки України». На необхідності посилення військовопатріотичного виховання наголошує Міністр освіти і науки Сергій Квіт.
Аналіз актуальних досліджень. Система виховання дітей і молоді в
козацькій Україні ретельно вивчається О. Губком, В. Кузем, Ю. Руденком, а
можливості використання її надбань у наш час розкриваються у працях
Д. Вишневського, М. Стельмаховича, Є. Сявавко, О. Удовенко. Важливо,
щоб сучасні дослідження використовували усну народну творчість, яка
закарбувала позитивний образ козака-героя та достовірні й різноманітні
історичні джерела, що забезпечить об’єктивність наукових пошуків.
Цінними історичними джерелами є свідчення іноземців, які побували у
«країні козаків» у ХVІІ–ХVІІІ столітті. Е. Кларк, Х. Манштайн, Д. Маршалл,
сприймали Україну однією з кращих країн Європи, відзначали
проєвропейський характер її суспільного устрою, уподібнюючи Англії та
Голландії [8]. Відомий німецький філософ і етнограф Й. Гердер пророкував
українській нації велике майбутнє в європейській спільноті, заявляючи, що
Україна, маючи потужний потенціал, колись «стане для світу новою
Елладою». Іноземні мандрівники й дипломати (Г. Л. Боплан, Ф. Вебер,
П. Гордон, Д. Крман, Ж.-Б. Шерер, Ю. Юст) були солідарними у визнанні
«цивілізованості й освіченості українців», зауважуючи, що козаки – «люди
вчені, кохаються в науках і законах, гарні знавці риторики, логіки та всякої
філософії». Найвідоміше джерело – «Щоденник» П. Алепського (сина
антіохійського патріарха) засвідчує значну кількість письменних людей в
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Україні. «По всій козацькій землі від Рашкова до Путивля», зазначає автор, –
«ми помітили прегарну рису, що нас дуже дивувала: всі вони, за малими
винятками, навіть здебільшого їх жінки та дочки, уміють читати та знають
порядок богослужби та церковний спів. Крім того, священики вчать сиріт і не
дозволяють, щоб вони тинялися вулицями» [9, 39]. Італійський історик
Б. Майоліці підкреслював, що українці – це «найшляхетніші лицарі» й «умілі
хлібороби» з великим потягом до освіти. Датський посол Ю. Юст у своєму
щоденнику зазначає вихованість і високоосвіченість козацької старшини;
особливо ж його вразило те, що всі селяни відвідують церкви з
молитовниками, тобто є письменними. Ж.-Б. Шерер був зворушений
дбайливим ставленням українців до виховання молодого покоління, «до
збереження волі, віри, традицій, звичаїв – усього, що є дорогим людині». Він
засвідчує, що горде почуття незалежності було найдорожчою спадщиною
козаків, а клич «Воля або Смерть!» – це той священний заповіт, що переходив
від батька до сина разом із прадідівською зброєю [4, 805].
Мета статті – проаналізувати позитивний досвід козацької педагогіки
у вихованні молодого покоління й розкрити перспективи використання
прогресивних виховних традицій у процесі діяльності класу козачат.
Виклад основного матеріалу. За часів козаччини в Україні відбувалося
становлення та розвиток національного шкільництва, що охоплювало
початкову (полкові, сотенні, січові, парафіяльні, монастирські, школи
мандрівних дяків), заклади професійної освіти (цехові, музичні, співацькі,
художні), середню (колегіуми, семінарії) і вищу ланки (Києво-Могилянська
академія, Канцелярський курінь); причому колегіуми мали реальну
перспективу перетворення в заклади вищої освіти. Оригінальним феноменом
культурно-освітнього життя був інститут мандрівних дяків, що сприяв
забезпеченню суцільної грамотності; унікальним начальним закладом був
Канцелярський курінь при Генеральній військовій канцелярії у Глухові, що
забезпечував підготовку військових канцеляристів – кваліфікованих
адміністраторів Гетьманської держави, які становили основу національної
еліти [1, 96]. Саме їм присвячено слова Івана Котляревського: «То був із
Глухова юриста, він має чин канцеляриста і звавсь добродій Купавон…», а
також високопатріотичні рядки із славетної «Енеїди»: «Любов к Отчизні де
героїть, там сила вража не устоїть, там грудь міцніша від гармат!».
Пріоритетом виховання української молоді в козацький період було
формування культу історичної пам’яті, вірності заповідям предків, любові до
України. Рукописні шкільні збірники, створені дяками-вчителями та
прикрашені національним орнаментом, наповнені народними піснями і
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прислів’ями. Яскрава пам’ятка цього періоду – «Козацька читанка» містить
матеріал, пов’язаний з актуальними потребами духовного й політичного
розвитку українського суспільства [10]. Як встановлено Д. Мартиненко, саме
вихованці закладів національного шкільництва (Д. Бортнянський, А. Ведель,
І. Григорович-Барський, Г. Сковорода) були репрезентантами культури
українського бароко; О. Лобисевич і І. Котляревський заклали підвалини
становлення української літературної мови; О. Павловський – автор
граматики української мови вважав, що вона після певного літературного
опрацювання гідна звучати з високих академічних кафедр. Антоновський,
М. Бантиш-Каменський, С. Величко, В. Рубан, А. Сатановський створили праці
з історії України, що сприяли формуванню національної свідомості [7, 97].
Використання рідної мови, арсеналу народної педагогіки уможливило
широке поширення грамотності в українському народі, який за цим
показником не поступався багатьом країнам Європи і значно випереджав
Росію. У козацькі часи кожне українське село мало церкву, а при ній школу і
шпиталь, що дозволяло забезпечити комплексний характер турботи про
духовне і фізичне здоров’я молодого покоління. О. Лазаревським і
Б. Біляшівським підраховано, що в середині XVIII століття в гетьманській
Україні налічувалося близько 1,5 тисячі шкіл; не поступалася за темпами
освітнього розвитку Слобідська Україна і Запорізька Січ. Активно сприяли
цьому процесу реформи гетьмана К. Розумовського: запровадження суцільної
грамотності населення, вдосконалення професійної освіти та створення
університету в Батурині, необхідність якого мотивувалася «схильністю
малоросійського народу до навчання і науки», браком української професури
та віддаленістю від іноземних освітніх центрів. Призначений для плекання
національної еліти, майбутній університет вирізнявся демократизмом і
розширенням обсягу реальних знань. Цей проект є ідеалом українського
університету європейського рівня цього періоду.
Слід зауважити, що українське суспільство вирізнялося розвиненими
демократичними традиціями, чинністю принципів виборності (гетьмана,
кошового отамана, священників, учителів), громадським характером
управління шкільництвом. Козаки дуже пишалися «нашою Сорбонною»,
«нашим Парижем» – так шанобливо називали Києво-Могилянську Академію,
вважаючи її національною святинею, підтримуючи її матеріально. Академія
мала право автономії, свої «привілеї та вольності», розвивала корпоративну
культуру, що виявлялося у виборності ректора і викладачів, наявності
власного суду, діяльності студентських конгрегацій, можливості оскарження
неправомірних дій викладачів. Розвинутим самоврядуванням вирізнялися
православні колегіуми України та школи Запорізької Січі.
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До позитивних традицій національного шкільництва в Україні
козацького періоду належали культ знань і патріотизм, шанобливі взаємини
наставника й вихованця, демократичний характер організації навчальновиховного процесу (переважно самостійний вибір педагогом змісту й
дидактичних засобів), високий соціальний статус учителя. Якщо вчитель
заходив до хати, йому відразу накривали стіл як поважній особі, а проходячи
повз хату вчителя, українці шанобливо знімали шапку та вклонялися.
Необхідно зазначити, що територія сучасної Сумщини здавна була
заможним і перспективним козацьким краєм, де мешкали члени славних
гетьмансько-старшинських родин краю – Ханенки, Дорошенки, Скоропадські,
Розумовські, Полетики, Капністи, Маркевичі, Савичі, Безбородькі, Туманські.
Генерал-губернатор Малоросії О. Румянцев у листі з Глухова писав, що
нащадки козаків «при всіх науках і в чужих сторонах перебуванні залишилися
козаками і бережуть палку любов до своєї «власної нації й солодкої
вітчизни» [2, 430]. Багато з них вирізнялися високим рівнем освіченості,
здобутої в Київській Академії та університетах Європи, були авторами
наукових творів, членами просвітницьких та автономістичних гуртків,
засновниками приватних шкіл і музеїв українських старожитностей,
благодійниками й меценатами. Так, Григорій Полетика, який працював
перекладачем у Петербурзькій академії наук написав ґрунтовну працю
історико-педагогічного характеру, де розкрив високий культурно-освітній
рівень українських земель у Х–ХVІІІ століттях; але Михайло Ломоносов
зупинив видавництво цієї праці, оскільки начебто вона принижує
«національну гордість великоросів». Нині ця праця зберігається в архіві
академії [6]. До цікавих освітніх ініціатив належить намір місцевого
шляхетства (1767 р.) заснувати університет у Сумах, що пов’язують із впливом
Г. Сковороди та клопотанням глухівської старшини про відкриття університету
в Україні. Адже гетьманська столиця вирізнялися високим рівнем освіченості,
а Сумський полк мав найрозвиненішу шкільну мережу на Слобожанщині.
На сучасному етапі вивчення національних освітніх традицій
здійснюється Лабораторією педагогічного краєзнавства і козацької педагогіки
СумДПУ імені А. С. Макаренка, у межах діяльності якої підготовлено
кандидатську дисертацію Д. Мартиненко: «Розвиток національного
шкільництва на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII столітті».
Заслуговує схвалення те, що в наш час кращі традиції козацької
педагогіки відроджуються в нашому краї зусиллями окремих ентузіастів. Так,
у Сумському ЗНЗ № 25 (директор – Л. В. Голуб) вже багато років успішно
діють класи козачат. Керівництво підготовкою юних козачат здійснює завуч
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молодших класів Ліна Миколаївна Крівшенко за підтримки викладача
Сумського педагогічного університету Віктора Васильовича Ляха. Саме ці
люди роблять життя сумських козачат цікавим і насиченим усім тим, що так
бентежить дитячу природу – це романтика мандрів мальовничими
стежинами рідного краю, екскурсії до визначних пам’яток та історичних місць
козацької слави, літній козацький табір під відкритим небом, відвідання
бібліотек і музеїв, перегляд фільмів і передач про славне козацьку
минувшину, участь у державних урочистостях, міських і шкільних святах,
упорядкування пришкільної території та скверу імені П. Калнишевського.
Обов’язковою є участь козачат у табірних зборах, що організовує Сумський
педагогічний університет. Усі учні поглиблено вивчають рідну й іноземні
мови, а також відвідують змістовні гуртки: «умілі рученята», танців, співу,
малювання, футбол, хокей на траві, що сприяють різнобічному розвитку
особистості. Система самоврядування козачат покликана сформувати
необхідні навички співжиття в гурті, в соціумі.
Важливим напрямом виховання козачат є дотримання здорового
способу життя, формування у здоровому тілі здорового духу, тому вихованці
опановують стройову підготовку, поєднану з безпекою життєдіяльності [5].
Необхідно вказати на гендерні відмінності у вихованні козачат: якщо для
хлопців пріоритетом є розвиток фізичної сили й витривалості, то для дівчаток
природнім є вдосконалення їх якостей як дбайливих господинь і майбутніх
берегинь сімейного вогнища, здатних до естетизації довкілля.
Висновки. Отже, актуальним і перспективним, на нашу думку, є
комплекс заходів, спрямований на оптимізацію реалізації ідей і досвіду
козацької педагогіки в умовах сьогодення: пожвавлення співпраці школи,
педагогічного університету та Академії педагогічних наук України; розробка
програми роботи класу козачат, що охоплює національно-патріотичний,
культурно-просвітницький,
валеологічний,
військово-спортивний,
туристично-краєзнавчий напрями; створення класів козачат, «шкіл джур» у
навчальних закладах України; формування юної особистості на засадах
козацької педагогіки та українознавства, утвердження в середовищі
учнівської та студентської молоді козацьких ідеалів і принципів, піднесення
духовності, культивування історичної пам’яті, національної гідності, гордості,
свідомості; створення реєстру об’єктів історико-культурної спадщини
козацької доби в Україні й у рідному краї; організація семінарів і конференцій
із проблем козацького виховання дітей і юнацтва; здійснення дослідницькопошукової та просвітницької роботи з історії України та рідного краю
козацької доби, зі збереження історичної й культурної спадщини
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українського народу; широке висвітлення засобами масової інформації
козацького руху, історичної спадщини козацької доби; влаштування
книжкових і документальних виставок; створення електронних баз кращих
фільмів і книг з історії козацтва; організація конкурсів студентських та
учнівських робіт з історії та сьогодення козацького виховання; участь у
відзначенні державних свят і знаменних дат українського козацтва;
організація етнографічних експедицій із козацького краєзнавства, походів,
екологічних акцій, заходів милосердя; проведення конкурсів, фестивалів
козацької пісні й танцю; підвищення соціальної активності та зміцнення
здоров’я учнівської та студентської молоді, залучення до фізичної культури,
відродження національних традицій здорового способу життя, проведення
змагань із козацьких видів спорту.
Віримо, що під гаслом «Воля, Бог і Україна!» формується нова генерація
гідних громадян нашої держави, носіїв цінностей української культури.
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РЕЗЮМЕ
Л. В. Корж-Усенко. Казацкая педагогика: опыт, реалии, перспективы.
В статье раскрываются исторические аспекты и потенциал казацкой
педагогики как средство актуализации прогрессивных педагогических традиций и
стимула для активизации поисков в области педагогической теории и практики,
освещается опыт деятельности класса казачат в Сумской школе № 25;
предлагается комплекс мероприятий, нацеленных на оптимизацию реализации идей
и опыта казацкой педагогики в условиях современности, на укрепление казацких
идеалов и ценностей, культивирование исторической памяти, личного достоинства
и национального самосознания.
Ключевые слова: казацкая педагогика, педагогическая традиция,
национальное
образование,
класс
казачат,
национально-патриотическое
воспитание, образовательный процесс, национальное сознание, украинская
культура.
SUMMARY
L. Korzh-Usenko. Cossack education: experience, reality and prospects.
The article deals with the potential of Cossack pedagogy as a means of progressive
educational tradition. It is proved that nowadays Cossack education can be a source of ideas
and experience to create a new generation of Ukrainians who are physically and spiritually
strong. Cossack education cultivates the ideal of a Cossack the knight, a brave, victorious
warrior and a highly educated intellectual, as well as a caring owner and a generous
philanthropist, a zealous Christian and a man with a keen sense of personal and national
dignity. In the testimonies of the foreigners during the 17th–18th centuries it is stated that
Ukrainians are «civilized and educated». The Cossacks’ striving for independence, a wish to
protect their rights, pro-European character of social system of the «State of Cossacks», its
democratic tradition to elect authorities for state, church and school, the community
character of educational liedership are noted.
It was elucidated that the time of Cossacks in Ukraine is a period of the national
school system formation and development, which influenced schools at different levels.
Among the positive traditions of national schooling are the noble relationship between a
teacher and a pupil, the cult of knowledge, patriotism, piety and high social status of the
teachers. The use of native language, extensive folk pedagogy enabled widespread literacy in
Ukraine. It were the pupils of national schooling institutions who became the representatives
of Ukrainian Baroque culture, laid the foundations for Ukrainian literary language formation,
created works on the history of Ukraine, which contributed to the formation of Ukrainian
national consciousness.
At present the study of national educational traditions and possibilities of their
application in modern Ukrainian school is carried out at the Laboratory of Pedagogical
Country Studies and Cossack Pedagogy of Sumy Pedagogical University. The aactivities
conducted at Kozachata class of Sumy Comprehensive School № 25 are described. The
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activities are aimed at promoting a healthy lifestyle, enabling harmonious development of an
individual and successful self-realization in the society. They facilitate the formation of a new
generation of worthy citizens of our country, who carry on the values of Ukrainian culture. A
complex of measures aimed at optimizing the implementation of ideas and experiences of
the Cossack pedagogy in the contemporary context is elaborated.
Key words: Cossack pedagogy, educational traditions, schooling, Kozachata class,
national-patriotic education, the educational process, national identity, Ukrainian Baroque
culture.
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Ураховуючи основні принципи й цілі Болонського процесу у вищих навчальних
закладах України впроваджується кредитно-модульна організація навчального
процесу. Кредитно-модульна система забезпечить найбільш оптимальний і
безболісний перехід від системи освіти, що існує в Україні, до європейської, яка
враховуватиме основні положення Болонського процесу.
Визначено переваги кредитно-модульної системи навчання і важливість її
адаптації до традиційної системи освіти. Автор обґрунтовує актуальність
питання, приділяє увагу таким феноменам, як «кредитно-модульна система»,
«зміст кредитно-модульної системи».
Ключові слова: студенти, кредитно-модульна система, зміст кредитномодульної системи, навчальний процес.

Постановка проблеми. Сучасні політичні, економічні, культурні зміни
в суспільстві суттєво впливають на інтелектуальний, професійний,
культурний розвиток особистості та на потреби суспільства в цілому.
Професійне навчання має на меті задовольнити потреби суспільства у
кваліфікованих фахівцях, професійні знання й уміння яких відповідають
сучасному стану економіки.
На сьогодні процеси інтеграції України в європейський освітній
простір вимагають від вищих навчальних закладів інтенсивного
співробітництва із зарубіжними партнерами в галузях освіти й науки.
Досвід іноземної педагогічної практики виявив, що оптимальним є
поєднання модульної організації навчання з рейтинговою системою
оцінювання знань, умінь та навичок студентів. Так, на зміну традиційній
системі навчання запроваджується кредитно-модульна система організації
навчального процесу.
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Аналіз актуальних досліджень. Приєднання до Болонського процесу,
розробка практичних питань організації навчального процесу у вищому
навчальному закладі досліджуються такими вченими, як Т. Козарь [6],
О. Іванцова [5], Н. Сергієнко [8], М. Головань [3; 4], Н. Сидорчук [9], Ю. Музика
[7], О. Васюк і В. Кустов [1], Т. Веретенко [2], О. Тімець [10]. Але зміни в
освітньому процесі та нові системи організації навчання студентів
недостатньо адаптовані для нашої країни, тому дана проблема є актуальною.
Виникає необхідність продовження комплексного вивчення цих феноменів.
Мета статті – визначити особливості кредитно-модульної системи
організації навчального процесу студентів у вищому навчальному закладі.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні в Україні до європейських
вимог адаптовано новий перелік галузей знань і напрямів, за якими в Україні
здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра. Починаючи з 2007/08 н. р., підготовка бакалаврів у ВНЗ
здійснюється за 48 галузями та 141 напрямом (до цього підготовка
здійснювалася за 17 галузями, 77 напрямами і 586 спеціальностями). На стадії
розробки перебуває новий перелік спеціальностей з підготовки магістрів.
Здійснюються організаційні заходи із запровадження «Додатку до диплома»
європейського зразка (Diploma Supplement). У 2006/07 н. р. у ВНЗ України III–
IV рівнів акредитації на всіх програмах підготовки фахівців першого
(бакалаврат) і другого (магістратура) циклів запроваджено Європейську
кредитно-трансферну систему (ECTS). Це дає змогу здійснювати трансфер
(переведення) студентів з одного ВНЗ в інший (враховуючи й зарубіжні ВНЗ)
та накопичувати студентами кредити ECTS, які визнаватимуться при
подальшому навчанні в будь-якому європейському ВНЗ [6, 97].
Упровадження кредитно-модульної системи є важливим фактором
для стимулювання ефективної роботи викладача і студента, збільшення
часу їх безпосереднього індивідуального спілкування в процесі навчання.
На жаль, серед викладачів та студентів практично відсутній єдиний підхід
до тлумачення самого поняття «кредитно-модульна система навчання».
Його часто ототожнюють з поняттям «модульно-рейтингова система
навчання» (у дослідженні О. Іванцової тлумачиться як така навчальна
технологія, що дозволяє організовувати повне засвоєння знань із
визначених предметів за модульним принципом, з наступним
рейтинговим підсумовуванням результатів за семестр, рік і весь період
навчання [5, 9]) або визначають у окремих випадках на засадах
американського, європейського, німецького типу кредитно-модульної
системи навчання, кожна з яких має свої особливості.
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Наведемо для прикладу декілька визначень цього поняття, що
зустрічаються в науковій літературі. Н. Сергієнко кредитно-модульну систему
навчання розуміє як технологію навчання у ВНЗ, яка охоплює зміст, форми та
засоби навчального процесу, форми контролю якості знань, умінь і
навчальної діяльності студентів, за якою модуль є функціонально
завершеною частиною розділу або теми навчальної дисципліни, сукупністю
теоретичних і практичних завдань відповідного змісту та структур із
розробленою системою навчально-методичного й індивідуальнотехнологічного забезпечення [8, 255]. М. Головань кредитно-модульну
систему розглядає як освітню технологію, на основі якої можна забезпечувати
гармонійне поєднання об’єктивних сучасних і перспективних вимог
суспільства до кваліфікації фахівців і суб’єктивних освітніх потреб людини у
відповідному фаховому рівні [4, 274].
Найбільш вдалим, на наш погляд, є трактування основних понять
кредитно-модульної системи навчання, наведене в дослідженні Н. Сидорчук
[9]. Дослідник вважає, що модулі конструюються як система навчальних
елементів, об’єднаних ознакою відповідності визначеному об’єкту
професійної діяльності. Модульна організація змісту навчальної дисципліни –
це не механічне перенесення розділів програми до навчальних модулів,
оскільки вона вимагає глибокої аналітико-логічної роботи над змістовим
наповненням дисципліни, структурування її як системи, а не довільного
конгломерату наукової інформації. Головною умовою реалізації модульного
принципу організації змісту навчальної дисципліни є можливість виділити
генеральні наскрізні ідеї професійної діяльності, на розкриття й засвоєння
яких спрямований кожен модуль. Для студента – майбутнього фахівця –
важливо не лише осмислити й засвоїти інформацію, а й оволодіти способами
її практичного застосування і прийняття рішень. За таких умов зменшується
частка прямого, ззовні заданого інформування й розширення застосування
інтерактивних форм і методів роботи студентів під керівництвом викладача.
Створення системи кредитів має полегшити порівняння завершення курсів і
сприяти максимальному розширенню мобільності студентів. Кредит – умовна
одиниця виміру навчального навантаження студента у процесі вивчення
певної складової навчальної програми чи певної дисципліни (курсу),
виконаної студентом під час навчання. Кредит – мінімальна одиниця, яка
точно документується, часто означає навчання впродовж тижня (суму
аудиторної та самостійної роботи студента). Один кредит дорівнює
54 годинам загального навчального навантаження в тиждень, з них 18 годин –
аудиторні заняття, 36 годин самостійна робота студента. Кредити дають
можливість кількісно охарактеризувати кожну навчальну дисципліну так, щоб
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закінчений академічний рік визначався певною їхньою сумою за академічні
курси. Так, у межах ECТS академічний рік дорівнює 60 кредитам [9, 47–49].
Далі наведемо основні принципи нарахування кредитів.
1. Кредит нараховується за досягнення таких результатів навчання, які
відповідають сформульованим положенням про те, що студент повинен
знати, розуміти і вміти продемонструвати після завершення процесу
навчання.
2. Результати навчання відображені двома параметрами: кількістю
кредитів та рівнем навчання.
3. Кількість кредитів визначається обсягом навчального часу, необхідного
для досягнення запланованих результатів навчання, рівень навчання – це
вимоги, які висуваються до студента на даному етапі навчання [3, 280].
Базовою основою для організації системи кредитно-модульного
навчання є трактовка сутності ЕСТS. Ю. Музика [7] підкреслює, що ЕСТS
(European Credit Transfer System) – Європейська система передачі кредиту,
система взаємозаліків результатів навчання. ЕСТS – це децентралізована
система академічного визнання результатів навчання, заснована на принципі
обопільної довіри між ВНЗ, що беруть у ній участь. ЕСТS обумовлює кредитномодульну організацію навчального процесу, яка базується на поєднанні
модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (кредитів).
Вона зменшує навантаження на студентів, оскільки за умов її впровадження
відсутні сесії. Система не передбачає обов’язкового семестрового екзамену
для всіх студентів. Протягом навчального семестру студенти складають два
модульні контролі під час тижнів, вільних від аудиторних занять, а їх знання
оцінюються за 100-бальною шкалою. Студенти, які за результатами
модульних контролів здобули з конкретних навчальних дисциплін не менше
від встановленої мінімальної кількості балів, атестуються з цих дисциплін із
виставленням їм державної семестрової оцінки («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно») відповідно до шкали переведення. Студенти,
які атестовані з оцінкою «незадовільно», зобов’язані складати семестрові
екзамени. Семестрові екзамени можуть також складати студенти, які
бажають покращити оцінку, отриману за результатами модульних контролів.
Оцінювання знань на екзаменах здійснюється за 100-бальною шкалою з
наступним переведенням у державну оцінку [7, 104–105].
За дослідженням М. Голованя [3], система ECTS має такі основні
характеристики:
1) середнє навантаження для студента денної форми навчання на рік
становить 60 кредитів, що включає відвідування лекцій, семінарів,
лабораторних робіт, роботу над проектами, індивідуальну роботу,
підготовку та складання заліків, іспитів тощо;
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2) кредити виділяються для всіх теоретичних і практичних компонентів
програми;
3) кредити отримують після завершення роботи;
4) основні інструменти ECTS – начальний договір (Learning Agreement),
каталоги курсів (Course Catalogue), залікова книжка (Transcript of
Records);
5) за 3–4 роки потрібно набрати 180–240 залікових кредитів;
6) кредити не забезпечують автоматичного перезаліку, а лише сприяють
визнанню кваліфікації [3, 276].
Вважаємо за потрібне уточнити сутність такого поняття, як «модуль». За
дослідженням О. Іванцової, модуль розглядається як завершений
автономний інформаційний блок курсу, заняття, теми, що відрізняється
інтеграцією дидактично адаптованих цілей, принципів, форм, методів,
засобів навчання, розвивальним характером навчально-виховного процесу,
орієнтованого на формування в студентів умінь і навичок самостійності, що
передбачає створення наукових проектів, цільових програм, міні-підручників,
методичних порад [5, 8]. Аналіз наукових праць і особистий досвід роботи в
сучасних вишах дозволяє надати таку трактовку цього елемента навчання.
Модуль навчального плану – це структурний елемент навчання, гнучкий за
методами навчання, рівнем самостійності, темпом навчально-пізнавальної
діяльності студента й варіативний за змістом. Модульна система – система
організації навчального процесу в межах бакалаврської підготовки,
розрахованої на 4 роки (240 кредитів, 4 модулі).
Модуль А – модуль загальноуніверситетських обов’язкових
дисциплін – (головним чином 1–2 курси) включає 7 обов’язкових дисциплін
загальним обсягом в 40 кредитів. Це – загальноуніверситетська освіта. Даний
розділ програми забезпечує універсальність освіти. У нього входять
дисципліни, обов’язкові для вивчення на всіх факультетах університету,
незалежно від їхнього профілю. У їхнє число включені: дві іноземні мови,
інформатика, філософія, економічна теорія, основи права (із правами
людини), вступ до латинської мови й класичної культури.
Модуль В – модуль загальноуніверситетських обов’язкових курсів, що
сполучаються з елективними курсами, – включає 20 кредитів і містить 4 блоки
загальнонаукових дисциплін (блок гуманітарних дисциплін, блок
природничо-наукових дисциплін, блок соціально-політичних дисциплін, блок
дисциплін з релігії, культури й мистецтва).
Модуль С – модуль професійних (спеціальних) дисциплін – (3–4 курси,
частково 1–2 курси) обсягом 160 кредитів. Зміст даного модуля визначається
факультетами університету й може включати як обов’язкові дисципліни, так і
249

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

дисципліни на вибір. Дисципліни, включені в модуль, викладаються в
основному на 3–4 курсах бакалаврської підготовки. Курси на вибір можуть
пропонуватися або загальним списком (вибери 5 будь-яких з 15
запропонованих), або групами (у кожній із запропонованих п’яти груп по три
дисципліни вибери одну). У першому випадку студент одержує більш широкі
можливості для самостійного «режисирування» власної освіти, у другому –
процес його вибору стає більш керованим. Рівноцінність елективних курсів
обумовлюється кількістю кредитів, яка повинна бути однаковою при
здійсненні вибору.
Модуль Д – модуль додаткових дисциплін – (3–4 курси) припускає
одержання кількості, що залишилась, кредитів з дисциплін на вибір ВНЗ або
студентів. Модуль Д також є загальуніверситетським у тому розумінні, що
перелік курсів на вибір формується всіма факультетами й кафедрами
університету. Ці дисципліни дозволяють студентові самостійно завершити
«дизайн» власної освіти. Варто враховувати також, що четвертий блок має
складатися не довільно («кому що подобається»), а так, щоб логічно
завершити освіту, здобуту на перших трьох курсах.
Перехід до інноваційної системи організації навчального процесу
вимагає від вищого навчального закладу розроблення документів, які були
невластиві для нього раніше, зокрема:
- щорічного інформаційного пакету про заклад (інформація про умови
вступу, перелік спеціальностей, опис навчальних планів, опис програм
дисциплін, умови проживання, розмір плати за навчання, дані про
професорсько-викладацький склад тощо);
- положення про координатора (інформація студентам про
Європейську систему зарахування кредитів, допомога при складанні
індивідуального навчального плану та його коригування під час
навчання, здійснення зв’язку із закордонними вищими навчальними
закладами у процесі обміну студентами, надання відомостей про
міжнародні програми, в яких може взяти участь студент тощо) [1, 24].
Слід підкреслити, що організація навчального процесу у вищій школі на
засадах кредитно-модульної системи навчання передбачає розробку таких
інформаційних пакетів: нормативних документів, що регламентують
упровадження кредитно-модульної системи навчання (Положення про
організацію навчання в умовах КМС, навчальні плани та програми);
адаптацію планів підготовки фахівців до вимог кредитно-модульної системи
навчання, переструктурування графіку навчального процесу, розподіл
навчальних дисциплін на модулі, визначення системи оцінювання та
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контролю знань студентів, розробку звітної документації; забезпечення
навчального процесу навчально-методичними матеріалами (розробка
інструктивно-методичних матеріалів, рейтингових книжок, навчальнометодичних посібників тощо). Зокрема, в інструктивно-методичних
матеріалах має бути подана тематика теоретичного та практичного курсів, їх
погодинний розподіл у контексті впровадження кредитно-модульної системи
навчання, вимоги щодо проведення семінарських і лабораторних занять, їх
структура, конкретизовано завдання щодо вивчення кожної теми,
представлені чіткі алгоритми (локальні технології) виконання кожного типу
індивідуальних завдань. Окрім цього, з метою усвідомлення студентами
логіки вивчення кожної теми в інструктивно-методичні матеріали включено
систему блок-схем. Реалізація на практиці цих та інших особливостей
організації навчального процесу в сучасному ВНЗ позитивно впливає на якість
професійної підготовки студентів.
Важливим є питання щодо переваг кредитно-модульної системи.
Порівняльний аналіз традиційної системи і кредитно-модульної організації
навчання зроблено в дослідженні Т. Веретенко [2]. На думку дослідниці, у
традиційній системі домінує лекція, зчитування конспекту, у кращому
випадку викладач, якщо він гарний фахівець, може виходити за його межі.
Цей підхід був побудований на теорії, що знання є скарб, який недоступний
студентові, але їм володіє викладач і роздає студентам. При цьому процес
навчання студентів не є, як правило, інтерактивним, найчастіше студент
пасивно сприймає ті знання, які передаються викладачем. Проте кредитномодульна організація навчання студентів потребує нових підходів до процесу
навчання, оцінювання знань, умінь, сформованих навичок професійної
діяльності. При цьому сучасний студент активно бере участь у засвоєнні
знань, змінюється і завдання викладача: від простої трансляції знань до
консультування студентів щодо пошуку знань, вірніше, орієнтування в морі
знань. Студент повинен уміти працювати самостійно, але в цьому йому
потрібна допомога викладача [2, 43–44].
У цілому, вчені називають наступні принципові відмінності кредитномодульного навчання від інших систем навчання: зміст навчання постає в
закінчених, самостійних комплексах – модулях, які є одночасно банком
інформації і методичною вказівкою до його засвоєння; взаємодія суб’єктів
навчального процесу відбувається на принципово іншій основі – за
допомогою модулів забезпечується осмислене самостійне досягнення
тими, хто навчається відповідного рівня попередньої підготовленості до
кожної педагогічної зустрічі; сутність модульного навчання вимагає
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збереження паритетних суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин усіх учасників
навчального процесу [10, 214]. Отже, позитивним у даній організації
навчальної діяльності є те, що студенти працюють у власному темпі для
досягнення поставлених навчальних цілей, оскільки кредитно-модульна
система робить наголос на індивідуалізації підготовки, саморегульованому
навчанні, на оцінюванні можливостей студента в майбутньому виконувати
свої професійні обов’язки ефективно.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, перехід до кредитно-модульної системи навчання дає можливість
українським ВНЗ проводити підготовку фахівців, здатних до постійного
оновлення наукових знань в умовах ринкової економіки, професійної
мобільності та швидкої адаптації до змін у соціально-культурному
середовищі, продовжити освіту або здобути відповідну кваліфікацію за
кордоном на базі певного закінченого циклу освіти.
Перші результати запровадження кредитно-модульної системи
організації навчального процесу вказують на основні переваги цієї системи:
інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців;
систематичність засвоєння навчального матеріалу; встановлення зворотного
зв’язку з кожним студентом на визначених етапах навчання; контроль і
своєчасне коригування навчально-виховного процесу; підвищення мотивації
учасників навчально-виховного процесу; психологічне розвантаження
студентів у кінці семестру; підвищення відповідальності студентів за
результати навчальної діяльності; скорочення непродуктивного навчального
часу (за рахунок скорочення екзаменаційних сесій).
Є низка проблем, що потребують подальшого вирішення, а саме:
питання професійної підготовки майбутніх фахівців різних галузей в умовах
кредитно-модульної системи навчання, удосконалення змісту, розроблення й
застосування інноваційних методів навчання, що забезпечило б підвищення
рівня якості освіти і конкурентоспроможності фахівців – випускників вищих
навчальних закладів.
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РЕЗЮМЕ
Р. А. Кубанов. Кредитно-модульная организация учебного процесса студентов в
высшем учебном заведении.
С учетом основных принципов и целей Болонского процесса в высших учебных
заведениях Украины внедряется кредитно-модульная организация учебного
процесса. Кредитно-модульная система обеспечит наиболее оптимальный и
безболезненный переход системы высшего образования Украины к европейским
нормам организации образовательного процесса в национальных университетах.
Определены преимущества кредитно-модульной системы обучения, особое
внимание уделяется процессу ее адаптации к нормам традиционной системы
образования. Автор обосновывает актуальность вопроса, уделяет внимание таким
феноменам, как «кредитно-модульная система», «содержание кредитно-модульной
системы».
Ключевые слова: студенты, кредитно-модульная система, содержание
кредитно-модульной системы, учебный процесс.
SUMMARY
R. Kubanov. The credit-modular organization of educational process of students in a
higher educational institution.
Taking into account the basic principles and objectives of the Bologna process in
higher educational institutions of Ukraine the credit-modular organization of the educational
process is introduced. The credit-modular system will provide the most optimal and smooth
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transition of the Ukrainian higher education to European standards of the organization of
educational process in the national universities. The advantages of the credit-modular system
has been determined. Particular attention is given to the process of adapting to the norms of
the traditional education system. The author justifies the urgency of the matter, pays
attention to such phenomena as «the credit- modular system», «the content of the creditmodular system».
The author considers that the transition to the credit-modular system of training allows
Ukrainian universities to train specialists capable to the continuous updating of scientific
knowledge in a market economy, occupational mobility, and quickly adapt to changes in the
socio-cultural environment, having the opportunity to continue their education or to get the
proper qualifications abroad on the basis of certain finished cycle education.
The first results of the introduction of the credit-modular system of educational
process point to the main advantages of this system: the intensification of the educational
process and improvement of the quality of training; the systematic process of education;
providing feedback to each student at certain stages of training; the control and timely
adjustment of educational process; increasing the motivation of the participants of the
educational process; psychological relief of students at the end of the semester; students
increased responsibility for learning outcomes.
There are a number of problems that need further consideration and detailed
analysis. It’s specific training of future specialists in different areas in terms of the creditmodular system, improving the content of training, development and application of
innovative teaching methods that would allow improving the quality of education and
competitiveness of specialists-graduates.
Key words: students, the credit-modular system, the content of credit-modular
system, educational process.
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ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В ЕВРИСТИЧНОМУ НАВЧАННІ
У статті самостійна творча діяльність тих, хто навчається, розглядається
як основний спосіб активного, продуктивного учіння й одночасно провідний чинник
самореалізації конструктивних і креативних якостей особистості. Автор на
матеріалі теоретико-експериментальних досліджень виявляє, що пізнавальнотворча діяльність учнів і студентів у середовищі інноваційного евристичномодульного навчання набуває за певних умов суттєвих якостей, важливих для
особистісного зростання суб’єктів навчання. Для них стають значимими й
досяжними свобода вибору змісту і методів, мотиваційно-цільової спрямованості
пізнавальної діяльності, оволодіння евристичними способами розв’язання завдань,
конструктивні та діагностичні вміння, вирішальні для становлення креативної і
рефлексивної сфер особистості. Навчальні досягнення в евристичній освіті
набувають більш високого рівня й суттєво сприяють успішній самореалізації
творчого і професійного потенціалу особистості.
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Постановка проблеми. Сучасні інноваційні підходи до освіти, зокрема
до навчального процесу, послідовно вимагають ствердження пріоритетів
самостійної діяльності творчого характеру тих, хто навчається. Виправданість
таких
вимог
підтверджується
численними
теоретичними
й
експериментальними дослідженнями у вітчизняній і зарубіжній педагогіці.
Однак, попри достатню єдність позицій щодо поступового розширення в
навчальному процесі творчого поля для його суб’єктів залишаються
недостатньо з’ясованими сутнісні характеристики й особливості самостійної
пізнавально-творчої праці учнів і студентів на просторі парадигмально
обґрунтованої, експериментально випробуваної, але недостатньо
розповсюдженої на сьогодні технології евристичного навчання.
Аналіз актуальних досліджень. Для проведеного нами дослідження
особливо цінними виявились підходи видатного українського педагога і
мислителя В. Сухомлинського до самостійної навчальної роботи як
вирішального чинника інтелектуального розвитку та творчої самореалізації
особистості. Актуальними стають його поради щодо пріоритетності творчої
діяльності дітей у загальній структурі їх самостійної роботи. Без систематичної
творчої роботи школярів не розвиваються їхні емоційні й інтелектуальні
здібності, бажання вчитися. В. Сухомлинський підкреслює необхідність
творчого характеру самостійної інтелектуальної роботи. Школа, за словами
В. Сухомлинського, потребує докорінного наукового вдосконалення, щоб у
ній «панувала яскрава думка, живе слово і творчість дитини. На цих трьох
китах повинен стояти весь зміст, весь характер духовного життя, розумового
розвитку школярів» [3, 343]. Видатний педагог наголошував на необхідності
постановки мети діяльності не тільки вчителем, але й самими учнями.
Важливо, «щоб мету, яку треба досягти у викладанні предмета, ставив не
тільки педагог, а й самі учні. Якщо розумова праця є бажаною для учня, він
прагне досягти поставленої мети не для того, щоб отримати високу оцінку
своєї праці, а головним чином для того, щоб пережити радість відкриття
істини» [4, 107]. «Інтелектуальна активність підлітка вимагає не лише
самостійної розумової праці, але, що особливо важливо, усвідомленості мети
(що, на жаль, часто ігнорується педагогами), переживання інтелектуальних
почуттів у зв’язку з цим» [5, 313–314].
З теорії самостійних робіт у школі і ВНЗ відомо, що не будь-яка
самостійна діяльність може бути віднесена до самостійної роботи. Низка
дослідників
(М. Данилов,
Б. Єсипов,
П. Підкасистий,
Т. Шамова)
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самостійною роботою називають лише таку діяльність учня, яку він виконує
суто індивідуально, сам-на-сам із конкретним об’єктом завдання, без
втручання у цей процес будь-кого (вчителя, учнів, батьків тощо).
Дослідження природи самостійної роботи учнів і студентів в умовах
розвивального й евристичного навчання вносять нові акценти в уже
знайдені раніше специфічні характеристики самостійної роботи. Так,
А. Петров зауважує, що «самостійна робота суб’єкта не вичерпується ні
фактом відсутності педагога, ні навіть здатністю виконати ті або інші
завдання без допомоги вчителя. Вона включає більш істотну здатність: без
будь-якої допомоги, свідомо ставити перед собою ті або інші цілі, задачі,
планувати свою діяльність і здійснювати її» [2]. Саме такий сутнісний підхід
до розуміння самостійної роботи як розбудовчої діяльності учнів, як
формування здатності до самоосвіти, самовиховання, саморозвитку,
свідомої самореалізації, виглядає найбільш на сьогодні прийнятним.
Погоджуючись з означеними положеннями щодо сутнісних, а не
формальних характеристик самостійності в навчанні його суб’єктів,
підтримуючи необхідність наповнювати самостійні зусилля учнів і студентів
їх осмисленими творчими інтелектуальними діями, ми не можемо
задовольнятися незавершеністю існуючих характеристик пізнавальнотворчої самостійної діяльності, особливо з позицій суттєвих нововведень
теорії та практики евристичного навчання.
Тому метою статті і стало виявлення сутнісних дидактичних якостей
пізнавально-творчої самостійної діяльності учнівської та студентської
молоді в середовищі нової навчальної структури – евристичного навчання.
Виклад основного матеріалу. Педагогічна організація творчих
самостійних робіт в освітньому полі евристичного навчання та його версії –
евристично-модульної технології – вимагала додержання певних вимог,
правил і механізмів творчої діяльності взагалі і творчої роботи завершеного
характеру зокрема. Інтеграція модульної технології й учнівської творчої
роботи зумовила нову якість діяльності: з одного боку, згідно сутності
евристичного навчання, це процес створення нового, особистісно значимого
для учня освітнього продукту, а з іншого, згідно правил навчального модуля,
це має бути завершений на змістовому й психологічному рівні результат
самостійних зусиль, з рефлексивним підсумком, оцінкою, висновком щодо
подальшої роботи. Евристично-модульний підхід припускає наявність творчої
діяльності школяра на різних рівнях. Більше того, без такої діяльності, як
засвідчило опитування учасників експерименту, неможливо реалізувати
провідні принципи евристичного навчання – розширеної можливості
самореалізації, свободи учня у виборі виду, темпу роботи, активної взаємодії
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педагога й учнів, верховенства самостійної діяльності, нарешті, справжньої
завершеності самостійних робіт з високими шансами поліпшення
підсумкових результатів. Застосована нами евристично-модульна технологія
організації занять – це не замкнена система з суворим набором обов’язкових
засобів і прийомів, а відкрита, розкута модель пізнавально-творчої діяльності
дорослих і дітей, що з вдячністю увібрала в себе різні відомі технології та
продовжує збагачуватися тими, що народжуються. Головна при цьому її
відмінність – це здібність інтегрувати прогресивні форми навчання й
залишатися оригінальною, доступною і відкритою, адже не може існувати
єдиної версії навчальної евристики, кожна з них залежить від тих, хто почав
користуватися обраним варіантом і надає поступово йому нові деталі й
варіації, не змінюючи при цьому принципових постулатів евристичнонавчальної діяльності.
Таблиця 1
Творча самостійна діяльність в евристично-модульному навчанні
Характеристики
творчої діяльності

Навчальноорганізаторська
діяльність
педагога

Якості творчої
діяльності,
типові для всіх
етапів
навчального
модуля:
а) творча
активність суб’єктів
навчання як
інтеграція їх
творчих мотивів і
здібностей;
б) наявність
інваріантних і
варіативних
творчих задач
в) достатньо
глибоке і тривале
занурення у
творчий процес;
г) процес
планування,
конструювання,
діагностики
особистісно
важливих

Мотивована
передача
(трансляція)
творчого
самопочуття,
власного
творчого
досвіду,
застосування
механізмів
творчої
діяльності тощо;
постійний
розвиток в учнів
творчих здібностей і вмінь;
писемні (усні)
рекомендації до
роботи;
застосування
способів
збереження й
розвитку
творчого самопочуття учнів;
управління

Способи
пізнавальнотворчої
діяльності учня
(студента)
Виявлення
проблеми та її
суперечностей,
уміння
зосереджуватись,
прогнозувати,
моделювати,
конструювати,
діагностувати,
вдосконалювати
власні творчі
здобутки
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Основні продукти
самостійної творчості
учня (студента)

Складові пізнавальнотворчої культури:
спрямованість на
творчу
самореалізацію,
розвинуті творче
самопочуття, ініціативність,
зосередженість на
пошуку,
відповідальність,
уява, інтуїція, бачення
проблеми та її
суперечностей,
діалогічні,
конструктивні,
діагностичні
здібності, розвинута
усна, писемна,
знакова (графічна)
мова тощо.
Зовнішній
(матеріальний)
продукт (твір, нарис,
прилад, креслення
тощо)
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Продовження Таблиці 1

І

ІІ

внутрішніх і
зовнішніх
продуктів
творчості

конструкторською і
діагностичною
роботою учнів

Властивості
творчої
діяльності на
етапі мотивації
самостійної
роботи:
презентація і
прийняття учнями
привабливості
теми-модуля,
формулювання
вчителем і
переформулювання, трансформація
учнями проблеми,
можливих етапів і
способів
діяльності,
виявлення критеріїв якості
майбутнього
творчого продукту
Специфіка творчої
діяльності на
виконавчому й
діагностичному
етапах
самостійної
роботи:
самостійне
сходження уч-ня від
рішення
елементарної
задачі до
інверсивного
мислення,
прогнозування,
моделювання,
конструкції
невідомого за
допомогою різних
механізмів творчої
діяльності

Застосування
прийомів
творчої
мотивації
(оригінальна
інформація,
коротка
евристична
бесіда тощо,
пред’явлення
загального
творчого
завдання (мети),
педагогічні
поради щодо
форм, етапів і
методів роботи

Сприйняття,
осмислення й
переосмислення
проблеми
самостійної
роботи, її
значимості для
особистого
розвитку,
знаходження її
зв’язків із
власним досвідом
і здобутими
знаннями;
формування
власної мети
пізнавальнотворчої діяльності

Сталі мотиви
діяльності, власний
осмислений варіант
провідної проблеми
(проблем),
зацікавлений,
пошуковий стан
почуттів і мислення

Надання
можливості
кожному учню
сформулювати
свій варіант
творчої задачі,
глибоко
зануритись у
процес
творчості;
консультування
щодо мети,
критеріїв,
результату,
рекомендації
необхідних
механізмів
творчої роботи

За допомогою
«аналізу через
синтез», аналогій,
асоціацій,
евристичних
запитань,
міжпредмет-них
зв’язків
виявлення власної
творчої задачі,
можливих
способів її
розв’язання;
створення нових
конструкцій
діяльності;
поточна й
підсумкова
діагностика і
корекція їх якості

Позитивні
новоутворення в
структурі
мотиваційних,
евристичних,
конструктив-них,
рефлексивних
здібностей і вмінь;
нові для учня
продукти діяльності,
які стають не тільки
індивідуальним, але й
колективним
здобутком, основою
для нових творчих
досягнень
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Застосовуючи особистісно-діяльнісний підхід (І. Бех, О. Леонтьєв,
В. Онищук, А. Петровський, П. Підкасистий, І. Підласий, О. Савченко,
Г. Щукіна) до осмислення самостійної праці учня і концепцію творчості
педагога й учня як пріоритетну характеристику навчання і розвитку
(В.Алфімов, В. Андреєв, Д. Богоявленська, Б. Коротяєв, М. Лазарєв,
В. Паламарчук, А. Хуторськой) ми виявили ті специфічні особливості
самостійної творчості учнів і студентів у навчанні, які відокремлюють її від
діяльності механічної і репродуктивної, слугують основними чинниками
розвитку й самореалізації особистості, а тому потребують постійної та
конкретної уваги педагога, його своєчасних впливових дій. В узагальненому
вигляді специфічні характеристики творчої діяльності та її вплив на процес
самозростання і самореалізації творчих сутнісних сил учнів і студентів
представлено в табл. 1. Тут у досить скороченому вигляді показано специфіку
творчої діяльності педагога й учнів (студентів) протягом усього часу
розгортання навчального модуля – від передачі, сприйняття, усвідомлення
проблеми, її переосмислення, створення власної пізнавально-творчої задачі
до її розв’язання, діагностики й оцінки.
Аналіз специфічних рис самостійної творчої діяльності свідчить, що
найзагальнішою (глобальною) її прикметою, яка забезпечує виникнення,
розвиток і результативність продуктивного процесу в навчанні, є
пізнавально-творча активність суб’єктів діяльності як особисто-діяльнісна
категорія, одночасно необхідна характеристика готовності суб’єкта до
самостійної творчості, умова оптимального перебігу його пізнавальнотворчих зусиль та рефлексії результатів. Від рівня творчої активності залежать
усі етапи, форми та способи пізнавальної діяльності. Творча активність
суб’єктів освіти пов’язується з продуктивною природою розуму й тому
містить у своїй сутності різну за рівнем та обсягом самостійну творчу
діяльність, тому що основна мета освіти (розвиток і творча самореалізація
особистості) може відбуватися лише за умови поступового оволодіння
учнями творчими способами пізнання й навчання. Пізнавально-творча
активність суб’єктів навчання як інтеграція їх творчих мотивів, здібностей і
вмінь (В. Лозова) [1] є першоджерельною та провідною особливістю творчої
діяльності, обумовлює в більшості випадків самозростання таких провідних
сутнісних сил особистості, як пізнавальна і вольова спрямованість на творчу
самореалізацію, зосередженість і ретельність у розв’язанні постійно
виникаючих творчих проблем. Пізнавально-творча активність досягається
лише в тому разі, якщо вона включає до своєї сутнісної характеристики більш
менш розвинуті елементи творчого мислення, володіння евристичними
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(реконструктивними) і (або) креативними методами і прийомами
пізнавальної діяльності. На основі узагальнення теоретичних розробок
проблем пізнавальної активності (В. Андреєв, І. Лернер, Т. Шамова, В. Лозова,
В. Паламарчук та ін.) нами виокремлено три рівні пізнавально-творчої
активності освітніх суб’єктів при виконанні ними самостійних робіт –
виконавчий, пошуково-конструктивний, креативний.
Наступною суттєвою особливістю пізнавально-творчої діяльності є
наявність сталої та потужної мотивації – мотивованого пошуку й самостійного
визначення власної значимої, осмисленої мети діяльності (як правило,
спрогнозованого і важливого для суб’єкта пізнавально-творчого продукту) і
відповідних їй навчальних завдань. Ця особливість й одночасно складова
творчої діяльності сприяє самозростанню та реалізації методологічного й
теоретичного (дослідницького) мислення особистості, її вмінь до
смислопокладання та смислоздійснення, здатності знайти й зосередитися на
головному в житті й навчанні.
Суттєвою та необхідною якістю самостійної діяльності творчого
характеру стає діалогова взаємодія як єдність взаємодопомоги і протидії у
спілкуванні освітніх суб’єктів. Практично така взаємодія відбувається як:
а) діалогічне уточнення кожним виконавцем з учителем і товаришами
творчого завдання; б) збагачення власних способів (прийомів) діяльності;
в) знаходження в доброзичливій дискусії оптимального рішення у
процедурах порівняння різних точок зору, позицій, думок. Така взаємодія
спирається на єдність дії і протидії, порядку та невпорядкованості в
нелінійному розвитку відкритих складних структур, на поєднанні
кваліфікованої допомоги учню і спеціально створюваних перешкод, критики
суттєвих недоліків і помилок на шляху його творчого пошуку невідомого.
Протидія має сильну тенденцію змінювати напрям розвитку непередбаченим
чином. Комплекс когнітивних і мотиваційних факторів приводить у деяких
випадках до більш високого ефекту навчання при протидії, ніж без неї. Навіть
здійснюючи педагогічну протидію знахідкам і аргументам учнів, учитель не
створює для них пасток і глухих кутів безвиході, а спокійно, докладно й
доброзичливо роз’яснює виявлені недоліки позиції учня і пропонує знайти
правильний пошуковий крок. Обов’язковою має бути змістовна й емоційна
підтримка того, хто пропонує, доповідає, аргументує, заперечує. Така
підтримка особливо характерна для педагогічного супроводження у вигляді
конкретної допомоги. Важливими в сучасних умовах стають пріоритети
доброзичливої дискусії супротив гострої, войовничої полеміки. Взагалі
остання мало прийнятна на терені навчального процесу, бо має на меті не
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досягнення конструктивного рішення, згоди або консенсусу, а прагнення за
будь-яких умов перемогти опонента, розвінчати його докази як такі, що
неспроможні працювати на істину і розв’язувати висунуту проблему. У
діалоговій взаємодії непересічну роль відіграють бажання й уміння ставити
доречні та змістовні запитання – педагогу, товаришам, самому собі. Тому
учнів і студентів варто постійно навчати вмінням запитальної діяльності,
постійно надавати їм ініціативу запитувати, а не тільки відповідати на
неперервну низку запитань педагога. І допомога, і протидія передбачають
справжній гуманістичний діалог суб’єктів навчального процесу, який має такі
принципові характеристики: а) паритетність (реальна рівноправність) усіх
суб’єктів діалогової взаємодії; б) недопущення зверхнього ставлення до
учнів, ствердження підкресленої поваги до вихованців; в) навчання їх умінь
ставити власні запитання, позитивне їх сприймання, як і кожної пропозиції
учнів чи студентів; г) постійне підкреслення значення їхніх самостійних
знахідок; д) самокритична оцінка свого досвіду з постійним збереженням
почуття власної професійної гідності; ж) конструктивність будь-якого
освітнього діалогу, його зрима й вагома результативність на користь розвитку
і самореалізації творчого потенціалу особистості.
Завдяки різним формам активної взаємодії при виконанні творчих
робіт поступово самозростають, стверджуються, самореалізуються вольові
якості особистості – ініціативи, суто самостійного пошуку рішень, стійкості,
самокритичності, толерантності до іншої думки, а також діалогові вміння
вербального й невербального характеру. У проведеному дослідженні
виявлені непоодинокі факти, коли старші школярі здатні робити виправдану
протидію не тільки чужій небажаній дослідницькій поведінці, але й
одержаним результатам власної самостійної діяльності.
Ствердження реальної свободи учня (студента) у виборі виду, теми,
темпу роботи, способів взаємодії з педагогом, довідниковими матеріалами –
незамінна вимога й умова творчого навчання. Така якісно нова ознака
справді демократичної освіти не просто впроваджується в освітній процес
евристичного кшталту, а стає необхідним чинником успішного зростання та
самореалізації таких загальнолюдських гуманістичних цінностей особистості
й суспільства, як єдність свободи вибору й відповідальності за цей вибір та
результат праці, уміння захистити свій вибір і критично оцінити творчі
здобутки, постійні бажання в умовах реальної свободи та професійної
підтримки зійти на рівень елітарних (досі недосяжних) для себе результатів.
Істотною особливістю пізнавально-творчої діяльності, доведеної в
нашому дослідженні, стало оволодіння такими механізмами евристичної
діяльності, як пошук невідомого за допомогою «аналізу через синтез»
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(С. Рубінштейн), пошук невідомого із застосуванням серії евристичних
запитань (евристик), пошук невідомого за допомогою асоціацій, аналогій,
порівнянь, протиставлень тощо. Оптимальне оволодіння творчими
(евристичними) механізмами діяльності сприяє мотивації особистості до
постійного пошуку нових способів пояснення і розв’язання творчих
завдань, створює умови для розвитку й самореалізації дослідницьких і
конструктивних умінь.
Необхідним для успішної евристичної й креативної діяльності
виявилось достатньо глибоке та тривале занурення особистості у творчий
процес, чому сприяють клімат психологічного комфорту й особистої
безпеки виконавців, глибока повага до особливостей діяльності кожного,
надихаюча (фасилітуюча) поведінка педагога, надання достатнього часу
для виконання роботи та її вдосконалення, застосування способів розвитку
і збереження творчого самопочуття учнів (студентів). Утвердження на
мотиваційному, операційному й діагностичному рівнях справді
евристичної та креативної діяльності поступово, але неухильно сприяє
процесу самозростання вирішальних для творчої особистості рис –
підвищеної мотивації вибору реально творчої діяльності як нового смислу
життєдіяльності, вибору нової, привабливої та надихаючої якості власно
обраної освіти, постійне нарощування й реалізація домінантних для
особистості евристичних здібностей і вмінь, особистісна неприйнятність
банальних, простих, поверхових рішень і способів діяльності.
Необхідна також справжня завершеність обраного виду самостійної
творчої роботи з опорою на достатньо вичерпний діагностично-критеріальний
інструментарій для вимірювання, самооцінювання й подальшого поліпшення
результатів творчих здобутків. Це сприяє самозростанню важливих
рефлексивних умінь: користуватися методами та прийомами наукової
діагностики й оцінки якості власної творчого продукту з використанням
докладно розроблених і творчо засвоєних критеріїв і показників якості
визначених програмами освітніх продуктів (творів, проектів, описів,
розповідей, доповідей, схем, таблиць, статей, рецензій, приладів тощо).
Висновки і перспективи подальших досліджень. Виявлення і
врахування специфіки творчої діяльності в евристичній освіті як вищого
прояву духовних сил людини, особливо підростаючої особистості, як
постійного творення цінного для людини продукту, як взаємодії, протидії,
взаємодопомоги і постійного діалогу учасників навчального процесу,
проливає нове світло на можливості технологій інноваційного евристичного
навчання, на можливості розгортання та самореалізації сутнісних творчих сил
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учителя, школярів, студентів. Тому перспективними можна вважати подальші
дослідницькі зусилля в напрямі поглиблення означених характеристик
навчання як творчого процесу, а також виявлення ще нерозкритих якостей
самостійної творчості учнів і студентів – провідного чинника успішної
самореалізації їхнього пізнавального і професійного потенціалу.
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РЕЗЮМЕ
Е. Н. Лазарева. Особенности самостоятельной познавательно-творческой
деятельности в эвристическом обучении.
В статье самостоятельная творческая деятельность обучающихся
рассматривается как основной способ активного, продуктивного учения и
одновременно ведущий фактор самореализации конструктивных и креативных
качеств личности. Автор на материале теоретико-експериментальних исследований
выясняет, что познавательно-творческая деятельность школьников и студентов в
среде инновационного эвристически-модульного обучения приобретает при
определенных условиях существенные качества, определяющие личностный рост
субъектов образования. Для них становятся значимыми и достижимыми свобода
выбора
содержания
и
методов,
мотивационно-целевая
направленность
познавательной деятельности, овладение эвристическими способами решения задач,
конструктивные и диагностические умения, решающие для становления креативной и
рефлексивной сфер личности. Учебные достижения в эвристическом образовании
становятся более высокими и существенно способствуют успешной самореализации
творческого и профессионального потенциала личности.
Ключевые
слова:
творческая
деятельность,
самостоятельная
познавательно-творческая деятельность, эвристически-модульное обучение,
мотивационно-целевая направленность, личностный рост, самореализация
личности, творческий и профессиональный потенциал.
SUMMARY
E. Lazareva. Features of the independent cognitive and creative activity in heuristic
learning.
In the article the independent creative activity of learners is considered as the main way
to active, productive learning and simultaneously a leading factor of self-realization of
constructive and creative qualities of the personality. Based on theoretical-experimental research
the author discovers that informative and creative activities of pupils and students in an
environment of innovative heuristic-modular learning acquires under certain conditions,
substantial qualities which are important for personal growth of subjects of learning. Freedom of
choice of content and methods, motivational-target directional cognitive activities, student
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heuristic ways to solve problems, design and diagnostic skills, decisive for the formation of
creative and reflexive spheres of personality become meaningful and achievable for them.
Analysis of the specific traits of an independent creative activity shows that the general (global)
its indicator is cognitive and creative activity of subjects of activity. All stages, forms and methods
of cognitive activities are dependent on the level of creative activity. An essential feature of the
cognitive creative activity is the presence of a stable and powerful motivation – motivated search
and self determination of its own significant, meaningful goal, and also dialogical interaction as
the unity of mutual aid and countermeasures in communication between educational subjects. A
significant feature of the cognitive creative activity, proved in our research, was mastering of the
mechanisms of heuristic activity, such as the search for the unknown using «analysis through
synthesis» (S. Rubinstein), the search for the unknown using a series of heuristic questions
(heuristics), search the unknown using associations, analogies, comparisons, contrasting, etc.
Establishment of really heuristic and creative activity on the motivational, operating and
diagnostic levels gradually but steadily contributes to the process of self-growth traits decisive for
creative personality – increased motivation of choice of really creative activity as a new meaning
of life, the constant extension and implementation of the dominant for the identity of heuristic
abilities and skills. The real perfection of the chosen kind of independent creative work with
enough comprehensive diagnostic and criteria tools for measuring, self-evaluation and further
improvement of the results of creative achievements is also necessary. Educational achievement
in heuristic education takes a higher level and significantly contributes to the successful
realization of creative and professional potential of the individual.
Key words: creativity, independent cognitive and creative activities, heuristic modular
learning, motivational target orientation, personal growth, self-realization of the personality,
creative and professional potential.
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АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ВИКЛАДАЧА БІОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті проаналізовано різні підходи науковців щодо змісту поняття
«творчість». Наголошено на значенні організації діяльності студентів у природі для
формування їх екологічної компетентності. Висвітлено методику створення
екологічної стежки, її структуру; окреслено педагогічні можливості екологічних
стежок у формуванні екологічної компетентності особистості майбутнього
викладача біології через активізацію його творчого потенціалу. Визначено, що
робота на екологічній стежці сприяє посиленню інтелектуальної активності
студентів, розвитку екологічного мислення, формуванню практичних умінь і навичок
природоохоронної діяльності, досвіду творчого розв’язання екологічних проблем
регіонального масштабу, усвідомленню самоцінності природи.
Ключові слова: екологічна компетентність, викладач біології, екологічна
діяльність, творчий потенціал, екологічна стежка, екскурсія.

Постановка проблеми. В умовах ускладнення екологічної ситуації на
планеті екологічна освіта й виховання мають стати необхідними
складовими навчально-виховного процесу.
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Хоча технічні досягнення і зробили життя людей комфортним у
порівнянні з існуванням, яке було для всього людства нормою протягом
тисячоліть, але одночасно призвели до постійної загрози екологічних
катастроф. Розміри антропогенного втручання не лише досягли
загальнопланетарного масштабу, але багато в чому почали вирішувати самий
хід планетарних подій. Сьогодні, як ніколи раніше, стало очевидним, що та
культура ставлення до природи, яка склалась історично, заходить у гостру
суперечність із дедалі зростаючою роллю антропогенних чинників у
навколишньому середовищі. За таких обставин набуває актуальності
формування екологічно компетентної особистості.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема розвитку творчості педагогів
досліджувалася зарубіжними та вітчизняними педагогами в таких аспектах:
методичні пошуки шляхів і засобів ефективного професійного становлення
вчителя, розвитку його творчого потенціалу (Б. Ананьєв, М. Бердяєв,
Є. Білозірцев, В. Рибалка); динаміка формування творчих здібностей
педагогічних працівників (А. Войченко, В. Колупаєв, В. Нікітенко); формування
творчих здібностей учителів (А. Алексюк, В. Бондар, М. Євтух, І. Зязюн,
Н. Кузьміна, Н. Ничкало, В. Семиченко, В. Сластьонін, В. Сухомлинський,
К. Ушинський та ін.).
Методологічні підходи та концептуальні положення екологічної освіти
відображені в дослідженнях Л. Білик, Г. Білявського, М. Дробнохода,
О. Захлєбного, І. Звєрєва, В. Крисаченка, Г. Пустовіта, Є. Флешар та ін. Питання
формування екологічної компетентності особистості стали предметом
досліджень Д. Єрмакова, Л. Лук’янової, О. Максимович, Н. Пустовіт,
Л. Руденко, Л. Перфілової, О. Пруцакової, Л. Титаренко.
У працях А. Рижикова наголошується, що однією з причин екологічних
негараздів, які виникають у системі «людина – природа», є «психологічно
байдуже ставлення» особистості до природи, відчуження особистості від
результатів своєї конкретної праці. Останній крок у відчуженості від природи,
за словами, С. Шмалєй, став першим кроком до екологічної кризи [6]. Певним
чином екологічна ситуація погіршується, на думку В. Каліти, у зв’язку з
«неможливістю окреслити свою «територію» (наприклад, у зв’язку з
перенаселенням у містах) і, як наслідок, неможливістю усвідомити власну
відповідальність за природні елементи території. Завдяки умовам цивілізації
цей нерозривний і кровний зв’язок усього людства з живим світом
забувається й людина намагається розглядати окремо від живого світу буття
цивілізованого людства. Тому, для збереження природного середовища,
утвердження гармонії у взаємодії з природою, важливою стає організація
творчої екологічної діяльності студентів серед природи.
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Мета даної статті полягає в обґрунтуванні значення активізації
творчого потенціалу особистості в екологічній діяльності для формування
екологічної компетентності майбутнього викладача біології.
Виклад основного матеріалу. Творчість найчастіше визначається як
діяльність, результатом якої є створення якісно нових матеріальних і
духовних цінностей [5]. Водночас творчість являє собою здатність людини
створювати з наявного матеріалу дійсності на основі пізнання
закономірностей об’єктивного світу нову реальність, що задовольняє
різноманітним суспільним та особистим потребам.
Серед ознак творчості А. Шумилін [7] виділяє: оригінальність
(використовуються нестандартні способи, засоби); створення нових корисних
комбінацій з елементів існуючих предметів, способів, засобів шляхом
комбінування; органічний зв’язок із пізнанням дійсності (створюючи нові
цінності, людина спирається на наявні знання і водночас розширює їх);
головним змістом творчості є формулювання і розв’язування проблем, що
виникають як суперечності на шляху задоволення потреб людини.
Внутрішнім джерелом творчості є взаємодія якостей і властивостей
особистості, здатних реалізуватися в конкретному творчому акті.
Зазначений феномен прийнято називати творчим потенціалом. Сутність
поняття «потенціал» зазвичай пов’язують з усвідомленням діяльнісного
начала буття індивіда, під яким розуміється сила, здібність, потенційні
можливості, душевна енергія. Потенціал – це величина, що характеризує
потенційну енергію суб’єкта творчості.
Основним показником творчого потенціалу Д. Богоявленська [1]
вважає інтелектуальну активність. Є. Яковлєва розуміє творчий потенціал як
особистісну характеристику, реалізацію людиною власної індивідуальності.
Дослідниця наголошує, що людська індивідуальність неповторна й унікальна,
тому її реалізація – це творчий акт (внесення у світ нового, до того
неіснуючого). Характеристики творчого потенціалу, на її думку, не предметні
(у розумінні наявності продукту, матеріального чи ідеального), а
процесуальні, адже це процес виявлення власної індивідуальності [8].
Стосовно окремого індивіда творчий потенціал визначають як
інтегрувальну якість особистості, що характеризує міру її можливостей
ставити й вирішувати нові завдання у сфері її діяльності, що має суспільне
значення [4].
Особистість опредмечує свій творчий потенціал у процесі діяльності
в продукті. При цьому ступінь творчості зростає по мірі усвідомлення
особистістю трудового процесу, його індивідуальності, науковості.
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Г. Данилова зазначає, що людина, як цілісна особистість, реалізує
свій творчий потенціал у взаємодії зі світом: іншими людьми, суспільством
та природою [2, 6].
Екологічна діяльність, на думку А. Урсула, включає в себе всі види й
форми діяльності людей, пов’язаних із раціональним вирішенням
екологічної проблеми, екологізацією суспільного виробництва і всієї
соціальної діяльності, тобто охоплює різні види діяльності людини як у
матеріальній, так і в ідеальній сферах, пов’язаних з пізнанням, освоєнням,
перетворенням і збереженням навколишнього середовища.
Як зазначає А. Толстоухов, екологічна діяльність, сприяючи
формуванню екологічних переконань особистості, є могутнім
стимулятором розумової діяльності; основою практичного застосування
екологічних знань, отриманих у навчальному закладі; викликає потребу в
набутті та використанні нових знань.
Діяльність особистості у природному середовищі закріплює способи,
уміння, навички екологічно орієнтованої взаємодії особистості з природою.
Об’єктивною засадою такої діяльності є закони природи та етичні норми
поведінки. В екологічній діяльності, що має універсальний характер і
забезпечує різнобічну взаємодію в системі «людина – природа»,
відбувається не лише широке привласнення її багатств, а й формування
досвіду позитивного ставлення до оточуючого середовища.
Тому виховання творчої, екологічно грамотної, компетентної
особистості стає можливим за умови активізації творчого потенціалу через
практичну діяльність у довкіллі. Як показують результати нашого
дослідження, ефективним у цьому плані є залучення студентів до
проектування й реалізації екологічних стежок.
Екологічна стежка розуміється як визначений маршрут певною
природною місцевістю, на якому розташовані унікальні й типові для даної
місцевості об’єкти: різні групи рослинності (ліс, гай, луки, чагарники),
водойми, водні джерела, пам’ятки природи, характерні форми рельєфу
тощо [3]. Екологічні стежки мають оздоровче, рекреаційне, просвітницьке
та навчально-виховне значення.
Так,
студентами
природничо-географічного
факультету
Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка
було реалізовано проект зі створення екологічної стежки. Її маршрут,
довжиною 2 км, проходив через найбільш типові для Кіровоградщини
природні ландшафти і включав як участки природного середовища, так і
території, що знаходяться в зоні антропогенного дії. При закладанні
екологічної стежки нами враховувалися такі моменти: місцезнаходження
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стежки; наявність природних компонентів географічної оболонки,
характерних для даної місцевості; довжина маршруту й кількість зупинок;
призначення стежки.
Режим використання екологічної стежки передбачав проведення
студентами феноменологічних спостережень під час польової практики з
ботаніки та зоології; здійснення природоохоронної діяльності; науководослідницької роботи в межах екологічного гуртка та проблемних груп.
Екологічна стежка стала матеріальною базою для виконання
студентами науково-дослідницьких робіт за такими напрямами:
дослідження в області моніторингу забруднюючих речовин, реєстру
викидів і їх переносу на локальному й регіональному рівнях; екологотоксикологічна оцінка довкілля; біоіндикаційні дослідження рівнів
забруднень атмосфери; дослідження фізичних і хімічних показників
накопичення забруднювачів у біологічних об’єктах середовища й
рослинних організмах; вплив токсикантів на довкілля.
Структура стежки включає сім станцій: «Ліс»; «Гай десантників»;
«Сміттєзвалище»; «Джерело»; «Ставок»; «Поле», «Рідкісні і зникаючі
рослини».
Так, на станціях «Ліс», «Гай десантників», «Рідкісні і зникаючі рослини»
«Ставок», «Поле» студенти проводять феноменологічні спостереження за
об’єктами природи; вивчають різноманіття флори і фауни Кіровоградщини;
проводять тренінги на природі; здійснюють практичну та суспільно корисну
діяльність по розчищенню джерел, очищенню зони відпочинку від сміття.
Важливе значення відіграє стежка в науково-дослідницькій діяльності
студентів. Так, на станціях стежки проводились дослідження за різними
напрямами, що передбачали вивчення біоіндикації рівня забруднення
повітря за станом хвої сосни; на станціях «Ставок» та «Джерело»
проводилося визначення вмісту у воді нітратів, фосфатів, заліза, важких
металів; на стації «Антропогенний тиск на довкілля» визначався вплив
токсичних важких металів на фізіологічні й біохімічні параметри рослин;
студенти проводять дослідження з вивчення ступеню забруднення природної
води й ґрунту під впливом антропогенного навантаження.
Важливим для ефективної творчої екологічної діяльності є розвиток у
студентів умінь і здатності оптимального сприймання предметів і явищ
об’єктивного світу. Однією з якостей індивіда, який розвивається під час
відвідування екологічних стежок і без якої не мислиться творчість, є
спостережливість, що проявляється у здатності підмічати в об’єкті
сприймання непомітні, але суттєві деталі. Саме вони дозволяють угледіти і
сформулювати проблему. Отже, спостережливість є опорною якістю творчої
особистості.
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Ведення спостережень за природою – це складний, синтетичний
процес, який увібрав у себе в інтегрованій формі знання різних природничих
галузей, що мають прикладне та еколого-просвітницьке значення в житті
людини. При безпосередньому спілкуванні особистості з навколишнім
середовищем розв’язується не лише проблема поєднання набутих
абстрактних екологічних знань з її чуттєвим сприйняттям реального світу
природи, а й змінюється ставлення особистості до природи.
Під час роботи на екологічній стежці у студентів розширюються
безпосередні контакти з природою, що посилює активність та утверджує
усвідомлення природи як системи цінностей. Окрім того, використання
екологічної стежки сприяє посиленню контактів людини з природою;
узагальненню студентами набутих під час вивчення природничих
дисциплін знань; створенню умов для виховання екологічно грамотної
поведінки в навколишньому середовищі; проведенню пошукової та
дослідницької роботи.
Важливим для активізації творчого потенціалу майбутнього
викладача біології під час роботи на екологічній стежці є розвиток умінь
аналізу, обґрунтування, проектування, здійснення, та рефлексії екологічної
діяльності: оцінка стану екологічної ситуації в природі; здійснення
пізнавальної діяльності в області екологічної проблематики; виявлення
теоретичних природних закономірностей життя екосистеми, що піддається
антропогенному впливу; полідисциплінарне обґрунтування екологічних дій
з урахуванням закономірностей життя природного об’єкта, явища чи
процесу; побудова технології здійснення діяльності, прогнозування
наслідків її реалізації; аналіз успішності екодіяльності за критерієм
екологічного
імперативу;
управляння
(нейтралізація,
корекція,
компенсація можливих негативних ефектів і побічних результатів).
Усі види діяльності на стежці прищеплюють любов до природи,
рідного краю, виховують культуру індивідуальної поведінки в природі,
формують практичні вміння й навички природоохоронної діяльності, тобто
формують екологічну культуру та компетентність відвідувачів.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Таким чином, для формування екологічної компетентності майбутнього
викладача біології важливою є активізація його творчого потенціалу в
екологічній діяльності. З цією метою в підготовці такого фахівця мають
переважати активні засоби та практичні форми екологічної освіти, які
уможливлюють розвиток екологічного мислення й ціннісної сфери
особистості студента стосовно природи, сприяють набуттю ним умінь,
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навичок і досвіду творчого розв’язання екологічних проблем, насамперед,
регіонального масштабу, а також формування відповідальності за наслідки
власних дій чи бездіяльності в довкіллі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества
/ Д. Б. Богоявленская. – Ростов-на-Дону : РГУ, 1983. – 176 с.
2. Данилова Г. А. Акмеологічна модель педагога в ХХІ столітті / Г. А. Данилова
// Рідна школа. – 2003. – № 6. – С. 6–9.
3. Екологічні стежки України. Живи, Земле! : методичні матеріали / за ред.
В. В. Вербицького. – К. : СМП «АВЕРС», 2003. – 196 с.
4. Овчинников В. Ф. Научно-технический прогресс и развитие творческого
потенциала работника производства / В. Ф. Овчинников. – Л., 1974. – 279 с.
5. Философский словарь / под ред. М. М. Розенталя. – Изд. 3-е. – М. :
Политиздат, 1972. – 496 с.
6. Шмалєй С. В. Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі
вивчення предметів природничо – наукового циклу : дис. … док. пед. наук : 13.00.01
/ С. В. Шмалєй. – К. : 2005. – 421 с.
7. Шумилин А. Т. Проблемы теории творчества : монографія / А. Т. Шумилин. –
М. : Высш. шк., 1989. – 143 с.
8. Яковлева Е. Л. Развитие творческого потенциала личности школьника
/ Е. Л. Яковвлева // Вопросы психологии. – 1996. – № 3. – С. 28–34.
РЕЗЮМЕ
Я. А. Логвинова. Активизация творческого потенциала личности будущего
преподавателя биологии в процессе экологической деятельности.
В статье проанализированы разные подходы научных работников
относительно содержания понятия «творчество». Отмечено значение организации
деятельности студентов в природе для формирования их экологической
компетентности. Отражена методика создания экологической тропы, ее
структура; очерчены педагогические возможности экологических троп в
формировании экологической компетентности личности будущего преподавателя
биологии через активизацию его творческого потенциала. Определено, что работа
на экологической тропе способствует усилению интеллектуальной активности
студентов, развитию их экологического мышления, формированию практических
умений и навыков природоохранной деятельности, опыта творческого решения
экологических проблем регионального масштаба, осознанию самоценности природы.
Ключевые слова: экологическая компетентность, преподаватель биологии,
экологическая деятельность, творческий потенциал, экологическая тропа,
екскурсия.
SUMMARY
Ya. Logvinova. The activation of creative potential of personality of future teacher of
biology in the process of ecological activity.
In connection with overpopulation in cities an ecological situation gets worse for lack
of possibility to outline the territory, realize own responsibility for nature. One of the reasons
of ecological confusions, which arise up in the system «a man – a nature», is a
psychologically indifferent attitude of a personality toward nature, alienation of personality
from the results of the concrete labour. For the maintainance of natural environment
important is organization of creative ecological activity of students among nature. In
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ecological activity terms they are created for practical application by the students of
theoretical ecological knowledge, a requirement is formed in acquisition and practical use of
knowledge. In ecological activity it is necessary to form the experience of positive attitude
toward an environment.
In the article different approaches of researchers are analysed in relation to definition
of concept «creation». Creation is more frequently used while determines it as activity, the
result of which is a creation of new financial and spiritual values of high-quality.
The value of organization of activity of students in nature for forming in them ecological
competence is marked. An ecological path is understood as a certain route by certain natural
area, on which the unique and typical for this area objects are located. During creation of
ecological path its location was taken into account; presence of natural components of
geographical shell, characteristic for this area; slowness of route and amount of stops; setting of
path. The structure of path includes seven stations: «Forest»; «Garden of paratroopers»;
«Garbage dumps»; «Spring»; «Pond»; «Weeds», «Rare and endangered plants».
Work on an ecological path is instrumental in strengthening of intellectual activity of
students, development of ecological thought, forming of practical abilities and skills of nature
protection activity, experience of making creative decision of ecological problems of the
regional scale, awareness of value of nature, creating ecologically competent conduct in an
environment; improvement of research work.
Key words: environmental competence, teacher of biology, environmental activism,
creativity, ecological path, excursion.

УДК 373.014.3(73)«198/20»(043.3)
О. К. Мілютіна
Глухівський національний педагогічний
університет імені Олександра Довженка

ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «КУЛЬТУРА ШКОЛИ»
ТА «КЛІМАТ ШКОЛИ» В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ
Стаття присвячена виявленню ключових позицій сучасних американських
дослідників у галузі теорії освіти щодо співвідношення таких понять, як «клімат
школи» та «культура школи». У результаті аналізу численних джерел визначено, що
поняття «клімат школи» на сучасному етапі розвитку американської педагогічної
думки є найуживанішим поряд із поняттям «культура школи», вони часто
виступають синонімами. Проте концепції клімату та культури школи варто
розглядати як цілком самостійні вчення, оскільки вони мають різне наукове
підґрунтя; ці поняття мають різне смислове наповнення, сфери вживання, а відтак
їх необхідно розмежовувати.
Ключові слова: школа, організація, клімат школи, культура школи, США,
внутрішнє середовище школи.

Постановка проблеми. Інтеграція вітчизняної системи освіти до
європейського та світового освітнього простору зумовлює необхідність
розв’язання низки складних проблем. Серед них найважливішими є такі,
як підвищення якості освіти, структурна перебудова освітньої системи
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відповідно до концепції освіти протягом життя, розширення міжнародного
співробітництва, моніторинг і використання кращого зарубіжного досвіду у
сфері освіти. У зв’язку з цим значний науковий інтерес викликають поняття
«культура школи» та «клімат школи» в сучасній теорії освіти США, що є
важливими чинниками успішності шкільних реформ.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема сутності культури школи, її
типів у сучасній американській школі є предметом вивчення таких
американських теоретиків освіти, як Е. Брік, Т. Діл, Р. Еванс, К. Луїс,
М. Фуллан, К. Петерсон, Дж. Харрісон, Д. Хопкінс та інших. Роль культури
школи в освітніх реформаційних процесах висвітлено в працях Б. Кінга,
Р. Ліндла, Ф. Ньюменна, Е. Харгрівса та інших, які розглядали її модернізацію
як умову ефективності освітніх змін. Проте окремої уваги потребує
співставлення понять «культура школи» та «клімат школи», які фігурують у
дослідженнях, що стосуються внутрішнього середовища шкільної організації
(С. Ашфорт, Р. Кілман, В. Мік, В. Хой та ін.)
Метою статті є вирішення проблеми співвідношення понять «клімат
школи» та «культура школи» в сучасній американській педагогічній думці.
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на специфічні особливості
тлумачення наведених термінів, у педагогічній літературі США вони часто
виступають синонімами. За результатами проведеного нами аналізу робіт
провідних американських теоретиків освіти, ми дійшли висновку, що найуживанішим поряд із терміном «культура школи» є термін «клімат школи».
Зазначимо, що концепції клімату й культури школи виходять із різних
дослідницьких традицій і наукових шкіл. Концепція клімату школи
розвивалась у п’ятдесятих роках ХХ століття, коли американські теоретики
освіти намагалися науково обґрунтувати потребу змін в освіті. Потрібно
зазначити, що вже в ранніх дослідженнях були спроби визначити та виміряти
складові клімату школи. Концепція культури школи в американських
дослідженнях теж не є новою. В. Хой зазначає, що ще в 1932 р. В. Уоллер у
своїй праці «Соціологія навчання» («The sociology of teaching») наголошував
на важливості культури, ритуалів, обрядів, церемоній і цінностей, аналізуючи
школу як соціальну систему, а в 1971 р. С. Сарасон у праці «Культура школи і
проблема змін» («The culture of the school and the problem of change»)
здійснив спробу описати важливість культури школи для процесу
запровадження освітніх інновацій [5, 158–159].
Сучасний теоретик освіти США С. Ашфорт зазначає, що хоча
визначення культури й клімату школи часто нечіткі, усе ж різниця в тому,
що культура школи складається із загальноприйнятих установок та
ідеологій, тоді як клімат визначається як загальноприйняте сприйняття
поведінки [1, 841].
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Здійснюючи якісний аналіз досліджень, які фокусуються як на кліматі,
так і на культурі школи, В. Оучі стверджує, що дослідники клімату школи
переважно використовують кількісні методи аналізу разом із
багатоваріантним аналізом, щоб вивчити моделі сприйняття певної
поведінки в шкільних організаціях. Зазвичай вони відштовхуються від того,
що організації – це раціональний інструмент досягнення цілі, а тому вони
шукають раціональні моделі поведінки [8]. Такі дослідження швидше
відносяться до області психології або соціальної психології, ніж до педагогіки.
Більше того, дослідники клімату розглядають його як сталий компонент, який
впливає на результати діяльності шкільної організації. Часто метою вивчення
клімату школи є визначення ефективних стратегій змін.
На відміну від науковців, що вивчають клімат школи, дослідники
культури школи (С. Андерсон, С. Ашфорт, В. Хой, Р. Кілман, В. Мік,
С. Міскел) використовують якісні, етнографічні методи аналізу в межах
антропологічних та соціологічних робіт, присвячених характеру чи
атмосфері шкільних організацій. Такі сучасні розвідки, що стосуються
культури школи, ґрунтуються на двох базових дослідницьких традиціях:
1) холістична дослідницька традиція, заснована Б. Маліновскі та
А. Редкліф-Брауном, яка фокусується на організації в цілому і визначає, як
функціонують елементи культури, завдяки яким підтримується сталість
соціальної структури [7];
2) семіотична дослідницька традиція, заснована С. Гітсом та
В. Гуденуфом, яка фокусується на символах та їх значенні [7, 305].
Крім того, деякі науковці, досліджуючи культуру школи, поділяють
натуралістичну дослідницьку традицію, тобто розглядають школу як
природну систему, у якій культура є природним продуктом конкретного
часу й місця, а отже, вона залежить від спроб змінити шкільну організацію.
Водночас аналіз наукових джерел, які присвячені дослідженню
культури та клімату школи як складових внутрішнього середовища школи як
організації дає можливість стверджувати, що серед американських теоретиків освіти немає одностайності у вживанні та тлумаченні цих двох термінів.
Для того, щоб оперувати термінами «культура школи» та «клімат
школи», вважаємо за потрібне з’ясувати зміст кожного з них.
Так, В. Хой та С. Міскел визначають клімат школи як «набір внутрішніх
характеристик, якими школи різняться між собою і які впливають на
поведінку кожного члена шкільного колективу» [3, 185]. Р. Котткамп вважає,
що клімат школи включає загальноприйняті в шкільному колективі цінності,
розуміння соціальної діяльності та загальноприйняте бачення цілей [6, 154].
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В. Хой, С. Тартер та Р. Котткамп у праці «Відкриті школи – здорові школи»
(«Open schools / healthy schools») зазначають, що «клімат школи – це
відносно стійкий компонент шкільного середовища, з яким стикаються
учасники шкільного життя, він впливає на їхню поведінку й базується на
їхньому колективному усвідомленні поведінки в школі» [4, 10].
Отже, клімат школи визначається як соціально-психологічний стан
шкільного колективу, результат спільної діяльності людей, їх
взаємовідносин, детермінованих не стільки об’єктивними умовами,
скільки суб’єктивною потребою людей у спілкуванні та способами її
задоволення.
Американський теоретик освіти В. Хой виділяє такі складові клімату
школи:
1) соціальний клімат, який визначається усвідомленням спільних
цілей і завдань школи;
2) моральний клімат, який визначається прийнятими моральними
цінностями шкільної організації;
3) психологічний клімат, тобто ті неофіційні відносини, які
складаються між працівниками школи [2].
Дослідник відзначає ситуативний характер клімату школи, що
формується в певних умовах діяльності, за певної організаційної культури,
залежно від певних умов і факторів. Таким чином, можна говорити, що клімат
утворюється ситуативно (і не підлягає формалізації, на відміну від організаційної культури, яка часто формулюється в загальноприйнятих кодексах,
наборі правил тощо) як відповідна реакція людей (часто емоційна) на фактори
зовнішнього середовища. До перших можна віднести директиви керівників,
нові призначення, взаємини з колегами, сам процес діяльності тощо. До
другої групи, свого роду факторів макросередовища, – зміну ситуації в країні,
будь-які надзвичайні ситуації, навіть сезонні погодні коливання, а також події,
що відбуваються в особистому житті людини, її сім’ї, близьких [2, 12].
Таким чином, аналіз американських джерел дозволяє виокремити
принаймні три точки зору на проблему співвідношення клімату школи і
культури школи:
1. Перша точка зору (С. Ашфорт, Д. Денісон) полягає в тому, що
клімат школи є складовою частиною культури школи на рівні цінностей,
цілей, установок, норм поведінки тощо. Клімат є другорядним феноменом
по відношенню до організаційної культури. Таким чином, можна говорити
про нерозривний зв’язок цих понять.
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2. Друга точка зору (Т. Рафферті, М. Шадур) базується на тому, що
клімат школи є специфічною формою субкультури для кожного окремо
взятого підрозділу, колективу в межах шкільної організації, стихійно
формується в процесі взаємодії колег (іноді навіть незалежно від політики
керівництва – неприйняття людьми одне одного, не зійшлися характерами
тощо); співробітників різних підрозділів одного рівня (зіткнення світоглядів,
сприймань відділів по відношенню один до одного) і співробітників та
керівництва організації в цілому (тут уже йде безпосередня реакція людей на
рішення керівництва і створювану ним культуру і тип поведінки). Зазначене
дає підстави говорити про те, що клімат розвивається практично незалежно
від культури, тільки її окремі прояви впливають на його характеристики.
Такі дослідники, як Т. Рафферті, М. Шадур, Р. Кінзл, Дж. Родвел,
М. Нортон взагалі оминають увагою явище культури школи, зазначаючи,
що ті чи інші риси внутрішнього середовища шкільної організації, які
виникли завдяки її членам, є складовими організаційного клімату школи.
Таким чином, клімат акумулює неписані закони школи, дія яких створює
особливий світ кожного навчального закладу, а отже, поведінка людей у
цьому світі базується на особливостях клімату кожної окремої школи.
Отже, деякі американські теоретики освіти надають клімату школи
виключну роль у формуванні специфічних рис її внутрішнього середовища, а
також у можливості здійснювати реформаційні процеси у школі, оскільки, на
їх думку, саме клімат школи визначає особливості способів розв’язання
проблем у кожній шкільній організації, рівень довіри між членами шкільної
організації та взаємоповаги, особливості оціночних висновків та
продукування нових ідей. Таким чином, частина американських дослідників
вважає клімат школи одночасно продуктом щоденної практики в шкільній
організації та базою для здійснення цієї практики.
3. Дослідники, які притримуються третьої точки зору (Т. Діл, П. Гондер;
А. Хелпін, Р. Ліндал), наполягають на повній відокремленості клімату школи і
культури школи, які перетинаються лише на рівні цінностей.
Зазначимо, що кожна з трьох точок зору має право на існування,
оскільки в американській теорії освіти немає загальноприйнятої думки
щодо їх трактування. Проте ми схильні поділяти наукову позицію тих
дослідників, погляди яких можна віднести до третьої точки зору,
представники якої обстоюють думку про різне смислове наповнення
понять культури та клімату школи.
У цілому можна підсумувати, що більшість досліджень клімату школи
присвячені моделям сприйняття поведінки, загальноприйнятим у шкільних
організаціях, використовують методи спостереження, залучають статистичні
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методи, походять із соціальної психології, ґрунтуються на принципі
раціонального розвитку систем, вивчають клімат школи як сталий компонент
і здійснюються з метою визначення ефективних стратегій змін освітніх
закладів. Натомість більшість досліджень культури школи зазвичай
спрямовані на вивчення загальноприйнятих у шкільній організації
переконань, цінностей і норм, використовують методи етнографічних
досліджень, уникають кількісного аналізу, походять з антропології і соціології,
ґрунтуються на принципі природного, спонтанного розвитку систем,
вивчають культуру школи як змінний компонент.
Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, у сучасній
педагогічній науці США теорію клімату школи і культури школи можна
виокремити як два цілком самостійні вчення, на основі яких базуються
різні дослідження шкільного середовища. Тому, на нашу думку, необхідно
розмежовувати поняття «культура школи» та «клімат школи» й уникати
вживання їх як синонімічних.
Перспективним бачиться дослідження ролі культури школи та
клімату школи в успішності запровадження освітніх реформаційних
ініціатив на прикладі аналізу кращого американського досвіду, а також
досвіду інших країн.
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РЕЗЮМЕ
О. К. Милютина. Проблема соотношения понятий «культура школы» и «климат
школы» в современной американской педагогической мысли.
Статья посвящена выявлению ключевых позиций современных американских
исследователей в отрасли теории образования касательно соотношения таких
понятий, как «климат школы» и «культура школы». В результате анализа
многочисленных источников определено, что понятие «климат школы» на
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современном этапе развития американской педагогической мысли является
наиболее часто употребляемым рядом с понятием «культура школы», они часто
выступают синонимами. Но концепции климата и культуры школы следует
рассматривать как вполне самостоятельные учения, поскольку они имеют разную
научную основу; эти понятия имеют различное смысловое содержание, сферы
употребления, из этого следует, что их необходимо различать.
Ключевые слова: школа, организация, климат школы, культура школы, США,
внутренняя среда школы.
SUMMARY
O. Milyutina. The problem of correlation of the concepts «school culture» and
«school climate» in modern American theory of education.
The article is devoted to identifying the key positions of modern American researchers
in the field of theory of education about the correlation of such concepts as «school climate»
and «school culture», which are the important factors in the success of school reform. The
analysis of many sources determined that the notion of «school climate» at the present stage
of development of the American pedagogical thought is the most frequently used, along with
the concept «school culture», they are often synonymous. The article proves that although
the definitions of school culture and school climate are often unclear, yet the difference is
that school culture consists of common installations and ideologies, while the climate is
defined as the common perception of conduct. The researchers of school climate
predominantly use the quantitative methods of analysis along with multiple analysis to study
the model of perception of certain behavior in school organizations. They usually start from
the fact that the organization is the best method to achieve this goal, but that is why they
are looking for rational reasons of behavior. Such studies rather belong to the field of
psychology or social psychology than pedagogy. Moreover, the researchers of climate
consider it as a permanent component that affects the results of operations of the school
organization. Often the purpose of studying of the school climate is the identification of
effective strategies for change.
The researchers of school culture use qualitative, ethnographic methods of analysis in
the framework of anthropological and sociological works devoted to nature or the
atmosphere of school organizations. Some scientists investigating the school culture, share
naturalistic research tradition, that is considering the school as a natural system in which
culture is the natural product of a particular time and place, and consequently, it depends on
attempts to change the school organization.
The conclusion is that the concepts of school climate and school culture should be
considered as quite independent doctrines, because they have different research base; these
concepts have different semantic content, the sphere of use and, therefore, they must be
delimited.
Key words: school, organization, school climate, school culture, the USA, inner school
area.
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ГЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІЦЕЇВ
ВІЙСЬКОВОГО СПРЯМУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті здійснено історико-педагогічний аналіз процесу становлення й
розвитку закладів військового спрямування в незалежній Україні. Автором
схарактеризовано три етапи у функціонуванні зазначених інституцій: перший
(24.08.91–13.06.96 рр.) – підготовча робота щодо створення ліцеїв військового
спрямування, початковий період їх діяльності; другий (14.06.96 –11.05.99 рр.) – передача
всіх ліцеїв, крім Київського, у підпорядкування обласних державних адміністрацій і їх
подальший розвиток; третій (12.05.99 – і по сьогодні) – подальша розбудова мережі
ліцеїв військового спрямування в Україні та вдосконалення їх діяльності.
Ключові слова: кадетська освіта і виховання, військові ліцеї, ліцеї з посиленою
військово-фізичною підготовкою, суворівське училище, військова освіта,
реформування військової освіти, Концепція військової освіти, військова служба,
державна служба, офіцер.

Постановка проблеми. У незалежній Україні відроджується кадетська
освіта й виховання, які ставлять за мету не лише підготовку юнаків до
військової та державної служби, а й формування всебічно розвиненої
особистості з високим рівнем національної свідомості й культури,
сформованою системою цінностей, здатної стати активним суб’єктом
власного життя. Як відомо, випускниками кадетських корпусів були видатні
військові (П. Нахімов, Ф. Ушаков, П. Румянцев, І. Крузенштерн, П. Нестеров),
літературні діячі (К. Рилєєв, В. Даль, О. Купрін, К. Станюкович, О. Радіщєв,
О. Сумароков, С. Надсон, С. Мінцлов, О. Суворін), художники (П. Федотов,
М. Ярошенко, В. Верещагін), композитори (О. Скрябін, М. РимськийКорсаков, М. Мясковський, М. Компанейський). Серед сучасних навчальних
закладів, де виховують «справжніх чоловіків», особливе місце посідають ліцеї
військового спрямування, адже до них юнаки вступають саме в тому віці,
коли активно відбувається процес соціалізації особистості.
Аналіз актуальних досліджень. Суттєву роль у розвитку кадетської
освіти й виховання відіграли роботи І. Бецького, М. Добролюбова,
Д. Мендєлєєва, М. Пирогова, Я. Козельського, М. Чернишевського, які були
викладачами кадетських корпусів. Заслуговують на увагу доробки відомих
педагогів і військовоначальників Д. Мілютіна, М. Драгомірова, Н. Лалаєва,
П. Бобровского, з чиїми іменами пов’язана реорганізація кадетських корпусів
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у військові гімназії. Питанням історіографії досліджуваної проблеми
присвячено
дослідження
М. Алапатова,
С. Гур’єва,
М. Жесткової,
П. Зайончковського, Л. Безкровного, П. Бученкова, А. Кавтарадзе, С. Волкова,
М. Ружнікова та ін. Останніми роками спостерігається зацікавленість
науковців (М. Балабай, В. Матяшук, О. Михєєва, Ю. Свеженцева, Е. Філіпов та
ін.) питаннями вивчення стану життєдіяльності та організації навчальновиховного процесу в сучасних закладах військового профілю різних країн.
Однак проблеми становлення й розвитку ліцеїв військового спрямування в
незалежній Україні висвітлені, на наш погляд, недостатньо.
Отже, метою статті є здійснення історико-педагогічного аналізу
процесу становлення і розвитку закладів військового спрямування в
незалежній Україні.
Виклад основного матеріалу. Після проголошення незалежності в
Україні постала необхідність створення вітчизняної системи військової
освіти, яка б забезпечила безперервну підготовку фахівців для Збройних
Сил України, відповідала світовим стандартам, розвивалась у напрямі
демократизації та відкритості завдяки інтеграції в загальну систему освіти.
Водночас виникло питання щодо доцільності закладів довузівської
військової підготовки. Дискусії з цього приводу засвідчили, що далеко не
всі поділяли точку зору щодо необхідності збереження початкової ланки
військової освіти України. Було багато висловлювань про те, що кадетські
школи, суворовські училища є абсолютно чужими категоріями для
української військової історії. Однак, не можна було заперечити
нагромадженого позитивного досвіду функціонування суворівських
військових училищ, який полягав, перш за все, в тому, що їх випускники
мали значно вищий рівень підготовки, ніж учні звичайних шкіл.
З метою перевірки даного твердження в 1992 році спеціально був
проведений аналіз стану успішності випускників Київського суворівського
військового училища, які продовжили навчання в Київському військовому
училищі зв’язку. Серед відмінників училища – 29 % колишніх суворовців, у
той час як серед цивільної молоді кількість відмінників складала лише
9,5 %, на «добре» навчалися 38 % суворовців, випускників шкіл – 20 %,
серед невстигаючих – 11 % цивільної молоді, невстигаючих суворовців
виявлено не було [10]. Статистичні дані підтвердили значно вищу якість
підготовки суворовців. Тож позиція щодо необхідності створення мережі
військових ліцеїв перемогла. Тим більше, що й світова практика багатьох
розвинутих країн доводила доцільність існування довузівської військової
підготовки молоді. Саме ці два аргументи й зіграли вирішальну роль у
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прийнятті рішення про створення військових ліцеїв як закладів початкової
військової підготовки, які мали створити підсистему військової освіти
України разом із допризовною і призовною підготовкою юнаків.
В історії розвитку закладів військового спрямування незалежної Україні
можна виокремити три етапи: перший (24.08.1991 – 13.06.1996 рр.) –
підготовча робота щодо створення перших ліцеїв військового спрямування,
початковий період їх діяльності; другий (14.06.1996 – 11.05.1999 рр.) –
передача всіх ліцеїв, крім Київського, у підпорядкування обласних державних
адміністрацій та їх подальший розвиток; третій (12.05.1999 – і по сьогодні) –
розбудова мережі ліцеїв військового спрямування.
Правові підстави для створення ліцеїв військового спрямування було
закладено Верховною Радою, яка своєю Постановою від 24 серпня 1991
року підпорядкувала всі військові формування, зокрема й військові
навчальні заклади, розташовані на території нашої держави, прийняла
закони «Про Збройні Сили України», «Про оборону України». Прийняттю
законів передувала Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня
1991 року «Про Концепцію оборони і будівництва Збройних Сил України».
Підготовча робота зі створення власної підсистеми початкової
військової освіти проводилась у межах усієї військової освіти й офіційно
розпочалася в жовтні 1991 року з організації та проведення за дорученням
тодішнього міністра оборони України генерал-майора авіації К. Морозова
кількох нарад з метою розроблення підходів до реформування системи
військової освіти. До цього вже з серпня в середовищі військових фахівців з
ініціативи начальника навчального відділу Київського вищого танкового
інженерного училища Ю. Прокоф’єва відбувалось активне обговорення на
громадських засадах проблеми реформування військової освіти. Результатом
цих нарад стало створення спеціальної комісії з представників Міністерства
оборони, військових навчальних закладів та науковців для розробки
Концепції системи військової освіти та науки України. Отже, результатом
підготовчої роботи зі створення початкової ланки військової освіти на Україні
стало прийняття рішення про її створення, затвердження Концепції системи
військової освіти України [2] та наказ Міністра оборони України від 25 липня
1992 року № 133 [8].
Реально процес створення ліцеїв військового спрямування співпадає
з виходом Постанови Кабінету Міністрів від 19 серпня 1992 року за № 490
«Про реформу системи військової освіти», яка визначила правові засади
для реалізації Концепції й у питанні допрофесійної військової підготовки
передбачала створення мережі військових ліцеїв «з метою якісної
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підготовки кандидатів для вступу до військових навчальних закладів,
надання державної допомоги у вихованні дітей-сиріт, дітей із багатодітних
сімей, а також дітей учасників бойових дій і учасників ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи» [7].
У 1993 році затверджуються Правила прийому у військові ліцеї та ліцеї з
посиленою військово-фізичною підготовкою. Кандидати для вступу мали
скласти вступні випробування з української мови (диктант), математики
(письмово), іноземної мови (письмово), показати високий рівень фізичної
підготовки (виконати нормативи з підтягування та бігу на 60 м і 1500 м),
пройти професійно-психологічний відбір та остаточний медичний огляд. Як
результат, станом на 1996 рік в Україні було відкрито 6 ліцеїв: два військових
(Київський та Львівський) та чотири з посиленою військово-фізичною
підготовкою (Донецький, Криворізький, Луганський, Чернігівський), які згідно
Закону України «Про освіту», наказу Міністра оборони «Про акредитацію
військово-навчальних закладів Міністерства оборони України» та «Типового
положення про атестацію середніх загальноосвітніх, позашкільних,
дошкільних закладів освіти і закладів освіти для громадян, що потребують
соціальної допомоги та реабілітації» пройшли перевірку й отримали від
Головного управління акредитації Міністерства освіти України ліцензії на
здійснення освітньої діяльності.
Незважаючи на те, що початковий етап формування військової освіти
в Україні припав на кризовий період розбудови незалежної України, ліцеї
військового спрямування зуміли налагодити на належному рівні
навчально-виховний процес і досягти успіхів у своїй діяльності, про що
свідчать публікації в пресі та результати вступу 70,1 % випускників до
дев’ятнадцяти військових вищих навчальних закладів [4, 94].
Другий
період
розвитку
ліцеїв
військового
спрямування
розпочинається 13 червня 1996 року. У цей час виходить Постанова Кабінету
Міністрів України за № 643 «Про військові ліцеї та ліцеї з посиленою
військово-фізичною підготовкою» [5], згідно якої передбачалося здійснити
передачу загальнодержавного майна ліцеїв із посиленою військовофізичною підготовкою у власність обласних державних адміністрацій за
місцем їх розташування. Зміна підпорядкування ліцеїв спричинила й зміни в
організації їх діяльності, адже саме відтоді почався процес кадрової
реорганізації (скорочення військових посад, поступова заміна офіцеріввихователів на вихователів – офіцерів запасу, втрата контролю за діяльністю
ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою з боку Міністерства
оборони, припинення загальної координації діяльністю ліцеїв).
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20 січня 1997 року виходить Указ Президента України «Про державну
програму будівництва та розвитку Збройних Сил України на період до 2005
року». Складовою частиною програми визначається реформування
системи військової освіти, що виявилось неможливим для реалізації в
межах чинної Концепції системи військової освіти. Отже, виникає
необхідність розробки нової Концепції, яка б урахувала всі зміни, які
відбулись і в державі, і в Збройних Силах, і в освіті загалом.
Нова Концепція військової освіти затверджується Постановою
Кабінету Міністрів України 15 грудня 1997 року [1]. Одне з головних її
завдань – забезпечення якості підготовки військових фахівців відповідно
до сучасних вимог, зменшення витрат на їх підготовку, формування й
забезпечення високих моральних якостей громадянина України та
захисника Вітчизни. У Концепції зазначалося: «Військова освіта являє
собою ступеневу систему безперервного навчання військових фахівців від
початкової військової підготовки молоді до навчання офіцерів оперативностратегічного рівня» [1, 114]. Відтак, початкова військова підготовка молоді
визначається як перша сходинка на шляху до набуття військової освіти, яка
мала здійснюватись у формі допризовної підготовки на базі
загальноосвітніх навчальних закладів та навчання у військових ліцеях і
ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою .
Починаючи з 1998 року, усі ліцеї з посиленою військово-фізичною
підготовкою переходять на дворічний термін навчання (крім Львівського,
Чернігівського і Прикарпатського, які за рішенням засновників і далі
продовжували навчати юнаків протягом 3–4-х років). У 1999 році
затверджуються нові правила прийому до ліцеїв: залишається незмінним
обсяг вступних випробувань, спрощується процедура відбору кандидатів
для вступу.
Значні зміни в діяльність Київського військового ліцею внесла
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1998 року за № 764. З
метою увічнення пам’яті активного учасника визвольного руху за незалежність України Івана Богуна ліцею присвоюється його ім'я. Відтоді ліцей
почав називатися як Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. За цим
документом передбачалося також створення на базі Боярського
центрального дитячого клінічного санаторію структурного підрозділу
Київського військового ліцею для надання учням 8–9 класів загальною
кількістю 200 чоловік базової середньої освіти та оздоровлення 50 ліцеїстів
10–11 класів Київського військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Це був перший в Україні заклад базової загальної середньої освіти, створений під патронатом Президента України Л. Кучми та Міністра оборони О. Кузьмука, які 1-о вересня 1998 року урочисто його відкрили.
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У грудні 1998 року на нараді керівного складу системи військової
освіти була дана висока оцінка діяльності системи військової освіти.
Йшлося про те, що основні завдання (створення належних умов для
розбудови багатоступеневої системи підготовки військових фахівців,
відпрацювання Концепції військової освіти, завершення акредитації та
ліцензування) успішно виконано.
28 квітня 1999 року виходить Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною
підготовкою» [6], яке визначило порядок проведення загальноосвітньої та
військово-фізичної підготовки юнаків у ліцеї для подальшого вступу до вищих
військових навчальних закладів Міністерства оборони, Державного комітету
в справах кордону, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ і
військових навчальних підрозділів цивільних вищих навчальних закладів, що
готують військових фахівців, тобто закладів єдиної системи військової освіти;
встановило основні засади здійснення організації навчально-виховного
процесу, фінансово-господарської діяльності, вимоги до призначення на
посади педагогічного складу та управління ліцею.
11 травня 1999 року розпорядженням Президента України «Про
розширення мережі ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою» [9]
розпочався третій період розвитку ліцеїв військового спрямування. З метою
поліпшення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, чиї батьки були
учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або загинули при
виконанні службових обов’язків та дітей з багатодітних сімей, забезпечення
якісної підготовки молоді до вступу у вищі військові навчальні заклади
планувалося відкрити у встановленому порядку ліцеї з посиленою військовофізичною підготовкою в Автономній Республіці Крим, Закарпатській,
Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.
На жаль, фінансування Збройних Сил України в цей період
здійснювалося за остаточним принципом, хоча світова практика доводить,
що для забезпечення належного рівня збройних сил держава має витрачати
на національну оборону 3,0–3,2% валового внутрішнього продукту. Для Росії
цей показник становив 3,5%, Румунії – 3,5%, Польщі – 3,9%, а для України – у
1996 році 1,9%, у 1997 році – 1,6%. У 1999 році на потреби оборонного
відомства замість 3,1 млрд. грн. було виділено лише 1,7 млрд. грн.
Одночасно відбувалось і скорочення чисельності Збройних Сил (420 тис. осіб,
з яких 100 тис. – цивільні працівники) [3, 76].
Тож рішення про розширення мережі ліцеїв при збереженні за ними
головних завдань «виховання в ліцеїстів … любові до військової служби та
професії офіцера на основі військово-професійної орієнтації, підготовка
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фізично здорових, вольових осіб, спроможних переносити труднощі
військової служби» [6] і зазначеної в розпорядженні Президента мети
«…забезпечення якісної підготовки молоді до вступу у вищі військові
навчальні заклади» [9] за таких умов вступало у протиріччя. Цілком очевидно,
що при скороченні війська й кількості військових ВНЗ і наявної тенденції
падіння результативності вступу до них випускників ліцеїв, буде складно
досягти високої ефективності діяльності цих закладів. Разом із тим,
розпорядження Президента «Про розширення мережі ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою» сприяло профілактиці та подоланню таких
негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, як наркотизація і
алкоголізація, злочинність, бездоглядність та безпритульність, жебракування,
адже відкриття ліцеїв рятувало дітей, які з різних причин опинились у
складній життєвій ситуації.
Сьогодні кадетська освіта і виховання набувають особливої
популярності в Україні. Розповсюдженням цієї ідеї займається «Фонд
відродження кадетських корпусів в Україні». Станом на 2013 рік в Україні
функціонують два військові ліцеї, дев’ятнадцять ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою, дві кадетські школи та одна гімназія з
п’ятьма кадетськими класами.
На Сумщині також успішно функціонує подібний заклад. 21 вересня
2007 року рішенням Сумської обласної ради був створений комунальний
заклад «Сумський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені
І. Г. Харитоненка». У 2008 році відбувся перший набір ліцеїстів. Ліцей має
потужну навчально-матеріальну базу, яка дозволяє готувати юнаків до
подальшого навчання та військової служби. У 2010 році відбувся перший
випуск ліцеїстів. Із 103 випускників до вищих навчальних закладів вступило 96
ліцеїстів (56 осіб до вищих навчальних закладів силових структур, 26 осіб до
вищих навчальних закладів Міністерства оборони України). Указом
Президента України № 901 від 8 вересня 2011 року на базі Сумського ліцею з
посиленою військово-фізичною підготовкою імені І. Г. Харитоненка створено
державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою
«Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка, який сьогодні відомий далеко за
межами Сумщини.
Висновки. Проведений історико-педагогічний аналіз засвідчив
складний шлях становлення ліцеїв військового спрямування в незалежній
Україні. Кожен з трьох етапів розвитку зазначених закладів розпочинався
прийняттям відповідного нормативно-правового документу, який визначав їх
чисельність, підпорядкування та вносив значні корективи в організацію
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діяльності. Незважаючи на те, що процес відродження й розбудови ліцеїв
військового спрямування, починаючи з 1991 року і по сьогоднішній день,
відбувається в кризових політичних, соціально-економічних та культурних
умовах, безсумнівним залишається те, що кадетська освіта і виховання
залишаються найбільш досконалою системою цільової підготовки молоді до
державної служби як військового, так і цивільного спрямування.
Перспективний напрям подальших досліджень вбачаємо в аналізі
світового досвіду функціонування закладів військового спрямування.
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РЕЗЮМЕ
А. А. Поляничко. Генезис становления и развития лицеев военной
направленности в Украине.
В статье произведен историко-педагогический анализ процесса становления
и развития учреждений военной направленности в независимой Украине. Автором
выделено и охарактеризовано три этапа функционирования таких институций:
первый (24.08.91–13.06.96 гг.) – подготовительная работа по созданию лицеев
военной направленности, начальный период их деятельности; второй (14.06.96 –
11.05.99 гг.) – передача всех лицеев, кроме Киевского, в подчинение областных
государственных администраций и дальнейшее их развитие; третий (12.05.99 – и по
сегодня) – дальнейшее развитие сети лицеев военной направленности в Украине,
усовершенствование их деятельности.
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с усиленной военно-физической подготовкой, суворовское училище, военное
образование, Концепция военного образования, реформирование военного
образования, военная служба, государственная служба, офицер.
SUMMARY
A. Polyanychko. The genesis of formation and development of the military lyceum
orientation in Ukraine.
The article presents the historical and pedagogical analysis of the process of the
development of military lyceum orientation institutions in independent Ukraine. The author
describes three stages in the functioning of these institutions: the first stage (24.08.9113.06.96 years) – preparatory work for the creation of military lyceums, the initial period of
their activity; the second one (14.06.96 -11.05.99 years) – transferring all lyceums except
Kiev’s one, under the authority of provincial governors and their further development; the
third one (05.12.99 – even now) – further development of a network of military lyceum
orientation in Ukraine and improve their activity.
Creating a system of military high education of independent Ukraine, lyceums had to
become the institutions that were supposed to create a subsystem pre-university military
training. On the first stage, when they were subordinated under the Ministry of Defence, it
was in that way. But on the second stage, after the distribution of subordinated spheres,
subsystem collapsed: the lyceums of advanced military and physical training actually came
out of the Ministry of Defence of Ukraine influence. Further measures of reforming the
Armed Forces, primarily aimed at reducing the number of troops and the number of military
higher educational institutions, while increasing the number of schools came into conflict
with each other, which resulted in the increase of the negative trends connected with falling
of results entering pupils to the military high schools. On the third stage several conflicts
became obvious and the chief among them was the following: the number of high schools
graduates became bigger than the amount of places in military high schools.
The positive trend of recent years is that the Cadet education and training have
become more popular in Ukraine. Distribution of this idea is engaged by «The Renaissance
Fund cadet corps in Ukraine». There were two military high schools, nineteen schools with
advanced military and physical training, two cadet schools and one high school with five
cadet classes in Ukraine in 2013.
Key words: Cadet education and training, military lyceums, lyceums of advanced
military and physical training, military education, the reform of the military education, the
concept of military education, military service, public service, an officer.
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ПАТРІОТИЗМ ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ СУЧАСНОГО КИТАЮ
У статті проаналізовано проблему патріотизму як головну складову
національної ідеї, що стала основою реалізації мрії про «велике відродження» КНР.
Визначено сутність поняття «національна ідея» Китаю, яка вже тривалий час
перебуває в центрі підвищеної уваги науковців. З’ясовано, що включення елементів
патріотичного виховання в сучасний навчальний процес є обов’язковим. Доведено,
що патріотичне виховання сприяє зміцненню китайського суспільства, духовному
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зростанню кожного громадянина КНР та є основною складовою духовної культури
нації та водночас є вимогою до виховання нових людей – цілеспрямованих,
високоморальних, культурних та дисциплінованих.
Ключові слова: національна ідея, «китайська мрія», національний дух,
патріотизм, патріотичне виховання, програма патріотичного виховання, центри
патріотичного виховання, ефективність патріотичного виховання.

Постановка проблеми. Державотворчі процеси, що відбуваються в
незалежній Україні зумовлюють необхідність вирішення проблеми
виховання національно свідомих громадян, справжніх патріотів, відданих
Вітчизні, готових до плідної праці в ім’я рідного народу. Вивчення й
осмислення досвіду патріотичного виховання розвинених країн світу
сприятиме ефективному розв’язанню даної проблеми в Україні. Показовим
у цьому сенсі є китайське суспільство, яке має свої культурні традиції,
значні досягнення в галузі освіти, високорозвинену економіку тощо.
За останні роки на міждержавному рівні значно зросла кількість
контактів між КНР та Україною, свідченням чого є візити вищого
керівництва країн, укладання угод у різних галузях, зокрема освіти,
організація та проведення культурно-мистецьких заходів тощо. Серед
багатьох проблем сучасного Китаю провідною є й залишається проблема
патріотичного виховання, що активно розробляється педагогічною наукою
КНР. Категорія «патріотизм» у науковій літературі Китаю визначається як
одне з найглибших і стійких людських почуттів. Вивчення багаторічного
досвіду патріотичного виховання дітей і молоді Китаю має велике
значення для процесу гуманізації та демократизації освіти в Україні.
Аналіз досліджень і публікацій. Сьогодні в гуманітарній сфері
України під егідою НАПН України створено інститути Конфуція, завдання
яких полягає у вивченні педагогічної спадщини українських і китайських
учених у галузі освіти та виховання, ознайомлення з культурними та
національними традиціями Китаю.
Прикладом цього можуть служити наукові розвідки сучасних
українських науковців, а саме: Л. Калашник «Педагогічні засади родинного
виховання в китайській сім’ї», О. Шацької « Розвиток вищої педагогічної освіти
в Китаї (70-і рр. ХХ – початок ХХІ століття)», Н. Пазюри «Особливості розвитку
професійно-технічної освіти в Китаї (остання чверть ХХ століття)» та ін.
Практика вивчення та творчого впровадження надбань китайської
педагогіки в Україні дотепер залишається обмеженою. Окремі положення
щодо загальної системи освіти та системи підготовки педагогічних кадрів в
історичній ретроспективі знайшли своє відображення в роботах
О. Антиповського, Н. Боревської, В. Клєпікова, С. Маркова, О. Михайличенко,
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Н. Франчука та ін. Важливими й корисними з точки зору вивчення загальних
ідей та тенденцій китайської педагогічної думки в різні історичні періоди є
праці російських китаєзнавців М. Баранова, М. Боєнко, Т. Зєпанової,
Є. Моносзон та ін.
На актуальність наукових розвідок у цьому напрямі вказують роботи
Гао Чжанміня «Поліпшення засобів патріотичного виховання учнів», Ши
Сюіня «Патріотичне виховання студентської молоді у сучасних умовах»,
«Впровадження патріотичного виховання в освітній процес та характеристика
національного духу в новітньому періоді», Ян Ліня «Значення центрів
патріотичного виховання у процесі виховання учнівської молоді» тощо.
Мета статі – висвітлити проблему патріотизму як основу
національної ідеї сучасного Китаю.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема «національної
ідеї» в Китайській Народній Республіці довгий час залишаться в центрі уваги
науковців. На першій сесії Всекитайських зборів народних представників
(ВЗНП) 12-го скликання, що відбулася 17 березня 2013 року в КНР, новий
керманич країни Сі Цзіньпін окреслив пріоритетні завдання розвитку
держави на найближчі роки. Головна теза його промови – шляхи реалізації
концепції «китайської мрії», що стала національною ідеєю китайського
суспільства на перспективу. Він зазначив, що така мрія втілює в собі
національний дух патріотизму, дух реалізації реформ, що зорієнтовані на
національне відродження, побудову міцної держави. За його словами, до цієї
мрії слід йти китайським шляхом – шляхом соціалізму з китайською
специфікою, який є нелегким шляхом з тридцятирічним досвідом реформ 8.
На думку відомого політичного діяча КНР Сі Цзіньпіня, «у ході
здійснення «китайської мрії» розвивається дух Китаю – національний дух, в
основі якого лежить патріотизм. Це також дух епохи реалізації реформ,
спрямованих на національне відродження, побудову могутньої держави» 7.
Слід зазначити, що в різні історичні періоди сутність поняття
«національний дух» китайського народу мала різні значення. Так, у
китайських історичних джерелах поняття «національний дух» визначалось як
важлива духовна характеристика певного народу, яка була духовним
підґрунтям розвитку цього народу. Під впливом економічних і соціальних
перетворень, відродження та підйому Китаю проблема «національного духу»
поступово зростає. На думку видатного китайського діяча Цзян Цземіня,
«національний дух є великою духовною опорою нації. Народ, який не має
власного національного духу та високих моральних якостей, не здатний
протистояти викликам сьогодення [10]. Отже, упродовж усієї своєї історії
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китайський народ формував патріотичну єдність і потужний національний
дух, які сприяли прискоренню соціалістичної модернізації, впливали на
розвиток кращих національних традицій Китайської Народної Республіки.
Питання патріотизму та патріотичного виховання ґрунтовно
вивчаються китайськими науковцями. Одним із головних напрямів
педагогічних і соціологічних досліджень учених є проблема формування
патріотизму в дітей та молоді. Так, китайський педагог Юань Дейчен у
своїй книзі «Дослідження ідеології патріотичного виховання» (2002 р.)
здійснив ретельний аналіз праць видатних політиків щодо проблеми
патріотичного виховання та практичного втілення ідей патріотизму. У
дослідженні наголошується, що справжній патріот любить свою країну і
націю, оберігає історію своєї Батьківщини 5.
Варто зазначити, що завдяки прийняттю та затвердженню в 1994
році «Положення про патріотичне виховання», у якому мета патріотичного
виховання передбачає розвиток в учнів громадянськості та патріотизму як
найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей, у систему
освіти було впроваджено комплекс патріотичних заходів різного
спрямування, запропоновано форми й методи його здійснення 2.
Програма патріотичного виховання китайської молоді передбачає 3:
- реалізацію головного завдання партії щодо завершення модернізації
соціалізму;
- висвітлення історії китайського народу;
- вивчення культурних і національних традицій китайського народу;
- знання характерних національних особливостей Китаю;
- підтримку демократичної та соціалістичної законодавчої системи;
- захист національної безпеки;
- збереження національної єдності;
- пропаганду політики «мирного об’єднання», «одна країна, дві
системи» 7.
Згідно з «Положенням про патріотичне виховання» [9], основними
завданнями патріотичного виховання є: створення оптимальних умов для
ефективної системи патріотичного виховання, яка забезпечуватиме
виховання в учнів вірності Батьківщині, готовності гідно служити
суспільству й державі; формування у свідомості учнів патріотичних
цінностей, поглядів, шанобливого ставлення до історичного минулого і
традицій країни; формування та розвиток активної життєвої позиції тощо.
Для реалізації цих завдань рекомендовано шляхи здійснення
патріотичного виховання в навчальному процесі:
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- використання навчальних матеріалів, що сприяють підвищенню
почуття національної гордості;
- розробка матеріалів, зміст яких сприятиме зростанню рівня
патріотичної свідомості;
- підвищення ентузіазму при здійсненні патріотичного виховання;
- розробка сценаріїв позакласних і позашкільних заходів, зміст яких
зорієнтований на виховання патріотизму в дітей.
На офіційному сайті уряду КНР зазначено, що патріотичне виховання
в навчальних закладах буде ефективним за таких умов:
- зміст патріотичного виховання спрямований на формування
відповідних ціннісних орієнтирів у школярів;
- використання форм і методів організації активно-творчої патріотичної
діяльності учнів;
- удосконалення процесу управління системою патріотичного
виховання учнів;
- запровадження в практику інноваційних форм і методів організації
діяльності тощо [6].
Патріотичне виховання учнівської молоді сприяє зміцненню
китайського суспільства, духовному зростанню кожного громадянина КНР,
є складовою духовної культури нації та має суттєву підтримку з боку
державної влади. Єдність навчання, виховання та розвитку дитини в
навчально-виховному процесі, взаємодія в роботі педагогічного та
учнівського колективів навчального закладу, поступове включення учнів у
суспільно-громадську діяльність значно сприяють саморозвитку та
самовдосконаленню особистості учнів [5].
На думку китайських науковців Юань Дечена та Лю Цина, безсумнівним
є той факт, що патріотизм виступає ідеологічною основою соціалізму, а
соціалістичне будівництво потребує наявності патріотичного духу 7.
Відповідно до «Положення про патріотичне виховання» [9], у Китаї
існує безліч національних, провінційних та муніципальних Центрів
патріотичного виховання, зокрема, пам’ятки культури, що знаходяться під
охороною держави, різноманітні музеї, меморіали, будинок пам’яті героїв
революції, історичні пам’ятні місця та будівлі, які мають великий виховний
потенціал у напрямі патріотичного виховання учнівської молоді 3.
Останнім часом у Китаї проводилося багато масових театралізованих
шоу, спектаклів, національних свят, зокрема: Олімпійські Ігри, парад до 60річчя КНР та Шанхайська виставка ЕКСПО-2010. Усі ці заходи активно
пропагують національну ідею Китаю, впливають на формування в
учнівської молоді громадянської свідомості.
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Висновки. Таким чином, ґрунтовний аналіз науково-педагогічної
літератури, періодичних видань, електронних ресурсів дозволяє зробити
висновок, що впродовж своєї історії китайський народ сформував
потужний національний дух, в основу якого покладено патріотизм. У
сучасному Китаї існує ефективна система патріотичного виховання, яка
залучає до цінностей китайської цивілізації, сприяє формуванню у
громадян кращих рис національного характеру. Китайські вчені
відзначають, що «національний дух» виступає формою суспільної
свідомості та буття, які, у свою чергу, є відображенням суспільного життя,
основою національної культури. Для нації національний дух витікає з
багатовікової історії країни, характеризує національну самосвідомість,
мобілізує внутрішню міць народу, дозволяє реалізовувати ідеї соціалізму з
китайською специфікою і здійснити мрію про «національне відродження».
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РЕЗЮМЕ
Е. С. Резниченко. Патриотизм как основа национальной идеи современного
Китая.
В статье проведен анализ проблемы патриотизма как основной
составляющей части национальной идеи, которая лежит в основе реализации
мечты о «великом возрождении» КНР. Определена сущность понятия
«национальная идея» Китая, которая уже длительное время находится в центре
пристального внимания ученых. Определено, что внедрение элементов
патриотического воспитания в современный учебный процесс является
обязательным. Доказано, что патриотическое воспитание способствует
укреплению китайского общества, духовному росту каждого гражданина КНР,
является основой духовной культуры нации и в то же время является условием для
воспитания нового поколения – целеустремленного, высокоморального, культурного
и дисциплинированного.
Ключевые слова: национальная идея, «китайская мечта», национальный дух,
патриотизм, патриотическое
воспитание, программа патриотического
воспитания,
центры
патриотического
воспитания,
эффективность
патриотического воспитания.
SUMMARY
K. Reznichenko. Patriotism as the main part of Chinese national idea.
In this article the author tries to address a research question on what effects Chinese
patriotic education has on national spirit of China. Guided by the research question, this
article particularly looks at the impacts of patriotic education in People’s Republic of China.
By reviewing the existing literature on Chinese national idea, the author identified
that national spirit and patriotism are main parts of it. For many Chinese, patriotism is
essentially identical with socialism because building socialism with Chinese characteristics
has been officially justified as a common task for all Chinese and is the main theme of
patriotism in today’s China. A theme of «national idea» in People’s Republic of China is in
center of enhanceable attention.
The content of Chinese patriotic education is wide-ranging with Chinese tradition and
history and national unity and territorial integrity. The functions, or the goals of patriotic
education mainly cover the following aspects: 1) patriotic education contributes to the
maintenance of territorial integrity, national unity, and national pride; 2) patriotic education
is a vehicle for transmissing knowledge and appropriate attitudes about international
relation; 3) patriotic education fulfills a function of maintaining the socialist system and state
legitimacy; patriotic education performs a progressive function, encouraging contributions to
China’s program of development and modernization.
Chinese youth is taken the focus of patriotic education, and is targeted by television,
movies, music, dramas, arts and stories which use rich and vivid imagery to provide patriotic
education to young people.
Patriotic education is instrumental in strengthening of Chinese society, spiritual growth of
every citizen of People’s Republic of China, is the basic component of spiritual culture of nation
and at the same time is a requirement for education of new people – purposeful, moral, cultural
and disciplined. The features of patriotic education of young people in China are providing the
personality oriented approach to students and using different organizational forms and teaching
methods. Realization of socialist ideas with Chinese characteristic and patriotism will enable to
realize a dream about a «national revival».
Key words: national idea, «Chinese dream», national spirit, patriotism, patriotic
education, patriotic education program, centers of patriotic education, effectiveness of
patriotic education.
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УДК371.4Макаренко Система Макаренко
К. Ю. Ткаченко
Харківський національний педагогічний
університет ім. Г. С. Сковороди

ПІДГОТОВКА ВИХОВАНЦІВ ДО ЖИТТЯ В КОМУНІ
ІМ. Ф. Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ А. С. МАКАРЕНКА
У статті розглядаються теоретичні засади підготовки вихованців до
життя в комуні ім. Ф. Е. Дзержинського в педагогічній спадщині А. С. Макаренка, а
також можливості використання здобутків минулого в сучасних умовах.
Проаналізовано завдання та методи виховання, які включала в себе підготовка
молодих людей у комуні ім. Ф. Е. Дзержинського, а саме: систематичне шкільне
виховання, праця на виробництві, продуктивна праця як рушійна сила виховання,
отримання зарплати, корисний відпочинок. Автор стверджує, що чергування
розумової та фізичної праці позитивно діяло на вихованців, а в процесі трудової
діяльності в них вироблялися цінні психофізичні якості.
Ключові слова: виховання у комуні ім. Ф. Е. Дзержинського, підготовка до
самостійного життя, комунари, педагогічний досвід А. С. Макаренка, трудова
терапія, перспектива завтрашнього дня.

Постановка проблеми. У зв’язку з розгортанням державних програм
соціально-педагогічного змісту останнім часом стає актуальним розгляд
педагогічних і виховних технік минулого. У сучасних умовах, коли
актуальними є проблеми сирітства, дитячої бездоглядності та безпритульності, особливої уваги вимагають заклади інтернатного типу, їх
переорієнтація на спеціалізовану, поглиблену підготовку для всебічного виховання, а також поліпшення організації навчально-виховного процесу в них.
Одним із варіантів розвитку та вдосконалення виховання дітей і
молоді в загальноосвітніх навчальних закладах, закладах інтернатного типу
є звернення до національного освітньо-виховного досвіду, що допоможе
краще обрати шляхи вирішення даної проблеми. Педагогічна спадщина
А. С. Макаренка є цінним практичним досвідом, у підготовці вихованців до
життя, а саме – в діяльності комуни ім. Ф. Е. Дзержинського.
Аналіз актуальних досліджень. Окремі аспекти діяльності вихованців в
комуні ім. Ф. Е. Дзержинського розглядалися в літературі, яка торкалася
питання трудового виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка.
Питанням дитячої продуктивної праці у виховній системі А. С. Макаренка
займалися такі науковці, як Т. К. Ахаян, Р. М. Бескин, М. Д. Виноградова,
Л. Ю. Гордин, М. П. Павлова, А. Г. Тер-Гевондян, А. А. Фролов. Саме
А. А. Фролов зазначив у своїх дослідженнях, що А. С. Макаренко першим
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приступив до педагогічно-обґрунтованого й комплексного вирішення
виробничих, господарсько-фінансових і організаційних питань діяльності
колективу навчально-виховного закладу. Також цікавими є дослідження
таких українських науковців з роботи комуни ім. Ф. Е. Дзержинського, як
М. В. Гриньова, С. С. Невська, М. П. Ніжинський, М. Д. Ярмаченко та ін. У
Німеччині Г. Хіліг видав цілу серію архівних матеріалів із діяльності колонії
ім. М. Горького та комуни ім. Ф. Е. Дзержинського.
Мета нашої статті полягає в тому, аби проаналізувати теоретичні
засади щодо підготовки вихованців до життя в комуні ім. Ф. Е. Дзержинського
в педагогічній спадщині А. С. Макаренка та розглянути можливості
використання здобутків минулого в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. Комуна імені Ф. Е. Дзержинського була
не зовсім звичайним виховним закладом. У ній знаходилися не просто
колишні хулігани та злодії, безпритульні та бездомні, а й майбутні вчителі,
директори шкіл, лікарі, інженери-конструктори, видатні поети, художники
й інші творчі люди. Ця комуна, створена майже 90 років тому, мала виховні
механізми й педагогічні ідеї, що набагато випереджали свій час. Навіть
сучасні колонії для неповнолітніх злочинців або будинки-інтернати не
досягали таких видатних результатів на цьому терені.
Секрет цієї величезної ефективності виховної роботи залежав,
передусім, від керівництва комуни. А. С. Макаренко, який очолював комуну
ім. Ф. Е. Дзержинського з моменту її створення, здійснив справжній прорив у
методиці виховання неповнолітніх правопорушників. Він успішно поєднав у
своїх педагогічних відносинах з вихованцями колонії, здавалося б, абсолютно
несумісні речі – теорію та практику, трудову терапію та свободу дій, повагу й
розуміння. А. С. Макаренко – далеко не єдиний педагог, який займався
проблемами виховання, навчання і, звісно, підготовкою вихованців до життя,
але він, мабуть, один із небагатьох, хто займався ними цілком успішно з
даним контингентом населення, та ще у важкий, післяреволюційний час.
Комуна ім. Ф. Е. Дзержинського ГПУ України відкрилася у грудні 1927
року поблизу Харкова, очолити яку чекісти (на особисті кошти яких було
споруджено будинок-палац комуни), запропонували вже з весни
A. C. Макаренко (на посаді завідувача комуною він був затверджений ще 20
жовтня). Правління комуни звернулося 8 лютого 1928 в Український НДІ
педагогіки (УНІІП) із проханням дати свій висновок щодо проекту організації
виховної роботи, який A. C. Макаренко представив у вигляді «Операційного
плану педагогічної роботи трудовий комуни ім. Ф. Е. Дзержинського» та
«Конституції» комуни [4].
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Скоріше
за
все,
комуну
ім. Ф. Е. Дзержинського
можна
охарактеризувати як «закритий заклад професійно-трудового навчання й
виробництва», який крім того, займався перевихованням (реабілітацією,
соціалізацією та колективізацією) дітей-правопорушників.
Виховання й підготовка молодих людей до самостійного життя в
комуні ім. Ф. Е. Дзержинського включала в себе певні завдання, тому ми і
розглянемо їх.
Одним з основних принципів було систематичне шкільне навчання.
При переході, по суті, від мануфактурного до заводського виробництва
зросли вимоги до персоналу, тобто до колоністів. Заповнити прогалини в
знаннях у цей час допомагали школи, які працювали в колонії з перших
днів її існування, а на початку 30-х рр. ХХ ст. були створені та спеціалізовані
робітфаки (прообраз сучасних ПТУ).
У своєму досвіді А. С. Макаренко успішно поєднував розумову працю з
фізичною. Як відомо, згодом комунари навчалися в загальноосвітній школі
чотири години на молодших і п’ять годин на старших класах, а з 4:00
працювали на виробництві з новітнім технічним обладнанням [3]. Але звісно,
що вирішальним значенням у становленні нової людини мала освіта.
Навчання в школі для всіх комунарів було обов’язковим. Кожен новий
вихованець у перші ж дні зараховувався в шкільну групу відповідно до своїх
знань. Чергування, господарські роботи, наряди не звільняли вихованців від
відвідування школи. Робота на виробництві, розвиваючи й загартовуючи
багато необхідних рис характеру, збагачувала вихованців виробничими
навичками та цінними знаннями. А. С. Макаренко всіляко розширював освітні
ідеали вихованців. Прагнення колоністів до вступу на робітфак червоною
ниткою проходить через всю «Педагогічну поему», яка повною мірою
допомагає нам зрозуміти сутність виховання А. С. Макаренко.
Наступним головним аргументом А. С. Макаренка на користь
виховання є праця, як рушійна сила виховання. Він уважав, що не можна
побудувати правильні міжособистісні відносини без постійної трудової
згуртованості та взаємної робочої відповідальності колективу. «Це
правильне ставлення полягає не тільки в тому, що кожна людина віддає
свої сили суспільству, а й у тому, що вона і від інших вимагає того ж, що
вона не хоче поруч із собою переносити життя дармоїда. Тільки участь у
колективній праці дозволяє людині виробити правильне, моральне
ставлення до інших людей – споріднену любов і дружбу по відношенню до
всякого трудвника, обурення й засудження стосовно ледаря, до людини,
яка ухиляється від праці» [2].
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У комуні ім. Ф. Е. Дзержинського всі вихованці були розподілені по
виробничим загонам, склад яких був точно визначений кількістю робочих
точок у тій чи іншій майстерні. Загін мав не тільки виробниче, а й побутове
значення. З виробничих загонів щотижня виділялася певна кількість
комунарів для робіт із самообслуговування. Виключно виробничими
осередками були робочі бригади, на які поділено загін. Вихованці
молодшого віку були зведені в 3 запасних загони й у більшості своїй були
зайняті на роботах із самообслуговування [4, 34].
Надалі, у зв’язку з розгортанням сільськогосподарських робіт, були
організовані зведені загони. Зведені загони як тимчасові організації, що
складаються з вихованців первинних загонів, мали вивести колоністів з
обмеженого кола ремісничих інтересів і включити їх у загальний потік
колективної праці. Зведені загони послужили прекрасним засобом
виховання організаційних навичок, оскільки вони очолювалися в більшості
випадків рядовими колоністами, що здобували в ролі командирів досвід
керівної роботи. Завдяки свідомому відношенню до поставленої мети
всяка робота виконувалася колоністами весело й бадьоро. Цю піднесеність
духу в праці А. С. Макаренко визначав словом «мажор», надавши йому
значення тієї високої політичної свідомості, яка служить джерелом
життєрадісності справжньої людини [4, 37].
Ще однією з важливих складових А. С. Макаренко вважав отримання
зарплати, адже це було важливою подією в житті його вихованців, тому він
особисто здійснював видачу грошей, щоб мати можливість робити
необхідні роз’яснення й навіювання.
Вихованці привчалися цінувати працю і дбайливо ставитися до
грошей, координувати особисті та громадські інтереси. А. С. Макаренко
величезне значення надавав уведенню заробітної плати комунарам як
виховного засобу, про це можна судити хоча б на підставі того, що згодом
він вважав за потрібне включити це питання у свою «Методику організації
виховного процесу» у формі програми педагогічного спостереження.
Зарплата комунарів – це велика педагогічна проблема, що отримала
теоретичне обґрунтування та практичне здійснення у виховній системі
А. С. Макаренко не просто окремим пунктом, а в комплексі з іншими
виховними діями; тільки комплексним впливом різних факторів можна було
успішно провести соціалізацію та реабілітацію колективу подібного роду.
Піклуючись про трудове виховання колоністів, А. С. Макаренко не
забував і про відпочинок. Щорічні літні походи були в житті комунарів
найбільш радісною подією. Сприймаючи їх як відпочинок і розваги,
296

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

комунари, звичайно, навіть не підозрювали про те, яке величезне виховне
значення надавав цим походам А. С. Макаренко. Безпосереднє знайомство з
Батьківщиною, з історичними місцями, будівництвом великої країни
активізувало юнацькі патріотичні почуття й переконання, які з роками
навчання і роботи ставали невіддільною частиною світогляду комунарів [4,
35]. Організовуючи своїх вихованців для подолання всіх труднощів,
пов’язаних із переїздами, табірно-похідним життям, начальник комуни знав,
яким могутнім фактором культурно-політичного, соціального зростання та
фізичного гарту комунарів були походи.
Вихованці А. С. Макаренка – учасники Великої Вітчизняної війни – усі
говорять про те, що ці тренування багато в чому сприяли їх підготовці до
найважчих напружень, неминучим на фронті. Комунари проводили свій
літній відпочинок, який завжди давав їм нові знання, багатий досвід і
тренування, які не можна було отримати в повсякденному трудовому житті в
комуні [1, 68]. Адже А. С. Макаренко вчив комунарів не тільки добре
трудитися, а й розумно відпочивати.
Висновки. Тому не дивно, що творчі пошуки А. С. Макаренко привели
його до можливості використання нестандартних схем навчання, які були так
необхідні у важких і непередбачуваних умовах колонії. У ті роки не кожна
дитина мала можливість отримати якісну освіту, багато хто не мав
систематичної шкільної підготовки, та й взагалі, навіть не вміли читати й
писати. Бригадно-лабораторний метод навчання був єдиною можливістю
дати хоч якусь освіту. Сьогодні величезна цінність теорії та практики
А. С. Макаренка полягає в тому, що він сформулював низку важливих ідей у
галузі педагогіки: зв’язок виховання з життям, багатосторонній вплив на
відносини за допомогою діяльності, різноманіття внутрішньоколективних і
міжколективних відносин. Звідси маємо такі висновки, що виховання в
комуні ім. Ф. Е. Дзержинського було дуже конструктивним, незважаючи на
проблеми суспільства того часу. Соціалізація та реабілітація комунарів за
системою А. С. Макаренка виконувалася на 80–90% [5].
Чергування розумової та фізичної праці позитивно діяло на вихованців;
у процесі трудової діяльності в них вироблялися цінні психофізичні якості.
Наявність колективної перспективи підвищувала інтерес комунарів до праці.
Продуктивна праця залучала комунарів відчути її результати. В умовах
комуни продуктивна праця була вирішальним чинником прилучення
колишніх безпритульних дітей до трудової діяльності взагалі. Принаймні з
оволодінням робочої спеціальності, у комунарів росла й міцніла впевненість
у невороття минулого життя, та у матеріальному благополуччі після виходу з
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комуни. У продуктивній праці вихованці комуни набували спеціальні робочі
навички та вміння, знайомилися на практиці з технологією матеріалів,
опановували елементарними відомостями з техніки та організації
найпростішого виробництва.
Ідеї А. С. Макаренка – майбутнє педагогіки й виховання. Він
основоположником сучасної теорії та методики виховання. Тільки за
допомогою його досвіду, опорою на його спадщину можна створити
ефективну виховну систему, яка працюватиме в наш час. Розвиваючи
господарство, організовуючи економічну освіту, залучаючи вихованців до
участі у плануванні перспектив, у організації виробництва й керуванні ним –
ми виховуємо в молодих людей почуття відповідального самостійного
господаря, а все це потрібно вихованцям зараз у сучасному світі.
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РЕЗЮМЕ
К. Ю. Ткаченко. Подготовка воспитанников к жизни в коммуне
им. Ф. Э. Дзержинского в педагогическом наследии А. С. Макаренко.
В статье рассматриваются теоретические основы подготовки
воспитанников к жизни в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского в педагогическом наследии
А. С. Макаренко, а также возможности использования достижений прошлого в
современных условиях. Проанализированы задачи и методы воспитания, которые
включала в себя подготовка молодых людей в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского, а
именно: систематическое школьное воспитание, работа на производстве,
продуктивный труд как двигательная сила воспитания, получение зарплаты,
полезный отдых. Автор утверждает, что перемена умственного и физического
труда положительно действовала на воспитанников, а в процессе трудовой
деятельности у них вырабатывались ценные психофизические качества.
Ключевые слова: воспитание в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского, подготовка к
самостоятельной жизни, коммунары, педагогический опыт А. С. Макаренко,
трудовая терапия, перспектива завтрашнего дня.
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SUMMARY
K. Tkachenko. Preparing pupils for life in a commune named after F. E. Dzerzhynsky
in pedagogical heritage of A. S. Makarenko.
The article deals with the theoretical basis of preparation of pupils for life in a
commune named after F. E. Dzerzhinsky in A. S. Makarenko pedagogical heritage, and also
considers the possibility of using the achievements of the past in the present conditions. The
tasks and methods of education, which comprize training of young people in the commune
named after F. E. Dzerzhinsky are analyzed.
A. S. Makarenko creative pursuits led him to the possibility of using innovative
training schemes, which were so necessary in difficult and unpredictable conditions of the
colony. In those years, not every child had the opportunity to receive a quality education,
many had no systematic training at school, and do not even know how to read and write. The
existing methods did not help. Today, a great value of theory and practice have A. S.
Makarenko’s ideas in the field of pedagogy: the relationship of education to life, impact on
multilateral relations through activities and diversity of relations inside the collective and
between collectives relations.
The change of mental and physical labor had positive impact on pupils, in the course of
employment they develop valuable psychological and physical qualities. A. S. Makarenko
increased the prospects of collective interest of communards to work. Productive work attracted
the Communards because they felt the results. In terms of productive labor commune was the
first condition to convince former street children to work at all. At least with the mastery of labor
specialization in Communards grew and matured conviction not to return to past life, and
material well-being after leaving the commune. In productive labor commune pupils acquired
specific job skills, got familiar with the technology in practice, using materials mastered basic
information on techniques and simple organization of production.
A. S. Makarenko’s ideas - the future of pedagogy and education. He is the founder of
the modern theory and methods of education. Only through his experience, drawing on his
legacy can create an effective educational system that will work out today. Developing the
economy, organizing economic education , attracting pupils to participate in the planning
prospects in the organization of production and management of it – we form in young people
a sense of self- responsibility of the owner, which pupils require in the modern world.
Key words: education in a commune named after F. E. Dzerzhynsky, preparation for
independent life, communards, pedagogical experience of A. S. Makarenko, labortherapy,
outlook of tomorrow.

УДК 378.147
О. О. Туляков
Державний вищий навчальний заклад
«Українська академія банківської справи НБУ»

РОБОТА У «МАЛИХ ГРУПАХ» – ЕФЕКТИВНА ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ (З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ЛОГІКА»)
У статті подано характеристику роботи в «малій групі» як форми організації
навчальної діяльності студентів на семінарському занятті. Представлено порядок
організації такої групи, умови забезпечення її оптимальної роботи, вказано на
специфіку такого виду діяльності. Твердження обґрунтовуються прикладами з
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практики викладання курсу «Логіка» у формі вирішення задач. Виокремлено та
визначено зміст навчальної, виховної, розвиваючої та контролюючої функцій, котрі
виконує форма роботи «малих груп» у пізнавальному процесі.
Ключові слова: «мала група», навчальна задача, інтерактивне навчання,
рівень знань, групова робота, ефективна форма, формування групи, функція
організації роботи у «малій групі».

Постановка проблеми. У контексті організації забезпечення рівня
знань студентів сучасних вітчизняних вищих навальних закладів, котрий
відповідає державним стандартам, науковці відпрацьовують і
впроваджують ефективні форми роботи на практичних заняттях.
Одна з таких форм, використання якої, на нашу думку, сприятиме
вирішенню поставленої проблеми, є організація роботи над вирішенням
навчальних задач у «малих групах». Це твердження обґрунтовується
наступними аргументами.
Сучасна студентська академічна група складається з осіб різного рівня
підготовки. Працюючи тільки з «активом», тобто тими, хто успішно
оволодіває матеріалом та бере активну участь у роботі на семінарі, педагог
ризикує «втратити» частину студентів, які пасивно працюють та не засвоюють
матеріал належним чином. При груповій роботі студенти високого рівня
впливають на своїх товаришів, підвищуючи їх рівень.
Використання запропонованої групової роботи сприяє вирішенню
задачі забезпечення необхідного рівня концентрації уваги на семінарському
занятті. На жаль, значна кількість студентів сучасних вітчизняних вищих
навчальних закладів не осмислюють належним чином матеріал. Зокрема,
спостерігається виголошення студентами матеріалу із сумнівних джерел
мережі Інтернет. При цьому не надаються відповіді щодо змісту
використаних термінів та їх значення в контексті розгляду відповідного
питання. При такій відповіді (точніше це назвати імітацією відповіді)
концентрація уваги групи на навчальному матеріалу зводиться нанівець.
Матеріал майже не засвоюється, оскільки відсутні предмети для його
обговорення та осмислення. Групова робота дає змогу уникнути таких
негативних явищ, оскільки група, вирішуючи поставлену задачу, не
виголошує матеріал, а творчо опрацьовує його.
Додамо також, що у процесі занять у групах студенти привчаються до
самостійного мислення, формують і виражають власну думку, вносять
пропозиції щодо правильної відповіді.
Аналіз актуальних досліджень. У педагогічних дослідженнях робота в
малих групах розглядається в контексті розробки ефективних інтерактивних
методів навчання. Найбільше ця форма використовується під час розробки
тренінгового
навчання.
У
роботах
А. З. Кіктенко,
О. І. Пометун,
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С. Г. Крамаренко, А. С. Нісімчук та інших дослідників розглянуті питання щодо
способів формування групи, постановки задач, розподілу ролей, контролю за
роботою групи. Визнається ефективність такої форми роботи при засвоєнні
складних теоретичних дисциплін. Однак більшість досліджень присвячені
організації роботи «малих груп» у школах. Найбільше досліджена ця
проблематика у зв’язку з її використанням на уроках математики [4].
Ефективність вирішення задач взагалі та задач з логіки зокрема
визнають усі дослідники цієї проблематики. Так, Е. Резерфорд, А. Ейнштейн,
Д. Пойа вказували, що задачі не тільки забезпечують оптимальне засвоєння
знань, але й формують здатність до оригінального мислення, уміння не тільки
вивчати, але й досліджувати предмети та явища [5].
Правила побудови, способи організації вирішення та функції задачі
розглянуті в роботах В. В. Давидова, С. Л. Рубинштейна, В. К. Демиденко,
Л. М. Фрідмана. У роботах, зокрема, вказується, що така форма
опрацювання матеріалу є засобом цілеспрямованого формування знань,
реалізації навчальних методів, засобом зв’язку теорії та практики, носієм
дій, адекватних змісту [6].
Мета статті – схарактеризувати роботу в «малих групах» на прикладі
вирішення задач курсу «Логіка», довести її ефективність і визначити функції.
Виклад основного матеріалу. Сутність запропонованої форми
організації семінарського заняття полягає в такому. Академічна група
студентів поділяється на «малі групи» у складі 4–5 осіб. До їх складу
включаються студент-відмінник, студенти середнього рівня та студент,
який засвоює матеріал на високому рівні. Здійснюється відповідне
розташування в аудиторії. Усім групам педагог пропонує вирішити різні за
змістом задачі. Надається відповідний час для їх вирішення у формі
спільного обговорення варіанту відповіді та підготовки доповідача, який
цю відповідь виголосить аудиторії. При цьому важливо забезпечити участь
усіх членів групи у вирішенні задачі, дотримання черговості у виборі тих,
хто представляє варіант відповіді.
Важливо вказати, що студенти відрізняються не тільки рівнем знань,
але й відповідними психологічними ознаками, стилями мислення, формами
поведінки тощо. Групова форма організації занять утворює унікальний
навчальний колектив зі своїм специфічним мікрокліматом, котрий
однозначно сприятиме вирішенню задач забезпечення належного рівня
засвоєння матеріалу. Тож групи повинні бути мішаними не тільки за
інтелектуальною ознакою, але й з урахуванням інших ознак. Так, в одну групу
можна включити студентів із протилежними темпераментами, здібностями,
різними рівнями творчої активності й іншими суперечливими ознаками.
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Потрібно також забезпечити наявність у кожній групі довідкової
літератури. Це пов’язано з тим, що специфіка вирішення задач з логіки
полягає у формуванні правильної відповіді виключно шляхом коректного
використання термінів. А зміст вказаних термінів можна з’ясувати у разі
ознайомлення з їх науковими визначеннями. До рекомендованої для
використання при вирішенні задач літератури належать тлумачні словники,
спеціалізовані словники, енциклопедії. Значну користь приносить
використання джерел мережі Інтернет, у якій оперативно можна знайти
наукове визначення понять та іншу необхідну для вирішення задачі
інформацію.
Педагогу потрібно правильно налаштувати студентів на роботу в
складі «малої групи». А саме:
- членам групи потрібно працювати над вирішенням поставлених
задач, не відволікаючись на зайві теми;
- учасникам обговорення потрібно вміти вислуховувати думку своїх
товаришів і коректно аналізувати її;
- доказ точки зору повинен здійснюватися за правилами логічного
доказу та спростування тези;
- запитання й відповіді до товаришів ставляться за відповідними
логічними правилами побудови запитань і відповідей;
- кожен член групи може просити допомоги у тлумаченні змісту
незрозумілих термінів, у наданні додаткової аргументації
запропонованого варіанту вирішення задачі;
- кожен член групи зобов’язаний надати допомогу тим, хто про неї
просить.
Потрібно уникнути суб’єктивного ставлення до формування групи,
використовуючи відповідні методи формування за принципом випадковості.
Нами протягом тривалого періоду апробована форма роботи малих
груп у процесі вирішення задач курсу «Логіка». Вирішення логічних задач у
формі роботи «малих груп» було обрано головною формою організації
семінарських занять з логіки. Саме такий шлях забезпечував належний
рівень засвоєння доволі непростих теоретичних положень курсу. Це
зумовлене специфікою філософського знання, яка полягає в тому, що
ефективне засвоєння інформації здійснюється на ступені абстрактного
пізнання. Так, розуміти та використовувати поняття, судження й умовивід
саме як логічні форми, можливо мислячи абстрактно в належній мірі.
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Досвід організації практичних занять у такий спосіб дає підстави виділити навчальну, виховну, розвиваючу та контролюючу функції, котрі виконує
така форма в пізнавальному процесі. Визначимо зміст вказаних функцій.
Навчальна функція полягає у високому рівні засвоєння студентами
матеріалу. Як вже зазначалося, вирішення логічної задачі у групах
забезпечує зв’язок абстрактного й чуттєвого пізнання. Порівняльний аналіз
рівня знань у академічних групах, де проводилися семінарські заняття з
логіки у формі колективного вирішення задач, та у групах, де матеріал
розглядався тільки теоретично, засвідчив значний ефект організації малої
групи як форми навчання.
Досвід організації роботи «малих груп» переконливо засвідчив
наявність виховної функції. У студентів активно розвивається почуття
колективізму, повага до товаришів, здатність до взаємодопомоги,
толерантність, лояльне ставлення до думки товариша. Мала група за змістом
діяльності є аналогічною трудовому колективу, який, як відомо, є вищою та
найважливішою для будь-якого суспільства формою соціальної інтеграції.
Важливо вказати, що становлення вказаних моральних якостей є наслідком
наполегливою цілеспрямованої роботи по засвоєнню навчального матеріалу.
Спільна мета (правильно вирішити логічну задачу) не тільки об’єднує
студентів, але й зумовлює вияв їх найкращих етичних якостей.
Розвиваюча функція виражається у формуванні в студентів украй
важливих для використання в навчальному процесі та майбутньої
професійної діяльності вмінь. До найважливіших з них ми відносимо
вміння здійснювати ментальний експеримент у процесі вироблення
варіантів вирішення задач, синтезувати й аналізувати інформацію, логічно
правильно виражати власні думки у процесі підготовки доповіді та її
виголошення, оцінювати думки інших, коректно будувати доказ власних
суджень і спростовувати судження опонента.
Насамкінець, контролююча функція групової роботи виражається у
двох аспектах: взаємоконтролі членів групи та зовнішньому контролі, котрий
здійснюється у процесі оцінки відповіді групи аудиторією та викладачем.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, нами
охарактеризована робота педагога вищої школи у формі організації «малих
груп» на прикладі вирішення задач курсу «Логіка», доведена ефективність
використання вказаної форми, визначені її функції. Перспективи подальших
досліджень вбачаються в розробці й упровадженні роботи в «малих групах»
у процесі викладання інших дисциплін, передбачених планами та
навчальними програмами вищих навчальних закладів.
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РЕЗЮМЕ
О. О. Туляков. Работа в «малых группах» – эффективная форма обеспечения
необходимого уровня знаний (из опыта преподавания курса «логика»).
В статье характеризуется работа в «малой группе» как форма организации
учебной деятельности студентов на семинарском занятии. Представлены порядок
организации такой группы, условия обеспечения ее оптимальной работы,
указывается на специфику такого вида деятельности. Утверждения
обосновываются примерами из практики преподавания курса «Логика» в форме
решения задач. Выделяются и определяются содержание учебной, воспитательной,
развивающей и контролирующей функций, которые выполняет форма работы
«малых групп» в учебном процессе.
Ключевые слова: «малая группа», учебная задача, интерактивное обучение,
уровень знаний, групповая работа, эффективная форма, формирование группы,
функция организации работы в «малой группе».
SUMMARY
O. Tulyakov. Working in «small groups» - an effective form of achieving the required
level of knowledge (from the experience of teaching the course «logic»).
We prove the efficiency of a practical lesson in the form of the organization of «small
groups». Using of this form gives you an opportunity to focus the students, to generate
independent thinking, to provide the required level of knowledge. As an example of the
«small groups» the author uses his experience of solving logical problems at the seminars.
In the educational research work in «small groups» is considered in the context of the
development of interactive teaching methods.
The greatest amount of research examines the «small group» in connection with
mathematics lessons at school. All scientists recognize efficiency objectives to ensure the
necessary level of knowledge. However, the Ukrainian pedagogical science has no studies of
«small groups» as a form of work in higher education. In this article we make an attempt to
solve this problem.
We propose to divide the academic group of students into a «small group» of 4-5
persons. Their composition must include different mining damage and psychological type
students. The groups are encouraged to ensure educational and reference books. The teacher
should provide optimal work within the group. In particular, the students should help each
other, they must behave tolerantly, in the correct form ask questions and answer them.
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The author proves the effectiveness of the «small group». He uses his experience
teaching the course «Logic». The academic group was divided into groups of a few people.
The teacher offered to solve the logical task. The “small group” successfully solved this
problem. In the process of solving the problem the students showed a high level of
intellectual activity, interest in solving the problem, the willingness to help a friend.
Intellectual development of the students positively influenced the individuals who knew the
subject not well enough.
The theoretical generalizations and experience in organizing activities of «small
groups» gives the reason to distinguish their functions. The article characterizes the content
of the training, educational, developing and controlling functions.
The training function is related with a high level of knowledge. The logical task connects
sensual and abstract knowledge. The function of education is reflected in the formation of
important moral qualities. The function involves the ability to develop creative thinking, the
ability to prove and disprove thoughts. The teacher controls the students’ knowledge.
The prospects for further research is to develop and implement the ways of working in
«small groups», in particular, the implementation of the study subjects in Ukrainian universities.
Key words: a «small group», a learning task, interactive learning, knowledge, a
group work, the efficiency of a form, the formation of the group, the function of the
organization of a «small group».

УДК 37.015:376.68
Н. В. Ушакова
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ
АУДІЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Статтю присвячено актуальній науково-методичній проблемі організації
навчання аудіювання іноземних студентів. У статті здійснено аналіз наукових
досліджень навчання аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, визначено основні
труднощі, з якими зустрічається іноземний студент під час аудіювання лекції зі
спеціальності, розглянуто сучасні погляди на особистісно-діяльнісні засади мовної
підготовки. Автор визначає шляхи оптимізації мовної підготовки в узгодженні
пізнавального стилю студента та навчального стилю викладача, в побудові
навчання аудіювання з урахуванням не тільки його діяльнісної структури та
психологічних механізмів, але й рівнів формування вмінь аудіювання.
Ключові слова: аудіювання, діяльнісна структура, ієрархія аудитивних умінь,
мовленнєва діяльність, особистісно-діяльнісний підхід, пізнавальні стратегії,
психологічні механізми, труднощі навчання аудіювання.

Постановка проблеми. Процеси інформатизації та інтелектуалізації
суспільства, загальні тенденції глобалізації у світі і, як результат, підвищені
вимоги до нового покоління фахівців обумовлюють інноваційні зміни в
сучасній
освіті.
Інтелектуальний
потенціал
професіоналів
є
«найважливішим чинником прогресивного розвитку суспільства» [3, 18].
Для студентів професійна освіта є першою сходинкою кар’єрного
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зростання, засобом підвищення їх власної конкурентоспроможності на
ринку працевлаштування. Засвоєння знань, умінь та навичок у професійній
галузі – головна складова підготовки фахівця, яка реалізується в навчальнопізнавальній діяльності студента.
В останні роки зростає кількість іноземців, які здобувають професійну
освіту в українських ВНЗ. Найбільш привабливим залишається нефілологічний
напрям освіти, а мовою навчання обирається російська. Базова національна
освіта іноземців, які прибувають на навчання за напрямом «Підготовка до
вступу в ВНЗ України», має певні відмінності від українською за змістом,
організацією освітнього процесу, що часто стає причиною недостатнього
рівня підготовки за обраним профілем. Навчання на підготовчому факультеті
має на меті адаптувати іноземця до подальшого здобуття професійної освіти
нерідною мовою, скоригувати рівень предметних знань. Особливістю
педагогічної системи «довузівської» підготовки О. І. Суригін бачить у тому, що
навчання здійснюється нерідною мовою студентів у нерідному
соціокультурному середовищі [10, 14]. Мова виступає засобом оволодіння
знаннями, орієнтованими на певну професійну галузь. Отже, результативність
навчально-пізнавальної діяльності студентів як на довузівському, так і на
вузівському етапі визначається рівнем сформованості мовленнєвих умінь.
В українських ВНЗ навчально-професійне спілкування студентівіноземців здійснюється в різних формах навчальних занять, серед яких лекція
залишається домінуючою. О. С. Кузіна, І. О. Зимня та В. П. Павлова
наголошують, що слухання лекцій є специфічно студентською формою
діяльності, яка реалізується таким видом мовленнєвої діяльності, як
аудіювання [6, 36].
Аналіз актуальних досліджень. Навчання мовленнєвої діяльності та
аудіювання як її виду висвітлюється науковцями з різних сторін. Психологопедагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності визначено в роботах
Л. С. Виготського,
П. Я. Гальперина,
М. В. Давер,
О. М. Леонтьєва,
А. К. Маркової, С. Л. Рубінштейна, Н. Ф. Тализіної, И. С. Якіманскої та ін.
Психолінгвістичні засади навчання нерідної мови досліджувались у роботах
В. О. Артемова, М. І. Жинкіна, І. О. Зимньої, О. О. Леонтьєва, О. Р. Лурії,
О. М. Соколова, лінгвометодичні основи навчання російської мови як
іноземної
студентів-нефілологів
досліджувалися
Т. О. Вишняковою,
Н. Д. Гальсковою, Т. І. Капітоновою, О. Д. Митрофановою, Ю. І. Пасовим,
А. М. Щукіним, науково-методичні засади створення посібників із
формування вмінь мовленнєвої діяльності – А. Р. Арутюновим,
М. М. Вятютнєвим, Н. І. Гез, Е. Ю. Сосенко, Н. І. Ушаковою. Лінгводидактичні
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характеристики наукового тексту були розроблені М. М. Кожиною, Н. А. Метс,
О. Д. Митрофановою, Т. Б. Одинцовою, логіко-смислова структура та
лінгвістичні характеристики наукового тексту висвітлювалися Т. І. Дрідзе,
К. І. Мотиною, Н. В. Піротті та ін.
Широке коло інтересів дослідників свідчить про важливість усіх
аспектів аудіювання як виду мовленнєвої діяльності для здійснення
навчально-професійної комунікації, втім проблема навчання аудіювання
наукової лекції студентів-іноземців на початковому етапі залишається
актуальною. Успішність навчання іноземного студента-першокурсника
значною мірою залежить від його здатності розуміти лекційний матеріал
професійно орієнтованих дисциплін.
Аудіювання лекційного матеріалу ускладнюється для студентаіноземця першого курсу через недостатній рівень володіння мовою,
несформованість аудитивних умінь та навичок. Складність для іноземця
сприйняття інформації на слух у звичайному для носія мови темпі, повна або
часткова відсутність регламентування мовних засобів лектором,
неможливість повторення незрозумілої інформації, особлива структурна
композиція наукового аудіотексту потребують послідовної та системної
роботи на підготовчому факультеті. Тому навчання аудіювання студентівіноземців є актуальною науковою проблемою.
Метою статті є висвітлення актуальних завдань навчання аудіювання
студентів-іноземців на початковому етапі вивчення російської мови як
іноземної.
Виклад основного матеріалу. Психологічні механізми, що
забезпечують аудіювання, та його діяльнісна структура обумовлюють
доцільність вибору особистісно-діяльнісного підходу до навчання
аудіювання. І. О. Зимня трактує особистісно-діяльнісний підхід як єдність
особистісної та діяльнісної складових у педагогічній діяльності. Особистісний
підхід передбачає, що психічні процеси розглядаються як такі, що належать
конкретній людині. Діяльнісний підхід вимагає від викладача визначити
навчальні завдання, навчальні дії, через які реалізуються ці завдання,
організувати виконання дій на основі певного операційного механізму та
певного алгоритму [6, 35]. Тому науковець визначає як особистісноорієнтований особистісно-діяльнісний підхід, що розглядається з позицій
того, хто навчається. В центрі уваги знаходиться організація навчання
особистості: її цілі, мотиви, психологічні та когнітивні особливості.
В організації навчально-пізнавальної діяльності передбачається, що
викладач співвідносить свою діяльність з потребами, мотивами,
інтелектом студента, враховує його національні, вікові, особистісно307
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психологічні особливості [11, 31]. Як зазначає І. О. Зимня, завданням
викладача є організація та управління навчальною діяльністю студента,
орієнтування його діяльності на досягнення бажаного результату під час
вирішення ним спеціально організованих навчальних завдань різного
ступеню складності, метою яких є засвоєння студентом предметних знань,
практичних умінь, навичок, розвиток його особистості в цій діяльності та у
спілкуванні з іншими людьми [6, 186].
В управлінні навчально-пізнавальною діяльністю студента здобуття
знань повинно розглядатися не як самоціль, а як сходинка до розвитку
особистості студента з наданням вибору в освітньому процесі (змісту, виду,
форм, способів, обсягів, темпу індивідуальної або групової діяльності, позиції
та ролі особистості) [11, 46]. Навчання має ґрунтуватися на минулому
особистому досвіді студента-іноземця та враховувати особистісні смисли,
якими він користується для усвідомлення й застосування знань. Пізнавальний
стиль студента та навчальний стиль викладача мають бути узгоджені в
освітньому процесі.
Тому актуальним завданням викладача є вивчення індивідуальних
способів пізнання, комунікативних, навчальних і метакогнітивних стратегій
студента (планування, саморегуляція, використання аналогій, синонімії,
перефразування, самооцінювання, вибіркова увага тощо) [11, 52]. На думку
М. В. Давер, урахування й розвиток стратегій засвоєння рідної мови та
мови-посередника студента (наприклад, французької для значної кількості
арабських студентів) прискорює подолання труднощів, пов’язаних із
дефіцитом мовних ресурсів та забезпечення безперервності комунікації на
початковому етапі навчання [2, 76].
Основи
діяльнісного
підходу
сформульовані
в
роботах
Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна, О. М. Леонтьєва, які розглядали
особистість у якості суб’єкту, що формується та розвивається в діяльності та
визначає характер цієї діяльності. Основні положення теорії діяльності були
сформульовані О. М. Леонтьєвим. Розгляд категорії діяльності у психології
базується на вихідному положенні про її особистісний і суспільний характер.
Науковець зазначає, що діяльність у всіх її різноманітних формах, у
різноманітних умовах її здійснення не можна розглядати відокремлено від
суспільних відносин, бо поза суспільних відносин діяльність окремого
реального індивіда не може існувати.
Життя кожної людини складається із сукупності або системи, ієрархії
діяльностей, що змінюють одна одну та спрямовані на задоволення певних
потреб. Одну діяльність від іншої відокремлює її предмет, який і надає їй
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певну спрямованість. Отже, предмет є дійсним мотивом діяльності. Мотив
може буди як реальним, так і ідеальним, що існує тільки в уяві, в думці.
Мотив перестає існувати в разі задовільнення потреби, діяльність
припиняється або перетворюється на іншу, яка має інший предмет.
У сучасній педагогіці виокремлюють кілька груп мотивів: навчальнопізнавальні, які спонукають особистість виявляти інтерес до знань,
застосовувати свої інтелектуальні здібності, сприяють формуванню
самостійної пізнавальної активності, та соціальні, що спонукають до
навчання як шляху власного самоствердження в суспільстві, особистого
благополуччя, поліпшення форми свого існування [9, 112].
Навчальна діяльність є активним, творчим процесом, що існує
внаслідок виникнення пізнавальної потреби, яка спрямована на предмет –
певну галузь знань. Продукт навчально-пізнавальної діяльності спочатку
формується у свідомості людини як бажаний результат. Психічний образ
продукту повинен існувати так, щоб суб’єкт був спроможний діяти в напрямі
досягнення цього образу: управляти власною діяльністю, порівнюючи образ
із проміжними результатами. Навчально-пізнавальна діяльність реалізується
низкою дій, кожна з яких має проміжну ціль, підпорядковану загальній та
спрямовану на її досягнення. Кожна дія реалізується низкою операцій, які є
способами та засобами досягнення цілі та визначаються залежно від
конкретної ситуації та обставин.
Структура діяльності має динамічний характер, що забезпечує
можливість трансформації її ієрархічних одиниць: автоматизм дій призводить
до їх переходу в операції, а ускладненість певної дії – до її подрібнення на
кілька окремих дій. Формування дії полягає у створенні її психічного образу –
перенесенні дії в розумовий план діяльності суб’єкта. Головною
характеристикою процесу формування дії є її усвідомленість. У свою чергу,
усвідомлена діяльність вимагає від студента сформованості вмінь планувати,
організовувати, критично оцінювати власні дії та досягнення тощо [6, 70]. Цей
факт забезпечує можливість поетапного та послідовного осмисленого
формування операцій, дій у навчально-пізнавальній діяльності.
У сучасній методиці аудіювання визначається як рецептивний вид
мовленнєвої діяльності, смислове сприйняття усного повідомлення, що
складається з одночасної ідентифікації мовної форми та розуміння змісту
висловлювання [1, 25]. Труднощі цього процесу пов’язані з індивідуальними
особливостями функціонування психічних механізмів, які здійснюють
аудіювання. Сприйняття усного повідомлення супроводжується найбільшою
порівняно з іншими видами мовленнєвої діяльності психічною напругою та
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активною розумовою діяльністю студента. Аудіювання залежить від
сформованості психофізіологічних механізмів, які функціонують у тісному
зв’язку й обумовлюються один одним: короткострокова та довгострокова
пам’ять,
механізми
вірогідного
прогнозування,
внутрішнього
проговорювання, ідентифікації понять, селекціонування мовленнєвого
потоку, адаптації тощо.
Серед них, як дуже важливу для перебігу аудіювання, слід визначити
короткострокову пам’ять, яка відповідає за утримання в свідомості
звукової послідовності до її розпізнавання, осмислення й переходу в
довгострокову. Довгострокова пам’ять, на думку М. І. Жинкіна, зберігає
результати пізнання дійсності людиною, має необмежений обсяг і
дозволяє зберігати інформацію протягом життя [5, 69].
Механізм вірогідного прогнозування дозволяє, почувши початок слова,
словосполучення, фрази, спрогнозувати їх закінчення. Робота цього
механізму значною мірою визначається мовленнєвим та мовним досвідом
слухача. Цей механізм формується спочатку засобами рідної мови, а тому
студент-іноземець, який бере участь у іншомовній навчально-професійній
комунікації та не має достатнього досвіду у спілкуванні, відчуває значні
труднощі у висуванні прогнозів. Ці труднощі пов’язані з лінгвістичними
характеристиками повідомлення: фонетичними, лексичними, граматичними.
Смислове сприйняття лекційного повідомлення відповідає його
розумінню. Розуміння виникає внаслідок роботи механізму осмислення,
сутність якого полягає в тому, що певна звукова послідовність
виокремлюється слухачем із мовленнєвого потоку в разі встановлення
відповідності звукової послідовності смислу. Обсяг послідовності відповідає
звуку, слову, словосполученню, реченню, тексту. Несформованість
фонетичних, лексичних, граматичних навичок змушує слухача розділити
мовленнєвий потік на окремі звукові відрізки, що не мають закінченого
змісту: звуки, склади, окремі слова. Одночасне сприйняття повідомлення та
його осмислення відповідає автоматичному розпізнаванню мовної форми та
зосередженості на розумінні смислу, отже, свідчить про достатній рівень
функціонування сприйняття.
Групування кількох відрізків інформації в більший і встановлення
смислу нового цілого призводить до формування укрупненої одиниці
сприйнятої інформації, що збільшує обсяг оперативного запам’ятовування.
Науковці виокремлюють механізм ідентифікації понять, перекодування, що
ототожнює звукові сигнали з еталонами, які зберігаються в довгостроковій
пам’яті. Оскільки звуковий образ є первинним в оволодінні мовою, то
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встановлення звукових і артикуляційних відповідностей визначається
роботою механізму внутрішнього промовляння. Відомо, що внутрішнє
промовляння має розгорнутий характер під час сприйняття нової,
незрозумілої
інформації,
бо
встановлення
звуко-артикуляційних
відповідностей не є одночасним [8, 185].
На думку Л. П. Клобукової та І. В. Михалкіної, викладачеві слід
приділити увагу формуванню механізму селекціонування, який полягає у
здатності студента відокремлювати корисний звуковий сигнал, що несе
інформацію, від перешкод, особливо, під час лекції, та розвитку механізму
адаптації, що допомагає сприйняттю мовлення людей із різними
голосовими параметрами однаково успішно [7].
Аудіювання має діяльнісний характер, який проявляється у фазовій
структурі, його вмотивованості та спрямованості на задовільнення
пізнавальних потреб студента засобами іноземної мови та власних
когнітивних стратегій.
Особливістю першої – спонукально-мотиваційної фази аудіювання –
є те, що провідним мотивом даної діяльності студента є комунікативнопізнавальна потреба. Мотиваційна складова значною мірою визначається
діяльністю іншого учасника комунікації – лектора, бо метою аудіювання є
відновлення та розуміння думки лектора [6, 179].
Під час другої – аналітико-синтетичної фази аудіювання – відбувається
перцептивно-смислова обробка аудіоінформації – смислове сприйняття
повідомлення: від первинного, іноді помилкового розуміння, через
аналітичну обробку інформації, яка здійснюється на основі особистісного
мовного досвіду, до остаточного встановлення смислу повідомлення у
відповідності до ситуації спілкування. Цю фазу забезпечує операційний
механізм, який містить операції внутрішнього оформлення чужої думки:
відбору, порівняння, установлення внутрішніх понятійних відповідностей,
смислових зв’язків.
Третя фаза є виконавчою. Її результатом є продукт аудіювання –
умовивід, який формується у свідомості суб’єкта. Аудіювання має
специфічний результат – це розуміння або нерозуміння мовленнєвого
повідомлення. Він може реалізуватися в іншому виді діяльності тієї самої
людини, наприклад, як відповідне мовлення, вербальна чи невербальна
реакція згоди-незгоди тощо. Головною особливістю аудіювання є його
внутрішня реалізація, що ускладнює координування діяльності аудитора з
боку викладача.
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Навчання аудіювання містить три рівня: рівень формування
перцептивної бази, рівень розвитку аудіювання як виду мовленнєвої
діяльності, рівень оволодіння усним спілкуванням [4, 30]. Оволодіння
перцептивною базою аудіювання служить основою для формування вмінь та
навичок аудіювання як мовленнєвої діяльності. Воно містить формування
артикуляційних навичок і мовленнєвого слуху. Метою даного етапу є
формування й розвиток механізмів сприйняття звуку, складу, слова,
словосполучення, речення, мікротексту. Розвиток мовленнєвого слуху
передбачає розвиток як фонетичного, так і інтонаційного слуху. Формування
загальних умінь аудіювання на другому етапі повинно забезпечити
можливість спілкування студента іноземною мовою. Навчання на цьому етапі
відбувається на матеріалі зв’язних текстів обмеженого обсягу та складності.
Результатом другого етапу навчання має бути здатність студентів повно й
точно розуміти нескладні усні повідомлення, визначати смисловий центр
фрази, виокремлювати головну та другорядну інформацію, розділяти текст на
смислові частини, виявляти позицію автора до фактів повідомлення. Етап
роботи, відповідний до реальної комунікації, вимагає від студента здатності
брати участь у спілкуванні в ролі аудитора, а також здатності визначати
комунікативний намір того, хто говорить. Зазначені рівні обумовлюють
розвиток один одного й утворюють ієрархічну систему.
Формування вмінь аудіювання є поетапним і послідовним процесом,
кінцевою метою якого є формування здатності сприймати іншомовне
мовлення в реальних умовах комунікації у відповідності до мети
спілкування – засвоєння лекційного матеріалу дисциплін професійного циклу.
Навчання аудіювання потребує дотримання послідовності в процесі
формування вмінь та навичок даного виду мовленнєвої діяльності за умови
переходу від елементарних до більш складних, від легких до більш важких.
Висновки. Навчання аудіювання повинно відбуватися з урахуванням
психологічних особливостей та діяльнісної структури даного виду
мовленнєвої
діяльності.
Рівень
сформованості
зазначених
психофізіологічних механізмів суттєво впливає на успішність аудіювання.
Навчання аудіювання лекцій за спеціальністю неможливо без формування
активної та самостійної позиції студента в навчанні. Організація та,
особливо, самоорганізація діяльності студента є впливовим фактором
успішності навчання. Особистісно-діяльнісний підхід до навчання
аудіювання повинен забезпечити врахування психологічних характеристик
особистості, задоволення комунікативно-пізнавальних потреб студентівіноземців. Розробка моделі формування вмінь аудіювання іноземних
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студентів на початковому етапі вивчення російської мови як іноземної з
урахуванням психологічних особливостей і діяльнісної структури цього
виду мовленнєвої діяльності є напрямом подальшого дослідження.
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РЕЗЮМЕ
Н. В. Ушакова Реализация личностно-деятельностного подхода в обучении
аудированию иностранных студентов.
Статья посвящена актуальной научно-методической проблеме организации
обучения аудированию иностранных студентов. В статье проведен анализ научных
исследований обучения аудированию как виду речевой деятельности, определены
основные трудности аудирования лекций по специальности, рассмотрены современные
взгляды на личностно-деятельностные основы языковой подготовки. Автор видит
пути оптимизации языковой подготовки в согласовании познавательного стиля
студента и обучающего стиля преподавателя, в построении обучения аудированию с
учетом не только его деятельностной структуры и психологических механизмов, но и
уровней формирования аудитивных умений.
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Ключевые слова: аудирование, деятельностная структура, иерархия
аудитивных умений, речевая деятельность, личностно-деяльностный подход,
познавательные стратегии, психологические механизмы, трудности обучения
аудированию.
SUMMARY
N. Ushakova. Realization of Personality-Active Approach in Teaching Listening to
Foreign Students.
The article is dedicated to the scientific and methodological problem of organization
of teaching listening to foreign students. The article analyzes the scientific research of
teaching listening as a type of speech activity, the main difficulties in listening lectures on
specialty are determined.
After analyzing the modern views on personality-active bases of training, the author
concludes that harmonization of student’s cognitive style and teacher’s training style in the
educational process is absolutely necessary. In particular, teacher’s task is seen in the study of
student’s individual methods of learning; communicative, learning and metacognitive strategies.
Relying on the results of psychological and educational research of the activity, the
author characterizes phases of listening and highlights their features. The article analyzes the
psychological mechanisms that ensure success of this type of speech activity. In particular,
such mechanisms significantly affecting the effectiveness of listening are singled out:
probabilistic forecasting, short-term and long-term memory, concepts identifying
mechanism, speech stream segmentation, breeding and adaptation.
The author suggests to consider three levels of teaching listening in the educational
process: the level of perceptual base formation, development of listening as a type of speech
activity, the mastery of oral communication. Perceptual base mastering represents forming
of articulation skills and speech hearing, development of sound/ word/ phrase perception
mechanisms. Formation of general listening skills should enable students to communicate in
a foreign language. At the stage of real communication the following abilities are developed:
to participate in communication as an auditor, to determine the communicative purpose of
the speaker. Listening levels are interdependent and form a hierarchical system.
According to the author, the selection of listening phases and levels can become the
activity basis for building an effective method of teaching listening to foreign students.
Key words: listening, activity structure, listening skills hierarchy, speech activity,
personality-active approach, cognitive strategies, psychological mechanisms, difficulties in
teaching listening.
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РОЗДІЛ VІI. ІННОВАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З
ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
УДК 378.147:51
О. О. Васько, К. В. Соловйова
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

МЕТОДИ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ В МЕДИКО-МАТЕМАТИЧНІЙ
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті висвітлюється проблема використання методів активного
навчання в методико-математичній підготовці майбутніх учителів початкових
класів. Наголошується, що їх використання сприяє формуванню позитивного
ставлення студентів до майбутньої професії, формуванню активної позиції щодо
професійного самовдосконалення й саморозвитку. Розкрито сутність і здійснено
класифікацію методів активного навчання. Особливістю статті є те, що на
конкретному предметному матеріалі продемонстровано реалізацію таких методів
активного навчання, як розігрування ролей і ділова гра.
Ключові слова: активні методи навчання, імітаційні методи, не імітаційні
методи, розігрування ролей, ділова гра, мотивація, методико-математична
підготовка, майбутні вчителі початкових класів.

Постановка проблеми. Глобальні перетворення в суспільстві, нові
соціально-економічні умови, швидкі темпи зростання інформації, а також
входження України до європейського освітнього й наукового простору диктує
українському суспільству нові вимоги щодо якості й універсальності
підготовки
випускників
вищої
школи.
Необхідність
підготовки
висококваліфікованих випускників, які будуть успішно конкурувати на
світовому ринку праці, вимагає від вищих навчальних закладів нових
ефективних підходів до навчання студентів. Такі підходи мають бути
спрямовані не лише на оволодіння особистістю необхідними навичками
майбутньої професійної діяльності, а й сприяти розвитку та творчій
самореалізації особистості протягом усього життя.
Проблема якості підготовки майбутніх учителів початкових класів в
умовах реформування вищої та загальної середньої освіти є надзвичайно
актуальною. Зміни, які відбуваються в Україні, зумовлюють створення
адекватних соціально-педагогічних умов, викликають необхідність
проектування й упровадження нової моделі навчання, розробки та
практичної реалізації ефективних методів навчання. Такими є методи
активного навчання. Як зазначають науковці (О. В. Зарукіна, Н. А. Логінова,
315

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

М. М. Новик, І. В. Шумова та ін.), використання активних методів навчання
сприяє позитивному ставленню студентів до майбутньої професії, виявленню
активності в засвоєнні професійних знань і вмінь, формуванню активної
позиції щодо професійного самовдосконалення й саморозвитку.
Аналіз актуальних досліджень. Безперечний інтерес для дослідження
проблеми використання методів активного навчання в підготовці майбутніх
учителів початкових класів становлять роботи, пов’язані з вирішенням
питання застосування методів навчання у вищій школі. Так, у роботах
С. І. Архангельського,
О. В. Барабанщикова,
І. І. Кобиляцького,
Ю. М. Колюткіна,
Л. І. Рувінського,
С. І. Самигіна,
С. Д. Смірнова,
Л. Д. Столяренка, Ю. Г. Фокіна та ін. методи навчання представлені як
компонент педагогічної системи ВНЗ.
Значення окремих методів у розвитку творчих здібностей і
нестандартного мислення студентів досліджували М. М. Бірштейн,
М. Г. Гарунов, В. І. Загвязінський, І. А. Рудакова, М. В. Фелєр та ін. Окремі
аспекти активізації пізнавальної самостійності студентів у навчальному
процесі
розкриті
в
публікаціях
Д. О. Єршова,
А. М. Саранова,
П. І. Підкасистого, З. П. Трофімова та ін.
Як засвідчує аналіз науково-педагогічної літератури, на сьогодні є низка
досліджень, що стосуються методів активного навчання як засобу
професійної підготовки студентів у вищій школі, як способу реалізації
діяльнісного підходу в освітньому процесі (Ю. С. Арутюнов, А. А. Бадаєв,
З. А. Баришнікова,
Г. Г. Братцева,
А. О. Вербицький,
В. М. Вергасов,
Л. В. Лезова, Т. Г. Моісеєнко, Ю. Е. Шаболін та ін.).
Проте проблема використання методів активного навчання в
методико-математичній підготовці майбутніх учителів початкових класів
залишається недостатньо дослідженою. Зокрема, повністю не встановлено
структурно-логічну конструкцію і функціональну спрямованість методів
активного навчання; не визначено їх теоретичні основи й використання в
методико-математичній підготовці майбутніх учителів початкових класів.
Постає потреба в розробці й теоретичному обґрунтуванні технології
виокремлення й реалізації методів активного навчання в організації
навчальної діяльності студентів.
Мета статті – розкрити сутність методів активного навчання та їх
реалізацію в методико-математичній підготовці майбутніх учителів
початкових класів.
Виклад основного матеріалу. Термін «методи активного навчання»
з’явився у 80-х роках ХХ століття в школах ділових ігор і активних методів
навчання, діяльність яких була спрямована на ознайомлення викладачів,
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керівників підприємств і вищих навчальних закладів з теоретичними
розробками ділових та імітаційних ігор і набуття ними практичного досвіду
проведення нетрадиційних методів і форм навчання.
В. М. Кругліков зазначає, що активні методи навчання – це методи,
які спонукають студентів до активної розумової та практичної діяльності в
процесі оволодіння навчальним матеріалом [7]. Активне навчання
передбачає використання такої системи методів, яка спрямована головним
чином не на подання викладачем готових знань, їх запам’ятовування та
відтворення, а на самостійне оволодіння студентами знаннями й уміннями
в процесі активної розумово та практичної діяльності.
А. О. Вербицький, інтерпретуючи сутність цього поняття, зауважує,
що активне навчання являє собою перехід від переважно
алгоритмізованих, програмованих форм і методів організації дидактичного
процесу до розвивальних, проблемних, дослідницьких, пошукових, що
забезпечують виникнення пізнавальних мотивів та інтересів, умов для
творчості в навчанні [3].
В. Я. Ляудіс виділяє серед сучасних активних методів навчання три
групи, які використовуються з метою спрямованого формування різних видів
пізнавальної діяльності та форм мислення, зокрема: методи програмованого
навчання, методи проблемного навчання, методи інтерактивного
(комунікативного) навчання [9, 53]. Науковець наголошує, що кожний із
методів виник як спроба подолання обмеженості традиційних методів
навчання, а також тих обмежень, які породжувалися активним методом.
Вона виділяє «інструментарій дій», які на її думку, визначають сутність даного
методу та окреслюють межі його впливу як засобу управління процесом
розвитку пізнавальної діяльності студентів. Так, метод програмованого
навчання характеризується дозованим кроком програми, алгоритмом;
проблемного навчання – проблемною ситуацією, типами проблемних
ситуацій, евристичною програмою; методам інтерактивного навчання
властиві колективні дискусії, навчально-ділові ігри, сценарії та партитури
діалогів і полілогів процесі колективного вирішення проблем.
В. І. Лозова, С. Т. Золотухіна та В. М. Гриньова вважають диспут,
дискусію, мозкову атаку, аналіз конкретних педагогічних ситуацій, рольові
та ділові ігри активними методами навчання в педагогіці вищої школи [8,
63]. Розв’язання педагогічних задач методом мозкової атаки, на думку
Л. І. Бондарчука та Е. І. Федорчука, є ефективним шляхом формування у
студентів уміння взаємодіяти в колективі [2, 52].
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О. М. матюшкін обґрунтував необхідність використання активних
методів у всіх видах навчальної роботи студентів, увів поняття діалогічного
проблемного навчання [10].
В. Я. Платов та В. В. Подіновський зауважують, що активні методи
навчання сконструйовані на свідомому створенні напруженої, часто
конфліктної ситуації, що змушує учнів приймати рішення для досягнення
заданої мети в умовах неповноти наданої їм інформації, обмеженості
матеріальних і часових ресурсів, а в деяких випадках – і при протидії з боку
керівництва гри або інших її учасників [4].
Д. М. Кавтарадзе зазначає, що дискусії, рольові, імітаційні ігри
називаються ативними методами навчання тому, що дозволяють занурити
вихованців у активне контрольоване спілкування, де вони проявляють
свою сутність і можуть взаємодіяти з іншими людьми [6].
До особливостей методів активного навчання відносять [5, 5]:
цілеспрямовану активізацію мислення, коли той, хто навчається,
вимушений бути активним незалежно від його бажання; доволі тривале за
часом залучення тих, хто навчається, у навчальний процес; самостійне
творче вироблення рішень, підвищений ступінь мотивації й емоційності
тих, хто навчається; інтерактивний характер.
Найчастіше методи активного навчання поділяють на імітаційні та
неімітаційні.
Імітаційні методи – форми проведення занять, у яких навчальнопізнавальна діяльність побудована на імітації професійно діяльності [1]. До
імітаційних методів належать неігрові, зокрема аналіз конкретних
ситуацій, імітаційні вправи, а також ігрові методи – ділова гра,
розігрування ролей, ігрове проектування [5; 7].
До не імітаційних належать традиційні форми занять: проблемна
лекція, практичне заняття, лабораторна робота, семінар і тематична дискусія,
дипломна й курсова роботи, виробнича практика, науково-практична
конференція, науково-дослідна робота студентів, групова консультація.
У методико-математичній підготовці майбутніх учителів початкових
класів використовували, як імітаційні, так і не імітаційні активні методи
навчання. Не імітаційні методи, а саме: проблемна лекція, практичне заняття,
лабораторна робота, семінар і тематична дискусія, дипломна й курсова
роботи, виробнича практика – спрямовані на формування фундаментальних
фахових знань, виховання високої наукової культури, імітаційні методи,
зокрема ділова гра, розігрування ролей, ігрове проектування – більшою
мірою спрямовані на формування мотивації учіння.
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Розглянемо можливий варіант використання таких ігрових
імітаційних активних методів навчання, як розігрування ролей і ділова гра
в методико-математичній підготовці майбутніх учителів початкових класів.
Мета розігрування ситуацій у ролях полягає у визначенні власного
ставлення до конкретної життєвої чи виробничої ситуації, набутті досвіду
поведінки в подібній ситуації шляхом виконання «ролі», яка є близькою до
реальної професійної ситуації. Цей метод дозволяє навчатися через досвід
та аналіз почуттів, імітує реальність шляхом «проживання ситуації в ролі»,
яка дісталася та надає можливість діяти «як насправді». Студенту
пропонується поводитись і розігрувати свою роль, моделюючи власну
реальну поведінку, якщо це ситуації, у яких він уже побував, або
імпровізувати, уявляючи себе в пропонованій ситуації.
На семінарському заняття з методики викладання математики за
темою «Початковий курс математики як навчальний предмет. Аналіз нової
програми з математики 1–4 класів» ігровий метод активного навчання
розігрування ролей було реалізовано через прес-конференцію.
Для проведення заняття було обрано прес-секретаря, журналістів,
доповідачів (викладач може виступати в ролі пасивного спостерігача або
журналіста, якщо необхідно спрямувати студентів у потрібне русло).
На обговорення було винесено такі питання:
1. Завдання і зміст методики початкової математики.
2. Зв’язок методики математики з іншими науками (педагогікою,
психологією та систематичним курсом математики).
3. Математика в системі початкового навчання.
4. Сучасні вимоги до програми і підручників з математики для
початкових класів.
5. Аналіз нової програми з математики 1–4 класів.
Показове викладання.
Прес-секретар: Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми зібралися
для того, щоб обговорити складну і між тим дуже важливу тему:
«Початковий курс математики як навчальний предмет. Аналіз нової
програми з математики 1–4 класів». Сьогодні будуть розглянуті питання
(зачитує питання).
Отже, розпочинаємо нашу роботу. Прошу до слова доцента,
кандидата педагогічних наук Демиденко Анну Іванівну.
Доповідач: Добрий день! У наш час, у період бурхливого науковотехнічного прогресу зросла роль математики, а тому набула великого
суспільного значення математична освіта. Методика викладання того або
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іншого предмета виходить із загальних принципів педагогіки в розробці
форм і прийомів навчальної роботи, зумовлених змістом і специфічними
особливостями цього предмета.
Методика математики визначає мету й завдання навчання математики,
принципи побудови та зміст програми і підручників, розглядає організацію,
методи і прийоми навчання й виховання, умови найкращого засвоєння знань
з цієї дисципліни з найменшою затратою зусиль і часу. Методика викладання
математики належить до циклу педагогічних наук.
Знання методики допомагає вчителю в організації навчального
процесу та сприяє оволодінню майстерністю викладання предмета. Дякую
за увагу.
Прес-секретар: Дякуємо за виступ! Прошу Ваші питання до
доповідача.
Журналіст: Дякую за надане слово. Петренко Валерія, журнал
«Освіта України». Скажіть, будь ласка, у зв’язку зі змінами соціальноекономічних умов, змін у системі освіти України чи потребує методика
викладання математики докорінних перетворень і яких саме?
Доповідач: дякую за запитання. Звичайно, все, що відбувається нашій
державі й поза її межами впливає і на таку невеличку складову наукового
простору, як методика викладання математики і потребує постійних змін і
перетворень.
Прес-секретар: отже, підсумовуючи сказане, можна зробити
висновок, що методи і зміст початкового курсу математики невідривно
пов’язані зі змінами, які відбуваються в суспільстві. Переходимо до
наступного питання.
Для практичного заняття з методики викладання математики за
темою «Організація математичних олімпіад» було обрано ігровий метод
активного навчання «ділова гра». Такий вибір зумовлений тим, що
застосування ділових ігор під час навчання дає змогу максимально
наблизити навчальний процес до практичної діяльності, урахувати реалії
сьогодення, приймати рішення в умовах конфліктних ситуацій, відстоювати
свої пропозиції, розвивати в учасників гри колективізм та відчуття
команди, отримати результати за досить обмежений час. У спеціально
створених умовах студент «проживає» найрізноманітніші життєві ситуації,
які дають йому змогу сформувати світогляд, відстояти власну позицію.
На початку заняття було встановлено правила гри, згідно яких
студенти академічної групи поділяються на чотири групи. На першому
етапі вони виконують ролі шкільних учителів, яким завуч школи доручив
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підготувати олімпіадні завдання з математики для учнів початкових класів.
Кожна з чотирьох груп готує завдання для одного класу – першого, другого,
третього або четвертого. На виконання завдання дається 20 хвилин.
Організатор (викладач) збирає зразки олімпіад.
На другому етапі ці ж самі групи виступають у ролі учнів різних класів,
яким слід виконати олімпіадні завдання. При цьому кожна група виконує
завдання, розроблене іншою групою. Дається час для виконання олімпіади.
Олімпіади збираються викладачем. Оцінюється грамотність,
доцільність і відповідність програмі дібраних завдань, а також правильне їх
виконання й оформлення роботи. Результати оголошуються на наступному
занятті.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Одним із
шляхів удосконалення методико-математичної підготовки майбутніх
учителів початкових класів є методи активного навчання. Їх використання
сприяє підвищенню мотивації учіння й формуванню професійної
компетентності студентів.
Проблема використання активних методів навчання в методикоматематичній підготовці майбутніх учителів початкових класів є
надзвичайно складною та неоднозначною. Матеріал статті не вичерпує всіх
аспектів досліджуваної проблеми. До перспективних напрямів подальшого
дослідження відносимо розроблення технології виокремлення ефективних
методів активного навчання, використання активних методів навчання із
застосуванням нових інформаційних технологій.
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РЕЗЮМЕ
О. А. Васько, К. В. Соловйова. Методы активного обучения в методикоматематической подготовке будущих учителей начальных классов.
В статье рассматривается проблема использования методов активного
обучения в методико-математической подготовке будущих учителей начальных
классов. Акцентируется, что их использование способствует формированию
позитивного отношения студентов к будущей профессии, формированию
активной позиции касательно самосовершенствования и саморазвития. Раскрыта
сущность и осуществлена классификация методов активного обучения.
Особенностью статьи является то, что на конкретном предметном материале
продемонстрирована реализация таких методов активного обучения, как
разыгрывание ролей и деловая игра.
Ключевые слова: активные методы обучения, имитационные методы,
неимитационные методы, разыгрывание ролей, деловая игра, мотивация,
методико-математическая подготовка, будущие учителя начальных классов.
SUMMARY
O. Vas’ko, K. Solovyova. Active learning methods in methodological and
mathematical preparation of future teachers of primary school.
The article reveals the problem of using active learning techniques in methodological
and mathematical preparation of future teachers of primary school. It is stressed that the
problem of qualified of future teachers of primary school in conditions of reforming the
higher and secondary education is extremely urgent. The changes occurring in Ukraine
predetermine the creation of adequate social and educational conditions, cause the need of
designing and implementation of a new model of learning, development and practical
realization of effective teaching methods. These methods were found to be of active learning
as their usage promotes positive attitudes of students to their future profession, activity
detection in the assimilation of professional knowledge and skills, the formation of active
positions on professional self-improvement and self-development. The article reveals the
essence of active learning techniques. The active learning methods were established to impel
students to active intellectual and practical activity in the process of mastering the learning
material. Some features of these methods were found like a forced activation of thinking,
engaging students in the learning process during a long time, creative solutions by the
students. The classification of active learning techniques was considered. It is divided into
simulation (analysis of specific situations, simulation exercises, playing – playing the roles,
role-playing game, game designing) and non-simulation (problematic lectures, seminars and
thematic discussion, research and conference, research work of student). The feature of the
article is performed in demonstrative implementation of active learning techniques as
playing the roles, business game on the specific subject material. The method of playing the
role was set to help learning through experience and analysis of feelings, imitates reality by
living the situation in the role. The feature of the role-playing game is that a student lives a
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variety of life situations in special circumstances that allow him to form a world view, to
defend his position. It was established that the use of these methods in methodological and
mathematical preparation of future teachers of primary schools promotes increasing
learning motivation and the formation of professional competence of students.
Key words: active learning techniques, simulation techniques, non-simulation
methods, playing the roles, business game, motivation, methodological and mathematical
training, future teachers of primary school.
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ЕЛЕМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І МУЗИКИ: ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ ЯК
ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО РЕСУРСУ
У статті висвітлена актуальна проблема сучасної вишівської освіти –
забезпечення навчального процесу електронними навчальними засобами та їх
використання в системі дистанційного навчання. Авторка аналізує існуючі в сучасній
педагогічній науці підходи до визначення понять «дистанційне навчання»,
«електронний навчальний засіб», «електронний освітній ресурс», пропонує власне
тлумачення поняття «освітній веб-ресурс». Також вона намагається оприлюднити
досвід використання власного веб-сайту як освітнього ресурсу; пропонує завдання
для самостійної роботи студентів з курсів «Історії музичного мистецтва» та
«Історії української музики», розроблені з урахуванням специфіки історикотеоретичних музичних дисциплін, виконання й оцінювання яких відбувається на
основі інтерактивного спілкування на веб-сайті.
Ключові слова: дистанційна освіта, електронний навчальний засіб,
електронний освітній ресурс, освітній веб-ресурс, майбутні вчителі початкових
класів і музики.

Постановка проблеми. Однією з провідних тенденцій сучасної освіти
є її інтенсивне оновлення електронними навчальними засобами, розробка
й використання яких вимагає залучення інноваційних технологій,
впровадження нових методик та вивчення напрацьованого педагогічного
досвіду. Ця тенденція стосується всіх ланок вітчизняної освіти, у тому числі
вищої педагогічної, оскільки електронні підручники й посібники,
педагогічні програмні засоби (ППЗ), електронні засоби навчального
призначення (ЕЗНП), електронні навчально-методичні комплекси (ЕНМК),
інші електронні видання з різних дисциплін займають усе більше місце в
підготовці майбутніх учителів.
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Аналіз актуальних досліджень. Електронні навчальні засоби (ЕНЗ), як
доводять наукові розвідки В. Бикова, В. Волинського, О. Жосана,
В. Краєвського, В. Лапінського, В. Мадзігона, О. Осіна, П. Полянського,
А. Хуторського та багатьох інших учених, виконують значно більше
навчально-розвивальних функцій порівняно з паперовими виданнями:
інформаційне забезпечення, подача навчально-наукової інформації з певної
дисципліни; відпрацювання вмінь і навичок у практичній роботі; тестовий
контроль знань на всіх етапах навчального процесу. ЕНЗ характеризуються
високим ступенем інтерактивності й наочності завдяки застосуванню
технологій мультимедіа та гіпермедіа. До того ж електронні навчальні
видання органічно входять до системи дистанційного навчання – нової
ефективної освітньої технології, яка відбиває тенденції інформатизації
сучасної освіти й інтенсивно розвивається, що підтверджують численні
програми, форми і методи дистанційного навчання, впроваджувані у
вітчизняних та зарубіжних вишах.
Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання наразі
широко розробляються: їх вивчають вітчизняні вчені Н. Жевакіна,
В. Кухаренко, В. Олійник, В. Рибалко, П. Стефаненко та ін., російські
науковці Є. Полат, В. Солдаткін, А. Хуторськой та ін.
Дистанційне навчання, на думку П. Стефаненко, являє собою форму
існування дидактичної системи і може бути реалізоване в межах майже всіх її
видів. При цьому в межах дистанційного навчання реалізуються всі існуючі
традиційні дидактичні принципи та з’являються нові (принцип педагогічної
доцільності використання нових інформаційних технологій; принцип
забезпечення безпеки інформації, яка циркулює при дистанційному навчанні;
принцип відповідності технологій навчання; принцип мобільності навчання),
пов’язані з використанням сучасних інформаційних технологій [3].
Н. Жевакіна розуміє дистанційне навчання як цілеспрямований
інтерактивний процес взаємодії викладача та студента, що ґрунтується на
використанні сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій,
які дозволяють здійснювати навчання на відстані [1].
Інтерес становлять також праці зарубіжних дослідників А. Ведемеєра,
Р. Деллінга, Б. Холмберга, О. Петерсона, які вбачають теоретичне підґрунтя
дистанційного навчання у філософії конструктивізму та виокремлюють
взаємодію і комунікацію як основу теорії й практики дистанційної освіти.
Російський дослідник А. Хуторськой, відомий фундатор евристичної
стратегії дистанційного навчання, вказує, що сьогодні існує два
принципово різних підходи:
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1) традиційний, який тлумачить дистанційне навчання як обмін
інформацією між віддаленими один від одного педагогом і учнем (групою
учнів). Учень у такій ситуації – це одержувач певного інформаційного
змісту та системи завдань для його засвоєння. Педагог оцінює результати
самостійної роботи учня, враховуючи ступінь відповідності отриманого
учнем результату зразку;
2) евристичний підхід, що його пропонує А. Хуторськой, в основі якого
особиста продуктивна діяльність учнів, що вибудовуються за допомогою
сучасних засобів телекомунікацій. Цей підхід передбачає інтеграцію
інформаційних та педагогічних технологій, які забезпечують інтерактивність
взаємодії суб’єктів освіти і продуктивність навчальної діяльності учня. Обмін і
пересилання інформації відіграють у даному випадку роль допоміжного
середовища для організації продуктивної освітньої діяльності учнів. Метою
такого підходу є творче самовираження віддаленого учня [7].
Розробка дистанційних курсів, забезпечення більшості вишівських
спеціальностей дистанційними формами навчання вимагає грамотного
вибору програмно-технічного оснащення цього процесу, знання існуючих
платформ дистанційного навчання (Moodle, eLearning Server, Blackboard,
WebCT Campus Edition, WebCT Vista, IBM Lotus LearningSpace, WebTutor,
Sakai тощо), вибору найбільш придатної для конкретного курсу.
Паралельно має вестись робота із забезпечення дистанційного навчання
навчальними засобами.
Зауважимо, що серед електронних навчальних засобів, створених
для дистанційного навчання, все більш значущими стають освітні вебресурси (ОВР), зокрема веб-сайти.
Освітні веб-ресурси (ОВР), за визначенням Г. Стеценка [4], – це
інформаційні дані, що можуть бути представлені у вигляді текстових,
графічних, звукових, відео форматах або їх комбінаціях, які відображають
певну предметну галузь освіти та призначені для забезпечення процесу
навчання особистості, формування її знань, умінь та навичок. Освітні вебресурси – це фактично електронні освітні ресурси, розміщені у вебпросторі локальної (Інтранет) чи глобальної мережі (Інтернет).
Освітній веб-сайт – поняття, вужче за попереднє. Загалом веб-сайт (від
англ. web – «мережа» і site – «місце») – це сукупність веб-сторінок, доступних
в Інтернеті через протоколи Http/https, об’єднаних загальною кореневою
адресою, а також зазвичай темою, логічною структурою, оформленням і/або
авторством [5]. Серед освітніх сайтів виокремлюють такі групи, як-от: сайти,
які забезпечують доступ до наявних освітніх продуктів; сайти, що стимулюють
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процес створення інноваційних освітніх продуктів; сайти, які сприяють
упровадженню нових форм організації навчального процесу; сайти для
забезпечення навчально-методичного супроводу освітнього процесу.
Серед освітніх сайтів виділяють також: сайти навчальних закладів
(вишів, факультетів, кафедр, шкіл), сайти наукових досліджень, сайти
довідкового характеру (електронні енциклопедії, сайти-словники, бази
даних), сайти інформаційних Інтернет-проектів, сайти дистанційної освіти,
сайти поширення освітньої інформації, сайти типу віртуальних методичних
об’єднань, консультативні сайти, освітні портали тощо [2].
Освітні функції може виконувати й персональний сайт, якщо він
створений як інформаційний ресурс, призначений для забезпечення освіти.
Пропонуємо власний досвід створення й використання у навчальному
процесі педагогічного вишу персонального сайту – це сайт «Мультимедійні
технології у музичній освіті» (режим доступу: http://multimusic.com.ua), який
розроблений для реалізації принципів дистанційного навчання та
повноцінного забезпечення викладання кількох мистецтвознавчих дисциплін
на факультеті підготовки вчителів початкових класів ДВЗН «Донбаський
державний педагогічний університет» (спеціальність – «Початкова освіта»,
спеціалізація – «Музика»). У цьому полягає мета даної статті.

Рис. 1. Головна сторінка сайту «Мультимедійні технології у музичній
освіті»
Виклад основного матеріалу. На сайті «Мультимедійні технології у
музичній освіті» розміщені електронні навчальні засоби, які створюють
інформаційне наповнення курсів «Історія музичного мистецтва»
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(«Російська музика») та «Історія української музики», забезпечують
самостійну роботу студентів та контроль знань із цих дисциплін. Зокрема,
для вивчення теоретичного матеріалу можуть використовуватися тексти
лекцій із мультимедійного підручника «Російська музика: від найдавніших
часів до початку ХХ століття» (укладачі: Л. Гаврілова та В. Сергієнко),
матеріали нарисів з електронного навчального посібника «Українська
духовна музика» (укладачі: Л. Гаврілова, В. Сипченко, І. Удовенко),
довідниково-інформаційні розділи цих навчальних засобів. Вивчення теорії
стає значно цікавішим завдяки введенню численних мультимедійних
матеріалів (аудіо-, відео-фрагментів, слайд-шоу, презентацій тощо).
Крім того, сайт забезпечує самостійну роботу з названих предметів.
Кожен студент отримує перелік завдань (серед яких: створення
хронологічних таблиць музичних жанрів, складання списків творів
композиторів за жанрами, підготовка мультимедійних матеріалів для
виступів на практичних заняттях тощо), виконує їх у зручний час та відсилає
викладачу для перевірки. Також на сайті розміщена музика з кожного
музично-історичного курсу (у форматі mp.3) для скачування й самостійного
прослухування. Контроль знань студентів (поточний та проміжний)
здійснюється у вигляді музичної вікторини (завдання на відгадування
музичного фрагменту, подані у відкритій та закритій формі) та виконання
тестових завдань, результати on-line-тестування надходять викладачу
автоматично електронною поштою.
Усі запропоновані на сайті електронні навчальні засоби створені з
урахуванням сучасних форм подання інформації, які підвищують ступінь її
сприйняття:
- засоби мультимедіа (текст, графіка, фотоматеріали, репродукції,
відео-, аудіо-фрагменти) і гіпермедіа як найбільш перспективні форми
поєднання різнорідної інформації;
- нелінійна форма організації матеріалу (гіпертекст, гіперпосилання),
що надає можливість використання значної кількості довідкової
інформації і різних траєкторій навчання.
Слід відзначити, що серед завдань, розроблених для самостійної
роботи студентів, присутні як традиційні, тобто такі, що виконуються за
визначеним алгоритмом, так і творчі, виконання яких залежить від
особистісного досвіду учнів та потребує їхнього творчого самовираження.
Завдання традиційного типу виконуються за наданими схемами-зразками:
скласти план біографії композитора, визначити основні етапи творчого шляху
та вказати їх значення для формування художньо-естетичних принципів
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автора, зазначити найважливіші події в житті композитора; скласти
систематизований за жанрами список творів композитора з короткими
поясненнями (літературні або інші програмні першоджерела, автори тексту
тощо); підготувати хронологічну таблицю з розвитку певного музичного
жанру певного історичного періоду (за наведеним зразком).
Серед творчих завдань:
1) створити аналітичний етюд – надати аналіз-інтерпретацію музичного
твору українського (російського) композитора (зі слухання музики в
початкових класах): для допомоги пропонуються електронні версії
підручників з аналізу музичних творів, рекомендується звернення до
електронного мультимедійного посібника, нотні та аудіо матеріали. Це
завдання вимагає від студентів висловлення власних думок щодо
інтерпретації змісту музичних творів, роздуму про засоби музичної
виразності, їх композиційно-драматургічну організацію. До того ж аналіз
музики має бути спрямований на школярів початкових класів, які слухатимуть
її на уроці, і надихати учнів на власну інтерпретацію музичного змісту;
2) презентувати одну із українських (російських) опер за власним
сценарієм, використовуючи мультимедійні матеріали (аудіо та відео
фрагменти, фотоматеріали, репродукції творів образотворчого мистецтва
тощо). Презентація може бути створена у програмі MS PowerPoint або
розроблена як рекламний буклет у програмі MS Publisher, змонтована у
вигляді відеоролику формату AVI тощо. У плані змісту це може бути подорож
в історію опери, сторінка її сучасної долі, презентацію можна вибудувати у
вигляді міркувань про оперних героїв або роздумів про її жанроводраматургічні особливості. Тобто відкривається широкий простір для
студентської творчості. Питання щодо технічного оформлення цього завдання
та всі інші проблеми обговорюються в реальному часі (використовуємо
Skype) або в режимі e-mail-листування.
Зазначимо, що освітній сайт «Мультимедійні технології у музичній
освіті» використовується як такий тип дистанційного навчання, що частково
замінює очне (заочне) навчання (за класифікацією А. Хуторського [6, 353],
це – окремий тип дистанційного навчання, яке інтегрується у традиційне),
коли студенти епізодично звертаються до віддаленого спілкування з
педагогом, застосовуючи Інтернет-технології.
Загалом,
освітній
веб-сайт
надає
студентам
можливість
використовувати різні види дистанційної роботи з урахуванням специфіки
історико-теоретичних мистецьких дисциплін: ознайомлення з теоретичним
матеріалом курсів (що актуально для студентів заочної форми навчання та
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тих, хто вчиться за індивідуальним графіком); самостійна пізнавальнопошукова діяльність студентів, підготовка до практичних занять; скачування
заздалегідь відібраної викладачем музики та її самостійне прослуховування;
виконання самостійних завдань (традиційних за схемою-зразком та творчих);
обмін інформацією та консультації викладача; самоконтроль (тестування та
музичні вікторини).
Висновки. Використання веб-сайту як електронного освітнього ресурсу
у викладанні музично-історичних дисциплін упродовж 2012–2013
навчального року та 1-го семестру поточного року в Донбаському
державному педагогічному університеті дозволило сформулювати такі
положення:
1. Викладання історико-теоретичних музичних дисциплін із
застосуванням освітнього веб-сайту, на якому зміст навчального матеріалу
подається засобами мультимедіа, а спілкування здійснюється за
допомогою телекомунікаційних технологій, сприяє зростанню професійної
компетентності майбутніх учителів музики, у тому числі її інформаційної
складової.
2. Ураховуючи специфіку професійно зорієнтованих історикотеоретичних музикознавчих дисциплін, повноцінне викладання яких
потребує обов’язкового спілкування викладача зі студентами, у підготовці
майбутніх учителів музики доречно використовувати елементи
дистанційного навчання, поєднані з його традиційними очними формами.
Отже, сайт «Мультимедійні технології у музичній освіті» (режим
доступу: http://multimusic.com.ua), на якому розташовані матеріали, що
забезпечують викладання музично-теоретичних дисциплін «Історія
музичного мистецтва» (розділ «Російська музика») та «Історія української
музики» студентам факультету підготовки вчителів початкових класів ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет» (спеціальність
7.01010201 – «Початкове навчання», спеціалізація – «Музика»), є освітнім
веб-ресурсом (ОВР), компонентом навчально-виховного процесу, який
організує освітню діяльність студентів. Виходячи з того, що єдиної платформи
дистанційного навчання в ДДПУ поки що не розроблено, веб-сайт
використовується для реалізації окремих дистанційних форм освіти, які
органічно поєднуються з традиційними.
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РЕЗЮМЕ
Л. Г. Гаврилова. Элементы дистанционного образования в подготовке будущих
учителей начальных классов и музыки: использование веб-сайта как электронного
образовательного ресурса.
В статье освещена актуальная проблема современного высшего
образования – обеспечение учебного процесса электронными учебными средствами
и их использование в системе дистанционного образования. Автор анализирует
существующие в современной педагогической науке подходы к определению понятий
«электронное учебное средство», «электронный образовательный ресурс»,
предлагает собственное толкование понятия «образовательный веб-ресурс».
Автор предлагает опыт использования веб-сайта как образовательного ресурса;
приведены задания для самостоятельной работы студентов по историкотеоретическим музыковедческим курсам, выполнение и оценивание которых
происходит на основе интерактивного общения на сайте.
Ключевые слова: дистанционное образование, электронное учебное
средство, электронный образовательный ресурс, образовательный веб-ресурс,
будущие учителя начальных классов и музыки.
SUMMARY
L. Gavrilova. Elements of distance education in preparing future elementary school
and music teachers: the use of the web site as an electronic educational resource.
The article analyzes the actual problem of modern higher education – support of
educational process e-learning tools and their use in distance learning system. The author
examines the approaches to the definition of "electronic tutorials", existing in modern
pedagogical science. Electronic textbooks are characterized by a high degree of interactivity
and visibility, use of multimedia and hypermedia technology.
The modern interpretation of pedagogical concept of «distance education» is
considered as a form of existence of didactic system and at the same time the process of
interaction of the teacher with the students. Two different approaches to distance education
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are shown: traditional (the exchange of information between a teacher and a student in the
distance) and heuristic (productive activity of students with modern means of
telecommunications).
The author is also interested in the definition of «educational Web resource», which is
interpreted as an electronic educational resource placed in the web space of the local or the
global Internet. Also it is invited to experience the author’s use of the website «Multimedia
technology in music education» as an educational resource.
The site contains the electronic educational tools that create the content of the
courses «The History of music art» («Russian music») and «The History of Ukrainian music»,
provide independent work of students and the control of knowledge in these disciplines.
These include multimedia textbook on the history of music art, electronic textbook
«Ukrainian sacred music», multimedia presentations, music downloads and self-listening
tasks of the test. The special place in our tasks for independent work of students take the
following courses: «History of musical art» and «the History of Ukrainian music», developed
with account of the specificity of the historical and theoretical musical disciplines, execution
and evaluation of which is based on interactive communication on the website.
Among the tasks for independent work there are tasks of the traditional type, that run
on a particular algorithm: to plan the biography of the composer, to make systematized on
the genres list of the composer's works, with comments, to prepare a chronological table of
the sample. Students also do the job of creative character: create an analytical study, make
analysis-interpretation of musical works of the composer, to present one of the Ukrainian
(Russian) operas on his own script using multimedia materials and programs (MS
PowerPoint, MS Publisher, AVI).
The author of the article comes to the conclusion that the teaching of the historical
and theoretical musical disciplines using an educational web-site contributes to the
improvement of professional competence of the future teachers of music.
Key words: distance education, e-learning tools, electronic educational resources,
educational Web resource, future elementary school teachers and music teachers.
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Н. М. Георгян
ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
НА ЦІННІСНИХ ЗАСАДАХ ЕТНОПЕДАГОГІКИ
У статті доведено необхідність створення освітнього середовища як умови
виховання особистості майбутнього фахівця з дошкільної освіти на ціннісних
засадах етнопедагогіки. Визначено сутність поняття «освітнє середовище»,
особливості його створення як умови формування ціннісних пріоритетів студентів.
Автор характеризує етнокультурні цінності з позиції навчальнопізнавального, розвивального, виховного аспектів. У статті розглядаються
особливості організації навчально-виховної роботи зі студентами під час вивчення
дисципліни «Етнопедагогіка дошкільна», та визначаються педагогічні умови, які
сприяли осмисленню етнокультурних цінностей.
Ключові слова: освітнє середовище, освітній простір, едукаційне середовище,
навчальне середовище, етнокультурні цінності.
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Постановка проблеми. Цілеспрямований розвиток, професійне
становлення особистості є неможливим без визначення соціокультурних
цінностей суспільства. Сьогодні перед майбутніми педагогами стоїть
завдання вибору правильних світоглядних пріоритетів, орієнтирів,
самостійного самовизначення, усвідомлення відповідальності за власні дії
перед суспільством. У зв’язку з цим ідеї аксіологічного підходу стають
нагальною потребою сьогодення. Важливою умовою сформованості в
особистості соціально значущих ціннісних орієнтирів є створення освітнього
середовища, яке сприяє засвоєнню та привласненню студентами
етнокультурних цінностей і застосуванню їх у професійний діяльності.
Аналіз актуальних досліджень. У сучасних умовах розвитку освіти
значно активізувалися дослідження різноманітних аспектів освітнього
середовища (В. Биков, В. Курило, О. Плахотнік, Р. Пріма, Н. Рогальська та
ін.). Поняття «середовище» досліджується ученими з різних підходів:
соціологічного, культурологічного, психолого-педагогічного. Відповідно до
них виділяються різновиди середовища: соціальне, соціокультурне,
виховне, навчальне, розвивальне, освітнє (едукаційне), художньоестетичне, креативне, здоров’язбережувальне тощо.
Ученими досліджено різні аспекти проблеми організації педагогічного
процесу на ціннісних засадах. У працях І. Адріаді, Н. Асташової, І. Бужиної,
В. Семиченко, М. Сметанського, Г. Чижової та ін. розглядаються аксіологічні
основи процесу вдосконалення педагогічної діяльності.
Місце цінностей у системі громадянської освіти та національного
виховання визначають І. Бондаренко, М. Боришевський, Ю. Завгородній,
В. Курило, І. Тарасенко, Г. Філіпчук та ін.
У наукових дослідженнях Н. Арзамасцевої, О. Гуренко, О. Кузнєцової
підкреслюється важливість етнокультурної компетентності майбутнього
педагога та визначаються особливості педагогічного середовища як умови
її формування.
Мета статті – визначити сутність поняття «освітнє середовище»,
розглянути особливості його створення як умови виховання майбутніх
педагогів на ціннісних засадах етнопедагогіки.
Виклад основного матеріалу. Великого значення у світлі
переосмислення завдань підготовки майбутніх педагогів, визначення
головних ціннісних пріоритетів, набувають етнокультурні цінності. Умовою
професійного розвитку особистості є створення освітнього простору, у
якому здійснюється процес засвоєння та привласнення етнокультурних
цінностей.
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Аналіз науково-методичних джерел засвідчує, що поняття «освітній
простір» використовується в різному значенні: найчастіше як синонім
терміна «освітнє середовище»; в якості «територіальної» категорії,
пов’язаної з масштабом певних явищ в освіті; як результат можливої
інтеграції існуючих елементів системи освіти; у значенні одного з рівнів
соціального простору.
Визначимо сутність понять «середовище», «простір». Слід зазначити,
що більш вживаним є поняття «середовище». Незважаючи на надзвичайно
широке вживання (а, ймовірно, завдяки цьому) поняття «середовище» не
має чіткого й однозначного визначення у світі науки. У Тлумачному
словнику С. Ожегова наводиться три значення цього слова: 1) речовина, що
заповнює простір, а також тіла, що оточують що-небудь; 2) оточення,
сукупність природних умов, у яких протікає діяльність людського
суспільства, організмів; 3) оточуючі соціально-побутові умови, обстановка, а
також сукупність людей, пов’язаних спільністю цих умов [6, 1132].
У сучасних умовах розвитку освіти значно активізувалися
дослідження різноманітних аспектів освітнього середовища (В. Биков,
В. Курило, О. Плахотнік, С. Подмазін, С. Попиченко, Р. Пріма, Н. Рогальська,
В. Шевченко, В. Ясвін та ін.). Слід зазначити, що поняття середовища
досліджується вченими з точки зору різних підходів: соціологічного,
культурологічного,
психолого-педагогічного.
Відповідно
до
них
виділяються різновиди середовища: соціальне, соціокультурне, виховне,
навчальне, розвивальне, освітнє (едукаційне), художньо-естетичне,
креативне, здоров’язбережувальне тощо.
В. Курило розуміє освітній простір у широкому значенні не як окремий
бік світобудови, а як живий соціально-педагогічний організм, історично
створений старшими поколіннями для тих, хто підростає. І як живий організм
він має власну психологію поведінки, зумовлену внутрішніми й прихованими
законами відтворення і підтримки життя самого організму [5, 53]. На погляд
ученого, освітній простір – це «мільйони живих людей, які живуть у цьому
просторі та є носіями власного внутрішнього світу – настільки багатого й
різноманітного, як і все довкілля» [5, 4]. Складовими освітнього простору, за
В. Курило, є його матеріальний світ і будівлі, устаткування, обладнання,
книги, документи, програми, фінанси, тобто все, що необхідно для
виховання, навчання й освіти молодого покоління.
Освітній простір як живий організм діє за відповідним механізмом:
накопичує внутрішню енергію, витрачає її на отримання й поповнення того,
чого не вистачає на цей момент в освіті, звільняться від перероблених
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залишків отриманого. Головне в освітньому просторі, як зазначають
Б. Коротяєв і В. Курило, не те, що людина знає, стільки знає і як знає.
Головне – на що людина здатна і що може дізнатися про те, чого не знає в
постійно змінюваному освітньому просторі [4, 87].
Дослідниця Є. Соловйова освітній простір визначає як функціональне
і просторове об’єднання учасників спільної діяльності, між якими
установлюються різні зв’язки і відносини. До основних компонентів
освітнього простору автор відносить такі: психолого-комунікативний,
просторово-предметний, соціально-поведінковий, технологічний [9, 256].
Як бачимо, освітнє середовище можна розглядати як частину
освітнього простору і як синонімічні поняття. Поняття освітнього середовища
є досить широким. Загалом, середовище розглядається науковцями як
об’єктивне чи суб’єктивне явище, пов’язане з особистістю. Середовище – це
проміжна ланка між людиною і світом. Зауважимо, що в залежності від
специфіки дослідження вчені використовують різну термінологію, але
більшість із цих понять пов’язана саме з освітнім процесом.
Загальноприйнятим є розуміння освітнього середовища як сукупності
різноманітних (психолого-педагогічних, організаційних, матеріальнотехнічних, санітарно-гігієнічних, дидактико-методичних тощо) умов, факторів,
компонентів, що сприяють успішній реалізації освітніх цілей і завдань [1].
Слід зазначити, що, на відміну від педагогічного, освітнє середовище
висвітлюється, головним чином, як середовище інформаційне та
психологічне. Тому, згідно з цією позицією, розглядаються такі
характеристики
даного
середовища,
як
широта,
інтенсивність,
усвідомлюваність, узагальненість, емоційність, домінантність, когерентність,
активність, мобільність і стійкість середовища.
На думку Ю. Громико, поняття «освітнє середовище» було введене
для визначення всієї сукупності різних систем, у які «занурене»
підростаюче покоління і де відбувається його становлення та
привласнення ним ціннісних орієнтирів, проблемно-цільових установок,
способів і методів мислення й діяльності, які були характерні для певної
регіональної суспільної системи [2].
Н. Рогальська послуговується терміном «едукаційне середовище» і
визначає його як сформовану систему потенційних можливостей для
максимально можливого розвитку мотиваційної та технологічної сфер
особистості, а також особистості в цілому [8, 323].
Р. Пріма вважає, що середовище містить у собі такі компоненти:
організаційно-методичний (концепції навчання, виховання; програми,
посібники, методичні рекомендації тощо); особистісно-орієнтований
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(наявність умов та можливостей для задоволення потреб особистості
відповідно до індивідуальних освітніх траєкторій; пристосованість
середовища до реалізації особистістю власної активності в різних видах
діяльності); змістовно-технологічний (цілі, завдання, умови, форми, методи
навчально-виховного процесу; використання ефективних технологій
навчання) [7, 315].
Отже, освітнє середовище (з позиції суб’єкта) – це система впливів і
умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку, які
містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні (В. Ясвін).
Освітнє середовище (з позиції об’єкта) – сукупність об’єктивних зовнішніх
умов, факторів, соціальних об’єктів, необхідних для успішного
функціонування освіти. Це система впливів і умов формування особистості,
а також можливостей для її розвитку, які містяться в соціальному і
просторово-предметному оточенні.
Освітнє середовище, що забезпечує виховання майбутнього педагога
на ціннісних засадах етнопедагогіки являє собою єдиний простір, у якому
визначається мета, процес, результат і перспектива професійного
формування особистості. Загальна мета створення освітнього середовища
передбачає засвоєння та привласнення студентами етнокультурних
цінностей і застосування їх у професійній діяльності.
Виходячи з аналізу наукової літератури, етнокультурні цінності
розглядаємо як сукупність навчально-пізнавального, розвивального та
виховного аспектів.
Навчально-пізнавальний аспект передбачає орієнтацію майбутніх
педагогів на етнопедагогічний ідеал особистості, формування
народознавчої культури, вміння розуміти культуру народів, відчувати
потребу в нових етнокультурних знаннях.
Розвивальний аспект спрямовується на формування емоційномотиваційної системи етнокультурного становлення майбутнього педагога.
Виховний аспект сприяє формуванню моральних, етичних,
естетичних якостей особистості, вміння застосовувати народознавчі знання
в соціальному середовищі.
Кінцевий результат забезпечення реалізації означених аспектів у
педагогічному процесі передбачає сформованість у студентів системи
етнокультурних цінностей, які відповідають їх потребам, інтересам,
стимулюють набуття ними досвіду соціально корисної діяльності й
поведінки, створюють сприятливі умови для формування соціально
значущих потреб, саморозвитку й самоактуалізації особистості.
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Робота зі студентами здійснювалася у процесі вивчення навчальної
дисципліни «Етнопедагогіка дошкільна».
Процес засвоєння студентами етнокультурних цінностей міцно
пов’язаний із механізмом самовираження. Осмислення культури й системи
цінностей народу сприяє виявленню повноти індивідуальних задатків,
розвитку гуманної особистості, прояву творчості. Активне сприймання
етнокультурних цінностей сприяє формуванню розуміння майбутніми
педагогами актуальних проблем сьогодення, допомагає усвідомити світ,
пізнати власне «Я», розкривати сутність власного призначення. Постійна
орієнтація на загальнолюдські цінності та традиції народу забезпечує
усвідомлення й оцінювання студентами власних педагогічних дій, форм
поведінки, розвиває потребу в самоосвіті, самовихованні. Залучення
майбутніх педагогів до творчої діяльності, відтворення етнокультурних
цінностей через спілкування, слово, свята стимулює пізнавальну активність
студентів, актуалізує знання й досвід, забезпечує засвоєння основних
законів співіснування людей.
Позитивна результативність процесу засвоєння етнокультурних
цінностей досягається завдяки формуванню мотивів пізнавальної
активності студентів. Дослідники О. Гуренко, Л. Карпова та ін.
підкреслюють, що мотиваційна сфера особистості майбутнього педагога
передбачає стійку етнокультурну спрямованість його інтересів і потреб, яка
виражається в усвідомленні суспільної значущості власної діяльності,
прагненні займатися улюбленою справою [3, 12–13].
На формування емоційно-мотиваційної системи етнокультурного
становлення майбутнього педагога суттєво впливає фактор новизни.
Залучення студентів у творчу діяльність дозволяє підтримувати інтерес до
культурних надбань, традицій, звичаїв, обрядів, фольклору тощо.
Дослідницька робота майбутніх педагогів у етнокультурному аспекті надає
можливість
культурного
вдосконалення,
гуманно-естетичного,
інтелектуального розвитку. Студенти навчаються самостійно здобувати нову
інформацію, розвивають уміння співвідносити, порівнювати.
Осмислення та засвоєння етнокультурних цінностей сприяє
формуванню світоглядної позиції. Світогляд є базовою основою совісті,
вважає І. Андріаді. Учений запевняє, що світогляд – це не просто констатація
фактів і явищ, а їх інтерпретація. У зв’язку з цим дуже важливо надати
студентам можливість визначати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати
етнокультурні цінності на різних етапах розвитку суспільства, визначати
можливі перспективи й тенденції. Цей процес для студентів є досить
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складним і вимагає їх певної соціальної зрілості, усвідомлення власних
можливостей, критичне осмислення досвіду минулого, уміння передбачати
явища і відповідно діяти. У зв’язку з цим у виховному процесі доцільно
використовувати якомога більше ситуацій відповідального вибору, сприяти
індивідуальному розвиткові кожного студента, формуванню вміння
самореалізації. Цьому сприяє вибір цінностей, які ґрунтуються на гуманній
взаємодії людини зі світом, людини з природою.
Таким чином, становлення педагога-професіонала охоплює світоглядну,
комунікативну, творчу та інші характеристики і проявляється в різних аспектах
життєдіяльності у вигляді мотивації, ціннісної орієнтації, оцінки, перетворення
дійсності, індивідуального досвіду, який складається на основі засвоєння
етичних, естетичних, художніх цінностей національної культури [3].
Серед педагогічних умов, які сприяли осмисленню етнокультурних
цінностей, були визначені: створення освітнього середовища; орієнтація
студентів на етнічний ідеал моральної особистості; емоційно-мотиваційне
забезпечення процесу засвоєння етнокультурних цінностей; спрямованість
навчально-виховного процесу на змістові засади родинної педагогіки.
Серед форм організації навчання й виховання студентів мають місце
як традиційні (лекції, семінари, практичні заняття, конференції, самостійна
робота, курсові проекти, наукові гуртки тощо), так і специфічні (лекціядіалог, лекція-дискусія, засідання «круглого столу», краєзнавчі експедиції,
імпровізація свят, обрядів, літературні вечори, співпраця з дошкільними
закладами, створення проектів, електронно-методичного забезпечення
навчальної дисципліни тощо).
Основним надбанням організації такої діяльності є формування у
студентів гуманної позиції, гуманних навичок, досягнення гармонії стосунків,
осмислення сенсу життя, призначення людини у Всесвіті, що надасть змогу
забезпечити майбутнім педагогам ефективні взаємовідносини на
гуманістичній основі, буде сприяти розвитку професійної культури.
Висновки. Одним із важливих факторів професійного становлення
педагога є середовище. У сучасних умовах розвитку освіти значно
активізувалися дослідження різноманітних аспектів освітнього середовища
(В. Биков, В. Курило, О. Плахотнік, С. Подмазін, Н. Рогальська, В. Шевченко,
В. Ясвін та ін.). Поняття середовища досліджується вченими з різних підходів:
соціологічного, культурного, психолого-педагогічного. Відповідно до них
виділяються різновиди середовища: соціальне, соціокультурне, виховне,
навчальне, розвивальне, освітнє (едукаційне), художньо-естетичне,
креативне тощо.
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Освітнє середовище завжди виступає як система, сукупність певних
умов, елементів, засобів і має певну структуру.
Загальна мета створення освітнього середовища передбачала
виховання студентів на ціннісних засадах етнопедагогіки. На досягнення
поставленої мети був спрямований процес засвоєння студентами
етнокультурних цінностей, формування емоційно-мотиваційної системи
етнокультурного становлення майбутнього педагога, розвиток умінь
застосовувати народознавчі знання в соціальному середовищі та
забезпечувати умови для творчої реалізації майбутнього педагога.
Створення
освітнього
середовища
(програмно-методичного
забезпечення; використання різних засобів, форм, методів етнокультурної
роботи; організація спільної діяльності викладачів і студентів; зв’язок із
дошкільними освітніми закладами тощо) дало змогу забезпечити активну
теоретичну і практичну діяльність майбутніх педагогів, сприяло
самореалізації студентів.
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РЕЗЮМЕ
Н. М. Георгян. Образовательная среда как условие воспитания будущих
педагогов на ценностных основах этнопедагогики.
В статье доказывается необходимость создания образовательной среды как
условия воспитания личности будущего специалиста по дошкольному образованию
на ценностных основах этнопедагогики. Определена сущность ее создания как
условия формирования ценностных приоритетов студентов. Автор характеризует
этнокультурные ценности с позиции учебно-познавательного, развивающего,
воспитательного аспектов. В статье рассматриваются особенности организации
учебно-воспитательной работы со студентами в процессе изучения дисциплины
«Этнопедагогика дошкольная» и определяются педагогические условия, которые
способствовали осмыслению этнокультурных ценностей.
Ключевые слова: образовательная среда, образовательное пространство,
эдукационная среда, учебная среда, этнокультурные ценности.
SUMMARY
N. Georgyn. Educational environment as a condition of education of future teachers
on the value basis of ethnopedagogy.
In this paper the necessity of creation of future teachers of pre-school education on
the value basis of ethnopedagogy is proved. The nature of the concepts of «learning
environment», «educational space», «educational environment» is determined.
The educational environment is considered as a unique space, which defines the
purpose, process, and outcome perspective of professional identity formation. The overall
goal of creating an educational environment involves the assimilation and appropriation of
students’ ethnic and cultural values and their application in their professional activity. The
article defines the features of educational work with students in the study of the subject
«preschool ethnopedagogics». The pedagogical conditions that facilitate comprehension and
assimilation of values are defined, namely: focus students on the idea of moral personality,
motivational support to the process of assimilation of ethno-cultural values.
The author distinguishes in ethno-cultural values the educational and cognitive,
developmental, upbringing components.
The educational and cognitive aspect involves the orientation of future teachers on
pedagogical ideal of ethnic identity formation of ethnology culture, the ability to understand
the culture of people and feel the need for new ethno-cultural knowledge.
The developmental aspect is directed at the formation of emotional and motivational
systems of ethnic and cultural formation of future teachers.
The upbringing aspect contributes to the moral, ethical, aesthetic qualities of the
individual, ability to apply knowledge of ethnology in social and cultural environment.
Creating a learning environment (software and literature support, the use of various
tools, forms, methods of ethno-cultural work, the organization of joint activities of teachers
and students, communications of pre-school institutions) helped to ensure active theoretical
and practical activities for future teachers.
Key words: educational environment, educational space, learning environment,
ethno-cultural values.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У статті обговорюється проблема необхідності, значущості та
можливостей використання авторських навчальних програм у підготовці фахівців
дошкільної освіти, у розвитку їхньої професійної компетентності та творчого
потенціалу. У якості прикладу наводиться досвід їх експериментального
використання у практиці навчання, в тому числі пропонуються зміст навчальних
модулів, прикладної технології активізації пізнавальної діяльності студентів в
освітньому процесі та варіанти реалізації набутих знань та досвіду в науковопрактичної діяльності.
Ключові слова: зміст освіти, принципи структурування змісту освіти,
авторська навчальна програма, кредитно-модульна система навчання, підготовка
фахівців, педагогічний супровід, дошкільне дитинство, педагогіка родинного
виховання, практикум з ігротехнік.

Постановка проблеми. Сучасні процеси модернізації вищої освіти,
забезпечення її демократичних і гуманістичних засад, якості навчання,
розробки інноваційних технологій актуалізують пошуки в напрямі
оновлення змістової бази навчання, приведення її у відповідність до вимог
і викликів часу, формування творчого фахового мислення.
Складність освітнього процесу, викладання та навчання потребують
більш повного розуміння та більш широкого світобачення, гнучкості,
креативності, мобільності з боку майбутніх педагогів, якщо вони націлені
на адекватне та успішне виконання професійних обов’язків і завдань.
Розгортаючи своє дослідження, ми брали до уваги те, що у змістовому
плані жодний навчальний план, жодна навчальна програма, жодний
посібник або підручник, монографія, інше джерело психолого-педагогічного
циклу не можуть претендувати на вичерпне повне висвітлення всіх проблем
підготовки педагогів-професіоналів у контексті трансляції новітніх наукових
досягнень. Віддаючи належне значущості державних стандартів та вимог до
змісту вищої професійної освіти, вважаємо за необхідне в сучасних
швидкоплинних умовах поруч з типовими активно використовувати авторські
програми навчальних дисциплін, які дозволяють не тільки інтегрувати
досягнення сучасної науки в певному професійному напрямі, а й оперативно
реагувати на освітні запити сьогодення, працювати навіть у
«випереджальному» режимі.
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Аналіз актуальних досліджень. Проблема підвищення якості вищої
педагогічної освіти, професійної підготовки, формування особистості вчителя
та вихователя постійно перебувала й перебуває в полі зору багатьох
українських і російських учених (О. Абдулліна, Ш. Амонашвілі, О. Асмолов,
Г. Бєлєнька, В. Бондар, Є. Бондаревська, М. Галузинський, О. Глузман,
І. Зязюн, І. Ісаєв, В. Кан-Калік, Н. Кузьміна, А. Кузьмінський, В. Ледньов,
В. Лозова, В. Сластьонін, Г. Шевченко, Н. Щуркова та ін.). Багато напрацьовано
як у напрямі проектування змісту освіти, так і розробки технологій його
реалізації (підходи до структурування та побудови змісту в логіці цілей та
завдань професійної підготовки, відбору знаннєвої бази, технології та моделі
розгортання наукової інформації в навчальних планах та програмах тощо).
Проте, за умови неперервних швидких радикальних змін, що відбуваються в
суспільному та науковому просторі, дослідження змістової складової фахової
підготовки залишаються вкрай актуальними. Тим більше, що не менш
важливою є проблема розробки й експериментальної апробації авторських
моделей навчальних програм.
Мета статті – розкрити можливості використання авторських програм
навчальних дисциплін у процесі підготовки фахівців дошкільної освіти.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури та власні
роздуми привели нас до розуміння того, що справжній фахівець – той, хто
знає, як працювати в динамічних, складних, іноді суперечливих
обставинах, хто вміє впоратися з сумнівами, що виникають, має досвід і
сміливість приймати відповідальні рішення і може, використовуючи
педагогічну майстерність, ефективно реалізовувати їх на практиці. У
даному контексті зміст навчання, його відповідність майбутнім
професійним та особистісним потребам виступає потужним важелем у
якісному здобутті відповідних компетенцій.
Професійна знаннєва база навчання представлена комплексом
загально-професійних і спеціальних дисциплін навчального плану, що
відповідають
державним
нормативним
документам
(освітньокваліфікаційним характеристикам та вимогам освітньо-професійної
програми підготовки фахівця відповідного рівня). Водночас сучасні вимоги
до якості підготовки фахівців, до планування та організації освітнього
процесу у вищій школі диктують необхідність створення та апробації
авторських навчальних програм. Їх поява є цілком закономірною.
У науковій літературі авторськими називають такі програми, в яких
поряд із традиційними блоками обов’язково містяться авторська ідея
(задум), прогнозовані цілі й модель процесу їх досягнення. Авторські
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програми, враховуючи вимоги державного стандарту, можуть бути
побудовані за іншою логікою, презентують, як правило, власну точку зору на
явища, що вивчаються. Створюються вони, коли немає аналогів, або коли
чинні програми перестають відповідати освітнім вимогам та потребам
студентів. Авторські програми є результатом педагогічної творчості викладача
і повинні відповідати в цьому контексті критеріям новизни, оригінальності та
педагогічної цінності. Такі програми мають розроблятися з урахуванням
сучасних інноваційних педагогічних технологій, які відображаються у
принципах навчання, його формах, методах та засобах, системі контролю й
оцінки якості очікуваних результатів. Вони дозволяють здійснити «прив’язку»
змісту до конкретних умов, педагогічної філософії та стилю роботи викладача,
особливостей його педагогічної майстерності.
Предметом авторських програм є не лише ідеї (певна концепція
побудови змісту навчального курсу), а й текстуальне їх вираження,
педагогічне осмислення та апробація. Зміст даних програм спрямований
на створення умов для розвитку особистості майбутнього фахівця,
розвиток мотивації до пізнання та творчості, забезпечення емоційного
благополуччя, пошук особистісних і професійних смислів.
На факультеті дошкільної освіти та практичної психології ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет» розгорнуто активний
пошук умов і можливостей підвищення якості професійної підготовки
спеціалістів з дошкільної освіти, ядром якого є ідеї аксіологічного,
гуманістичного, культурологічного та системного підходів до організації
змісту освіти, використання особистісно-орієнтованих технологій навчання.
Зупинимося докладніше на характеристиці певних авторських
програм. Зауважимо, що структурне ядро кожної програми містить у собі
такі компоненти: змістовий – система новітніх наукових знань;
процесуальний – система професійних умінь та способів дій; діяльнісний –
досвід спілкування, емоційних переживань, творчої діяльності,
самовдосконалення. У своїх підходах до створення авторських програм,
структурування їх змісту ми керувалися провідними класичними
принципами, серед яких відзначимо гуманістичну та професійну
спрямованість змісту курсів, науковість, систематичність і послідовність,
стабільність та динамічність (співіснування базового й варіативного блоків
знань), урахування єдності змістового та процесуального блоків навчання,
диференційований характер викладання та навчання [5]. Навчальнометодичні комплекси наших авторських програм побудовані відповідно до
вимог кредитно-модульної системи навчання.
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Уже третій рік на факультеті дошкільної освіти та практичної
психології проходить апробацію експериментальний авторський курс
«Педагогічний супровід дошкільного дитинства» (освітньо-професійна
програма підготовки бакалаврів). В основу створення програми покладено
як результати наукових досліджень, так і авторське бачення проблеми,
власні наукові розвідки [2; 3; 6; 8].
Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів цілісної
системи поглядів на проблему педагогічного супроводу в контексті теорії
розвитку особистості та особистісної парадигми освіти. Завдання курсу
сформульовані таким чином: формування у студентів теоретичних уявлень
про специфіку і зміст системи супроводу як умови розвитку; оволодіння
знаннями про сутність ідеології супроводу як комплексного методу, що
забезпечує створення умов для вибору оптимальних рішень у різних
життєвих ситуаціях; ознайомлення з соціалізуючими та виховними
механізмами соціокультурного середовища в різних соціальних системах:
оволодіння студентами методиками діагностики особливостей розвитку
дошкільників (спостереження в різних видах діяльності; фіксація результатів,
здійснення моніторингу) та засобами планування індивідуального супроводу
дитини; вибудовування індивідуальних освітніх програм; зростання рівня
професійної компетентності студентів як найбільш значущої складової
успішності майбутньої педагогічної діяльності.
Оскільки предметом вивчення навчальної дисципліни є
закономірності педагогічної діяльності, спрямованої на реалізацію
принципів педагогічного супроводу в реальному освітньому просторі, у
його структурі виокремлено три відповідних модулі: дитинство як
культурно-історичний та психолого-педагогічний феномен; проблема
педагогічного супроводу дитинства в освітньому просторі; технології
педагогічного супроводу дошкільного дитинства.
До змісту першого модулю входять такі питання: історикоконцептуальні аспекти дослідження дитинства; дитинство в суспільстві
(сутнісні ознаки дитинства, дитяча субкультура та розвиток дитини у її
просторі, дитяча картина світу, «екологія» дитинства); дошкільне дитинство
як психологічний та соціально-педагогічний феномен. У другому модулі
розглядаються концептуальні засади педагогічного супроводу дитинства
(поняття «допомога», «підтримка», «супровід», напрями, завдання та
принципи системи супроводу; напрями захисту дитинства в системі освіти;
ідеї педагогічного супроводу в гуманістичній педагогіці (Я. Корчак,
В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі); сучасні концепції педагогічного
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супроводу дошкільного дитинства. Третій модуль присвячений вивченню
технологій педагогічного супроводу дитинства, в тому числі: педагогічна
технологія як засіб реалізації концепції педагогічного супроводу; створення
служби супроводу в ДНЗ; стратегії педагогічного супроводу особистісного
розвитку дитини-дошкільника.
Реалізація змісту програми даної навчальної дисципліни створює
можливості для філософського осмислення феномену дитинства.
Використання елементів діалогової технології дозволяє організувати
полемічне обговорення проблеми, яка знаходиться в точці перетинання
результатів різних досліджень, що мають антропологічну та гуманітарну
спрямованість: психології, педагогіки, психіатрії, психоаналізу, етнографії,
лінгвістики, мистецтвознавства, історичної науки, права, філософії, соціології.
Тематика та зміст практичних занять, завдань для самостійної роботи
спрямовані, передусім, на формування педагогічного світогляду студентів,
навчання можливостям індивідуального вибору педагогічних цінностей та їх
реалізації у множинності ситуацій педагогічного вибору. Відбір, класифікація
та інтерпретація роздумів про феномен дитинства, ретроспективний аналіз
реалій власного дитинства, можливості співвіднесення методології
педагогічного супроводу з реальними педагогічними технологіями – дані
критерії слугують основою успішного вивчення цього авторського курсу.
Розробляючи ще одну авторську програму, її науково-методичне
забезпечення, освітню технологію («Педагогіка родинного виховання»), ми
спиралися на самодостатність даного наукового напряму, накопичений
особистий досвід та можливості, користувалися рекомендаціями
українських і російських учених (Т. Алексєєнко, Ю. Азаров, Т. Березіна,
А. Ганічева,
О. Звєрєва,
Т. Кулікова,
О. Лазарєв,
А. Марушкевич,
В. Постовий, П. Щербань) [4; 7].
Завдання даного курсу – допомогти студентам опанувати тенденції
розвитку сучасної сім’ї, специфіку сімейного виховання, його проблеми,
кризові явища; ознайомити з ефективними технологіями домашнього
виховання; сформувати педагогічну та психологічну готовність працювати з
родинами вихованців в умовах співробітництва та взаємодії, створити
позитивну мотивацію на створення власної гармонійної родини.
Проблеми родинного виховання розглядаються в широкому історикокультурному та психолого-педагогічному контексті. У курсі в межах двох
відповідних модулів висвітлюються такі питання: педагогіка родинного
виховання як наукова галузь; психологічна та соціально-педагогічна
характеристика інституту сім’ї та тенденції розвитку; психолого-педагогічні
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засади родинного виховання; своєрідність виховання дитини в різних типах
сучасної сім’ї; сучасний інститут гувернерства; виховання сучасних батьків;
вітчизняні та зарубіжні інноваційні технології родинного виховання.
Практичні заняття присвячені поглибленому вивченню таких питань,
як суперечності та труднощі родинного виховання, шляхи залучення
дошкільників до сімейних традицій та цінностей, використання потенціалу
родини у вихованні дитини-дошкільника, специфіка діяльності гувернера
та питання його підготовки, нові підходи та форми взаємодії ДНЗ із
сучасними родинами, виховання педагогічної культури батьків, популярні
технології раннього розвитку дитини в сім’ї. Серед форм проведення
практичних занять найбільш емоційно насиченими, цікавими та
результативними виявилися дискусії про різні виховні системи, розробка
творчих проектів, обговорення підготовлених студентами художньопедагогічних нарисів та есе, ділові ігри, розробка альтернативних сімейних
виховних програм, наприклад, як виховати дитину щасливою, ретроекскурсії у власне дитинство, організація сімейних свят, вечори дитячого
читання, перегляд і обговорення сімейних ТВ-програм.
Водночас із поширенням кола знань студентів з педагогіки родинного
виховання, приведенням їх у систему, виявленням найбільш актуальних ідей
(усвідомлення пріоритетної ролі сім’ї в житті та долі людини; створення
атмосфери любові, добра та духовності в родині; формування усвідомленого
та відповідального батьківства, необхідність педагогічної рефлексії,
педагогічна допомога родині у вихованні дитини тощо) у нашому досвіді за
умови безпосередньої участі студентів вивчалися й аналізувалися можливі
засоби запровадження нових наукових даних в освітню практику роботи
дошкільних закладів з батьками та родиною загалом.
Ми виокремлюємо такі критерії результативності засвоєння курсу.
Майбутні педагоги повинні чітко орієнтуватися в новій філософії взаємодії
родини та дошкільного закладу, основу якої становить ідея пріоритетної ролі
батьків та родини у виховання особистості дитини, які несуть відповідальність
перед власною совістю та людьми. Усі інші виховні інститути покликані
допомогти, підтримати, спрямовувати, доповнювати їх виховну діяльність,
розуміти своєрідність виховання дитини в умовах сьогодення в різних типах
сім’ї, знати сучасні технології домашнього виховання, уміти аналізувати
родинний досвід та популяризувати кращий, бачити проблеми з позиції
дитини, батьків та педагогів-професіоналів і знаходити шляхи їх
оптимального вирішення, бути готовими до партнерських стосунків з
батьками, відповідально ставитися до власного майбутнього батьківства.
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Наступна авторська програма начальної дисципліни «Практикум з
ігротехнік» за мету визначила формування у студентів здатності до
ефективної організації й успішного проведення гри. У якості основних завдань
вивчення курсу є: формування у студентів теоретичних уявлень про специфіку
ігрової діяльності й історико-концептуальні аспекти проблеми «людина і
гра»; ознайомлення з найважливішими функціями гри; оволодіння
студентами способами реалізації найважливіших функцій гри у взаємодії з
дітьми і дорослими; підвищення рівня професійної компетентності студентів
як важливої складової успішності майбутньої професійної діяльності [1; 9].
Програма містить такі змістові модулі: теоретико-методологічні основи
ігрової діяльності; функціональне поле гри в розвитку, навчанні та вихованні
дітей дошкільного і молодшого шкільного віку; ігрові техніки в оптимізації
психологічного здоров’я дорослого. У межах першого означеного модулю
інтереси викладача та студентів концентруються навколо обговорення таких
питань, як: простір гри, носії ігрової культури, людина в пошуках змісту гри;
природа гри, її феномен у дослідженнях філософів, етнографів,
фольклористів, психологів, етологів; виокремлення функцій гри в зарубіжних і
вітчизняних дослідженнях, ігрове середовище та ігрове спілкування, гра як
школа соціальних відносин. Другий модуль присвячено вивченню таких тем,
як психолого-педагогічний супровід ігрової діяльності дитини, гра та дитяча
творчість, ігрове проектування в діяльності освітнього закладу, терапевтична
функція гри, організація ігрового середовища в дошкільному закладі,
розвиваючі функції психологічних ігор та вправ, соціо-ігрові прийоми
навчання дітей, діагностика предметно-ігрового середовища та ігрової
діяльності дитини. Зміст третього модулю структурований навколо таких
аспектів, як шлях до педагогічної майстерності ігромайстера; використання
ігрових технологій Карла Фоппеля; ігрові методи у формуванні професійної
компетенції педагога; ігровий тренінг як засіб особистісного зростання.
Методика проведення лекційних і практичних занять з даного курсу
дозволяє пробудити у студентів інтерес до проблеми ефективної взаємодії в
різних сферах діяльності за допомогою ігрових технологій, формувати вміння
реалізовувати основні функції гри, моделювати та підбирати ігрові технології
та ігротехніки відповідно до актуальних завдань професійної діяльності.
Технологія вивчення даних авторських курсів передбачала також
роботу студентів у форматі створення електронної бази науковометодичних матеріалів; поглиблення та подальший розвиток набутих
знань та досвіду на етапі курсового, дипломного проектування та
магістерських досліджень.
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Висновки. Підсумовуючи зазначимо, що можливими та оптимальними
шляхами й засобами використання авторських програм є їх органічне
включення у зміст блоку дисциплін психолого-педагогічного циклу,
викладання даних дисциплін у єдності мотиваційного, змістового та
технологічного компонентів, застосування отриманих знань та досвіду у
практиці майбутньої професійної діяльності й вихованні власних дітей. На
нашу думку, створення та експериментальна апробація авторських програм
дозволяє: врахувати динаміку, запити й протиріччя освітнього простору та
вплив на нього соціальних реалій; реалізувати накопичений самобутній
професійний та особистий досвід викладачів, авторів програм; актуалізувати
й індивідуалізувати пізнавальну активність, творчий потенціал і професійну
мотивацію студентів; забезпечити варіативність та гармонізувати державні
стандартизовані підходи до змісту вищої педагогічної освіти із суб’єктсуб’єктною природою освітнього простору. Реалізація авторських програм
значною мірою вирішує проблему гнучкого використання змісту освіти для
задоволення широкого спектру інтересів майбутніх педагогів, гармонійного
поєднання класичних цінностей з новітніми ідеями.
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РЕЗЮМЕ
М. Б. Головко, Е. И. Михеева. Возможности использования авторских программ
учебных дисциплин в процессе подготовки специалистов по дошкольному
образованию.
В статье обсуждается проблема необходимости, значимости и
возможностей использования авторских учебных программ в подготовке
специалистов по дошкольному образованию, в развитии их профессиональной
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компетентности и творческого потенциала. В качестве примера приводится опыт
их экспериментального использования в практике обучения, в том числе
предлагаются содержание учебных модулей, прикладная технология активизации
познавательной деятельности студентов в образовательном процессе и варианты
реализации приобретенных знаний и опыта в научно-практической деятельности.
Ключевые слова: содержание образования, принципы структурирования
содержания образования, авторская учебная программа, кредитно-модульная система
обучения, подготовка специалистов, педагогическое сопровождение, дошкольное
детство, педагогика семейного воспитания, практикум по игротехникам.
SUMMARY
M. Holovko, O. Mikheeva. The possibilities of using author programs of academic
subjects in the process of training of specialists in preschool education.
In scientific literature the author programs represent the programs with a range of
traditional issues containing author’s idea (message), projected purpose and the process
model of their achievement. Author programs are the result of teacher’s pedagogical work
and are to meet the criteria, originality and pedagogical value in this context.
They allow to associate content with specific conditions, pedagogical philosophy and
style of teacher’s work, features of his or her pedagogical skills.
At the Faculty of Preschool Education and Practical Psychology of State Higher
Educational Institution «Donbass State Pedagogical University» an active search of
conditions and possibilities of specialists in preschool education training was developed. For
about three years at the Faculty of Preschool Education and Practical Psychology the
experimental author courses «Pedagogical Assistance for Preschool Children», «Pedagogy of
Family Education», «Practice in Playing Technique» (educational and vocational training
program for the bachelors) are receiving practical approval. These courses are based upon
the ideas of axiological, humanistic, cultural and systematic approaches to educational
content organization, the use of personality-centered learning methods.
The structural core of each program includes the following components: procedural –
system of professional skills and methods of action; active – communication experience,
emotional experience, creative activities, self-improvement. The basis of the programs are
research findings as well as author's view of the problem, his or her investigations.
Experimental approbation allows: to consider the dynamics, requests and contradictions of
educational space and the impact of social reality on it; to implement gathered original
professional and personal experience of teachers and program authors; to actualize and
personalize cognitive activity, creative potential and professional motivation of students; to
provide variability and to harmonize national standardized approaches to the content of
higher pedagogical education with subjective nature of the educational space. The
realization of the author’s programs solves the problem of flexible use of the education
content for satisfying university students’ interest.
Key words: content of education, principles of educational content structuring,
author’s training program, credit based modular learning, training of specialists, pedagogical
assistance, preschool childhood, pedagogy of family education, practice in playing technique.
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ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Стаття присвячена проблемам удосконалення процесу навчання майбутніх
учителів початкових класів. У розвідці зазначено прогностичну ефективність від
використання електронних навчально-методичних комплексів як нових засобів
навчання в педагогічних навчальних закладах України та охарактеризовано їх
структурні компоненти. Висунута теза про необхідність створення електронного
навчально-методичного комплексу з курсу «Методика навчання освітньої галузі
«Математика», розглянуто його основні функції. Обґрунтовано, що результатом
упровадження комплексу стане розвиток у студентів умінь здобувати та
оновлювати
знання,
збагачувати
досвід
інноваційними
технологіями,
використовуючи комп’ютерну техніку.
Ключові слова: електронні засоби навчання, електронний навчальнометодичний комплекс, інноваційні технології, підготовка майбутніх учителів
початкових класів, навчальний процес, удосконалення, програмне забезпечення,
фахова підготовка.

Постановка проблеми. Удосконалення процесу навчання у ВНЗ
пов’язане з постійним підвищенням зацікавленості викладачів та студентів
до використання інноваційних технологій і недостатньою розробленістю
програмного забезпечення навчальних дисциплін; збільшенням обсягів
інформації з предметів математичних дисциплін і обмеженими
можливостями їх засвоєння через скорочення аудиторних годин.
Створення та використання електронних засобів навчання є одним із
шляхів вирішення суперечностей, що склалися.
Необхідність створення таких засобів навчання та їх використання у
процесі педагогічної підготовки знайшли відображення в законодавчих
документах нашої держави. Зокрема, проект Національної стратегії
розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки визначає одним із
пріоритетних напрямів розвитку освіти «створення, видання та
забезпечення навчальних закладів електронними засобами навчального
призначення» [3, 102]. Новостворений Державний стандарт початкової
загальної освіти також призвів до необхідності перегляду навчальнометодичного забезпечення підготовки вчителя початкової школи. У зв’язку
зі змінами в освітній галузі «Математика» окремим аспектом дослідження
доречно виділити оптимізацію процесу опанування курсу «Методика
навчання освітньої галузі «Математика».
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Аналіз актуальних досліджень. Актуальність питання вдосконалення
процесу підготовки вчителів пояснюється і великою кількістю досліджень у
цій галузі. Науковці виявляють зацікавлення до вивчення:
- професійної підготовки майбутнього
вчителя, зокрема змісту
педагогічної освіти (А. Алексюк, С. Гончаренко, М. Євтух, І. Зязюн,
І. Підласий);
- системи вдосконалення технологій навчання майбутнього вчителя
(В. Бондар, О. Мороз, О. Пєхота, О. Савченко);
- оптимізації методів і прийомів професійної підготовки майбутніх
учителів (Д. Кавтарадзе, М. Поташник, Т. Яценко) [4].
Проблемі вдосконалення процесу вивчення курсу «Методика
навчання освітньої галузі «Математика» присвячені праці Л. Коваль,
С. Скворцової (створення підручника «Методика навчання математики:
теорія і практика», зміст якого структуровано на змістові модулі, виділено
теоретичний та практичний матеріал) [2].
Навчально-методичний посібник С. Стрілець «Методика викладання
математики в початкових класах у таблицях і схемах» спрямований на
підвищення якості опанування студентами методики викладання
математики як теоретичної бази фахової підготовки. У ньому за допомогою
структурно-тематичних схем розкрито курс методики викладання
математики. Цінність посібника полягає в тому, що весь матеріал подано у
формі опорних схем. Це дозволяє полегшити процес вивчення великої
кількості програмового матеріалу [5, 2-3]. Цей посібник існує також в
електронному форматі в локальній системі бібліотеки Чернігівського
національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, що є
суттєвим кроком до вдосконалення засобів навчання. Проте, спираючись
на нормативні документи та наукові дослідження, автор наголошує на
необхідності подальшої розробки електронних засобів навчання. Одним зі
шляхів вирішення зазначеної проблеми є створення електронних
навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін.
Метою статті є вивчення існуючих електронних засобів навчання та
визначення перспектив створення та використання електронних
навчально-методичних комплексів.
Виклад основного матеріалу. Аналіз науково-педагогічної літератури
дозволив виділити кілька підходів до тлумачення поняття «електронний
навчально-методичний комплекс».
Зокрема, Н. Клокар під електронним навчально-методичним
комплексом розуміє «інформаційно-освітній ресурс, у якому пропонується
настанова користувачеві, висвітлюється зміст навчального курсу,
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пропонується комплекс тестових і практичних завдань, тренувальних
вправ, лабораторних, контрольних і залікових робіт, рекомендацій для
самооцінювання й саморозвитку» [1, 3].
С. Стрілець визначає, що електронний навчально-методичний
комплекс – це новий тип засобів навчання, що поєднує такі компоненти:
анотацію; програму курсу; програми спецкурсів, рекомендовані МОН
України; багаторівневий навчальний посібник для учнів; довідниковоузагальнювальний матеріал курсу; систему опорних завдань до окремих
тем; робочий зошит; завдання для самостійної роботи учнів; наочні
матеріали; глосарій; список літератури, Інтернет-ресурси; методичні
рекомендації для вчителів щодо використання даного комплексу [6, 110].
Переваги використання електронного навчально-методичного
комплексу були враховані в діяльності педагогічних вищих навчальних
закладів України, зокрема:
- Київським
університетом імені Бориса Грінченка («Безпека
життєдіяльності», «Дитяча практична психологія», «Освітні
вимірювання»);
- Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних
кадрів («Програмно-методичні комплекси освітньої діяльності курсів
підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною
формою навчання»);
- Вінницьким
державним педагогічним університетом імені
М. Коцюбинського
(«Інформаційні
технології»,
«Методика
проведення уроків з використанням мультимедіа»);
- Уманським державним педагогічним університетом імені Павла
Тичини («Кількість теплоти. Теплові машини»).
Електронні навчально-методичні комплекси створюються й
викладачами Чернігівського національного педагогічного університету
імені Т. Г. Шевченка.
Метою створення та запровадження ЕНМК у вищих навчальних
закладах є вироблення у студентів навичок діяльності в інформаційному
суспільстві, формування в них творчого мислення, гнучкості та вміння
адаптуватися, самостійно шукати й опрацьовувати інформацію. Результатом
упровадження ЕНМК виступає розвиток у студентів внутрішніх мотивів і вмінь
здобувати та оновлювати знання, збагачувати досвід інноваційними технологіями, використовувати комп’ютерну техніку для пошуку та використання
інформації. Зазначені результати впровадження ЕНМК у навчальний процес є
необхідною умовою професійного становлення педагога.
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Незважаючи на очевидні переваги використання ЕНМК, їх залучення
до навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів є
обмеженим. Перш за все, це пояснюється недостатнім технічним
забезпеченням закладів освіти. Процес створення навчального засобу
такого типу потребує значних затрат часу, проте залишається
важкодоступним для широкого кола студентів.
Необхідною умовою безпосереднього включення електронних
навчально-методичних комплексів у навчальний процес є розширення
доступу студентів до локальної комп’ютерної системи вищих навчальних
закладів. Одним зі шляхів вирішення поставленої проблеми є створення
електронних бібліотек в університетах, які б розширили можливості доступу
до інформації. Зокрема, електронна бібліотека, створена в Чернігівському
національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка, сприяє
залученню більшої кількості читачів до її ресурсів та значно полегшує процес
їх роботи з літературою. Попри традиційні функції бібліотеки, до її діяльності
додано можливості он-лайн замовлення, електронної довідки, електронний
персональний формуляр тощо. Завдяки модернізації бібліотеки, кожен
бажаючий може підібрати потрібну літературу зі свого персонального
комп’ютера, скориставшись офіційним сайтом наукової бібліотеки
університету. Повертаючись до питання створення електронних навчальнометодичних комплексів, не можна не відмітити доречність їх використання в
умовах електронної бібліотеки.
При бібліотеці створено відділ інформаційних технологій та
комп’ютерного забезпечення, основними завданнями якого визначено:
підвищення якості бібліотечних послуг на основі автоматизації бібліотечноінформаційних процесів; організація функціонування автоматизованої
інформаційно-бібліотечної системи; впровадження програмного комплексу
«УФД/Бібліотека» (розробник – ЗАТ «Український Фондовий Дім») з
автоматизації всіх бібліотечних процесів; забезпечення раціональної
організації накопичення, зберігання і ведення баз даних та інформаційних
масивів, фонду електронних документів.
Хоча викладачі Чернігівського національного педагогічного
університету імені Т. Г. Шевченка працюють над розробкою ЕНМК,
кількість таких комплексів є недостатньою. Проблема вдосконалення
навчального процесу шляхом залучення ЕНМК актуальна також і для
факультету початкового навчання, що пояснюється специфікою майбутньої
професійної діяльності студентів та особливостями процесу професійного
становлення вчителя-початківця. Однією з дисциплін, що потребують
розробки ЕНМК, є «Методика навчання освітньої галузі «Математика».
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Системність і структурованість ЕНМК дозволить оптимізувати роботу
з вивчення навчальної дисципліни, вирішивши при цьому суперечності, що
виникають у процесі її опанування. ЕНМК можна визначити як сукупність
дидактичних засобів навчання, навчальних програм і засобів
телекомунікації, покликаних керувати самостійною роботою студента у
процесі вивчення навчального курсу.
Цілями створення й використання електронного навчальнометодичного комплексу з дисципліни «Методика навчання освітньої галузі
«Математика» є:
- підтримка і розвиток основного навчального процесу та дистанційних
технологій безперервної освіти;
- забезпечення оснащеності навчального процесу навчальнометодичними матеріалами, що поліпшують якість підготовки
майбутніх педагогів;
- забезпечення методичної підтримки самостійної роботи студентів;
- систематизація навчального матеріалу з дисципліни.
Основними структурними компонентами створеного навчальнометодичного комплексу мають стати:
- анотація дисципліни;
- програма дисципліни;
- робоча навчальна програма дисципліни;
- завдання для проведення практичних занять;
- контрольні завдання для поточного, модульного та підсумкового
контролю;
- методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни;
- методичні вказівки для виконання курсових, дипломних робіт,
передбачених навчальним планом;
- завдання для індивідуальної роботи студентів і методичні вказівки до
їх виконання;
- тексти або презентація лекцій.
Змістова складова ЕНМК (навчальний матеріал) поєднує коротку і
повну версії занять. Коротка версія заняття містить такі структурні
компоненти: розділ (тема); ключові слова; завдання; план розділу (теми);
література та Інтернет-ресурси. Повна версія заняття детально розкриває
зміст даного розділу (теми). Змістова складова ЕНМК має відповідати
загальним і специфічним принципам створення ЕНМК і віковим
особливостям учнів, яким адресований створений інформаційно-освітній
ресурс.
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У процесі використання створеного електронного навчальнометодичного комплексу відбудеться реалізація дидактичних функції, до
яких відносимо інформаційну, структурно-систематизуючу, мотиваційностимулюючу, інтерактивну та функцію закріплення, контролю й
самоконтролю. Інформаційна функція передбачає фіксацію певного обсягу
навчального матеріалу як основи навчальної діяльності і формується в
суб’єктів освітнього процесу під час роботи з ЕНМК. Ця функція пов’язана з
педагогічною трансформацією обсягу наукових (теоретичних та емпіричних)
знань для висвітлення їх в ЕНМК відповідно до навчальної програми,
вікових і пізнавальних можливостей учнів. Структурно-систематизуюча
функція забезпечує чітку послідовність викладу структурованої навчальної
інформації, можливість швидкого пошуку всіх елементів систематизованого
навчального матеріалу, поетапність його засвоєння. Функція закріплення,
контролю і самоконтролю передбачає можливість самостійної роботи з
теоретичним матеріалом, перевірку знань за етапами засвоєння і пов’язана
з використанням різних видів контролю: вхідного, поточного, проміжного,
підсумкового, вихідного. Мотиваційно-стимулююча функція полягає в
розвитку в учнів мотивації та пізнавального інтересу до вивчення
навчального предмета й забезпечується наявністю інтерактивного діалогу
«користувач – персональний комп’ютер – тьютор», створенням умов для
відкритого навчання за обраною індивідуальною освітньою траєкторією.
Інтерактивна функція відкриває можливість активної взаємодії користувача
з інформаційно-освітніми ресурсами ЕНМК [1]. Реалізація зазначених
функцій навчально-методичного посібника дозволить поліпшити процес
опанування
навчальним
матеріалом,
зробивши
його
більш
систематизованим та структурованим.
Висновки. Таким чином, на сучасному етапі розвитку суспільства, що
характеризується інформатизованістю, та у зв’язку з необхідністю
вдосконалення професійної підготовки педагогів існує нагальна потреба у
створенні та використанні електронних засобів навчання. Вирішення
поставленої проблеми можливе шляхом упровадження в навчальний
процес електронних навчально-методичних комплексів із відповідних
навчальних дисциплін, що дозволить оптимізувати процес становлення
компетентного педагога.
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РЕЗЮМЕ
Т. П. Запорожченко. Электронные средства обучения в процессе
профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов.
Статья посвящена проблемам совершенствования процесса обучения
будущих учителей начальных классов. В статье указана прогностическая
эффективность от использования электронных учебно-методических комплексов
как новых средств обучения в педагогических учебных заведениях Украины и
охарактеризованы структурные компоненты комплексов. Выдвинут тезис о
необходимости создания электронного учебно-методического комплекса по курсу
«Методика обучения образовательной области «Математика», рассмотрены его
основные функции. Обосновано, что результатом внедрения комплекса станет
развитие у студентов умений приобретать и обновлять знания, обогащать опыт
инновационными технологиями, используя компьютерную технику.
Ключевые слова: электронные средства обучения, электронный учебнометодический комплекс, инновационные технологии, подготовка будущих учителей
начальных классов, учебный процесс, усовершенствование, программное
обеспечение, профессиональная подготовка.
SUMMАRY
T. Zaporozhchenko. E-learning in the training of the future primary school teachers.
The article is devoted to the problem of training process improvement of future
primary school teachers. Predictive efficiency of the electronic educational and
methodological complexes usage as a new means of education in pedagogical educational
institutions of Ukraine is indicated and its structural components are characterized. The
thesis about the necessity of electronic educational and methodological complex creation on
the course «Methodology of Mathematics teaching» is nominated and its main functions are
observed. It is substantiated that the result of the implementation of the complex will be the
development of students’ abilities to acquire and update knowledge, enrich the experience of
innovative technologies and use of computer equipment. The views of the teachers about the
problems and ways of improvement the educational process are analyzed.
The article analyzes the existing literature on the course «Methodology of
Mathematics teaching» and proves the need for the creation of new means of training. It is
stated that although the initial problem documented in scientific literature presented
samples of educational-methodological complexes in different disciplines, however the
number of such facilities for the training of primary school teachers is insufficient. Based on
the analysis of scientific-pedagogical literature essence electronic educational
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methodological complex, highlighted its main structural components and purposes of use.
The presence of electronic educational methodological complexes in teacher education,
particularly in Chernihiv T. Shevchenko National Pedagogical University is analyzed. It is
determined that a necessary condition for the direct inclusion of electronic teachingmethodological complexes in the educational process is to expand the access of students to
the local computer system in higher educational institutions. One of the ways to solve this
problem is to create electronic libraries at the universities, which would have expanded the
possibilities of access to information.
At the present stage of society’s development that is characterized by informatization
and in connection with the necessity of improving the professional teachers’ training, there is an
urgent need for the creation and use of e-learning. Solving this problem is possible by introducing
in the educational process of educational-methodological complexes with relevant academic
disciplines that allow to optimize the process of becoming a competent teacher.
Key words: e-learning, electronic educational methodological complex, innovative
technologies, training of future primary school teachers, educational process, improvement,
software, training.
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ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВИЩИЙ РІВЕНЬ
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Стаття присвячена теоретичному аналізу педагогічної майстерності та
інноваційної педагогічної діяльності як вищому рівню професійної майстерності
вчителя. Педагогічна майстерність розглядається як прояв найвищої форми
активності особистості вчителя, що базується на гуманізмі й розкривається в
ефективному використанні методів і засобів педагогічної взаємодії в конкретній
педагогічній ситуації, створенні вчителем індивідуального педагогічного стилю та
власної професійної «Я-концепції» і тісно пов’язана з інноваційної діяльністю і
творчістю вчителя.
Ключові слова: педагогічна майстерність, педагогічна творчість, інновації,
інноваційна педагогічна діяльність, готовність до інноваційної педагогічної
діяльності.

Постановка проблеми. Зростання ефективності навчально-виховного
процесу в вищих навчальних педагогічних закладах передбачає
інноваційний розвиток основ педагогічної майстерності студента, що
включає формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної
педагогічної діяльності і є вищим рівнем його професійного розвитку.
Аналіз актуальних досліджень. Поняття «педагогічна майстерність»
є складною нелінійною системою, що має свій науковий апарат, інтегруючи
знання багатьох наукових дисциплін, а саме: психології, філософії,
культурології, етики, педагогіки, педагогічної творчості та ін.
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На сучасному етапі розвиток ідей педагогічної майстерності вчителя
базується на психології творчості, що розглядає питання фізіологічних
основ, етапів, механізмів процесу розвитку творчої особистості
(Г. Альтшулер, Д. Богоявленська, Л. Виготський, О. Лук, В. Моляко,
Я. Пономарьов, В. Рибалко та ін.); педагогічної акмеології, що вивчає
проблеми професійного й особистісного розвитку людини, умови та шляхи
досягнення людиною вершин професіоналізму (Н. Гузій, А. Деркач,
Є. Климов, Н. Кузьміна, А. Маркова, С. Пожарський та ін.); питання
педагогічної майстерності вчителя вивчаються у зв’язку з вимогами до
професійного мислення вчителя (О. Абдулліна, О. Орлов, В. Слободчіков);
педагогічної культури як невід’ємної складової педагогічної майстерності
(Є. Бондаревська, В. Гриньова, М. Єрмоленко, І. Ісаєв, В. Міжеріков);
педагогічної етики як естетичної складової педагогічної майстерності
(Е. Гришин, І. Зязюн, Н. Мацуй, В. Наумчик, Г. Сагач, О. Сисоєва, І. Синиця,
В. Чернокозова, І. Чернокозов та ін.); педагогічної творчості, де ведеться
пошук ефективних педагогічних технологій розвитку творчої особистості
вчителя (В. Андреєв, І. Андріаді, Ю. Азаров, І. Дмитрик, В. Загвязінський,
З. Курлянд, М. Лазарєв, О. Матюшкін, В. Омельяненко, М. Поташник,
С. Сисоєва, А. Хуторський, Т. Шамова, В. Шубинський та ін.); педагогічної
технології (Ю. Бабанський, В. Безпалько, Ю. Орлов, Н. Тализіна та ін.).
Метою статті є теоретичний аналіз педагогічної майстерності та
інноваційної педагогічної діяльності як вищого рівня професійної
майстерності вчителя.
Виклад основного матеріалу. Фундатор теорії педагогічної
майстерності А. Макаренко пов’язував педагогічну майстерність учителявихователя з високим рівнем вихованості вчителя, його авторитетністю й
моральними якостями, наявністю в нього чіткої педагогічної
спрямованості, власного «кредо», глибоких професійних знань та вмінь,
сильного характеру, діловитості, твердої волі, гуманного ставлення до
дітей, у поєднанні вимогливості з повагою до вихованців.
А. Макаренко займав чітку позицію щодо формування педагогічної
майстерності, заперечував вирішальне значення таланту в педагогічній
професії. Висловлюючи думку про те, що це спеціальність, якої треба
навчатися, педагог писав, що майстерність вихователя не є якимсь
особливим мистецтвом, що вимагає таланту, але це спеціальність, якій
потрібно навчати, як треба навчати лікаря його майстерності, як треба
навчати музиканта [5].
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У В. Сухомлинського, який розглядав педагогічну майстерність як
єдність освіченості педагога й володіння педагогічною технікою, структура
майстерності вчителя збагачується такими компонентами, як педагогічний
оптимізм, характер духовного спілкування, широта емоційного діапазону
вчителя, чуйність і лагідність до дитини. Розрізняючи специфіку майстерності
навчання і виховання, педагог-новатор вважав неприпустимою думку про те,
що вчити – це одне, а виховувати – щось інше. Мистецтво виховання, за
В. Сухомлинським, є основою майстерності навчання, тому кожен учитель
зобов’язаний бути насамперед вихователем. Отже, показником педагогічної
майстерності, на його думку, є гуманістична спрямованість учителя, інтерес
до іншої людини, вивчення самого себе й опанування педагогічною технікою.
І. Зязюн розглядає педагогічну майстерність учителя як високий рівень
професіоналізму викладача і звертає увагу на те, що на рівні досягнення
майстерності виникає особлива властивість професійної діяльності, виражена
здатністю інтегруватися з професійним досвідом, науковою інформацією,
перетворюючи її на засіб розв’язання професійних задач. «Майстерність – це
особливий стан, який дає рівень професійної свободи вчителю, педагогу,
вихователю, керівникові навчального закладу, визначаючи межі можливого і
внутрішньо дозволеного в педагогічній реальності» [4, 405].
На думку І. Зязюна, зовнішньопедагогічна майстерність виявляється в
успішному вирішенні різноманітних задач навчання, спрямованих на
досягнення високих кінцевих результатів, а конкретні показники
майстерності виявляються у високому рівні виконавства, якості праці,
доцільних, адекватних педагогічним ситуаціям діях викладача, досягненні
високих результатів навчання і виховання.
Полтавські автори трактують педагогічну майстерність у
результативному та процесуальному аспектах як комплекс властивостей
особистості вчителя, що забезпечує самоорганізацію високого рівня
професійної діяльності на рефлексивній основі [7].
Слід підкреслити, що вчені визначають педагогічну майстерність як
вищу творчу активність учителя, що обумовлюється результатами
оволодіння знаннями, уміннями, навичками та раціональним
використанням особистісного потенціалу індивідуальності вчителя.
Особистісний фактор пов’язується не стільки з рівнем педагогічної
майстерності, скільки з динамікою оволодіння нею, творчою
самореалізацією вчителя в професійній діяльності.
Як вважають учені наукової школи І. Зязюна, педагогічна
майстерність розкривається в діяльності, проте до неї не зводиться й не
обмежується лише високим рівнем розвитку спеціальних узагальнених
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умінь. Слушним є висновок учених про те, що сутність педагогічної
майстерності полягає в особистості вчителя, його позиції, здатності
проявляти творчу ініціативу на ґрунті реалізації власної системи цінностей.
У наукових доробках І. Зязюна зазначено, що педагогічна майстерність
учителя є достатньо стійкою системою теоретично обґрунтованих і
практично виправданих педагогічних дій, які забезпечують високий рівень
інформаційної взаємодії між викладачем і його учнями. Учений наголошує,
що будучи синтезом теоретичних знань і високорозвинених практичних
умінь, майстерність педагога стверджується через творчість і втілюється в
ній. Концептуальні положення педагогічної майстерності, розроблені й
обґрунтовані І. Зязюном та його колегами, дали змогу реалізувати
інноваційні моделі підготовки майбутнього вчителя у ВНЗ.
За І. Харламовим, сутність педагогічної майстерності розкривається не
через властивості особистості вчителя, а через його педагогічну діяльність,
тому що вчитель може мати необхідні якості й навіть покликання до
педагогічної діяльності, але не володіти педагогічною майстерністю.
Учений вважає, що педагогічна майстерність є доведена до вищого
ступеня досконалості навчальна та виховна вправність, відшліфованість
методів і прийомів застосування психолого-педагогічної теорії на практиці,
завдяки чому забезпечується високий рівень ефективності навчальновиховного процесу.
Аналіз наукових досліджень з проблеми педагогічної майстерності
свідчить, що в багатьох наукових працях майстерність учителя розглядається
як основа для розв’язання педагогічних задач. Так, Н. Кузьміна визначає
педагогічну майстерність як володіння професійними знаннями, вміннями і
навичками, що дозволяють фахівцю успішно досліджувати ситуацію,
формулювати професійні задачі й успішно їх розв’язувати відповідно до
цілей. Отже, Н. Кузьміна сутність педагогічної майстерності вбачає у
розв’язанні вчителем низки педагогічних задач, підпорядкованих загальній
кінцевій меті – формуванню творчої особистості учня.
М. Кухарєв і В. Решетько визначають педагогічну майстерність як
сукупність певних якостей особистості вчителя, обумовлених високим рівнем
його психолого-педагогічної підготовленості і здатністю оптимально
вирішувати педагогічні задачі. М. Поташник наголошує на важливості пошуку
та знаходженні оптимального способу розв’язання педагогічної задачі, що
веде вчителя до творчості й оптимізації, оскільки педагогічна діяльність
приносить задоволення лише тоді, коли оригінальне педагогічне рішення
призводить до результату, що є не типовим для певних умов.
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Педагогічна майстерності тісно пов’язана з інноваційної діяльністю і
творчістю вчителя, про що свідчать дослідження багатьох учених. Слушною
є думка М. Поташника, який звертає увагу на те, що майстром вважається
фахівець, який досконало володіє своєю професією. Як зазначає вчений,
творчий учитель може ще не встигнути стати майстром, проте вищого рівня
майстерності вчитель досягає лише на основі творчості й обов’язково за
рахунок сумлінності, наполегливості, працездатності, подолання
труднощів, перетворення вмінь у навички, тобто набуваючи досвіду. Саме
тому творчі здібності вчителя треба розвивати заздалегідь, до появи
професійної майстерності.
О. Щербаков, який одним із перших радянських психологів почав
досліджувати психологічні основи праці й особистості вчителя, вважав, що
праця вчителя – це повсякденний пошук, сміливий і тонкий експеримент,
який потребує від нього глибоких роздумів. Він звертав увагу на те, що
дослідницький, конструктивний, організаційний, комунікативний елементи
діяльності вчителя тісно взаємодіють між собою в напрямі його
цілеспрямованої творчої діяльності. Учений вважав, що педагогічна
майстерність – це не лише синтез педагогічних знань, умінь та навичок, а й
методичне мистецтво і особистісні якості вчителя.
Українські вчені О. Мороз та В. Омеляненко до складу якостей
учителя-майстра включили досконале виконання професійних функцій на
рівні мистецтва і творчості. Подібної думки дотримується З. Курлянд, яка
пов’язує педагогічну майстерність з високим рівнем культури і творчості,
визначаючи творчість як культуру різноманітних видів діяльності вчителя,
який володіє вміннями здійснювати їх творчо та ефективно.
У цьому ж аспекті проводить свої дослідження І. Андріаді,
визначаючи педагогічну майстерність як якість особистості, що відображає
її духовно-моральну й інтелектуальну готовність до творчого осмислення
соціокультурних цінностей суспільства, як теоретичну і практичну
готовність учителя до творчого застосування знань, умінь і навичок у
процесі розв’язання педагогічних задач [1].
Значний професійний інтерес представляють погляди В. Сластьоніна
на педагогічну майстерність, який розкрив її структуру і зазначив, що
теоретичні знання й засновані на них практичні вміння є об’єктивним
змістом педагогічної майстерності. Однак, як вважає вчений, практичний
досвід не завжди стає джерелом педагогічної майстерності. Одним із
головних показників педагогічної майстерності В. Сластьонін вважає рівень
сформованості творчої індивідуальності фахівця.
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За словами Ю. Азарова, основою педагогічної майстерності є знання
закономірностей виховання дітей. Учений акцентує увагу на ролі творчого
натхнення педагога, інтуїції, передбачення в розв’язанні педагогічних
задач. Він зазначає, що взаємозв’язок почуттів і техніки приводить до
цілісного, образного емоційного впливу педагога на особистість, колектив,
стверджуючи, що саме в цій єдності полягає сила майстерності вчителявихователя.
В. Загвязинський також вважає, що без творчості не може бути
педагога-майстра. За його визначенням, майстерність педагога – це синтез
теоретичних знань і високорозвинених практичних умінь, що
утверджуються й виявляються через творчість [3]. Саме тому педагогічна
творчість і педагогічні інновації виступають психолого-педагогічними
умовами розвитку професійної майстерності вчителя.
Отже, педагогічна майстерність – це індивідуальний, неповторний
процес педагогічної дії, вона своєрідна і унікальна, тому що має
індивідуальний стиль фахівця і не зводиться до окремих знань і вмінь
учителя. Майстерність є продуктом синтезу теоретичних знань і основою
практичних дій та досвіду особистості й формуються в контексті
індивідуальності майбутнього вчителя.
Здатність педагога до інноваційної педагогічної діяльності, володіння
високим рівнем педагогічної майстерності, постійне самовдосконалення
стають обов’язковою нормою професійної діяльності вчителя. У зв’язку з цим
важливим завданням вищих навчальних педагогічних закладів стає готовність
майбутнього вчителя до інноваційної педагогічної діяльності. Інновації
(нововведення, зміни, поновлення) характеризують цілеспрямовану
діяльність зі створення, освоєння, використання та поширення нововведень.
Існують два підходи до поняття «інновація», а саме: інновація як процес
(А. Лоренс, М. Поташник, В. Сластенін) та інновація як саме нововведення,
продукт процесу (К. Ангеловскіх, А. Балакірєв, С. Ільєнкова).
Таким чином, інновації є процесом і результатом наукових пошуків,
передового педагогічного досвіду окремих учителів і колективів, де сам
педагог може виступати як творець інновацій, дослідник, користувач і
пропагандист нових педагогічних технологій, теорій і педагогічних концепцій.
Теоретичною основою дослідження є ідеї саморозвитку особистості в
процесі діяльності (К. Абульханова-Славська, В. Зінченко, О. Леонтьєв,
Б. Ломов, P. Нємов, С. Рубінштейн, Д. Фельдштейн та ін.); теорії інноваційної
педагогічної
діяльності
(Н. Кузьміна,
Л. Подимова,
М. Поташник,
О. Пригожин, В. Сластьонін та ін.); теорії професійного становлення та
розвитку особистості (Е. Клімов, А. Маркова, Л. Мітіна).
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Інноваційна діяльність є творчою за своєю сутністю. Так, на думку
В. Сластьоніна, інновації приносять новизну в цілі, зміст, методи й форми
навчання та виховання, а також в організацію спільної творчої діяльності
вчителя і учня. А. Хуторської також підтверджує, що основними функціями
інноваційної педагогічної діяльності є зміна цілей, змісту освіти, форм і
методів, педагогічних технологій, засобів навчання, системи управління.
М. Кларин підкреслює, що інновації змінюють способи діяльності і стиль
мислення людини.
Отже, педагогічна інновація – це нововведення в педагогічну
діяльність, зміни у змісті навчання і виховання з метою підвищення їх
ефективності. Сутністю інноваційних процесів в освіті є вивчення,
узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду та
впровадження нових досягнень психолого-педагогічної науки в практику
роботи вчителя.
Структурними компонентами інноваційної педагогічної діяльності є:
мотиваційний компонент (відношення викладача до інновацій), де
визначальну роль відіграє мотив самовдосконалення, а також
усвідомлення педагогом, що рівень досягнутих результатів є недостатньо
високим і бажання його покращити.
Креативний компонент (творчі здібності педагога, що забезпечують
адаптацію, відтворення й перетворення існуючого педагогічного досвіду і
пристосування його до конкретних педагогічних умов); технологічний
компонент (здатність педагога розробляти програму нововведень у
педагогічний процес, прогнозувати їх результати, реалізовувати,
діагностувати й коригувати інноваційні педагогічні дії); рефлексивний
компонент (здатність педагога критично осмислювати власну професійну
діяльність); когнітивний компонент (знання педагога про технології
навчання і рівень його педагогічного мислення).
Готовність учителя до інноваційної діяльності вимагає спеціальної
психолого-педагогічної підготовки, тому що в процесі професійної
діяльності вчитель використовує не лише знання предмету викладання, а й
сучасні знання з педагогіки та психології, педагогічні технології навчання і
виховання, на основі яких формується його готовність до сприйняття,
оцінки та реалізації педагогічних інновацій.
Структура готовності педагога до інноваційної діяльності складається
з теоретичного, практичного і психологічного компонентів. Теоретична
готовність учителя до інноваційної педагогічної діяльності передбачає
володіння системою професійних знань, сучасними педагогічними
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технологіями, уміннями їх розробляти й засвоювати. Практична готовність
становить систему практичних і педагогічних умінь (проектувальних,
конструкторських, організаційних, комунікативних, діагностичних тощо),
здатність упроваджувати педагогічні інноваційні технології в практичній
діяльності. Психологічна чи особистісно-мотиваційна готовність являє
собою цілеспрямовану мотивацію вчителя до інноваційної діяльності,
наявність творчих здібностей, толерантності, емпатійності, симптомності,
ассертивності та ін.).
Поняття «інноваційна діяльність учителя» включає в себе інноваційну
культуру педагога як систему норм, правил і способів упровадження
нововведень у навчально-виховний процес. Саме інноваційна культура є
механізмом індивідуальної педагогічної дії вчителя, що характеризується
ініціативністю й систематичним опануванням новими формами, методами
і прийомами професійної діяльності.
Саме інноваційна культура як складова педагогічної майстерності
вчителя, спрямовує його на інноваційну діяльність, що реалізується в
культурних нормах поведінки і включає наступні компоненти: аксіологічний
(особистісні уявлення, переконання, погляди та ідеали педагога);
інноваційно-технологічний (способи управління інноваційною педагогічною
діяльністю); діяльнісний (співпраця педагогів у спільній інноваційній
діяльності); інформаційно-комунікативний (розуміння ролі інформації в
інноваційному процесі, позитивне ставлення до нових джерел інформації,
володіння
інформаційно-комунікативними
технологіями,
вміння
систематизувати інформацію за критеріями актуальності, достовірності,
дієвості тощо); індивідуально-творчий (створення власного інноваційного
досвіду, творча адаптація запозиченого педагогічного досвіду в навчальновиховний процес, професійна й особистісна самореалізація педагога в
процесі інноваційної діяльності, вміння бачити перспективи розвитку
інноваційних ідей у конкретних умовах їх реалізації, уміння об’єктивно
оцінити власні можливості щодо впровадження педагогічних нововведень,
здатність підвищувати власний рівень професійної майстерності відповідно
до нових педагогічних вимог, уміння інтегрувати в процесі професійної
діяльності традиційні та інноваційні педагогічні технології).
Оцінити готовність майбутнього вчителя до інноваційної діяльності
можна за такими рівнями: адаптивний (епізодичне засвоювання і
впровадження вчителем педагогічних інновацій); репродуктивний
(копіювання і корекція готових інноваційних методичних розробок,
усвідомлення вчителем необхідності професійного самовдосконалення);
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евристичний (відкритість новому, цілеспрямований пошук і впровадження
інноваційних способів розв’язання педагогічних задач); творчій (високий
рівень результативності інноваційної діяльності, творча активність,
цілеспрямований пошук нової інформації, створення авторських шкіл,
бажання поділитися педагогічним досвідом з іншими, добре розвинена
педагогічна інтуїція, творча уява, володіння педагогічною імпровізацією).
Висновки. Отже, професійна підготовка майбутнього вчителя до
інноваційної педагогічної діяльності повинна бути спрямована на
формування його готовності до сприйняття педагогічних інновацій і
опанування інноваційними педагогічними технологіями. Інноваційна
діяльність як педагогічна категорія розглядається як цілеспрямована
професійна діяльність учителя, основою якої є осмислення власного
педагогічного досвіду з метою досягнення високих професійних результатів і
впровадження нових інноваційних технологій. Готовність учителя до
педагогічних інновацій являє собою особистісну інноваційну спрямованість і
активні дії педагога, що проявляються в його педагогічній майстерності,
педагогічній творчості й індивідуальному стилі професійної діяльності.
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РЕЗЮМЕ
Л. А. Мильто. Инновационная педагогическая деятельность как высший уровень
педагогического мастерства учителя.
Статья посвящена теоретическому анализу педагогического мастерства и
инновационной педагогической деятельности как высшему уровню профессионального
мастерства учителя. Педагогическое мастерство рассматривается как проявление
наивысшей формы активности учителя, которая основана на гуманизме и
раскрывается в эффективной реализации методов и способов педагогического
взаимодействия в конкретной педагогической ситуации и тесно связано с
инновационной деятельностью и педагогическим творчеством учителя.
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SUMMARY
L. Milto. Innovative Pedagogical Activity as the Highest Level of Pedagogical Trade of
Teacher.
The article deals with the theoretical analysis of pedagogical trade and innovative
pedagogical activity as the highest level of professional trade of a teacher. Pedagogical trade
is examined as a display of the greatest form of teacher is activity, that is based on
humanism and opens up in effective realization of methods and techniques of pedagogical
co-operation in a concrete pedagogical situation and is closely related to innovative activity
and pedagogical work of a teacher. Therefore professional preparation of a future teacher to
innovative pedagogical activity must be directed at forming his willingness to accept
pedagogical innovations and capture innovative pedagogical technologies. An innovative
pedagogical activity is examined as purposeful professional activity of a teacher, basis of that
is a comprehension of own pedagogical experience with the purpose of achievement of high
professional results, pedagogical trade and introduction of new innovation technologies.
Readiness of a teacher to the pedagogical innovations presents a personality innovative
orientation and active pedagogical teacher actions that show up in his pedagogical trade,
pedagogical work and formed professional self-identification.
Readiness of a teacher to innovative activity requires the special psychological and
pedagogical preparation, because a teacher uses not only knowledge of the art of teaching in
the process of professional activity but also modern knowledge from pedagogic and
psychology, pedagogical technologies of studies and education, on the basis of that his
readiness is formed to perception, estimation and realization of pedagogical innovations.
The increase of efficiency of educational process in higher educational pedagogical
establishments envisages innovative development of bases of pedagogical trade of a student
that plugs forming of readiness of a future teacher in innovative pedagogical activity and is
the highest level of his professional development.
Pedagogical innovation is an innovation in pedagogical activity, changes in
maintenance of studies and education with the aim of increase of their efficiency. The
essence of innovative processes in education is a study, generalization and distribution of
front-rank pedagogical experience and introduction of new achievements of psychological
and pedagogical science in teacher’s working practice.
Key words: pedagogical trade, pedagogical work, innovations, innovative pedagogical
activity, readiness to innovative activity.
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CПЕЦИФІКА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
У ШКОЛАХ УКРАЇНИ
У
статті
висвітлено
історичний
розвиток
та
запровадження
здоров’язбережувального виховання в загальноосвітніх школах України на державному,
регіональному й локальному рівнях. Проаналізовано державні, освітньо-виховні та
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профілактичні програми й проекти. Схарактеризовано особливості організації та
здійснення здоров’язбережувального виховання у школах України, виділено
найефективніші підходи, принципи, форми, методи, засоби і технології виховання.
Ключові слова: здоров’язбережувальне виховання, молодші школярі, школа,
державні освітньо-виховні та профілактичні програми, проекти, специфіка.

Постановка проблеми. Проблема формування, збереження і
зміцнення здоров’я протягом багатьох століть посідає важливе місце.
Держава детально вивчає стан здоров’я підростаючого покоління та
чинники, що впливають на ведення школярами здорового способу життя.
Молодші школярі – діти, для яких ідеалом, взірцем для наслідування є не
тільки вчитель, а й батьки, які змалку повинні прищепити своїй дитині
звичку вести здоровий спосіб життя: виконувати ранкову гімнастику,
систематично грати на свіжому повітрі, дотримуватися режиму харчування
й відпочинку тощо. Тільки тоді в дітей сформується звичка вести
правильний і здоровий спосіб життя.
Аналіз
актуальних
досліджень.
Вивченням
питання
здоров’язбережувального виховання в загальноосвітніх школах України
займалися такі науковці, як: В. Бабаніч, Т. Бойченко, А. Войнаровський,
Т. Воронцова, Н. Денисенко, А. Дубогай, О. Єреська, О. Іванашко, Т. Книш,
С. Кондратюк, В. Кузнєцов, Л. Лохвицька, С. Мединський, В. Омельяненко,
В. Оржеховська, В. Пащенко, В. Пономаренко, Н. П’ясецька, С. Свириденко,
С. Страшко, Є. Чернишова, О. Шиян та ін.
У статті подано авторське висвітлення специфіки організації та
здійснення здоров’язбережувального виховання в загальноосвітніх школах
України.
Мета статті – розкрити специфіку здійснення здоров’язбережувального
виховання в загальноосвітніх школах України. Для реалізації мети поставлено
такі завдання: висвітлити історію виникнення та розвитку здоров’я в Україні;
проаналізувати державні, освітньо-виховні й профілактичні програми та
проекти; охарактеризувати особливості організації та здійснення
здоров’язбережувального виховання в початкових школах України.
Виклад
основного
матеріалу.
Під
специфікою
здоров’язбережувального виховання у школах України розуміємо характерні
особливості, які притаманні тільки цьому процесу.
Здоров’язбережувальне виховання здійснюється на державному рівні.
Українські педагоги в загальноосвітніх школах працюють за такими
державними програмами і проектами: «Діти України» (1996 р.), «Фізичне
виховання – здоров’я нації» (1998 р.); «Основні напрямки розвитку
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духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян
України» (1999 р.); Програмою профілактики СНІДу та наркоманії на 1999–
2000 роки (1999 р.); «Здоров’я нації» на 2002–2011 роки (2002 р.);
Національною програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги
та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004–2008 роки (2004 р.);
«Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року (2006 р.);
Національною програмою виховання учнів 1–12 класів (2007 р.);
Загальнодержавною програмою протидії захворюванню на туберкульоз у
2007–2011 роках (2007 р.); Концепцією Державної програми «Здорова
дитина на 2008–2017 роки» (2007 р.); «Здорова родина – здорова дитина» на
2008–2012 роки (2008 р.); «Молодь України» на 2009–2015 роки (2009 р.);
Державною цільовою соціальною програмою зменшення шкідливого впливу
тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року (2009 р.); «Основні
орієнтири виховання учнів 1–12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
України» (2011 р.) тощо.
Особливу роль у навчально-виховній діяльності педагогів відіграють
стратегії розв’язання проблем поведінки учнів і профілактики захворювань
школярів різних вікових категорій, які висвітлено в таких державних
документах, як: стратегія ВООЗ «Здоров’я-2020» (2013 р.), Національна
стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013 р.).
У 1997 р. створено «Концепцію неперервного валеологічного
виховання та освіти в Україні», яка має на меті визначення системи
безперервної валеологічної освіти, формування в учнів звички вести
здоровий спосіб життя [3, 3–17].
У 1998 р. прийнято Цільову комплексну програму «Фізичне
виховання – здоров’я нації» на 1999–2005 роки, яка спрямована на
збільшення кількості учнів, які регулярно займаються різними видами
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, зменшення кількості
молодших школярів, які мають відхилення у фізичному розвитку.
У 2002 р. затверджено Міжгалузеву комплексну програму «Здоров’я
нації» на 2002–2011 роки, яка сприяє покращанню стану здоров’я різних
верств населення, наданню якісної і доступної медико-санітарної
допомоги, вирішенню питань охорони здоров’я, досягненню стратегічних
цілей щодо формування, збереження і зміцнення здоров’я школярів.
У 2006 р. запроваджено Державну програму «Репродуктивне
здоров’я нації» на період до 2015 року, що спрямована на поліпшення
репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального
здоров’я.
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У 2008 р. загальноосвітні навчальні заклади почали працювати за
проектом «Здорова родина – здорова дитина» на 2008–2012 роки, який
сприяв формуванню навичок здорового способу життя в учнів, зменшенню
кількості захворювань, підвищенню компетентності батьків, учителів, учнів
щодо здорового способу життя, самооцінки молодших школярів, почуття
внутрішньої стійкості й упевненості в собі.
У 2011 р. учителі початкової ланки, плануючи навчально-виховну
діяльність, посилаються на Державну програму «Основні орієнтири
виховання учнів 1–12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
України». Програма сприяє всебічному та гармонійному розвитку
особистості молодшого школяра, ураховує вікові й індивідуальні
особливості учнів, побудована за принципом концентризму та охоплює всі
види виховання [4, 4–16].
В Україні розроблено проект Загальнодержавної програми «Здоров’я2020: український вимір», метою якого є збереження та зміцнення здоров’я,
профілактика захворювань, зниження кількості людей із захворюваннями,
підвищення якості й ефективності надання медичної допомоги.
Особливу роль відіграють стратегії подолання низки різноманітних
захворювань молодших школярів: здійснення аналізу стану здоров’я
підростаючого покоління та чинників, що впливають на його розвиток;
визначення ефективності проведення профілактичних заходів у
загальноосвітніх школах та країні загалом; розроблення державних
програм, які передбачають усунення недоліків попередніх програм;
використання засобів масової інформації для ведення здорового способу
життя; здійснення обов’язкової вакцинації всіх школярів; надання повної
відповідальності виробникам і медичним працівникам за здійснення
вакцинації та вироблення якісних, ефективних ліків.
На регіональному рівні в системі виховного процесу загальноосвітніх
шкіл України створено освітньо-виховні та профілактичні програми,
проекти щодо зміцнення здоров’я підростаючого покоління, профілактики
алкоголізму, тютюнопаління, ВІЛ/СНІДу, наркоманії: «Школи сприяння
здоров’ю» (1991 р.), «Корисні звички» (1997 р.), «Здоров’я через освіту»
(2006 р.), «Абетка харчування» (2010 р.), «Здоров’я дитини – багатство
України!» (2011 р.), «Зростаймо справжніми людьми» (2011 р.),
«Мистецтво бути здоровим» (2012 р.).
До мережі «Шкіл сприяння здоров’ю» Україна приєдналася в 1995 р.
(засновник ВООЗ). Основна мета: побудова навчально-виховного процесу,
який би зміцнював можливості учнів різних вікових категорій, координація
зусиль учасників навчально-виховного процесу; спрямування на
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збереження і розвиток здоров’я в учнів; формування та розвиток культури
здоров’я в учасників навчально-виховного процесу, організація їх
життєдіяльності на позиціях здорового способу життя.
Виховна програма «Корисні звички», 1997 О. Романова (Міжнародна
некомерційна організація Projeсt HOPE) направлена на оволодіння учнями
об’єктивними, відповідними віку знаннями, а також на формування
здорових установок і навичок відповідальної поведінки, що знижують
імовірність прилучення до вживання тютюну, алкоголю та інших
психоактивних речовин.
Метою програми «Абетка харчування», 2010 (О. Ващенко,
С. Свириденко, С. Чорновіл) є формування початкових знань і навичок з
основ здорового харчування як способу збереження і зміцнення здоров’я
молодших школярів [6, 1].
Виховна програма «Мистецтво бути здоровим», 2012 (Л. Пазініч)
спрямована на формування навичок позитивної мотивації до здорового
способу життя в учнів, профілактику негативних явищ в учнівському
середовищі, надання переваг здоровому способу життя [2, 1].
На локальному рівні в українських загальноосвітніх школах
здоров’язбережувальне виховання здійснюється за допомогою не тільки
реалізації державних законів, освітньо-виховних і профілактичних програм,
проектів, а й вивчення інтегрованого курсу «Основи здоров’я».
З 1986 по 2000 рр. відбувається розвиток валеологічних і педагогічних
наук, створено програму «Основи валеології» та предмет шкільного
компонента «Основи валеології» для учнів 1–10-х класів, які передбачають
визначення індивідуального рівня здоров’я учнів на початку й у кінці
навчального року. Уперше в Україні вищенаведені програми передбачали
підготовку молодших школярів до формування, збереження, зміцнення,
відтворення й передачі здоров’я. У програмах недостатньо приділено уваги
руховому режиму, загартуванню молодших школярів, виробленню
практичних знань, умінь і навичок в учнів, ознайомленню з діями молодших
школярів у незвичайних і стресових ситуаціях тощо [8, 73–86].
Причиною зникнення валеології в загальноосвітніх навчальних
закладах стало використання в деяких школах недержавних програм, які
некоректно висвітлювали завдання валеології. На зміну валеології у 1999 р.
прийшла нова дисципліна «Основи безпеки життєдіяльності» (1–11 класи)
[5, 30]. До навчальної програми було введено розділ «Моє здоров’я», який
передбачав ознайомлення школярів з питаннями особистої гігієни,
дотримання режиму харчування, впливу шкідливих звичок (паління,
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вживання алкоголю, наркотичних речовин) на розвиток дитячого
організму, запобігання отруєнню грибами тощо. Отже, ознайомлення
молодших школярів із засобами здорового способу життя відбувається
поетапно та послідовно.
Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» у 2000 р.
було розроблено Державний стандарт початкової загальної освіти, у якому
зазначено, що освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» забезпечує
свідоме ставлення учнів до власного здоров’я, сприяє фізичному розвитку,
формує основи здорового способу життя.
У Державному стандарті початкової загальної освіти (зі змінами,
2005 р.) галузь «Здоров’я і фізична культура» містить такі змістові лінії, як:
«Здоров’я людини», «Фізична, соціальна, психічна та духовна складові
здоров’я». Проаналізувавши Державний стандарт початкової загальної
освіти переконалися в тому, що в ньому відсутній моніторинг здоров’я
молодших школярів.
З 1 вересня 2012 року розпочалося запровадження нового Державного
стандарту початкової загальної освіти [1, 1378]. Він розроблений відповідно
до мети початкової школи, ґрунтується на загальнолюдських цінностях і
принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти,
системності, інтегративності, єдності навчання й виховання, на засадах
особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, гуманізму,
демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями та
народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.
Здійснення здоров’язбережувального виховання в загальноосвітніх
школах відбувається за допомогою інтегрованого курсу «Основи здоров’я і
фізична культура» та міжпредметних зв’язків. Метою курсу є формування
здоров’язбережувальної компетентності в учнів на основі оволодіння
знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового
способу життя й безпечної поведінки, ціннісного ставлення до життя і
здоров’я, сприяння їх фізичному, психічному, соціальному й духовному
розвитку [7, 314].
Основними базовими поняттями програми визначено здоров’я,
здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, уперше здоров’язбережувальну
компетентність та здоров’язбережувальні компетенції [7, 315].
На вивчення дисципліни відводиться 1 година на тиждень, 34 години
на рік (3 резервних), збільшено кількість практичних робіт.
Отже, проаналізувавши Державний стандарт початкової загальної
освіти можна стверджувати, що в ньому простежується принцип наступності
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та запровадження особистісно зорієнтованого підходу в навчально-виховний
процес початкових класів, розроблено єдиний зміст стандарту для всіх мов
навчання, уперше внесено та використано здоров’язбережувальні
компетенції і технології, усунено недоліки попередніх програм.
Специфіка здоров’язбережувального виховання у школах України
становить ефективну організацію навчально-виховного процесу педагогами.
На підставі аналізу низки вітчизняних і російських джерел визначено,
що найпоширенішими підходами до виховної роботи зі здоров’язбереження
є: системний, структурний, комплексний, міжпредметний, цілісний,
діяльнісний, творчий, індивідуальний, диференційований, особистісно
зорієнтований.
Охарактеризувавши специфіку здоров’язбережувального виховання
в початковій школі виокремлено такі принципи: неперервності,
аксіологічного підходу до розуміння здоров’я, холістичного підходу,
превентивності, гуманізації, культуровідповідності, природовідповідності,
врахування вікових та індивідуальних особливостей, наочного прикладу,
самовиховання, взаємодії сім’ї та школи, самореалізації, науковості й
доступності, системності й наскрізності, інтегративності, відкритості,
плюралізму, гуманізму, цілеспрямованості тощо.
Для того, щоб здійснювати здоров’язбережувальне виховання не
тільки на уроках, а й у позакласній роботі, педагоги широко
використовують індивідуальну, групову й колективну роботу. Ефективність
процесу виховання залежить від уміння педагога правильно організувати
виховний процес за допомогою форм і методів виховання. Серед форм і
методів виховання молодших школярів найефективнішими, на нашу
думку, є: бесіда, роз’яснення, переконання, позитивний і негативний
приклад, метод вправ, контролю і самоконтролю, створення громадської
думки, ситуаційно-рольова гра, проектування, метод аналізу соціальних
ситуацій з морально-етичним характером, гра-драматизація. Їх
застосування сприяє виробленню мотивації до ведення здорового способу
життя в молодших школярів, уміння аналізувати ситуації та виокремлювати
позитивних і негативних героїв, згуртуванню колективу, команди, заохочує
учнів до діяльності, прояву себе та індивідуальних здібностей. Учням
молодшого шкільного віку подобаються такі види терапії, як: казкотерапія,
ігротерапія, звукотерапія, фільмотерапія, арт-терапія тощо.
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Педагоги-організатори, учителі початкових класів, класні керівники й
вихователі наголошують на особливій ролі позакласної роботи, яка
впливає на формування і вироблення звички вести здоровий спосіб життя
в учнів. Цьому сприяє проведення свят, змагань, екскурсій, конкурсів,
здоров’язбережувальних акцій, ігор, виставок, тренінгів, круглих столів,
диспутів, колективних творчих справ, відкритих заходів, гуртків за
інтересами тощо.
Крім вищенаведених принципів, підходів, форм і методів виховання,
учителі початкових класів виділяють здоров’язбережувальні технології.
Погоджуємося з твердженням О. Ващенка та С. Свириденка про те, що
здоров’язбережувальні технології – це сприятливі умови для навчання
дитини у школі, оптимальна організація навчально-виховного процесу та
повноцінний і раціонально організований руховий режим; сукупність
форм, методів і засобів виховання, за допомогою яких педагоги
здійснюють ефективну виховну діяльність, яка направлена на формування,
збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління.
Н. Смирнов виокремлює кілька груп здоров’язбережувальних
технологій: медико-гігієнічні, фізкультурно-оздоровчі, екологічні, технології
гарантування безпеки життєдіяльності, здоров’язбережувальні освітні
технології, соціально-адаптуючі та особистісно-розвивальні, лікувальнооздоровчі [9].
На підставі вивчення низки вітчизняних джерел з’ясовано, що
валеологія в Україні зароджувалася поступово, на зміну одним програмам
прийшли інші, більш удосконалені навчально-виховні і профілактичні
програми та закони. Розроблено програми, проекти, закони та стратегії,
якими повинні керуватися педагоги у процесі навчально-виховної
діяльності. Створено виховні та профілактичні програми, за якими
працюють деякі загальноосвітні заклади, розробляючи план реалізації цих
програм у своїх школах. Запроваджений новий Державний стандарт
початкової загальної освіти, який уперше ввів здоров’язбережувальну
компетентність та здоров’язбережувальні технології, усунено недоліки
попередніх навчальних програм, збільшено кількість практичних робіт з
«Основ здоров’я», які направлені на практичне здобуття знань, умінь і
навичок молодшими школярами.
Висновки. Отже, специфіка здоров’язбережувального виховання в
загальноосвітніх школах України полягає в ефективній організації
педагогами навчально-виховного процесу, досконалому знанні й
використанні ефективних, сучасних форм, підходів, принципів, методів і
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технологій виховання, керуючись при цьому державними законами,
програмами та стандартами, творчим підходом до педагогічної діяльності.
Перспективи подальших розвідок убачаємо в розкритті прогресивних
ідей польського досвіду для вдосконалення навчально-виховного процесу
в загальноосвітніх школах України.
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РЕЗЮМЕ
И. В. Мордвинова. Специфика здоровьесберегающего воспитания в школах
Украины.
В статье освещена история развития и внедрения здоровьесберегающего
воспитания в общеобразовательных школах Украины на государственном,
региональном и локальном уровнях. Проанализированы государственные,
образовательно-воспитательные и профилактические программы и проекты.
Охарактеризованы особенности организации и осуществления здоровьесберегающего
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воспитания в школах Украины, выделены наиболее эффективные подходы, принципы,
формы, методы, средства и технологии воспитания.
Ключевые слова: здоровьесберегающее воспитание, младшие школьники,
школа, государственные образовательно-воспитательные и профилактические
программы, проекты, специфика.
SUMMARY
I. Mordvinova. Specificity of health-saving education at schools of Ukraine.
This article covers the historical conception and development of health-saving
education in Ukrainian schools that opened on national, regional and local levels.
Health-saving education at the state level at secondary schools in Ukraine is realized
through the adoption of a number of public projects, programs, and concepts: the State program
«Physical Education – Health of the Nation» (1998); «Main directions of spirituality development
and protection of morals and the formation of healthy way of life of citizens of Ukraine» (1999);
the concept of the State program «Healthy Child in 2008–2017» (2007); project «Healthy family –
healthy child» in 2008–2012 (2008); State program «Basic guidelines of upbringing 1–12th
grades pupils of secondary schools of Ukraine» (2011); the WHO strategy «Health-2020:
Ukrainian dimension» (2013) and National Strategy for the Development of Education in Ukraine
for the period until 2021 (2013), etc. Health-saving education at the state level ensures the
formation, preservation and promotion of health of young pupils, disease prevention, raising
awareness of teachers, students and their parents of the basics in healthcare.
At the regional level were established educative and preventive programs, projects to
improve the health of the younger generation by prevention of alcohol abuse, smoking,
HIV/AIDS, drug addiction: «Health Promoting Schools» (1991), «Useful Habits» (1997),
«Health through Education» (2006), «ABC diet» (2010), «Child’s health – wealth Ukraine!»
(2011), «Let’s grow real people» (2011) and «The art of being healthy» (2012) and others.
They are aimed at: strengthening the health of students of different ages, the formation and
development of a culture of health among participants in the educational process, develop
students’ healthy attitudes and skills regarding healthy lifestyles.
Local level includes the implementation of public law by general education institutions
and teachers, educational and preventive programs, projects and study of the integrated course
«Fundamentals of health». Under the new State Standard of Elementary School (2012), who first:
put into health-saving competence and health-saving technologies; eliminated several
shortcomings regarding previous training programs; increased the amount of practical work on
«Health Basics», aimed at the practical learning KAS by younger students.
Thus, the specificity of health-saving education at secondary schools in Ukraine lies in
effective organization of the educational process by teachers and a thorough knowledge and
use of the most efficient and modern forms, approaches, principles, methods and techniques
of education, guided by state laws, programs and standards and creative approach to their
teaching activities.
Key words: life-saving education, younger schoolchildren, school state educational
and preventive programs projects, specifics.

374

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

УДК 373.2.015.31:73
Л. Є. Одерій, А. І. Роздимаха
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ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Пріоритетним завданням дошкільної освіти в Україні є розвиток творчої
особистості дитини. Дослідження психологів та педагогів довели, що для розвитку і
реалізації творчого потенціалу дитини необхідно використовувати оптимальні
умови й засоби. Творчість дітей засобами образотворчого мистецтва є процесом
природним та високоефективним. Науковцями визначено базові складові творчого
потенціалу особистості, засади та систему умов, необхідних для художньотворчого розвитку. На основі цих визначень ми розробили і впровадили педагогічну
роботу, спрямовану на розвиток та реалізацію художньо-творчого потенціалу
дошкільників засобами образотворчого мистецтва.
Ключові слова: розвиток, засоби, художньо-творчий потенціал, образотворче
мистецтво, малювання, художня творчість.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство, у якості одного з
пріоритетних завдань освіти в Україні, і, зокрема, системи дошкільного
виховання, висуває розвиток творчої особистості дитини. Базовим
компонентом дошкільної освіти в Україні, її метою визначається розвиток
особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його цілісності та
різноманітності. При цьому дитина має займати активну, самостійну, творчу
життєву позицію [1].
Дослідження психологів і педагогів довели, що для реалізації
природних здібностей та можливостей дітей необхідно створити
оптимальні умови для розвитку дитячого творчого потенціалу, переходу до
продуктивних дослідницьких творчих занять.
Художня творчість і образотворче мистецтво допомагають сучасному
педагогові надати дитині можливості розкрити свою особистість,
знайомлять дитину зі світом краси й гармонії – світом мистецтва. Уже в
ранньому віці зображувальна діяльність стає однією з найдоступніших і
емоційно захоплюючих. Творчість дітей засобами образотворчого
мистецтва є процесом природним і високоефективним.
Аналіз актуальних досліджень. Дослідженням проблеми розвитку
творчості в дітей займалося чимало психологів та педагогів. Відомий
український психолог Г. С. Костюк написав кілька праць ще в 40-і та 50-і
роки ХХ ст., а в 1963 році – книгу «Здібності та їх розвиток у дітей».
В. О. Сухомлинський у своїх працях зазначав, що ми повинні відкрити в
кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньої творчої,
інтелектуально-повнокровної праці.
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Л. С. Виготський, В. С. Мухіна, Д. Б. Ельконін, а також Н. О. Ветлугіна,
Н. П. Сакуліна, Т. С. Комарова, Т. Г. Казакова у своїх роботах зазначали
можливості розвитку творчості в різних видах діяльності, а особливо в
художній [2; 3; 4; 8].
Для багатьох педагогів-мислителів, зокрема Мішеля Монтеня, Корнія
Чуковського, Василя Сухомлинського, пробудження та реалізація творчого
потенціалу дитини нерідко ставали відправною філософською позицією.
Відтак, мету педагогіки можна сформулювати таким чином:
розвивати, заохочувати, не розгубити, надати можливості самореалізації
творчого потенціалу дитини.
Мета статті: окреслити можливості використання образотворчого
мистецтва як засобу реалізації художньо-творчого потенціалу дитини
дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу. Однією з найбільших цінностей кожної
цивілізованої країни є талановита людина. Творчий потенціал реалізується
і на сучасному виробництві, і в мистецтві, і в житті. Особі з творчим
складом розуму легше не лише змінити професію, а й знайти творчу
«родзинку» в улюбленій справі, захопитися будь-якою працею та досягти її
високої продуктивності.
Л. С. Виготський писав про те, що творчість виявляється скрізь, де
людина уявляє, змінює, відступає від стереотипу, створює хоча б крупинку
нового для інших або для себе [3].
Творча обдарованість дитини не дається їй у готовому вигляді від
природи. Вроджені здібності – це лише одна з передумов надзвичайно
складного процесу формування індивідуально-психологічних якостей, у
тому числі й художньо-творчого розвитку, які величезною мірою залежать
від впливу навколишнього середовища, системи виховання, характеру
діяльності.
У процесі творчого розвитку дитина оволодіває певною кількістю
об’єктів, способами дій з ними, навчається наслідувати дії оточуючих. Слід
зазначити, що здатність до навчання, тобто до наслідування і відтворення,
аж ніяк не суперечить процесу розвитку творчої особистості, а є його
необхідною умовою. Для творчої особистості здатність учитись і здатність
до пошуків мають поєднуватися на всіх етапах її становлення і в усіх видах
діяльності. Творча особистість розвивається в умовах постійного
розширення пошукових дій, що забезпечується або спеціальними умовами
виховання, або ініціативою самої особи [8].
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Людина створює щось нове, і це є для неї суб’єктивно значущим як у
плані його реалізації, так і за своїм психологічним перебігом. Саме цими
ознаками характеризується й дитяча творчість. Для дитини створювані нею
продукти є суб’єктивними, новими та оригінальними, вони потребують
пошуку, думки, є відкриттями. У такому розумінні творчою є така
діяльність, яка дає дитині задоволення, збуджує інтерес і є для неї
суб’єктивно значущою.
Творчий процес – особлива форма переходу від відомого до
невідомого, до нового. Тобто необхідна пошукова діяльність дітей, ведена
дорослими.
Потенціал пошукової, творчої діяльності може складатися з уяви,
творчої уяви, фантазії, творчого мислення.
Пошукова діяльність дитини не можлива без спроб щось уявляти,
оперувати абстрактними образами й поняттями. Завдяки розвиненій уяві
дитина набуває здібності до таких операцій, як: побудова образу кінцевого
результату її діяльності; складання плану поведінки за різних обставин;
створення образів-замінників предметів діяльності; створення образів
вигаданих об’єктів.
Творча уява – це складний психологічний процес і не може виникати
на порожньому місці. Дитина не народжується фантазером, її здібність
вигадувати базується на розвиткові уяви, тобто створення нових образів на
матеріалі минулого сприйняття. Для того, щоб почати фантазувати, людина
повинна отримати знання, відчуття і зберегти їх у пам’яті. Чим більше цих
знань, тим багатше досвід людини і тим більше можливостей для
комбінації різних образів.
Важливою складовою художньо-творчого процесу є творче
мислення. Це активна цілеспрямована діяльність, у результаті якої виникає
щось нове, оригінальне. Багато дослідників підкреслюють, що мислення та
уява – рівно необхідні складові творчості. Творча уява не може бути
продуктивною без визначеного запасу інформації, без її аналізу та синтезу.
Розвиток творчих здібностей залежить від оволодіння засобами уяви, які
призводять до підвищення оригінальності, продуктивності та варіативності
образів, що створюються. Це властиво й художній творчості дітей.
Дослідник В. О. Моляко виділяє в системі творчого потенціалу
наступні базові складові:
1) задатки, схильності, що виявляються в підвищенні чуйності,
визначеній вибірковості, перевагах, а також у динамічності психічних
процесів; інтереси, їх спрямованість;
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2) частота й систематичність проявів, домінування пізнавальних
інтересів; допитливість, прагнення до створення нового;
3) швидкість засвоєння нової інформації;
4) емоційна забарвленість окремих процесів;
5) більш швидке оволодіння вміннями, навичками, заходами,
оволодіння технікою праці [5].
На основі теоретичного вивчення проблеми можна зробити висновки,
що розвиток творчого потенціалу дитини – це виток її цілісного розвитку як
спрямованості на засвоєння історично сформованих форм людської культури,
творчого досвіду людей. Творчий розвиток являє собою загальну та ведучу
форму дитячого розвитку. Тому розвиваюча освіта в будь-якому випадку має
спрямовуватися на визначення й розробку засобів реалізації потенціалу
дитини до перспективи саморозвитку, розширення її свідомості на засадах
творчої діяльності [4].
Дослідження
Н. О. Ветлугіної, Т. Г. Казакової, Т. С. Комарової,
Г. П. Усової, В. С. Мухіної, Л. С. Виготського, Б. М. Теплова, В. О. Моляко,
В. О. Сухомлинського та інших можуть стати основою вивчення засобів
реалізації художньо-творчого потенціалу дітей дошкільного віку. Художня
творчість визначається як уміння дитини передавати власні думки, почуття,
стан, настрій, фантазії через образотворчий ряд [2; 3; 4; 8].
Багато науковців витоки дитячої творчості шукають власне в житті, у
мистецтві. Т. С. Комарова зуміла виокремити засади художньо-творчого
розвитку: естетичне сприйняття; образне мислення; уява; володіння
способами діяльності; емоційно-позитивне ставлення до об’єктів естетичного
характеру (мистецтво, життя, природа). Ці засади доповнюють і розкривають
визначені В. О. Моляко базові складові творчого потенціалу [4, 5].
У художньо-творчому розвитку дитини істотне значення мають
особистісні та психічні якості. Тобто ті індивідуально-психологічні особливості,
які дозволяють дитині легко, швидко та якісно оволодівати способами
творчих дій та успішно вправлятися з ними: знаходити нове рішення,
застосовувати засвоєне в зовсім інших і несподіваних ситуаціях [7].
Однією з таких якостей є інтереси та схильності, які поступово
набувають в умовах виховання суспільну спрямованість. У дітей рано
виявляються художні інтереси. Н. О. Ветлугіна у свою чергу виокремлює,
окрім новизни, ще один показник – творчість, що має являти суспільну
цінність. Продукти дитячої творчості дарують естетичне задоволення
багатьом дорослим, самим дітям та одноліткам. Крім того, дитяча художня
творчість – це перша ланка в розвитку творчої діяльності. Значну роль для
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розвитку художньо-творчої діяльності відіграють і вольові прояви дітей,
серед яких особливо значущими є самостійність та ініціативність. Процеси –
сприйняття, образне мислення, уява, емоційно-позитивне ставлення до
художньої діяльності – складають базовий щабель кожного виду художньої
діяльності. Розвиток психічних процесів – головна засада успішного
засвоєння художньо-творчої діяльності [4, 8].
Таким чином, результати досліджень педагогів, психологів та естетів
свідчать про величезні можливості розвитку художньо-творчого потенціалу
особистості дитини. Розвиток відбувається поступово, у процесі активної
діяльності, й, відповідно, велике значення може мати цілеспрямована
система педагогічних впливів, досить гнучких та орієнтованих на
індивідуальні здібності дітей.
Дослідження видатних психологів і педагогів Л. С. Виготського,
О. М. Леонтьєва,
Б. М. Теплова,
О. В. Запорожця,
Н. О. Ветлугіної,
Н. П. Сакуліної, Г. П. Усової та інших доводять, що художньо-творчий
розвиток дитини здійснюється в галузях багатьох зображувальних
мистецтв, у тому числі й у галузі графіки і живопису, а саме в такому виді
художньої діяльності, як малювання. Мистецтво живопису й графіки – це
специфічна форма пізнання дійсності та впливу на неї. Художні твори
мають соціальний характер і викликають емоції вищого ґатунку, пов’язані
як із свідомою, так і з підсвідомою сферою психіки людини [3; 4; 6; 8].
Справжній художній твір завжди, в тій або іншій формі, відбиває її
явища. Художник дає можливість побачити у створених ним художніх
образах життя неначе з інших боків. Все це викликає сильний емоційний
відгук у глядача, дає можливість не тільки побачити, а й «відчути» живопис
чи будь-який твір мистецтва.
У процесі дослідження проблеми дитячої художньої творчості
Т. Г. Казакова визначила фактори, що впливають на її формування:
оточуюча дійсність; витвори мистецтва. Н. О. Ветлугіна запропонувала
класифікацію загальних художньо-творчих здібностей, що розвиваються не
лише у процесі художньої діяльності, а й протягом усього життя: здібність
сприймати, відчувати прекрасне, красиве у природі, побуті, праці,
суспільних стосунках, творах мистецтва; здібність втілювати в найбільш
доступній формі елементи красивого в життя та побут; здібність виразно
малювати; здібність оцінювати красиве в оточуючому [8].
Саме художньо-зображувальна діяльність у галузі графіки і
живопису – малювання є однією з найдоступніших та емоційно
захоплюючих форм художньої творчості дошкільників. Малювання –
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благодатна діяльність для виховання почуттів. Передусім, тому, що майже
всі діти люблять малювати, що це продуктивна діяльність, яка дає дитині
змогу відтворити на аркуші паперу свої думки та почуття.
Дослідження останніх років показали, що художньо-творчому
розвитку дошкільників сприяє використання не лише усталених способів, а
й нетрадиційних форм і методів зображувальної діяльності, нетрадиційних
технік малювання (кляксографія, малювання пальцем, долонею тощо).
М. Л. Шульга розробила систему умов, необхідних для художньотворчого розвитку дошкільників. Вона вважає, що необхідно: ознайомлення з
художніми матеріалами; ознайомити з кольором; використання елементів
психогімнастики; використання імпровізованих казок.
У межах власного вивчення означеної проблеми і виходячи з
теоретичного аналізу нами було визначено показники розвитку й
реалізації художньо-творчого потенціалу дітей: ставлення, інтереси,
можливості дітей, що виявляються під час художньої діяльності; творчі
прояви дітей (самостійність, індивідуальність, ініціативність тощо); якість
дитячих робіт. А також були визначені рівні їх розвитку в дошкільників.
Нами були визначені основні завдання та напрями педагогічного
впливу:
1. Розвиток емоційних компонентів особистості дитини (естетичне
переживання);
2. Розвиток фантазії, сприйняття, мотивів, художньої діяльності,
технічних умінь малювання й уяви в кожної дитини;
3. Розвиток уявлення дітей про художні техніки малювання,
властивості художніх матеріалів;
4. Розвиток у дітей уміння добирати зображувально-виразні засоби
малювання.
Методика передбачала наступні форми організації дітей: спеціальні
тематичні заняття, нетрадиційні заняття, ігри, вправи.
Для художньо-творчого розвитку дітей ми застосували поєднання
різних методів, прийомів і форм роботи з використанням різноманітних
зображувальних і наочних матеріалів.
Важливим моментом нашої роботи було створення мотивації
художньо-творчої діяльності дітей. Вона має ґрунтуватися на базових
потребах дошкільників. Ігровий мотив допомагає дітям виконувати
завдання, вирішувати проблемні ситуації обмірковано. Але в той самий час
це було для них цікавим, захоплюючим.
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У своїй роботі з художньо-творчого розвитку ми велику увагу
приділяли розвитку в дітей відчуття кольору. Одночасно ми проводили
роботу з ознайомлення дітей із творами мистецтва. Звертали їх увагу на те,
які кольори допомогли художнику створити той або інший настрій, що
сталося б, якби він змінив фарби на протилежні.
Наша робота проводилася не лише на заняттях із малювання, а також
і у вільний від занять час. Використовувалися спеціальні спостереження під
час прогулянок та екскурсій. Вони допомагали цілеспрямовано формувати
знання та уявлення дітей про оточуюче, послідовно розвивати сприйняття,
збагачувати сенсорний досвід.
Художньо-творчі завдання, які ми пропонували дітям у процесі занять
образотворчою діяльністю та поза ними, можна поділити на кілька груп.
І. Завдання на розвиток дивергентного мислення. Це завдання, в
яких на одне запитання передбачається кілька правильних відповідей.
ІІ. Завдання на розвиток уяви. Вони орієнтовані на широке коло
проблем, пов’язаних з ефективним здійсненням творчої діяльності.
ІІІ. Завдання на розвиток сприйняття просторової уяви. Ці завдання
орієнтовані на формування й розвиток сприймання предметів, рухів,
простору тощо.
ІV. Завдання з використання нетрадиційних прийомів образотворчої
діяльності.
Завдання художньо-творчого характеру використовувалися як на
заняттях із малювання, так і у вільній самостійній діяльності дітей.
Важливо, щоб ця робота була систематичною, послідовною та емоційною.
Висновки. Вивчення теоретичних аспектів проблеми та проведене
нами спеціальне педагогічне дослідження дозволили зробити висновки.
1. Образотворче мистецтво є потужним засобом реалізації та
розвитку художньо-творчого потенціалу дітей дошкільного віку.
2. Художньо-творчі завдання, що пропонуються дітям у процесі
занять образотворчою діяльністю і поза ними мають добиратися за такими
напрямами: завдання на розвиток уяви; завдання на розвиток сприйняття;
завдання з використанням різноманітних художніх технік.
3. Образотворче мистецтво й малювання дітей загострює сприйняття,
естетичні відчуття дитини, розвиває уяву, сприяє вдосконаленню
художньої діяльності. Воно дозволяє дитині виявити свої думки, почуття,
ставлення й індивідуальність у художньо-творчий діяльності.
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РЕЗЮМЕ
Л. Е. Одерий, А. И. Роздымаха. Изобразительное искусство как способ
реализации художественно-творческого потенциала детей дошкольного возраста.
Приоритетным заданием дошкольного образования на Украине является
развитие творческой личности ребёнка. Исследования психологов и педагогов
доказали, что для развития и реализации творческого потенциала ребёнка надо
использовать оптимальные условия и способы. Творчество детей средствами
изобразительного
искусства
является
процессом
природным
и
высокоэффективным. Учёными определены базовые составляющие творческого
потенциала личности, система заданий, необходимых для художественнотворческого развития. На основании этих определений мы разработали и внедрили
педагогическую работу, направленную на развитие и реализацию художественнотворческого потенциала дошкольников средствами изобразительного искусства.
Ключевые слова: развитие, способы, художественно-творческий потенциал,
изобразительное искусство, рисование, художественное творчество.
SUMMARY
L. Oderiy, A. Rozdymakha. Visual arts as the means of implementing the artistic and
creative potential of preschool children.
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 also a professional teacher capable to
communicate and interact with pupils and adults. A future educator has to know that
pedagogical expedience of his activity is at first the result of his mastering the psychological
and pedagogical knowledge, secondly, investigation of the rational use of his potential
individuality in the process of pedagogical interactivity. The main feature of professional
training of future teachers has to be his social orientation, the orientation to meaningful
values. Certainly the aesthetic and artistic values have to be socially meaningful features
created by humanity. In general great attention is paid 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 facilities of
different types of art (musical, graphic, theatrical, choreographic and others like that). In the
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curricula of higher educational pedagogical establishments a lot of time is given to study the
subjects of aesthetic cycle. The teachers of higher educational establishments, who worked
out the programs of certain courses, determine their proper purpose and task. 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 growth of the young 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 a person. Forming
the valued options of a person, bringing them up to the greatest values – public ideals is a
component part of the public destination of art. In full it carries out when incarnated public
values become meaningful for a person, determine character of his vital functions. In
psychological-pedagogical literature the development of a capacity for the aesthetic
beautiful estimation of the phenomenon of reality is determined as one of the most
important problems of aesthetic art education. The followers of such point of view consider
the grounds, that a person’s forming consists of forming of his relations as facilities of
intercommunication with reality, as facilities of existence. Each of relationships with reality
becomes the subject of certain pedagogical influence.
Key words: development, means, artistic and creative potential, visual art, painting, arts.

УДК 378.041
Є. Д. Харькова
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ
У статті розглянуто проблеми використання інноваційних освітніх
технологій для підвищення якості навчання й виховання дітей. Особливу увагу
приділено аналізу, постійному пошуку та впровадженню нових максимально
ефективних технологій навчання й виховання, результатом яких має бути
формування високоадаптованої до змінних умов, активної, діяльної, творчої
особистості, яка вміє аналізувати, долати будь-які труднощі, створила себе,
навчилася володіти собою. Автор доходить висновку про те, що доступність,
своєчасність надходження, достовірність інформації, сприятливий для професійного
спілкування клімат забезпечують ефективну взаємодію всіх учасників інноваційного
процесу, своєчасне виявлення і розв’язання конфліктів, що є передумовою
злагодженої роботи колективу.
Ключові слова: педагогічна технологія, технологія навчання, технологічний
процес, освітня технологія, інновації.

Постановка проблеми. Впровадження інновацій у педагогічний процес
навчального закладу покликане забезпечити підвищення якості навчання й
виховання дітей або знизити витрати на досягнення звичних результатів
освіти. Йдеться про те, що метою будь-якого нововведення є підвищення
ефективності педагогічного процесу. Ступінь ефективності залежить від того,
яких витрат потребує конкретне нововведення і як довго воно даватиме
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корисний ефект. Якщо через незначний час після впровадження
нововведення актуальною буде проблема щодо освоєння нового, яке
нейтралізує дію попереднього, то корисний ефект такого нововведення не
може бути значним, а значить витрати на його впровадження виявляться
невиправданими. Отже, ефективність нововведення залежить від
досягнутого завдяки йому корисного ефекту, тривалості використання
інноваційної технології, витрат на її впровадження.
Нерідко інноваційні дії можуть бути результативними, але
малоефективними. Це відбувається тоді, коли, діючи інакше, того самого
результату можна досягти за менших витрат, або коли при тих самих
витратах можна здобути кращий результат.
Вважаємо за доцільне визначити головні недоліки інноваційної
діяльності в педагогічній сфері: 1. Потенційно ефективні новації не
впроваджуються або впроваджуються із значним запізненням, що суттєво
обмежує можливості одержання корисного ефекту від використання
нововведення. 2. Нерідко значні зусилля спрямовуються на впровадження
новації, яка не має необхідного інноваційного потенціалу як наслідок
помилок в оцінюванні її корисності. Іноді стимулом для впровадження
новації стає її модність, а не очікуваний педагогічний ефект. 3. Низький ефект
від упровадження новації виникає внаслідок явного чи прихованого їй опору
або неправильної організації інноваційних процесів. 4. Значне перевищення
витрат на впровадження новацій порівняно з прогнозованими показниками.
5. Непомірно тривалі терміни впровадження.
Усі ці проблеми є наслідком неправильного оцінювання затрат часу,
фінансових, організаційних, кадрових та інших ресурсів, недостатньо
продуманої технології впровадження, неврахування психологічних
чинників новацій, слабких вольових зусиль їх ініціаторів, сильного опору
консервативної, рутинерської частини педагогічного колективу.
Аналіз актуальних досліджень. Як галузь педагогіки педагогічна
інноватика є досить молодою наукою. У зарубіжній педагогіці дослідження
інновацій започатковані в 60-х роках XX століття і мають яскраво виражений
прикладний характер. Здебільшого вони зосереджені на теоретичному
обґрунтуванні, аналізі різноманітних аспектів інноваційних процесів у системі
навчання й виховання, виробленні практичних рекомендацій щодо освоєння,
впровадження новацій, забезпечення оптимального режиму функціонування
інноваційних проектів і програм. Проблеми інновацій досліджують сербський
педагог К. Ангеловськи та англійські й американські педагоги X. Барнет,
Д. Гамільтон, Н. Грос, У. Кінгстон, Н. Лагервей, М. Майлз, А. Хаберман,
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Р. Хейвлок та ін. Інтерес до інновацій світової педагогічної громадськості
виявляється у створенні інформаційних служб (Центр дослідження інновацій
в освіті під егідою ЮНЕСКО, Азіатський центр педагогічних інновацій для
розвитку освіти), започаткуванні програм упровадження педагогічних
інновацій, проведенні міжнародних конференцій, діяльності організацій, що
узагальнюють педагогічні нововведення в різних країнах світу, інформують
про них педагогічну громадськість на сторінках спеціальних часописів.
Зокрема, Міжнародне бюро з питань освіти (Франція, Париж) публікує такі
періодичні видання, як «Педагогічні інновації», «Інформація та інновація в
освіті» тощо.
Розвиток педагогічної інноватики в Україні пов’язаний із масовим
громадсько-педагогічним рухом, спричиненим суперечностями між
суспільними потребами щодо розвитку й функціонування навчальновиховних закладів і реальним буттям навчально-виховної справи.
Педагогічна інноватика полягає в постійному пошуку та впровадженні
нових максимально ефективних технологій навчання й виховання,
результатом яких має бути формування високоадаптованої до змінних умов,
активної, діяльної, творчої особистості, яка вміє аналізувати, долати будь-які
труднощі, бо вона ще в юному віці з допомогою вчителя пізнала, створила
себе, навчилася володіти собою. Орієнтація на нове, пошук і впровадження
нового не є самоціллю педагогічної інноватики. Передусім, вона спрямована
на забезпечення адекватності навчально-виховного процесу та його
результатів вимогам суспільства. А в динамічно змінюваному соціумі це
спонукатиме до постійного оновлення змісту й форм навчання та виховання,
максимально уважного і водночас критичного ставлення до всього нового [5].
Мета статті – висвітлити проблему інноваційних процесів, яка полягає в
оптимізації навчально-виховного процесу, а також забезпеченні його
відповідності умовам і тенденціям суспільного буття. Саме в цій площині постає проблема ефективності інноваційних педагогічних процесів.
Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розвитку освіти в
Україні характеризується інтенсивними пошуками нового в теорії та
практиці навчання, в управлінні. Але в роботі школи – в тому числі
навчальних закладів нового типу – інноваційні процеси розвиваються
стихійно, що стримує розвиток нового, прогресивного. Між тим у педагогіці
виник новий напрям – педагогічна інноватика, яка стає спеціальною
галуззю наукового знання, що характеризується певним змістом,
принципами, тенденціями й закономірностями розвитку.
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Філософське розуміння змісту інновації полягає у створенні нового
продукту діяльності людини, що має суспільну значущість і узагальнено
характеризується двома ознаками: перетворенням явищ, речей, процесів
або інших образів; новизною, оригінальністю продукту діяльності.
Педагогічні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних,
нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Прямим
продуктом творчого пошуку можуть бути нові навчальні технології,
оригінальні виховні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в
управлінні. Побічним продуктом інновацій як процесу творчої діяльності є
зростання педагогічної майстерності вчителя і керівника, рівня його культури,
мислення, світогляду. Тобто творчий пошук педагогічних інновацій веде до
новоутворень у цілісній системі особистості. Крім того, слід ураховувати й
фізіологічні механізми творчості: активність дарує особистості довголіття,
здоров’я, оптимізм, допомагає успішно долати стресові ситуації [6].
Зміст, рівень, сфера втілення інновацій залежать від характеру
проблем, що розв’язуються.
Глобальний характер
функціонування
всіх суттєвих для
життєдіяльності людини процесів вимагає системного, цілісного підходу до
інноваційних процесів, визначення провідних тенденцій і суперечностей їх
розвитку. У наукознавстві під тенденціями розуміють закономірну та
стратегічну спрямованість розвитку процесів; під тенденціями розвитку
інноваційних процесів – найбільш усталені, суттєві характеристики.
Суперечності – джерело такого розвитку. На сучасному етапі загальною
тенденцією функціонування всіх суспільних процесів є інтенсифікація,
прискорення, що відбивається й на системі освіти. Саме інноваційні процеси
є механізмом інтенсивного розвитку школи і педагогіки. Інновації в педагогіці
функціонують на рівнях створення, освоєння й утілення. Кожен із цих рівнів
має свою технологію і особливості, що залежать від багатьох чинників [2].
Інноваційні процеси в педагогіці можна вважати стійкою тенденцією
розвитку освіти, особливо в період бурхливого її оновлення під час
розбудови суверенної держави.
Інноваційні процеси зумовлюються низкою суперечностей, що
відрізняються джерелом, предметним походженням, складністю. Основна
суперечність розвитку системи освіти – невідповідність старих методів
навчання, виховання й розвитку учнів новим умовам життя.
Неоднозначний розвиток науково-технічного прогресу, нових форм
господарювання, соціальні та екологічні стреси викликають необхідність
оновлення змісту, форм, методів і умов освіти.
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Стрімке зростання обсягу інформації обумовлює необхідність її
аналізу й оптимального відбору. Суперечність між масою нових відомостей
і межами навчально-виховного процесу створює проблему базової освіти
та необхідного мінімуму знань. Постійна робота щодо відбору навчального
матеріалу і його оновлення – одне з суттєвих джерел інноваційних
процесів у педагогіці.
Соціальне замовлення сучасного етапу розбудови нашої держави –
це особистість, здатна творчо засвоювати знання. Це, у свою чергу, вимагає
нових методів навчання, нестандартних форм виховання, індивідуального
підходу до особистості, тобто більших витрат часу порівняно із
традиційними, усталеними в нашій школі. Ця суперечність також спонукає
до пошуків, інновацій.
Зміна парадигми освіти в напрямі виховання творчої особистості
викликала становлення альтернативної освіти, нових типів навчальних
закладів, де інновації пронизують усі структурні компоненти системи.
Таким чином, суперечність старого й нового також характерна для
першого рівня інноваційних процесів.
Однією з тенденцій сьогодення є потреба вчителя в оновленні
психолого-педагогічних знань, інтерес до передового педагогічного
досвіду. Постійне оновлення складу, структури та якості педагогічних
кадрів, що сприяє інноваціям у педагогіці, з одного боку, і усталені
стандарти змісту, форм і методів навчально-виховного процесу – з другого,
створюють суперечність інформаційного типу, яка є базою другого рівня
інноваційних процесів.
Суперечність між можливостями особистості та дійсністю є також
джерелом педагогічних інновацій. Внутрішнє занепокоєння творчої
особистості, невдоволення існуючим станом викладання чи виховання
спонукає до пошуків нового. Внутрішні потенції особистості створюють
третій рівень інноваційних процесів [1].
Ядром, смисловим центром, «концептом» інновації є нова ідея. Її
джерелом може бути дослідницька діяльність ученого-педагога або
пошукова практика вчителя, керівника, колективу школи. Хоча ця ідея
технологічно матеріалізується, переноситься все таки, на думку
К. Ушинського, не технологія, не досвід, а саме ідея, покладена в його основу.
Для сучасного етапу розвитку педагогічної науки і практики
характерний бурхливий ріст творчості вчителів і колективів шкіл, тому
інновації в педагогічному досвіді почали з’являтися частіше. Україна
завжди була багата талановитими педагогами, не збідніли ці джерела й
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сьогодні. Особливо цікавими і корисними для всього процесу оновлення
системи освіти є пошуки, які ведуть колективи навчальних закладів нового
типу: ліцеї, гімназії, авторські школи, коледжі, приватні, недільні, духовні
школи тощо. Досвід деяких колективів цих закладів може збагатити не
лише шкільну практику, а й педагогічну науку.
Чи можна навчити особистість творчості, пошукам нового? Одні кажуть,
що це неможливо. Інші зазначають, що це не тільки можливо, а й необхідно
робити вже в школі. Ми вважаємо творчість соціальним явищем. Біологічно
«задаються» лише деякі задатки, а все інше відбувається у процесі реального
життя і виховання. Ю. Бабанський вважає, що починається навчання творчості
з уміння обирати оптимальні педагогічні рішення, відбирати найкращі для
цієї ситуації зміст, форму, методи і засоби навчання та виховання. Велике
значення має створення умов для творчості: матеріальних, інформаційних,
педагогічних, психологічних, гігієнічних.
Значним комплексом проблем педагогічної творчості і займається
нова галузь науки – педагогічна інноватика, дуже потрібна для розбудови
освіти в Україні.
Недостатньо бути налаштованим на інноваційність, необхідно мати в
розпорядженні оптимальний набір ресурсів, володіти управлінською
культурою, професійним і діловим авторитетом, необхідними для
переконання педагогічного колективу, нерідко – відповідного керівництва у
правильності вибору інноваційної діяльності, для акумуляції зусиль на
подолання різноманітних труднощів, які неминуче супроводжують кожну
людину, що наважилася зламати закостенілі стереотипи, утвердити в
педагогічній практиці нове.
Запобіганню негативним проявам у педагогічній інноваційній
діяльності сприяє дотримання умов, необхідних для ефективного перебігу
інноваційного процесу. Як відомо, кожне нововведення долає необхідні
етапи від зародження потреби в ньому до його здійснення і тривалого
використання. Дуже важливою є ефективна реалізація його на всіх стадіях,
забезпечення логічної, організаційної їх взаємопов’язаності, наступності. Та
найголовніше те, що будь-яке нововведення повинно відповідати
об’єктивним потребам суспільної, зокрема педагогічної практики,
професійним, організаційним, фінансовим та іншим можливостям тих, хто
має намір його впровадити [8].
Якість реалізації інноваційного процесу, як і будь-якої іншої діяльності,
зумовлюється його цілями, методами й засобами, організованістю,
знаннями, здібностями, зацікавленістю виконавців у досягненні найвищих
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результатів, особливостями комунікації між ними. Оскільки результат
кожного етапу інноваційного процесу є передумовою ефективного
здійснення наступного, це актуалізує необхідність узгоджувати попередні цілі
з наступними. Особливо важливим є формулювання мети впровадження.
Тільки конкретність, прозорість, чіткість окреслених у ній параметрів дає
змогу на основі їх порівняння зі здобутими результатами прийняти рішення
про доцільність тривалого використання нововведення або зупинення
роботи щодо реалізації інноваційної ідеї.
Загальна мета повинна бути структурована відповідно до специфіки і
цілей етапів інноваційного процесу. Вдале формулювання мети
інноваційного процесу не означає, що вона буде однаково сприйнята всіма
потенційними його учасниками. Це зобов’язує ініціаторів упровадження
нововведення до активного роз’яснення його суті, переваг для колективу й
кожного учасника, урахування зустрічних думок і пропозицій, а за
необхідності – внесення коректив у стратегію й тактику реалізації
інноваційної ідеї, іноді для досягнення єдності інтересів і цілей неминучим
може бути й коригування мети.
Використовувані на кожному етапі реалізації інноваційного процесу
методи повинні забезпечити досягнення необхідних результатів (цілей) за
найменших витрат фінансів, часу та інших ресурсів. Залежно від
особливостей новації ефективними можуть бути різні методи її реалізації.
Важливо, щоб учасники інноваційного процесу мали їх у своєму арсеналі,
уміли маневрувати ними залежно від ситуації [9].
Досягнення очікуваних від реалізації інноваційного педагогічного
процесу результатів залежить і від мотивації виконавців. Це означає, що
для виникнення в них зацікавленості в досягненні необхідних результатів
інноваційної діяльності потрібно створити відповідні умови, передбачити
колективні, персональні стимули. Однак не завжди створення сприятливих
умов породжує у тих, на кого покладається реалізація нововведення,
позитивне ставлення до нього і зацікавленість у його освоєнні. У багатьох
людей можуть бути свої резони, щоб ігнорувати його, протидіяти йому чи,
принаймні, імітувати свою участь у його реалізації. Нерідко можливий і
опір змінам. Усе це потрібно прогнозувати, мати сукупність тактик щодо
ослаблення опору, підвищення зацікавленості, активізації участі тих, хто з
певних причин опинився в опозиції до ініціаторів змін [11].
Учасники інноваційного процесу, крім готовності і прагнення
впроваджувати новації, повинні мати належну кваліфікацію для виконання
покладених на них обов’язків. На практиці нерідко буває, що педагог може
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успішно реалізувати в навчальному процесі вимоги програми, володіти
різноманітними методиками навчання й виховання, але при цьому не
відчувати потреби в новому саме через відсутність у структурі особистості
творчого потенціалу. Тому необхідною умовою ефективної інноваційної
діяльності є спеціальна підготовка педагога, нагромадження й осмислення
ним досвіду такої діяльності, внутрішня налаштованість на пошук та
осягнення нового. Певною мірою культивувати таку налаштованість у собі
може кожна людина.
Інноваційний процес за структурою є складним. Часто він не лише
структурується на послідовні етапи, а й охоплює кілька проблемно-смислових
розгалужень. Тому реалізовувати його необхідно не одній людині, а групі,
іноді масштабним колективам, кожен з яких покликаний працювати задля
досягнення єдиної мети. Для цього потрібно забезпечити ефективний обмін
інформацією, тобто налагодити ефективні комунікації, завдяки яким
об’єднуються в єдине ціле організаційно складні соціальні структури, до яких
можна зарахувати колектив, що реалізовуватиме інноваційну педагогічну
ідею. Комунікації бувають вертикальними (між підлеглими й керівниками) і
горизонтальними (міжособистісні й міжгрупові). У процесі їх здійснення
можуть виникати різноманітні антиінноваційні інформаційні, комунікативні
бар’єри (плітки, дезінформація, провокативне загострення стосунків тощо).
Тому ініціатори інноваційного процесу мають заздалегідь продумати та
змоделювати комунікативні канали й механізми, стежити за ефективністю їх
функціонування, вносити за необхідності корективи, долати збої, дбаючи,
щоб кожен учасник реалізації нового знав, що, як і де відбувається, якими є
проміжні результати, які вносяться зміни і до чого вони зобов’язують [10].
Висновки.
Отже,
доступність,
своєчасність
надходження,
достовірність інформації, сприятливий для професійного спілкування
клімат забезпечують ефективну взаємодію всіх учасників інноваційного
процесу, своєчасне виявлення і розв’язання конфліктів, що є передумовою
злагодженої роботи колективу.
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РЕЗЮМЕ
Е. Д. Харькова. Проблема эффективности инновационных образовательных
процессов.
В статье рассмотрены проблемы использования инновационных
образовательных технологий для обеспечения повышения качества обучения и
воспитания детей. Особенное внимание уделено аналізу, постоянному поиску и
внедрению новых максимально эффективных технологий обучения и воспитания,
результатом которых должно быть формирование высокоадаптированной к
переменным условиям, активной, деятельной, творческой личности, которая
умеет анализировать, преодолевать любые трудности, создавать себя, владеть
собой. Автор приходит к выводу о том, что доступность, своевременность
поступления, достоверность информации, благоприятный для профессионального
общения климат обеспечивают эффективное взаимодействие всех участников
инновационного процесса, своевременное выявление и разрешение конфликтов, что
является предпосылкой слаженной работы коллектива.
Ключевые слова: педагогическая технология, технология обучения,
технологический процесс, образовательная технология, инновации.
SUMMARY
E. Kharkova. The problem of effectiveness of innovative education processes.
The article deals with the problem of the use of innovative technologies for improving
the quality of education and upbringing of children. Particular attention is paid to the
analysis, constant search and the most effective implementation of new education
technologies and upbringing, the result of which must be the formation of highly adapted to
changing conditions, active, creative person who is able to analyze and overcome any
difficulties, has created himself, learned to control himself.
Implementation of innovations in the institution education process is intended to
improve the quality of education and upbringing of children or reduce the cost of achieving
the results of education. The point is that the goal of any innovation is to improve the
effectiveness of educational process. The degree of effectiveness depends on the cost of the
innovation and how long it will give benefits. If within a short time after the implementation
of innovation it is relevant for the development of a new problem, which neutralizes the
previous, the beneficial effect of this innovation can be significant, and therefore the cost of
its implementation would be unjustified. Consequently, the effectiveness of innovation
depends on the achieved useful effect, duration of use of innovative technologies, and the
cost of its implementation.

391

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)
Often innovative actions can be efficient, but not very effective. This occurs when
acting differently the same result can be achieved with lower costs or at the same cost you
can get a better result.
Consequently, availability, timeliness, accuracy of information, favourable climate for
professional communication provide an effective interaction of all the participants in the
innovation process, the timely detection and solution of conflicts which is a prerequisite for
coordinated work of the team.
Key words: educational technology, learning technology, teaching technology,
technological process, innovation.
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ
У статті ми розкриваємо питання готовності майбутніх учителів
початкових класів до екологічного виховання учнів, а також пропонуємо можливі
шляхи вирішення означеної проблеми. Поняття змісту екологічної освіти випливає з
потреб гармонійного відношення людини з природою, з навколишнім середовищем, з
емоційно-ціннісних відносин та знань, а також із структури сучасного педагогічного
процесу. Автором було проаназізовано нову екологоорієнтовану цінність у навчальому
просторі – освіту для сталого розвитку. Подано інформацію про створення
студентської наукової лабораторії «Еколоічна освіта для сталого розвитку».
Ключові слова: екологічне виховання, готовність, підготовка майбутніх
викладачів, педтехнологія безперервної екологічної освіти, навчальні програми,
студентська наукова лабораторія «Екологічна освіта для сталого розвитку».

Постановка проблеми. Процес розвитку й виховання екологічно
культурної особистості молодшого школяра, з урахуванням того, що для
нього в подальшому житті екологічна освіченість та екологічні знання
мають стати пріоритетними, потребує якісно нових підходів до екологічної
підготовки вчительських кадрів, здатних не лише збудити прагнення до
знань, а й оволодіти способами їх самостійного здобування та подальшого
використання.
Водночас, цілком очевидним є протиріччя між ускладненим
соціальним замовленням, пов’язаним з особистісно-професійною
підготовкою вчителя, і усталеною практикою, що віддзеркалює екологічну
орієнтацію педагога переважно на репродуктивний характер виконання
професійних функцій. У зв’язку з цим назріла необхідність відмовитися від
стереотипів підготовки майбутніх учителів, зокрема, до екологічнокомпетентного стимулювання пізнавальної активності учнів [1, 31].
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Перед педагогічним ВНЗ постає завдання – підготувати студентів до
еколого-педагогічної діяльності, в якій засвоєння знань, умінь і навичок з
цілей освіти перетворилося б на засоби розвитку екологічної активності
учнів. Школі потрібен учитель, здатний підтримувати й розвивати
екологічну активність школярів. Учитель повинен уміти поєднувати зміст
шкільної програми з інтересами дітей. Оволодіння такою здатністю якраз і
становить сутність готовності майбутніх учителів початкових класів до
розвитку екологічної активності учнів молодших класів.
Значною мірою це залежить від професійних якостей і вмінь учителя.
Основна мета вчителя, який здійснює екологічний розвиток школярів,
полягає в забезпеченні зовнішніх і внутрішніх умов присвоєння учнем
екологічного досвіду, накопиченого людством. Керуючись цією метою,
майбутній учитель початкових класів розкриває перед учнями засоби і
способи пізнання навколишнього світу, формує основи екологічної
культури учнів.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз літератури з педагогіки,
психології, теорії та методики навчання в початковій школі показав, що
проблема формування готовності майбутніх учителів початкових класів до
екологічного виховання молодших школярів не піддавалася спеціальному
дослідженню. Вона розглядалася, зазвичай, у широкому контексті
проблеми формування професійно-педагогічної спрямованості.
Зазначимо, що окремі аспекти вдосконалення екологічної підготовки
майбутнього вчителя до професійної діяльності, зокрема аналіз перспектив
підвищення рівня його психолого-педагогічної компетентності, розкрито в
роботах І. М. Богданової, А. Й. Капської, І. І. Кобиляцького, З. Н. Курлянд,
Н. І. Сметанського, Л. В. Чайки та ін. Предметом дослідницької уваги
багатьох учених (Н. В. Кічук, Ю. Л. Львова, П. І. Підкасистий, Р. І. Хмелюк та
ін.) стали питання підготовки майбутнього фахівця до педагогічної
діяльності в аспекті формування в нього професійних умінь.
Філософсько-методологічні
аспекти
професійно-педагогічної
підготовки майбутніх учителів досліджували С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн,
В. С. Лутаєв, Н. Г. Ничкало, В. О. Сластьонін, Л. І. Щербаков. Методичні
основи та зміст педагогічної професійної підготовки майбутніх учителів (у
тому числі й початкових класів) розроблено такими вченими, як
К. І. Волинець,
О. В. Глузман,
І. М. Дичківська,
А. П. Аніщенко,
О. Я. Савченко, В. О. Сухомлинський та ін. [4, 365].
Метою даної статті є розкрити поняття готовності майбутніх учителів
початкових класів до екологічного виховання учнів.
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Виклад основного матеріалу. Система професійної підготовки
майбутніх учителів до розвитку екологічної активності молодших школярів –
це процес, у ході якого студенти навчаються вмінню розвивати екологічну
активність, набувають готовність до розвитку екологічної активності
молодших школярів.
Сутність поняття «готовність майбутніх учителів до розвитку
екологічної активності молодших школярів» розкривається через систему,
компонентами якої є екологічні знання, що утворюють своєрідний каркас
окресленої сфери педагогічного процесу. Підсистемами виступають, поперше, професійно значущі особистісні якості майбутнього педагога, які
істотно впливають на стан екологічної готовності до створення в початковій
школі необхідних і достатніх педагогічних умов для розвитку екологічної
активності молодших школярів; по-друге, способи активізації пізнавальноекологічної активності; по-третє, екологічні навички здійснення контролю
та самоконтролю за процесом реалізації пізнавальної активності [3, 1].
Актуалізація завдань підготовки майбутнього вчителя початкових
класів до екологічного виховання молодших школярів детермінується
сучасними соціокультурними обставинами, у яких уможливлюється
формування екологічно вихованої особистості, здатної до самостійного
застосування отриманих за роки навчання екологічних знань і вмінь.
Сучасна теорія та методика професійного навчання пропонує певну
концепцію філософських та психолого-педагогічних основ організації процесу
професійного екологічного виховання майбутнього вчителя початкових
класів, акцентуючи увагу на ролі методик та технологій, за допомогою яких
можливо реалізувати зміст екологічного виховання, утілюючи в життя
найвищі ідеали й еталони екологічно вихованої особистості вчителя.
Методики та технології представлені як набір звертань до майбутнього
педагога за допомогою конкретних способів, прийомів і засобів, а також
організації екологічної діяльності студента, студентських колективів, у яких
виконуються цілі, задачі та принципи професійного екологічного виховання.
Використовуючи в еколого-професійному вихованні різні методики й
технології, ми, зрозуміло, повинні враховувати специфічні особливості
студентства. Реалізація методик і технологій професійного екологічного
виховання майбутнього вчителя передбачає низку умов, після виконання
яких буде отриманий бажаний результат.
Також відсутні чіткі уявлення щодо ключових понять, що стосуються
екологічного виховання в навчальних закладах педагогічного профілю.
Проведений аналіз показав, що в якості ключової проблеми екологічного
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виховання у ВНЗ, які готують учителів початкових класів, доцільно
розглядати накопичений досвід, сталу систему цінностей і установок. Отже,
невід’ємною умовою оптимізації управління виховним простором
навчального закладу педагогічного профілю є всебічне вивчення
викладачами особливостей соціального статусу та кругообігу студентів.
Готовність майбутнього вчителя до розвитку екологічної активності
учнів являє собою складне утворення, що включає: усвідомлення
студентами необхідності й важливості вирішення цієї проблеми,
необхідність бути екологічно вихованою особистістю, знання психологопедагогічних механізмів розвитку пізнавальної активності екологічно
вихованих учнів, володіння конкретними методиками розвитку екологічної
активності учнів, уміння проаналізувати отримані результати, намітити
корекцію подальших дій.
Таким чином, актуальність досліджуваної проблеми зумовлена
необхідністю:
- вирішення однієї з найбільш уразливих, невідкладних проблем
сучасності – гармонійної взаємодії з навколишнім природним
середовищем;
- формування екологічного мислення як передумови гармонізації
взаємовідносин між людиною та навколишнім природним
середовищем;
- підвищення рівня екологічної вихованості майбутніх учителів
початкових класів як складової екологічної культури людського
суспільства;
- вирішення суперечності, яка виникає між рівнем екологічної
грамотності, екологічної вихованості майбутніх учителів і необхідністю
бачення ними взаємостосунків між природою та людиною, уміннями
оцінювати та прогнозувати наслідки втручання людини в навколишнє
природне середовище та вміннями здійснювати необхідні дії з
оздоровлення природи й самої людини;
- обґрунтування методів і засобів екологічного виховання майбутніх
учителів початкових класів.
Дослідження проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя
початкових класів до екологічного виховання учнів потребує:
діагностування існуючого рівня підготовки студентів, узагальнення досвіду
щодо вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя
початкових класів до екологічного виховання.
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У сучасній початковій школі під час навчання основна увага
звертається, перш за все, на накопичення знань, їх кількість, а не на те, як
відбувається екологічне виховання дитини.
Для розробки шляхів підготовки майбутнього вчителя початкових
класів до екологічного виховання учнів і визначення ефективності цієї
роботи необхідні дані, що характеризують рівень мотивацій, теоретичних
знань, практичних умінь студентів і вчителів початкових класів щодо
означеної діяльності.
Ураховуючи вищевикладене, мета констатувального етапу
педагогічного експерименту полягала у визначенні стану підготовки
студентів і вчителів початкових класів до екологічного виховання учнів під
час вивчення фахових дисциплін, а також у виявленні причин такого стану.
Загальні цілі й завдання екологічного виховання достатньо
відображені в педагогічній літературі. Однак, кожний педагог діє в даних
конкретних умовах, стикається з певними труднощами, проблемами в
екологічному вихованні учнів молодших класів. Тому сьогодні
зустрічаємось із серйозними недоліками у плануванні роботи вчителя
початкових класів щодо екологічного виховання підростаючого покоління.
Чимало планів педагогів є безсистемним конгломератом, набором заходів.
Для ефективного вирішення даної проблеми нами представляється
доцільним моделювання процесу готовності майбутніх учителів до
екологічного виховання учнів, тобто приведення даного процесу в певну
систему. Модель готовності майбутніх учителів до екологічного виховання
учнів відображає її загальну структуру і включає такі компоненти: цільовий
(головна мета, завдання та принципи); мотиваційний (мотивація до
процесу); змістово-діяльнісний (відповідний зміст і технологія реалізації);
оцінно-результативний (результати процесу);
1. Цільовий компонент покликаний формулювати основні цілі
функціонування процесу розвитку екологічної активності учнів і
представлений необхідними умовами для ефективної підготовки
майбутнього вчителя до розвитку екологічної активності дітей молодшого
шкільного віку, серед яких: цілеспрямоване оволодіння теоретичними
основами розвитку екологічної активності й застосування набутих знань у
практичній діяльності; цілеспрямоване оволодіння методами діагностики
рівня розвитку екологічної активності.
2. Мотиваційний компонент готовності студентів припускає наявність
прагнення до цілеспрямованого екологічного розвитку дітей молодшого
шкільного віку.
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3. Змістово-діяльнісний компонент являє собою сукупність
екологічних знань, умінь і навичок, поглядів і переконань, певний рівень
теоретичної і практичної екологічної готовності майбутніх учителів до
розвитку екологічно-вихованих учнів.
4. Оцінно-результативний компонент визначає стійкість сформованих
позицій, позитивне ставлення до власної діяльності, заснованої на
співпраці та спрямованої на розвиток екологічної активності учнів, а також
включає в себе цілеспрямоване прагнення до самоконтролю й
самоорганізації, потребу аналізувати власний досвід із розвитку
пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку.
Процес підготовки майбутнього вчителя початкових класів до
екологічного виховання учнів під час вивчення фахових дисциплін
потребує розкриття суб’єктивних потенційних можливостей учителя.
Звернемося до змісту екологічної підготовки майбутнього вчителя
початкових класів. Центральне місце тут посідає навчальна робота,
регламентована навчальними планами і програмами, яка включає в себе
вивчення навчальних дисциплін щодо екологічної освіти студентів
навчальні дисципліни спеціальності «Початкова освіта» можна
представити таким чином:
1. Дисципліни, предметом вивчення яких є природа і людина
(екологія, основи зоології, основи ботаніки, основи землезнавства, основи
природознавства з методикою викладання, технологія вивчення галузі
«Людина і світ», ознайомлення дітей із суспільним довкіллям). Названі
дисципліни відіграють найважливішу роль у формуванні екологічної
культури студентів.
2. Дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної
підготовки. Загальне завдання, яке мають вирішувати суспільні науки в
екологічному сенсі – взаємозв’язок суспільства та природи на різних стадіях
суспільної еволюції. Інше дуже важливе завдання полягає в тому, що
засобами предметів суспільствознавчого циклу здійснюється, екологізація
світогляду.
Слід підкреслити важливу роль гуманітарних дисциплін у підготовці
майбутнього вчителя початкових класів до екологічної освіти школярів.
Частково ці питання висвітлюють у курсі історії педагогіки, народної
педагогіки, дидактики. Ідею природного виховання, принцип
природовідповідності включає програма цієї дисципліни.
1. Дисципліни циклу математичної та природничо-наукової
підготовки створюють умови для розвитку вмінь оцінки стану природних
об’єктів і явищ, позитивних і негативних наслідків діяльності людини в
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природному й соціальному середовищі. Текстові завдання дають
можливість для розкриття питань про середовище виховання, дбайливе
ставлення до нього, раціональне користування багатствами природи.
2. Польові практики сприяють розвитку екологоорієнтованих
цінностей, спілкуванню з природою і грамотному поводженню з нею;
сприяють розвитку естетичних і моральних стосунків з природним і
соціальним довкіллям.
Оскільки готовність фахівця характеризує сформовану особу та її
діяльність, ми будемо розглядати розвинену особистість на відповідній
стадії і навчальну діяльність, унаслідок якої в умовах вищого навчального
закладу відбувається підготовка майбутнього вчителя початкових класів до
екологічного виховання учнів.
Основні методологічні положення проблеми екологічного виховання
визначаються даними сучасної науки щодо походження, сутності й ролі
екологічних знань, шляхи екологічного розвитку особистості.
Підготовка майбутніх викладачів пов’язана з вирішенням низки
проблем, серед яких важливе місце займає професійна готовність до
екологічного виховання молодших школярів. Від того, яким буде вчитель, як
він буде користуватись своїми теоретичними та практичними знаннями
стосовно екологічного виховання, залежить і рівень вихованості
підростаючого покоління, сформованість екологічної культури, загальний
рівень вихованості та, врешті решт, вирішення сучасних екологічних питань.
Формування екологічної культури – це завдання всієї сучасної школи.
Екологічна культура передбачає наявність у людини певних знань,
переконань до моральних установ, а також підготовку до практичної
діяльності, яка має за мету дбайливе ставлення до природи. Щоб суттєво
посилити знання стосовно природи й суспільства, необхідно сформувати
чітке уявлення про невідривну єдність природи з людством, різноманітність
зв’язків соціальних і природних факторів у житті людини, вміння оцінити їх
гуманістичні позиції. Ученими були описані такі компоненти екологічної
культури: екологічні знання та вміння; ціннісні орієнтації; екологічна
поведінка; екологічне мислення.
Поняття змісту екологічної освіти випливає з потреб гармонійного
відношення людини з природою, з навколишнім середовищем, з
емоційно-ціннісних відносин та знань, а також із структури сучасного
педагогічного процесу. Підготовку майбутнього вчителя початкових класів
слід здійснювати враховуючи сучасні технології. Необхідно намагатися
поєднувати теперішніх студентів – майбутніх учителів з науководослідною, а також практичною діяльністю.
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Для активізації наукової діяльності студентів у галузі екологічної
освіти була створена студентська наукова лабораторія «Екологічна освіта
для сталого розвитку» (2010 р.). Молоді вчені проводять дослідження в
різних напрямах: розвиток наукового та пізнавального інтересу в
молодших школярів при вивченні живої природи; морально-духовний
розвиток особистості в сучасних умовах; екологічне виховання засобами
народної педагогіки; формування екологічної культури як сучасної
парадигми розвитку соціокультурного й навчально-виховного процесу;
екологічна етика як антропологічний орієнтир для людини XXI століття;
дидактичний сервіс щодо здійснення освіти для стійкого розвитку.
Одна з організаційних форм роботи зі студентами – це їх участь у
конференціях
різного
рівня:
університетських,
всеукраїнських,
міжнародних. Зараз готуються доповіді на студентську науково-практичну
конференцію з міжнародною участю «Екологічна освіта в контексті
толерантності як сенс життя людини майбутнього».
Висновки. Отже, готовність майбутнього вчителя до розвитку
екологічної активності молодших школярів розглядається як якість
особистості, що виявляється в позитивному ставленні до самостійної
пізнавальної діяльності, у здатності ставити за мету професійної діяльності
розвиток екологічної активності молодших школярів, педагогічно
обґрунтовано обирати способи досягнення цієї мети, здійснювати
самоконтроль, прогнозувати шляхи й засоби підвищення ефективності
роботи з розвитку екологічної активності учнів.
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РЕЗЮМЕ
Ю. А. Шишкина. Готовность будущих учителей начальных классов к
экологическому воспитанию школьников.
В статье мы раскрываем вопрос готовности будущих учителей начальных
классов к экологическому воспитанию школьников, а также предлагаем возможные
пути решения этой проблемы. Понятие содержания экологического образования
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вытекает из потребностей гармоничного отношения человека с природой, с
окружающей средой, эмоционально-ценностными отношениями и знаниями, а
также взаимодействия со структурой современного педагогического процесса.
Автором была проанализирована новая экологоориентированная ценность в
учебном пространстве – образование для устойчивого развития. Подана
информация о создании студенческой научной лаборатории «Экологическое
образование для устойчивого развития».
Ключевые слова: экологическое воспитание, готовность, подготовка
будущих преподавателей, педтехнологии непрерывного экологического образования,
учебные программы, студенческая научная лаборатория «Экологическое
образование для устойчивого развития».
SUMMARY
J. Shishkina. Readiness of future primary school teachers to ecological education of
pupils.
In the article the question of readiness of future primary school teacher to ecological
education of pupils is decided, and possible solutions of this problem are offered. The concept
of ecological education content follows the need of harmonious relationship between man
and nature, with the environment, developing emotional and value attitude and knowledge,
as well as interaction with the structure of modern pedagogical process. The author analyzes
the new ecologically-oriented unity in the educational space – education for sustainable
development. The information on the establishment of students’ scientific laboratory
«Ecological education for sustainable development» is provided.
Future teacher’s readiness to the development of ecological activity of junior
schoolchildren is considered as the personal quality that manifests itself in a positive attitude
to independent cognitive activity, in the ability to set a goal of professional activity the
development of ecological activity of junior schoolchildren, to choose pedagogically justified
means of achieving this goal, to exercise self-control, to predict the ways and means to
improve the effectiveness of work on students’ ecological activity development.
In the frames of laboratory young scientists conduct research in various areas:
development of scientific and educational interest in junior schoolchildren in the study of
living nature; moral and spiritual development of a person in modern conditions; ecological
education by means of folk pedagogics; formation of ecological culture as a modern
paradigm of development of socio-cultural and educational process; environmental ethics as
an anthropological point of reference for a man of the XXI century; didactic tools for the
implementation of education for sustainable development. One of the organizational forms
of work with students is their participation in conferences of different levels: university,
national, international.
In order to form ecological culture of the students, ecological ethics, as well as
professional competence in the laboratory the following forms are used: the development
and preparation of environmental activities for students of secondary schools and students
living in the hostels, creating movies, videos about the biodiversity and environmental issues
of the region, environmental advertising content, conducting final scientific workshop on the
results of the laboratory work for the year.
Key words: ecological education, readiness, future teachers’ training, pedagogical
technology of continuous ecological education, curriculum, students’ research laboratory
«Ecological education for sustainable development».
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ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТА І СПОРТ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЄВРОСОЮЗУ:
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
У статті розглядаються особливості організації та моделі фізкультурної
освіти молодших школярів у державах-членах Європейського Союзу. Автор аналізує
практику і визначає тенденції розвитку фізкультурної освіти на рівні МСКО 1, серед
яких реалізація національних стратегій і масштабних ініціатив з просування
здорового способу життя, реформування шкільних програм з фізичного виховання,
орієнтація змісту початкової освіти на формування в молодших школярів
спортивних компетенцій, інтеграція учнів з особливими потребами в навчальний
процес з фізкультурної освіти, упровадження новітніх методологічних підходів.
Схарактеризовано спільні для країн ЄС риси й виклики в організації фізкультурної
освіти на початковому щаблі.
Ключові слова: фізкультурна освіта, початкова школа, цілі навчальної
програми, здоровий спосіб життя, формальне оцінювання, шкільний спорт,
тенденція.

Постановка проблеми. Спорт як соціально-економічне явище сприяє
досягненню стратегічних цілей Європейського Союзу – солідарності і
процвітанню. Він пов’язаний із поняттями миру, терпимості, взаєморозуміння
та освіти, що відповідає європейським ідеалам і цінностям.
З соціальної точки зору фізкультурна освіта і спорт мають значний
вплив на розвиток молодої людини з раннього віку в найрізноманітніших
формах не тільки через академічну успішність і майбутнє працевлаштування,
а й виховання поняття справедливості, навичок роботи в команді, навичок
комунікації та розв’язання конфліктів. Спорт може бути використаний як засіб
підвищення рівня концентрації школярів, поліпшення їхньої поведінки і
загального ставлення до навчання.
Зміцнення здоров’я та сприяння правильному фізичному розвиткові
учнів є важливим завданням як європейської, так і української початкової
школи. Фізичний стан дитини є тією базою, на якій розвиваються її сили та
потенціал, у тому числі й розумовий. Вивчення особливостей і моделей
фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу дозволить
національній системі визначити шляхи комплексного розвитку фізичних,
розумових і психічних якостей молодших школярів; сформувати в них стійкі
мотиви та потреби в організації власного здорового способу життя.
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Аналіз актуальних досліджень. Організація фізичного виховання та
спорту в школах Європи є предметом дослідження таких зарубіжних
фахівців, як К. Грін (Ken Green), Т. ван дер Гугтен (Truus van der Gugten),
Дж. Еванс (John Evans), С. Капел (Susan Capel), П. Де Кноп (Paul De Knop),
Дж. Корнбек (Jacob Kornbeck), О. Лупстра (Oene Loopstra), Дж. Маршал (Joe
Marshall), Й. Посьпех (Jerzy Pośpiech), К. Хардман (Kenneth Hardman) та ін.
Питання організації та методики фізичного виховання в Україні й за
кордоном цікавлять багатьох вітчизняних науковців, серед яких І. Турчик,
Е. Вільчковський, Т. Круцевич, О. Куц, В. Лабскір, Б. Шиян.
Отже, метою статті є вивчення особливостей організації та моделей
фізкультурної освіти та спорту в початковій школі держав-членів
Європейського Союзу.
Виклад основного матеріалу. Усі європейські країни визнають
важливість фізичного виховання в школі. Предмет є частиною всіх
рамкових навчальних планів і є обов’язковим у початковій і середній школі
по всій Європі. Країни також підкреслюють важливість фізичної активності
та спорту як способу організації дозвілля підростаючого покоління.
Характерними особливостями політики держав ЄС щодо розвитку
фізичного виховання та спорту в початковій школі на сучасному етапі є
визнання:
а) фізичної культури як загального права для всіх дітей;
б) статусу фізичного виховання в усіх державах ЄС як обов’язкового
предмету шкільної програми, що сфокусований переважно на
здоров’ї, тілобудові, активізації рухової діяльності;
в) виняткової ролі фізичної культури у збереженні здоров’я,
досягненні загального розвитку та безпеки життєдіяльності;
г) взаємозв’язку між якістю фізичної культури та підготовкою
викладачів і збалансованістю навчального плану;
ґ) потенціалу фізкультурної освіти для формування соціальних
навичок учнів (скритий курикулум);
д) необхідності розширення співробітництва між школами,
спортивними клубами та федераціями;
е) компетенції у спорті як чинника сталого розвитку європейського
суспільства.
Європейські країни активно розробляють і впроваджують
національні та регіональні стратегії з просування фізичного виховання й
фізичної активності різних цільових груп (діти, молодь, усе населення
країни). Національні стратегії більшою мірою зосереджені на конкретних
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питаннях: наприклад, здоров’я школярів і фізичний розвиток перебувають
у центрі поточних стратегій в Австрії, Румунії, Словенії та Сполученому
Королівстві (Уельс). Деякі стратегії зосереджені на важливості модернізації
спортивних споруд та обладнання, як в Латвії та Хорватії. В цілому, стратегії
підкреслюють необхідність поліпшення якості та доступності спортивної
інфраструктури для школярів і широкої громадськості [6, 15].
Із фізичною активністю приходять знання й розуміння таких
принципів і концепцій, як «правила гри», чесна гра і повага, тактична
обізнаність, соціальний досвід, пов’язаний з особистою взаємодією і
колективними зусиллями в багатьох видах спорту. Цілі, які виходять за
межі фізичного виховання та спорту – здоровий особистісний розвиток і
соціальна інтеграція – додають важливості включення цієї дисципліни до
шкільної програми. Соціальна значущість фізичного виховання та спорту
також підкреслюється й у різних офіційних документах Євросоюзу.
Так, у Білій книзі спорту (2007a) Європейська комісія рекомендує
міністрам держав-членів ЄС сприяти зміцненню співробітництва між
секторами охорони здоров’я, освіти і спорту з метою визначення та
реалізації узгоджених стратегій для зниження надлишкової ваги, ожиріння
та інших ризиків для здоров’я дітей і молоді. У цьому контексті Комісія
закликає держави-члени вивчити можливості просування концепції
активного способу життя в національних системах освіти і системі
підготовки вчителів фізичного виховання [4].
З метою підтримки держав-членів Євросоюз сприяє фізичній
активності через свою політику і фінансові інструменти, зокрема, в області
спорту і здоров’я, і надає науково-обґрунтовані рекомендації для
директивних органів. «Керівні принципи ЄС» щодо здорової фізичної
активності (EU Physical Activity Guidelines, Recommended Policy Actions in
support of Health-Enhancing Physical Activity, 2008), підготовлені групою з 22
експертів з усієї Європи, приділяють особливу увагу фізичним і розумовим
проблемам зі здоров’ям, викликаним зниженням фізичної активності
серед молоді, поширенням сидячого способу життя та ожирінням. За
оцінками Керівних принципів, до 80 % дітей шкільного віку включені до
фізичної активності в школі і вони повинні мати принаймні 1 годину
фізичної активності щодня. Час, рекомендований ВООЗ для спорту і
фізичної активності в програмі шкільного навчання (мінімум 30 хвилин на
день) або для занять у спортивних секціях і клубах (до 5 годин на тиждень),
робить істотний внесок у формування здорового способу життя
підростаючого покоління [5].
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Стаття 165 Лісабонської угоди ЄС (2009) створює правове підґрунтя для
нової компетенції зі спорту, яка включає дії з розвитку європейського виміру
в спорті. Договір також дає право Європейському Союзу «сприяти розв’язанню спортивних проблем» і визнає соціальну й виховну функцію спорту [3].
У 2011 році Європейська комісія опублікувала документ «Розвиток
європейського виміру у спорті» (Developing the European dimension in
sport), в якому пропонуються на рівні ЄС конкретні кроки в соціальній
сфері, економіці та управлінні щодо розвитку спорту. Зазначений документ
визнає фізичну активність як один із найбільш важливих детермінант
здоров’я і підкреслює фундаментальну роль спорту в заохоченні фізичної
активності [9, 17].
Отже, розглянемо практику фізкультурної освіти та кроки, що їх
держави-члени ЄС роблять у напрямі розвитку фізичного виховання і
спорту на рівні початкової освіти.
У початкових школах Австрії діє принцип класного вчителя: предмет
«Фізичні вправи і спорт» викладається для всього класу (хлопчики і
дівчатка спільно) вчителем початкової школи в обсязі 3 години на тиждень
упродовж 1–2 класів, 2 години на тиждень упродовж 3–4 класів. Такий
підхід дає можливість гнучкого планування уроків з метою створення умов
для щоденної фізичної активності учнів. Протягом чотирьох років
початкова школа надає освіту, беручи до уваги соціальну (фізичну та / або
психічну) інтеграцію дітей з обмеженими можливостями. Освітнім
законодавством країни передбачені додаткові робочі місця для
кваліфікованих учителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми
потребами, у тому числі й на уроках фізкультури [8, 68–69].
Шкільна автономія в Австрії дозволяє кожній школі розробити
власний профіль і встановити пріоритет фізичних вправ і спорту. У випадку
спортивної спеціалізації навчальний заклад пропонує учням більше годин
фізичних тренувань у порівнянні зі звичайною школою.
Шкільні змагання становлять невід’ємну частину фізичного
виховання в Австрії. Вони проводяться як доповнення до спортивних
занять поза школою і допомагають налагодженню спортивного
співробітництва між школами та спортивними асоціаціями.
Австрійська система підготовки кваліфікованих викладачів фізичного
виховання надає комплексний контент з теорії спорту, методології та
спортивної практики протягом 6 семестрів. Студенти даної спеціальності
складають іспит «Berufsreifeprüfung» для отримання диплому шкільного
вчителя фізичних вправ і спорту, спортивного педагога в асоціації, клубі,
муніципалітеті тощо.
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У початкових школах Німеччини заняття з фізичної культури та спорту
створюють для учнів умови для набуття навчального досвіду шляхом гри та
рухів. Головними завданнями на цьому етапі є формування і розвиток
координації, швидкості, спритності, сили, навичок взаємодії. В організації та
проведенні занять з фізичної культури вчителі повинні керуватися принципом
«гра і задоволення». До змісту фізичного виховання в початковій школі
включено легку атлетику, спортивні ігри (волейбол, футбол, теніс, настільний
теніс, гандбол, нетбол), основи гімнастики і танцю. Успішність молодших
школярів з фізичної культури оцінюється за тією ж системою, що й навчальні
досягнення з інших предметів шкільної програми [8, 302].
У Німеччині 70,2 % 7–10-річних дітей беруть участь у спортивних клубах
(загалом 80 000 спортивних клубів у країні). Крім популярності фізичної
культури і спорту це число також відображає важливість діяльності
спортивних клубів у соціальній інтеграції та розвитку особистості.
Згідно з рекомендаціями національного курикулуму Фінляндії уроки
з фізичного виховання проводяться спільно для хлопчиків і дівчаток у 1–2
класах, а починаючи з 3 року навчання враховуються гендерні особливості
учнів. Викладання дисципліни здійснюється вчителями фізичного
виховання. Типовим є вербальне оцінювання досягнень молодших
школярів, яке має комплексний характер і враховує рівень їхніх
теоретичних знань, сформованість моторних навичок, мотивацію.
Починаючи з 1990-х рр., у зв’язку із зростанням зайнятості батьків і
необхідністю організувати дозвілля молодших школярів у післяурочний
час, Міністерство освіти активно підтримує та фінансує через ґранти
спортивні проекти (секції, клуби, факультативи) для початкової школи [8,
265]. З 2009 р. у Фінляндії виконується національний проект «Постанова
уряду про політику просування спорту і фізичної активності» (Government
resolution on policies promoting sport and physical activity).
У Данії фізичне виховання разом із музикою та візуальними
мистецтвами відноситься до блоку «Практичних / творчих дисциплін», що
є обов’язковими з 1-го по 9-й клас єдиної Folkeskole. З фізичного виховання
не існує формального оцінювання, що, на думку вчителів, знижує статус
предмета у порівнянні з іншими дисциплінами курикулуму. Результатом
відсутності духу змагання та конкуренції в данській Folkeskole є
непопулярність спортивних конкурсів і змагань між учнями або школами
взагалі. З цієї ж причини в країні не розвинута мережа шкільних
спортивних команд і клубів, хоча учні, за їхнім бажанням, мають
можливість відвідувати центри дозвілля після занять [8, 220].
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На підтримку фізкультурної освіти і як результат розуміння
важливості здоров’я та фізичної підготовки у школі Міністерство освіти
Данії в 2002 р. серед 10 компетентностей, формування яких передбачено
загальною освітою, виокремило «компетентність тіла» (body competence)
як таку, що інтегрується й тісно пов’язана з особистісною та соціальною
компетентностями випускника школи [8, 221]. Проблемними питаннями
для країни залишаються збільшення кількості годин фізичного виховання в
розкладі, розвиток шкільного спорту, підвищення кваліфікації вчителів
фізичного виховання, модернізація шкільного спортивного обладнання.
Фізичне виховання в початкових школах Італії організовується за
принципом: «Тіло є цінністю». До змісту навчальної програми з фізичного
виховання включено такі теми: частини тіла, органи чуття і сприйняття, рухові
схеми, основи правильного харчування, особиста гігієна, проблеми
навколишнього середовища і шкідливі для здоров’я звички (куріння, сидячий
спосіб життя тощо). У якості інструмента для оцінювання навчальної
успішності учнів використовується портфоліо, в якому фіксуються спортивні
досягнення школярів протягом усього періоду навчання. Фізична культура, як
правило, викладається вчителями початкових класів. Значно рідше разом з
учителем початкових класів працює вчитель фізичної культури.
У школах Італії поряд з обов’язковими уроками фізичної культури
велика увага приділяється спорту: практично в кожній школі є спортивна
асоціація. Додаткові тренування проводяться після уроків 2–3 рази на
тиждень під керівництвом викладача фізичної культури (загальна
тривалість – 6 годин на тиждень). Шкільні змагання організовуються
Міністерством громадської освіти за сприянням НОК Італії.
У Португалії протягом 1–4 років початкової освіти фізичне виховання
(expressão físico-motora) викладається в межах освітньої галузі
«Самовираження» і немає спеціально виділеного часу в програмі.
Починаючи з 5-го класу початкової школи, фізичне виховання отримує
статус самостійної дисципліни з формальним оцінюванням навчальних
досягнень учнів, і працювати з дітьми мають право лише дипломовані
вчителі фізичного виховання [7, с. 32].
Протягом усього періоду початкової та середньої освіти обов’язковими
предметами в англійських школах є математика, англійська мова та фізична
культура. Остання займає чи не головне місце в освітній програмі англійської
школи. Програма фізкультурної освіти в Англії, крім вирішення традиційних
завдань, спрямована на моральний, духовний, соціальний та культурний
розвиток учнів, що значною мірою відповідає і програмі фізичного виховання
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України. У процесі досягнення зазначених цілей формуються комунікативні
вміння учнів та здатність до самоконтролю, уміння співпрацювати,
розв’язувати проблеми, вдосконалювати власне навчання. Реалізація
програми фізкультурної освіти створює передумови, що сприяють активізації
розумової діяльності учнів, критичного мислення й узагальнення власних
ідей і думок про тактику, стратегію і формування завдань; участі в суспільній
роботі як учасника або організатора спортивних і танцювальних змагань та
фестивалів; формуванню в учнів глибоких знань і розуміння здорового
способу життя та збереження здоров’я в умовах погіршення довкілля [1, 15].
На КЕ 2 (МСКО 1) учням пропонується 5 обов’язкових видів фізичної
активності: легка атлетика, ігри, гімнастика або танці (на вибір), плавання,
активне дозвілля на природі. Практично в усіх школах є басейни,
майданчики для тенісу, баскетболу та футболу, галявини для гольфу. При
цьому в деяких школах обов’язковими є заняття балетом.
У межах національної системи інспекторату та контролю шкільної
освіти (OFSTED 2003) і залежно від змісту дисципліни (види спорту, шкільна
спортивна база та обладнання тощо) кожна школа розробляє свою систему
оцінювання успішності учнів з фізичного виховання. Хоча фізичне виховання є
обов’язковим предметом і навіть підтримується шкільною адміністрацією,
особливо якщо школа має успішні спортивні команди, його статус як
навчальної дисципліни залишається нижчим у порівнянні з математикою та
мовами. До сьогодні практикується скорочення годин фізичного виховання
на користь інших предметів навчального плану [8, 237–242].
Сполучене Королівство за останнє десятиріччя реалізувало такі
субнаціональні стратегії, як: Англія – Play to win: a new era for sport (2008),
Sport England strategy 2008–2011; Північна Ірландія – Sport matters: a
culture of lifelong enjoyment and success in sport 2009–2019, Sport Northern
Ireland, Corporate plan 2008–2011; Шотландія – Reaching higher – building on
the success of sport (2007), Our plan: corporate plan 2009–2011, Sportscotland
(2009); Уельс – Climbing higher – Welsh Assembly strategy for sport and
physical activity (2005), Framework for the development of sport and physical
activity, Sports Council Wales (2005) [9, 22]. Діти виступають цільовою
групою в усіх проектах. Так, наприклад, в Уельсі заплановано отримати
конкретні кількісні зміни на рівні початкової освіти: зафіксувати в
курикулумі 2 години спорту на тиждень і забезпечити фізичну активність
молодших школярів протягом не менше 60 хвилин 5 разів на тиждень.
У Франції з дітьми починають займатися фізкультурою з 4 років, з
дитячого садка (6 годин на тиждень). Їх вчать стрибати, лазити, кидати
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простий спортивний снаряд, триматися у воді, на льоду або на снігу. Спорт,
яким вони займаються, може бути індивідуальним або командним з
використанням перешкод і спортивного інвентарю.
До більш поглибленої форми викладання фізкультури і спорту
переходять у початковій школі. Мета програм фізичного та спортивного
виховання в школах Франції – оволодіння різними видами діяльності в галузі
спорту та фізкультури, які сприяють зміцненню здоров’я школярів,
гармонійному розвиткові особистості. Програми передбачають, передусім,
розвиток швидкості, сили, витривалості, координації рухів, рівноваги,
гнучкості. Мінімальний обсяг занять у початковій школі – 6 годин на тиждень.
У низці шкіл апробується програма, розрахована на 7 годин занять і більше.
Особлива увага приділяється аспектам, пов’язаним із бігом і плаванням. Саме
в цих двох видах спорту найлегше помітити прогрес учня, і тому вони більш за
інші підходять для формування та розвитку навичок прискорення, ритму,
траєкторії. Командні види спорту також широко практикуються [8, 279–290].
Основним організаційним осередком системи шкільного спорту
Франції є спортивна асоціація, яка працює в кожній школі під керівництвом
учителя фізичної культури. Французькі фахівці вважають, що така система
дозволяє краще проводити роботу в межах обов’язкового навчання
фізичної культури та занять спортом. Участь школярів у спортивних
змаганнях відповідно до їхнього рівня фізичного розвитку й інтересів
дозволяє вдосконалювати сформовані рухові вміння і навички. Спортивна
асоціація привчає школярів до відповідальності та співпраці з дорослими,
підтримує зв’язки з різними спортивними й культурними організаціями.
Чемпіонати зі шкільного спорту у Франції проводяться на трьох
рівнях: шкільному (академічному), департаментському та національному.
Їх організовують: Національна спілка шкільного спорту, Спортивний союз
початкових навчальних закладів, Головний спортивний союз вільної освіти.
Спеціальна підготовка спортивно обдарованої молоді визнана важливим
державним завданням. На початковому етапі вона має характер
попереднього відбору й охоплює учнів у межах міста і департаменту.
У Чехії згідно з рамковою навчальною програмою для початкової
освіти фізичне виховання відноситься до освітньої галузі «Людина і
здоров’я», яка передбачає формування в молодших школярів навичок
здорового способу життя для повсякденного використання в обсязі 2
години на тиждень протягом перших п’яти класів.
Завданням цієї освітньої галузі є формування і розвиток ключових
компетенцій, пов’язаних із:
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- визнанням здоров’я як найголовнішої цінності життя;
- розумінням здоров’я як фізичного, душевного і соціального
благополуччя;
- знаннями про людину як біологічний індивідуум, залежний на
окремих етапах життя від власної поведінки і прийняття рішень, від
якості міжособистісних відносин і стану навколишнього середовища;
- розумінням фітнесу, гарного зовнішнього вигляду і психічного
благополуччя як важливих передумов для вибору професійного
шляху, партнерів соціальної взаємодії тощо [10, 72 ].
До змісту програм з фізичного виховання в чеських початкових школах
включені рухливі ігри, основи гімнастики, вправи з тренажерами й
обладнанням відповідного розміру і ваги, ритмічні вправи під музику,
елементи танцю, основи легкої атлетики, основи спортивних ігор, базове
навчання плаванню, лижі, катання на ковзанах (залежно від умов школи),
туризм (похід, поведінка у транспортних засобах і на природі, кемпінг,
охорона навколишнього середовища) [10, 77]. З 2000 р. у Чеській Республіці
діє «Національна програма розвитку спорту для всіх» (Národní program
rozvoje sportu pro všechny).
У розкладі початкових шкіл Болгарії на фізкультурну освіту виділяється
2 години в 1–2 класах і 2,5 години в 3–4 класах. Зміст дисципліни «Фізична
діяльність і спорт» включає у 1-ому класі, наприклад, такі модулі, як «Легка
атлетика», «Гімнастика», «Туризм», «Танці» та «Спортивні ігри».
Конкретизуючи навчальну діяльність учнів за кожним модулем, програма
зазначає міжпредметні зв’язки (з музикою, рідною мовою, математикою,
технологіями, мистецтвом, природознавством, краєзнавством), тим самим
підкреслюючи крос-предметний характер початкової освіти [2]. Формальне
поточне оцінювання результатів навчальної діяльності учнів (кількісні
показники) здійснюється вчителем, по завершенні кожного модуля програми
виставляється підсумкова оцінка. У 2009 р. у країні прийнята і реалізується
«Національна стратегія з розвитку фізичної освіти і спорту в Республіці
Болгарії 2010–2020» (Национална стратегия за развитие на физическото
възпитание и спорта в Република България 2010–2020).
Висновки. Проаналізувавши досвід окремих європейських країн з
організації фізичного виховання і спорту, можна зробити висновок, що
кожна держава, враховуючи загальноєвропейську політику, впроваджує
національні стратегії та програми, метою яких є розвиток позитивного
ставлення до фізичної активності серед дітей та молоді упродовж життя,
розвиток фізичної грамотності школярів, зміцнення матеріальної бази для
якісного фізичного виховання і спорту в кожній школі, збільшення кількості
годин фізичного виховання в навчальних планах тощо.
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Спільними рисами для держав-членів ЄС у фізкультурній освіті на
початковому щаблі є скорочення годин фізичного виховання в розкладі
молодших школярів; домінування спортивних ігор у змісті програми з
фізичного виховання та спорту (до 40 % програми); практика формального
оцінювання спортивних досягнень учнів; залежність якості та кількості
шкільного спортивного обладнання від рівня економічного розвитку країни
та розташування школи (регіон країни, місто / сільська місцевість);
зниження фінансування шкільної фізкультури та спорту порівняно з
попередніми роками (значні витрати на утримання устаткування і
приміщень і одночасно низька академічна «віддача»).
У більшості країн Євросоюзу на рівні МСКО 1 спостерігаються такі
тенденції у царині фізичної освіти та спорту:
- реалізація національних стратегій і масштабних ініціатив з просування
здорового способу життя;
- реформування програм з фізичного виховання для МСКО 1 з
урахуванням потреби збільшення часу на заняття фізкультурою та
спортом;
- орієнтація змісту початкової освіти на формування в молодших школярів
компетентностей здорового способу життя й розширення меж
дисципліни «Фізична культура і спорт» до галузі «Освіта про здоровий
спосіб життя»;
- інтеграція учнів з особливими потребами у навчальний процес з
фізкультурної освіти;
- застосування новітніх методологічних підходів, що базуються на
гуманістичній основі та спрямовані на встановлення міжпредметних
зв’язків з дисциплінами обов’язкового циклу (рідна мова,
громадянська освіта, валеологія, інформаційні технології).
Потребують ефективних рішень у європейській фізкультурній освіті
такі проблеми:
- у багатьох країнах ЄС рекомендована програмами кількість годин
фізичного виховання і спорту на рівні МСКО 1 не виконується на
практиці;
- підготовка педагогічних кадрів з фізичного виховання не відповідає
сучасним вимогам, не працює система безперервного професійного
розвитку учителів;
- необхідна модернізація шкільної матеріальної бази (спортивне
обладнання) та інфраструктури.
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РЕЗЮМЕ
Е. Б. Яровая. Физкультурное образование и спорт в начальной школе
евросоюза: современное состояние и тенденции развития.
В статье рассматриваются особенности организации и модели
физкультурного образования младших школьников в государствах-членах
Европейского Союза. Автор анализирует практику и определяет тенденции
развития физкультурного образования на уровне МСКО 1, среди которых реализация
национальных стратегий и масштабных инициатив по продвижению здорового
образа жизни, реформирование школьных программ по физическому воспитанию,
ориентация содержания начального образования на формирование у младших
школьников спортивных компетенций, интеграция учащихся с особыми
потребностями в учебный процесс по физкультурному образованию, внедрение
новейших методологических подходов. Охарактеризованы общие для стран ЕС
черты и проблемы в организации физкультурного образования на начальной
ступени.
Ключевые слова: физкультурное образование, начальная школа, цели учебной
программы, здоровый образ жизни, формальное оценивание, школьный спорт,
тенденция.
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SUMMARY
O. Yarova. Physical education and sport in primary school of the European Union:
current status and trends.
The article examines the organizational peculiarities and models of physical education
of younger schoolchildren in the Member States of the European Union. The author analyzes
the practice and points out the trends of physical education at ISCED level 1 including the
implementation of national strategies and major initiatives to promote healthy lifestyles, the
reform of physical education curriculum taking into account the need to increase time on
physical training and sports, orientation of the primary education content on the forming of
primary school children’s sports competence and expanding the scope of the discipline
“Physical culture and sports” to the field “Education about healthy way of life”, integration of
students with special needs in the educational process in sports education, and the
introduction of new methodological approaches based on the humanistic basis and aimed at
establishing interdisciplinary links with subjects of the compulsory cycle (native language,
civic education, valeology, information technology).
The article characterizes the common features of the EU countries in physical
education at the primary stage which are the dominance of sports games in the framework
of the physical education and sports curriculum, the practice of formal evaluation of
students’ athletic achievements, the dependence of the quality and quantity of school sports
equipment on the level of country economic development and school location.
Having analyzed the experience of European countries on the organization of physical
education and sports, the author concludes that each state, taking into account the panEuropean policy, implements national policies and programmes aimed at developing a
positive attitude towards physical activity among children and youth throughout life,
developing physical literacy of pupils, strengthening the material base for high quality
physical education and sports in every school, increasing the number of hours of physical
education in the curricula, etc.
The challenges for the EU countries in the organization of physical education at ISCED
level 1 such as the increase in the number of hours of physical education and sports at the
primary level, the discrepancy of physical education teachers’ training to modern
requirements, the lack of continuous professional development of teachers, and the need for
modernization of school facilities and infrastructure demand effective solutions.
Key words: physical education, primary school, curriculum objectives, healthy
lifestyle, formal evaluation, school sports, trend.
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РОЗДІЛ VIII. ІННОВАЦІЇ В КОРЕКЦІЙНІЙ ТА
ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ
УДК 376.42:159.922.762
А. Е. Быстров
Национальный педагогический университет
имени М. П. Драгоманова
НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ПОДРОСТКОВ И
МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ
В статье изложены основные причины и особенности нарушений в поведении
умственно отсталых подростков, проанализированы интегративные личностные
образования, которые определяют произвольное поведение. Рассмотрены основные
классификации нарушенного поведения, описана клинико-психологическая структура
отклоняющегося от нормы поведения, дано определение девиантного,
делинквентного, криминального поведения. Описаны специфические (упражнения и
наказания) и неспецифические методы коррекции нарушенного поведения (методы
изменения деятельности подростков; методы изменения отношений; методы
изменения компонентов образовательно-воспитательной системы). Намечены пути
дальнейшего исследования особенностей поведения умственно отсталых подростков.
Ключевые слова: девиантное поведение, умственная отсталость,
психическая декомпенсация.

Постановка проблемы. Главной задачей специальной психологии
является социальная адаптация детей с психофизическими нарушениями.
Без воспитательной и коррекционной работы умственно отсталые дети,
вследствие своей внушаемости, очень часто попадают под
антисоциальное влияние различных преступных группировок, где
становятся исполнителями чьих-либо целей. Данная категория детей
узнает правила морали от учителей, родителей, но не всегда может
действовать в соответствии с этими нормами либо воспользоваться ими в
конкретной ситуации, в связи со свойственной им неразвитостью
мышления [5]. Именно поэтому очень актуально изучение отклонений в
поведении умственно отсталых детей и подростков, видов данных
нарушений и совершенствование методов их коррекции.
Анализ актуальных исследований. Исследованием поведения
подростков с нарушением интеллекта занимались Л. Выготский,
С. Рубинштейн, Э. Сеген, Ж. Шиф, Т. Власова, М. Певзнер, Д. Исаев,
Б. Микиртумов, О. Фрейеров, В. Синев, М. Райская, Г. Грибанова и др.
Исследованиями личности и межличностных отношений людей с
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интеллектуальной недостаточностью занимались И. Бех, В. Вярянен,
Л. Даргевичене, Г. Дульнев, В. Кащенко, Н. Коломинский, М. Матвеева,
Ю. Мозжалова, Ж. Намазбаева, Т. Никандрова, М. Певзнер, Т. Янданова и
другие. В коррекционной педагогике и психологии исследовалась проблема
социального поведения детей с нарушениями интеллектуального развития
(З. Абушева,
Э. Альбрехт,
Ю. Быстрова,
Л. Выготский,
А. Гаврилов,
Г. Запрягаев, В. Ковалёв, Е. Личко, С. Мнухин, М. Певзнер, А. Северов,
В. Синёв, Г. Сухарева, О. Фрейеров, Л. Шипицина, И. Юркова и др.), а также
разносторонние вопросы воспитания таких детей (А. Белкин, В. Бондарь,
А. Висоцкая, Т. Власова, Г. Дульнев, И. Еременко, А. Капустин, А. Корниенко,
В. Кузьмина, М. Кузьмицкая В. Липа, М. Матвеева, С. Миронова, М. Певзнер,
В. Синёв, Е. Стребелева, М. Хоружая, Е. Хохлина, Л. Шипицина, Ж. Шиф и др.).
Цель статьи – теоретико-методологический анализ общей и
специальной психолого-педагогической литературы по проблеме
нарушений поведения умственно отсталых подростков; сравнение,
обобщение и систематизация теоретических данных и полученных в ходе
исследования фактов.
Изложение основного материала. При изучении данной
проблематики объектом исследования является поведение умственно
отсталых детей и подростков, как таковое. Предмет исследования –
методы
коррекции
нарушений
в
поведении
подростков
с
интеллектуальной недостаточностью.
Термин «поведение» в психологии обозначает присущее живым
существам взаимодействие с окружающей средой, опосредованное их
внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью [6, 87].
Поведение – это система действий, поступков, способ жизни по
установленным правилам. Правила устанавливает общество, они
отражены в законе (Аванесов Г. А.).
«Под поведением, – писал С. Л. Рубинштейн, – понимают
определенным образом организованную деятельность, осуществляющую
связь организма с окружающей средой… Обычно выделяют три основных,
различных по своей психологической природе типа поведения:
инстинктивное поведение, навыки и разумное поведение» [5].
Инстинктивное поведение основано на инстинктивных действиях и
направленно на удовлетворение витальных потребностей (плач голодного
младенца и т.д.).
Существенную роль в жизни человека играют навыки. Реализуя свое
поведение, ребенок поступает правильно (не правильно) потому, что
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иначе поступить не может, не умеет. Воспитывая данный вид поведения у
детей с нарушениями интеллекта необходимо отталкиваться от
характерной этим детям особенности – внушаемости.
Разумное поведение характеризуется интеллектуальным моментом,
который позволяет человеку оценить будущий поступок, поведение с
точки зрения его результатов и отдаленных последствий. Разумное
поведение является произвольным (саморегулирующимся). Становление
такого поведения очень часто становится трудно преодолеваемой
ступенью для детей с нарушением интеллекта, вследствие того, что
процессы, которые придают поведению главное качество –
произвольность, в различной степени нарушены (Рис. 1).
Самоконтроль

Самооценка
Уровень

Интегративные личностные
образования, которые определяют
(регулируют) поведение, придают ему
произвольность

Направленность

Ценностные
Мотивы

Идеалы

Рис. 1. Компоненты формирования правильного поведения
В формировании правильности поведения умственно отсталых
подростков лучшего результата можно достигнуть при опоре на мотивы и
идеалы. Мотив – осознаваемая (или неосознаваемая) причина, лежащая в
основе поведения и поступков человека. Мотивами могут быть
потребности и интересы, влечения и эмоции, установки и идеалы. Все они,
требуя своего воплощения и удовлетворения, являются внутренними
побудителями поведения ребенка. Идеал – это представления человека об
образце (о наилучших или должных качествах личности, отношениях
между людьми), достижение которого является целью его стремлений,
поведения деятельности.
Умственно отсталые дети из-за особенностей своего развития,
неразвитости мышления, слабости усвоения общих понятий и
закономерностей сравнительно поздно начинают разбираться в вопросах
общественного устройства, в понятиях морали и нравственности. Именно
поэтому вторичным дефектом очень часто является нарушенное
поведение. А вот в какой степени нарушиться поведение зависит от
воспитателей, родителей, учителей и другого окружения детей.
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Существует несколько классификаций нарушенного поведения.
Клинико-психологическая структура отклоняющегося от нормы поведения
делится на два психологических варианта (Лебединская К. С.) [3]:
1. Психическая декомпенсация невротического типа;
2. Психическая декомпенсация психопатоподобного типа с
преобладанием:
а) эмоционально-волевой неустойчивости;
б) аффективной возбудимости;
в) патологий влечений.
Подростки первого типа характеризуются болезненным переживанием
своей интеллектуальной неполноценности, отмечается тяжелая психическая
ранимость, тревожность, различные страхи. Замечания вызывают
неадекватное беспокойство, что приводит к аутическим склонностям,
немотивированным прогулам, попыткам бродяжничества.
Психическая декомпенсация психопатоподобного типа проявляется
в трех вариантах: эмоционально-волевой неустойчивости, аффективной
возбудимости, патологии влечений. Для подростков характерны:
постоянное нарушение школьной дисциплины, асоциальное поведение
(ранняя алкоголизация, воровство, бродяжничество, склонность к нарко- и
токсикомании, сексуальные эксцессы). Основной движущий мотив
поведения этих подростков – удовольствие.
В зависимости от проявлений, последствий и видов ответственности,
которую несет субъект, совершающий противоправные действия,
выделяют три вида нарушенного поведения: девиантное, делинквентное и
криминальное (Кулаков С. А.) [2].
Под девиантным поведением (англ. deviation – отклонение) ученые
понимают действия, которые не отвечают установленным в обществе
моральным и правовым нормам, которые ведут человека к изоляции,
лечению, перевоспитанию или наказанию. Основными видами
девиантного поведения являются, по их мнению, преступность,
алкоголизм, наркомания, суицид, проституция, сексуальная девиация [2,
35]. По мнению известного психолога И. А. Кона девиантное поведение
подразделяется на две большие категории:
1. Поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья
(наличие явной или скрытой психопатологии).
2. Антисоциальное
поведение,
нарушающее
социальные,
культурные и особенно правовые нормы.
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Девиантное поведение – совершение поступков, которые
противоречат нормам социального поведения в том или ином
сообществе; поведение, отклоняющееся от действующих социальных
норм. К основным видам девиантного поведения относятся, прежде всего,
алкоголизм, наркомания, проституция, самоубийства.
Формой девиантного поведения является аддиктивное поведение –
злоупотребление одним или несколькими химическими веществами,
протекающее на фоне измененного сознания.
Делинквентное поведение – антиобщественное, противоправное
поведение, воплощенное в поступках, наносящих вред, как отдельным
гражданам, так и обществу в целом. К числу делинквентных относятся
административные правонарушения (нарушения правил дорожного
движения, мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в
общественных местах и т.п.). Делинквентное поведение влечет за собой
административную ответственность.
Криминальное поведение – общественно опасные деяния, которые
предусмотрены уголовным законом и запрещены им под угрозой наказания.
К ним относятся кражи и убийства, угоны автомобилей и вандализм и т.п.
Подобные деяния влекут за собой уголовную ответственность
(общественные работы, штраф, арест, лишение свободы и т.д.).
Для того, чтобы у умственно отсталого ребенка не возникло
девиантного поведения, чтобы оно не переросло в делинквентное либо
криминальное, необходимо как можно раньше обучить, внушить ему
эталоны, нормы поведения. Как можно раньше необходимо
корректировать такие отклонения от нормы, как протест, демонстрации,
капризы, негативизм, упрямство, агрессию, строптивость и т.п.
Корректировать нарушенное поведение подростка можно
различными методами, которые объединены в две большие группы:
специфические и неспецифические методы коррекции отклоняющегося от
нормы поведения (Макаренко А. С.).
К специфическим относят упражнение и наказание.
Упражнение – метод коррекции поведения, при котором создаются
специальные ситуации, участвуя в которых ребенок упражняется в
правильном, социально одобряемом поведении.
Наказание – способ исправления нежелательного поведения, путём
создания ситуации «некомфорта», который применяется как можно реже,
в случае если это явно целесообразно. Используется, если негативный
поступок уже совершен и его нельзя «отменить», если плохое поведение
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еще не превратилось в привычку. Наказание не должно восприниматься
ребенком как месть или произвол. Каждое наказание необходимо строго
индивидуализировать.
Неспецифические методы коррекции делят на три группы: 1) методы
изменения деятельности детей; 2) методы изменения отношений;
3) методы изменения компонентов образовательно-воспитательной
системы. Рассмотрим некоторые из них [1, 34].
Первая группа включает в себя:
Музыкотерапию – эффективное средство развития поведения
ребенка. Особенно благотворно музыка влияет на детей, имеющих
различные
нейродинамические
расстройства.
Музыку
можно
использовать как основной, ведущий коррекционный фактор, а также
дополнять музыкальным сопровождением некоторые коррекционные
занятия для усиления их воздействия. Целесообразно использовать в
музыкотерапии запись звуков природы.
Рисуночную терапию. Участие умственно отсталого ребенка в
изобразительной деятельности в рамках коррекционной работы направлены
не столько на то, чтобы научить его рисовать, сколько на то, чтобы помочь
преодолеть недостатки, научиться управлять своим поведением. Поэтому
интересны не столько рисунок, его содержание и качество исполнения,
сколько особенности поведения ребенка в процессе рисования.
Куклотерапию. В сказочной куклотерапии дети «оживляют» кукол.
По мере того как совершенствуется взаимодействие ребенка с куклой,
меняется и его поведение.
Игру – это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а
затем интеллектуально осваивает систему человеческих отношений,
правила поведения, окружающую действительность [4, 236].
Вторая группа включает:
Личный пример взрослого и сверстника. Взрослый, его слова,
поступки – эталон, образец, объект подражания для ребенка. Для ребенка,
тем более умственно отсталого, примером наряду со взрослым становится
и сверстник. Поэтому иногда целесообразно обратить внимание ребенка
на одноклассника, который ведет себя хорошо.
Игнорирование поведения ребенка – часто лучший способ пресечь
нежелательное поведение, например капризы, демонстрации. Через
несколько попыток ребенок поймет, что с помощью каприза цели не
достигается, и перестанет капризничать по любому поводу.
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«Разрешение на поведение». Противоположно предыдущему.
Эффект этого приема в том, что нежелательное поведение, став
разрешенным и доступным, утрачивает свою былую привлекательность
для ребенка. С умственно отсталым ребенком данный метод стоит
использовать осмотрительно.
Изменение статуса ребенка в коллективе. На ребенка возлагается
ответственное поручение: разовое, постоянное. Повышение статуса
закономерно вынуждает школьника изменить свое поведение.
Педагогическая поддержка. Взрослые отказываются от негативной
оценки личности ребенка, его поведения, поощряют желание соблюдать
правила поведения.
Третья группа включает:
Изменение режима дня – это одновременно и средство и
необходимое условие коррекции недостатков поведения. Жизнь в
заданном режиме оказывает положительное воздействие на
психоэмоциональное состояние ребенка.
К каждому ребенку необходим индивидуальный подход в выборе
методов коррекции поведения. Стоит отметить, что только рациональное
сочетание методов между собой принесет желаемый результат.
Выводы. Таким образом, нами проанализированы интегративные
личностные образования, которые определяют произвольное поведение
умственно отсталых подростков. Рассмотрены основные классификации
нарушенного поведения, описана клинико-психологическая структура
отклоняющегося от нормы поведения. Систематизированы специфические
и неспецифические методы коррекции нарушенного поведения.
Собранные данные позволят нам в дальнейшем направить исследование
на изучение виктимного поведения как одной из форм нарушенного
поведения умственно отсталых подростков и определение основных
методов его коррекции.
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РЕЗЮМЕ
А. Є. Бистров. Порушення поведінки розумово відсталих підлітків і методи їх
корекції.
У статті викладено основні причини та особливості порушень у поведінці
розумово відсталих підлітків, проаналізовано інтегративні особистісні утворення,
які визначають довільну поведінку. Розглянуто основні класифікації порушеної
поведінки, описано клініко-психологічну структуру відхилень від норми поведінки,
надано визначення девіантної, делінквентної, кримінальної поведінки. Описано
специфічні (вправи й покарання) і неспецифічні методи корекції порушеної поведінки
(методи зміни діяльності підлітків; методи зміни відносин; методи зміни
компонентів освітньо-виховної системи). Визначено шляхи подальшого дослідження
особливостей поведінки розумово відсталих підлітків.
Ключові слова: девіантна поведінка, розумова відсталість, психічна
декомпенсація.
SUMMARY
A. Bystrov. Behavioral disorders of mentally retarded adolescents and methods of
their correction.
The article presents the main features and causes disturbances in the behavior of
mentally retarded adolescents and gives an integrative analysis of personality formation
which defines the behavior. The main task of the special psychology is social adaptation of
children with mental and physical disabilities. Without educational and correctional work
mentally retarded children often fall under the influence of various antisocial gangs, where
they become someone else’s goals performers. This children category learn the rules of
morality from teachers, parents, but may not always act in accordance with these rules or to
use them in a particular situation, in connection with their usual undeveloped thinking. It is
therefore very important to study variations in the behavior of mentally retarded children
and adolescents, the types of data breaches, and improving methods of their correction.
The basic classification of behavioral disorders, the clinical and psychological
structure abnormalities of behavior are described, the definitions of deviant, delinquent,
criminal behavior are given. The author describes the specific and non-specific methods of
correction of impaired behavior.
Different methods can be used to correct disturbed adolescent behavior, which are
combined into two groups: specific and nonspecific methods for correcting deviant behavior.
The author describes the specific methods including exercise and punishment. Exercise is a
method of correcting behavior, where there are special situations in which the child is
participating in exercising the right, socially acceptable behavior. Punishment is a way to fix
unwanted behavior by creating a situation of «no comfort» which is used as sparingly as
possible, if it is clearly appropriate. It is used if a negative action has already been committed
and cannot «undo» if bad behavior has not yet become a habit. Punishment should not be
perceived by the child as revenge or outrage. Each sentence must be strictly individualized.
Non-specific correction methods are divided into three groups: 1) methods to change
children’s activities; 2) methods to change attitudes; 3) methods of altering the components
of educational-system.
The ways of further investigation of the behavior of mentally retarded adolescents are
defined.
Key words: deviant behavior, mental retardation, mental decompensation.
420

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

УДК 159+37.015.3+376.1
Ю. А. Бистрова
Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА В ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье изложены основные направления работы школьной психологической
службы по сопровождению, поддержке и обеспечению успешной социализации детей
с психофизическими нарушениями в условиях специального или инклюзивного
обучения. Рассмотрено диагностическое направление работы, коррекционная и
психопрофилактическая направленность деятельности психолога. Представлены
задачи диагностического минимума. Освещены общие принципы построения
диагностического обследования. Определены направления психопрофилактической
работы в специальном учреждении и в общеобразовательной школе в условиях
инклюзивного обучения.
Ключевые слова: школьная психологическая служба, сопровождение,
диагностика, психопрофилактика, коррекция, инклюзия.

Постановка проблемы. Диагностико-коррекционная работа в
общеобразовательной и специальной школе является чрезвычайно
важной, так как главной задачей психолога с официальным введением
инклюзивного обучения становится проблема выявления детей с
различными психофизическими нарушениями и определение их
образовательного маршрута. Игнорирование данной проблемы может
привести
к
необратимым
последствиям
(И. В. Дубровина,
Д. М. Дубровская,
А. В. Добрович,
М. Р. Битянова,
Л. С. Выготский,
Н. Л Васильева, Е. И. Афонева).
Анализ актуальных исследований. Вопросами психологического
сопровождения обучения лиц с психофизическими нарушениями в
специальной психологии и коррекционной педагогике занимались
Г. В. Бурменская,
Л. С. Выготский,
М. Н. Ильина,
В. А. Калягин,
А. А. Карабанова, М. М. Малофеев, И. И. Мамайчук, Т. С. Овчинникова,
В. Н. Синев, Н. Н. Стадненко, В. В. Тарасун, П. Я. Трошин и др. Многие
ученые используют термин «психологическая поддержка» (А. Г. Асмолов,
А. А. Бодалев, Д. И. Бех , Н. Н. Загрядська), «психолого-педагогическая
поддержка» (Н. Б. Крылова, Н. М. Михайлова, Т. А. Строкова и др.),
«медико-психологическое сопровождение» (В. Г. Ковылина, С. А. Лупырь,
А. М. Мастюкова, А. М. Петруня, Л. Г. Татарникова).
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В современной педагогике и психологии существует термин
«обеспечение». В контексте гуманистического подхода оно включает
близкие по смыслу и значению термины «преодоление», «профилактика»,
«предупреждение», «фасилитация», «сопровождение», «интенсификация»,
«разгрузка», «поддержка», «помощь», «консультирование и руководство».
Все эти термины определяют поле деятельности психолога специального или
общеобразовательного учреждения. Цель работы психологической службы в
условиях инклюзивного и специального образования – обеспечить развитие
личности ученика с психофизическими нарушениями, его успешную
социализацию.
Цель статьи – Определить сущность, структуру, содержание работы
школьной психологической службы для обеспечения успешной
социализации лиц с психофизическими нарушениями, определить критерии
и показатели функционирования данной системы в условиях
общеобразовательной и специальной школы.
Изложение основного материала. В ходе исследования данной
проблемы выделяется объект – школьно-психологическая служба, и
предмет – формы работы школьного психолога в условиях инклюзивного
или специального образования.
В компетенцию и обязанности деятельности школьного психолога
входит выявление особенностей психического развития ребёнка,
сформированности определенных психологических новообразований,
соответствия уровня развития умений, навыков, знаний, личностных и
межличностных образований возрастным ориентирам, требованиям
общества и др. [2].
В рамках школьной психологической службы речь не может идти
отдельно о диагностике, отдельно о коррекции или развитии. Существует
принципиальное положение о том, что в школьной психологической
службе должно существовать диагностико-коррекционное, диагностиковоспитательное (или развивающее) направление как по самой сути своей
единое направление работы.
Школьный психолог не просто ставит диагноз и разрабатывает
программу дальнейшего развития тех или других сторон личности,
способностей учащегося, но и следит за выполнением данных им
рекомендаций, и в значительной мере сам осуществляет часть
коррекционно-воспитательной (развивающей) работы.
Диагностическое направление работы школьного психолога – одно
из наиболее сложных, оно требует специальной психологической
подготовки психолога-практика.
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В диагностике необходимо умение выделить психологическую
проблему, правильно задать вопрос, получить нужную информацию от
учителей, родителей, учащихся, проанализировать эту информацию и
сформулировать вывод, имеющий не просто практическую направленность,
но и направленность на анализ конкретного единичного случая. Процедура
диагностико-коррекционной деятельности школьного психолога сложна,
объёмна, ответственна и очень слабо разработана. Впервые такая процедура
у нас была предложена Л. С. Выготским в виде схемы педологического
исследования в применении к трудновоспитуемому и ненормальному
ребёнку. Процедура диагностико-коррекционной деятельности школьного
психолога включает в себя диагностический минимум. Диагностический
минимум, в свою очередь, включает в себя два диагностических
обследования по данной схеме. Конкретно это касается периодов
поступления в школу и перехода в среднее звено. Перед психологом и
педагогами последовательно встают две важные задачи сопровождения,
которые не могут быть решены одновременно. Первая – это определение
готовности ребёнка к обучению в новых условиях, будь то начало школьной
жизни вообще, либо переход к предметному обучению. Сопровождающая
деятельность на этом этапе ориентирована, с одной стороны, на оказание
необходимой помощи детям с низким уровнем такой готовности, а с другой
стороны, на модификацию учебного процесса с учётом реальных
психологических особенностей и возможностей первоклассников. Вторая –
это адаптация школьников в новой социально-педагогической среде;
создание условий для эффективного приспособления к новой ситуации и
помощь школьникам, испытывающим различные трудности в выработке
приспособительного стиля поведения и отношения.
Система диагностических минимумов, через которую проходит
каждый школьник в период десятилетнего обучения, может быть
представлена в следующем виде:
- обследование дошкольников на этапе приёма в школу;
- обследование первоклассников на этапе адаптации в школьной
среде;
- обследование учащихся 4 класс на этапе окончания начальной школы;
- обследование пятиклассников на этапе адаптации в среднем звене;
- обследование подростков в период острого возрастного кризиса;
- обследование старшеклассников [5].
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Задачи диагностического минимума:
1. Определение готовности ребёнка к обучению в новых условиях, будь
то начало школьной жизни вообще, либо переход к предметному обучению.
2. Адаптация школьников в новой социально-педагогической среде,
создание условий для эффективного приспособления к новой ситуации и
помощь школьникам, испытывающим различные трудности в выработке
приспособительного стиля поведения и отношения.
Виды диагностических минимумов:
1. Обследование школьников на этапе приёма школу. Целью
диагностики является определение когнитивной, мотивационной и
эмоционально-волевой готовности детей к обучению в начальном звене
школы.
2. Обследование первоклассников на этапе адаптации к школьной
среде. Целью диагностики является изучение степени и особенностей
приспособления детей к новой социальной ситуации.
3. Обследование учащихся 4 класса на этапе окончания начальной
школы. Основная диагностическая задача – выявление степени социальнопсихологической готовности детей к обучению в среднем звене.
4. Обследование пятиклассников на этапе адаптации в среднем
звене. Цель – изучение степени и особенностей приспособления
школьников к новым социально-педагогическим условиям обучения.
5. Обследование подростков в период острого возрастного кризиса.
Цель диагностического минимума – получение достоверной информации
о социально-психологическом статусе учащихся в наиболее сложный
период психического развития в школьном возрасте.
6. Обследование старшеклассников [5].
Основные способы получения информации о психологопедагогическом статусе ребёнка и его соответствии школьным требованиям:
- экспертные опросы педагогов и родителей; экспертные опросы
позволяют получить информацию об особенностях обучения,
поведения и общения школьника от людей, имеющих возможность
регулярно наблюдать школьников в значимых жизненных ситуациях.
Это, прежде всего, учителя и родители.
- структурированное наблюдение школьников в процессе обследования;
структурированное наблюдение школьников в процессе тестирования
позволяет получить дополнительную информацию об особенностях
поведения, психического состояния и познавательной деятельности
школьника, проявляющихся в ходе индивидуального обследования.
Такие наблюдения осуществляются психологом.
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- психологическое обследование самих детей; психологическое
обследование школьников направлено на получение информации,
прежде всего о тех особенностях психолого-педагогического статуса
школьника, которые скрыты от непосредственного наблюдения: это
система отношений к миру, себе и значимым видам деятельности,
особенности мотивационно-личностной сферы, эмоциональное
самочувствие.
- анализ педагогической документации и материалов предыдущих
обследований. Анализ документации предполагает работу с
классным журналом и тетрадями школьников, ретроспективный
анализ данных предыдущих диагностических срезов.
Одна из наиболее серьёзных проблем диагностического минимума –
подбор методических процедур.
Общий принцип отбора диагностических средств для проведения
обследований состоит в следующем:
- разработка представлений о психолого-педагогическом статусе школьника и наиболее значимых его параметрах на данном этапе развития;
- разработка системы психолого-педагогических требований к
содержанию выделенных параметров статуса;
- писание конкретных психолого-педагогических характеристик школьника, которые должны быть выявлены в процессе диагностики [5].
Осветим
общие
принципы
построения
диагностического
обследования:
1. Экспертные опросы педагогов и родителей позволяют получить
информацию об особенностях обучения, поведения и общения школьника
от людей, имеющих возможность регулярно наблюдать школьников в
значимых жизненных ситуациях:
а) опрос педагогов;
б) опрос родителей.
2. Структурированное наблюдение школьников в процессе
обследования, тестирования позволяет получить дополнительную
информацию об особенностях поведения, психического состояния и
познавательной деятельности школьника, проявляющихся в ходе
индивидуального обследования. Наблюдение осуществляется психологом.
3. Психологическое обследование самих детей направлено на
получение информации о тех особенностях психолого-педагогического
статуса школьника, которые скрыты от непосредственного наблюдения: системы отношений к миру, себе и значимым видам деятельности, особенности
мотивационно-личностной сферы, эмоционального самочувствия.
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4. Анализ документации предполагает работу с классным журналом
и тетрадями школьников, ретроспективный анализ данных предыдущих
диагностических срезов: 1) классный журнал; 2) анализ ученических
тетрадей; 3) повторное обращение к сведениям, полученным на
предыдущих этапах сопровождения [5].
Диагностическая деятельность школьного психолога, работающего в
рамках модели сопровождения, направлена на выявление наиболее важных
особенностей деятельности, поведения и психического состояния
школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения. То
есть на изучение их психолого-педагогического статуса. При этом различные
диагностические схемы в разном объёме используют параметры, входящие в
статус. Так, в ходе диагностического минимума выявляются особенности
статуса всех школьников обследуемой параллели в объёме психологопедагогической карты. В процессе же углублённых или дифференциальных
обследований, в ходе которых уточняется происхождение различных
психолого-педагогических трудностей школьника, могут анализироваться и
другие параметры статуса. Применяя различные методические средства,
психолог формулирует заключение об основных характеристиках
изучавшихся компонентов психического развития или формирования
личности, иными словами – психологический диагноз. Диагноз не просто
ставится по результатам психологического обследования, но обязательно
предполагает соотнесение полученных в обследовании данных с тем, как
выявленные особенности проявляются в так называемых жизненных
ситуациях. Большое значение при постановке диагноза имеет возрастной
анализ полученных данных, причём с учётом зоны ближайшего развития
ребёнка. Такой психологический диагноз психолог может ставить только в
рамках массовой школы, в рамках вспомогательной школы должен работать
коррекционный педагог и другие, компетентные в этом вопросе
специалисты. Отметим, что существуют две основные формы отставания в
развитии: 1) отставание, связанное с органическими нарушениями нервной
системы и требующее клинико-психологической или медицинской
диагностики и теории; 2) временное отставание и неадекватное поведение,
связанные с неблагоприятными внешними и внутренними условиями
развития практически здоровых детей. Важно, чтобы в тех случаях, когда у
психолога
возникают
подозрения
о
патопсихологическом
или
дефектологическом характере выявленных нарушений, он не пытался сам
поставить диагноз, а рекомендовал родителям и в тактичной форме убеждал
их обратиться в соответствующие учреждения [2].
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Для работы в общеобразовательной и специальной школе
используют психопрофилактическую работу. Психопрофилактика – это
специальный вид деятельности школьного психолога, направленный на
активное содействие развитию всех учащихся школы. Задачи
психопрофилактической работы в массовой и вспомогательной школе
несколько различны. В общеобразовательной школе выделяют такие
задачи психопрофилактики:
1) ответственность за соблюдение в школе психологических условий,
необходимых для полноценного психического развития и формирования
личности школьника на каждом возрастном этапе;
2) своевременное выявление таких особенностей ребёнка, которые
могут привести к определённым сложностям, отклонениям в его
интеллектуальном и личностном развитии;
3) предупреждение возможных осложнений в связи с переходом
учащихся на следующую возрастную ступень.
В специальной школе возникает ряд других задач:
1) коррекция аномалий развития ребёнка;
2) выявление факторов и особенностей ребёнка, которые могут
привести к развитию различных аномалий в личностной и
интеллектуальной сфере;
3) подготовка воспитанников к самостоятельной жизни после выхода
из специального учреждения [2].
Вывод. Таким образом, мы можем сделать вывод, что содержание
работы школьной психологической службы для обеспечения успешной
социализации лиц с психофизическими нарушениями в условиях
общеобразовательной и специальной школы должно быть направлено на
комплексное обеспечение, сопровождение и поддержку ученика. Для
этого в специальной и общеобразовательной школе в условиях
инклюзивного образования используют практически одинаковые методы
диагностики и психопрофилактики, но нужно обратить внимание на то, что
в специальной школе эти методы являются более детализированными и
направленными на конкретный дефект. Так же основная задача
психологической службы специальной школы – коррекционная работа
(групповая и индивидуальная), а в общеобразовательной школе более
широко применяется психопрофилактика для детей с нормальным
развитием и индивидуальные коррекционные программы для детей с
психофизическими нарушениями.

427

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)
ЛИТЕРАТУРА
1. Битянова М. С. Организация психологической работы в школе
/ М. С. Битянова. – М. : Совершенство, 1998. – 298 с.
2. Бистрова Ю. О. Готовність дитини до систематичного навчання у школі:
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особливості освіти дітей
шестирічного віку» / Ю. О. Бистрова. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2003. – С. 12–14.
3. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психологии общения: Кн. Для
учителя и родите лей / А. Б. Добрович. – М. : Совершенство, 1998. – 289 с.
4. Дубровина И. В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и
практики / И. В. Дубровина. – М. : Педагогика, 1991. – 232 с.
5. Дубравская Д. М. Основи психології : навчальний посібник / Д. М. Дубравская. –
Львів : Світ, 2001. – 280 с.
РЕЗЮМЕ
Ю. О. Бистрова. Теоретичні основи роботи психолога в школі в умовах
інклюзивної та спеціальної освіти.
У статті викладено основні напрями роботи шкільної психологічної служби з
супроводу, підтримки й забезпечення успішної соціалізації дітей із психофізичними
порушеннями в умовах спеціального або інклюзивного навчання. Розглянуто
діагностичний напрям роботи, корекційна та психопрофілактична спрямованість
діяльності психолога. Представлено завдання діагностичного мінімуму. Висвітлено
загальні принципи побудови діагностичного обстеження. Визначено напрями
психопрофілактичної роботи в спеціальній установі й у загальноосвітній школі в
умовах інклюзивного навчання.
Ключові слова: шкільна психологічна служба, супровід, діагностика,
психопрофілактика, корекція, інклюзія.
SUMMARY
Y. Bystrova. Theoretical Foundations of the school psychologist in terms of inclusive
and special education.
Diagnostic and remedial work in secondary and special schools is extremely
important, as the main task of the psychologist with the official introduction of inclusive
education is the problem of identifying children with various mental and physical disorders
and determining their educational path. The article outlines the main directions of school
psychological services for maintenance, support and successful socialization of children with
mental and physical impairments in conditions of special or inclusive education. The
diagnostic line of work, correctional psychoprophylactic focus of the psychologist are
considered in the article.
The study of this problem is allocated to School Psychological Service, and the subject the forms of a school psychologist in terms of inclusive or special education.
The competence of the activities and responsibilities of a school psychologist is to
identify the features of the child’s mental development, psychological formation of certain
neoplasms, developmentally appropriate skills, experience, knowledge, personal and
interpersonal formations age landmarks, the demands of society and others.
There is a fundamental position that a school psychological service should be
diagnostic and corrective, diagnostic and educational (or developing) direction as in its
essence a single line of work.
A school psychologist does not only diagnose and develop a program for further
development of these or other aspects of the personality, ability of the learner, but also
monitors the implementation of these recommendations and largely carries himself a part of
corrective training (developing) work.
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The diagnostic direction of the school psychologist is one of the most difficult, it
requires a special psychological training psychologist practice.
In diagnostics a school psychologist should have an ability to identify a psychological
problem, ask a question correctly, get the right information from the teachers, parents,
students, and analyze this information and formulate a conclusion, having not just a practical
orientation, but also focus on the analysis of a specific individual case. The diagnostic
procedures, correctional activities of the school psychologist are complex, responsible and
very poorly designed. First, such a procedure has been offered by L. Vygotsky as a scheme
pedological research applied to behavioral problems and abnormal child. The diagnostic
procedures, correctional activities of the school psychologist include diagnostic minimum.
The author highlights the general principles of diagnostic testing. The directions
psychoprophylactic work in an institution and in a secondary school in terms of inclusive
education are given.
Key
words:
school
psychological
service,
maintenance,
diagnostics,
psychoprophylaxis, correction, inclusion.
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ПЕДАГОГІЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА
У статті визначаються сучасні підходи до формування професійної культури
майбутніх учителів-дефектологів, в основу яких покладено підвищення рівня
професійної підготовки фахівців галузі корекційної освіти та їх етикодеонтологічного рівня, розглянуто такт і етикет вчителя-дефектолога,
оцінювання його вчинків та дій з етичних позицій. Корекційно-розвивальна робота з
дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку, потребує особливих вимог
до професійної компетентності педагога, оскільки вона є вирішальним фактором
розвитку й навчання. Розв’язання поставлених завдань значною мірою залежить від
професіоналізму педагога, його культури, духовності, моральності.
Ключові слова: деонтологія, етика, професійна культура, педагогічна етика,
вчитель-дефектолог, корекційна освіта, порушення психофізичного розвитку,
корекційно-розвивальна робота.

Постановка проблеми. Демократичні перетворення, що відбуваються в
нашій державі, зумовили необхідність суттєвих змін у системі освіти.
Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст., урядова програма
«Діти України», закони «Про виховання дітей та молоді», «Про освіту», «Про
охорону дитинства» вказують на необхідність удосконалення системи освіти
дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Відзначається необхідність
забезпечення таким дітям повноцінної життєдіяльності, соціального захисту,
умов для максимальної психологічної і соціально-трудової реабілітації та
повноцінної адаптації в соціумі [1; 5].
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Однією з умов, які забезпечують розв’язання завдань спеціальної
школи, є вдосконалення кадрового забезпечення корекційної роботи в
закладах для дітей із порушеннями психофізичного розвитку. В умовах
ускладнення завдань, які стоять перед спеціальною школою, підвищуються
вимоги до корекційного педагога, його особистісних і професійних якостей,
рівня його професійної культури. Тільки педагог, який є
високорозвиненою, культурною особистістю, зможе виховати особистість у
своїх вихованцях. Сучасній спеціальній школі потрібен фахівець, який
творчо реалізує нові технології навчання, постійно домагається високих
результатів у своїй професійній діяльності.
Аналіз актуальних досліджень. Різним аспектам проблеми підготовки
дефектологів присвячені фундаментальні роботи українських учених
В. І. Бондаря, С. П. Миронової, Ю. В. Пінчук, Т. В. Сак, В. М. Синьова,
Є. П. Синьової, В. В. Тарасун, Л. І. Фомічової, О. П. Хохліної, М. К. Шеремет та
ін. Окремі аспекти формування професійної готовності вчителя-дефектолога
розкриваються в низці досліджень, виконаних у наступних напрямах:
гуманістичний напрям професійної діяльності вчителя-дефектолога
(Н. Ф. Засенко, Т. В. Сак), професійно-особистісна готовність (І. Г. Єременко,
Г. М. Коберник, С. П. Миронова), формування професійних навичок (М. З. Кот,
О. А. Козирєва, В. О. Липа). Однак, незважаючи на значну кількість наукових
праць, аспекти педагогічної деонтології вчителя-дефектолога висвітлені
недостатньо й потребують подальшого обґрунтування.
Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні сучасних підходів
до проблеми педагогічної деонтології вчителя-дефектолога, розуміючи під
нею відповідальність за виховання та навчання учня з порушеннями
психофізичного розвитку й турботу про його здоров’я.
Виклад основного матеріалу. Для корекційних педагогів, навчання
яких упродовж всього життя є цілком зрозумілою необхідністю,
підвищення рівня професійної культури є потужним стимулом і фактором
професійного та духовного оновлення, дає змогу їм бути в постійному
творчому пошуку, стані відкритості та спрямованості в майбутнє [3].
Нові підходи до вивчення порушень психофізичного розвитку, їх
структури, глибини й потенційних можливостей дітей зазначеної категорії
потребують ґрунтовного дослідження всіх компонентів корекційної освіти
(змісту, форм, методів), запровадження інноваційних технологій і нових
комплексних програм щодо корекційної роботи з такими дітьми. Це
зумовлює необхідність проведення докорінних змін у системі професійної
підготовки дефектологів.
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Професійна діяльність дефектолога виходить за межі традиційної
вчительської діяльності з огляду на тісну взаємодію з різними видами
соціально-педагогічної, реабілітаційної, консультативно-діагностичної,
психотерапевтичної діяльності.
Корекційно-розвивальна робота з дітьми, які мають порушення
психофізичного розвитку, потребує особливих вимог до професійної
компетентності педагога, оскільки вона є вирішальним фактором розвитку
й навчання. Вирішення поставлених завдань значною мірою залежить від
професіоналізму педагога, його культури, духовності, моральності [4].
Педагогічна етика, яка визначає етичні принципи професійної
поведінки педагога у взаємостосунках з учнями, їх родичами, колегами по
роботі та суспільством у цілому, у загальному вигляді є єдиною для різних
педагогічних дисциплін. Проте особливості кожної педагогічної
спеціальності визначають неоднакове виявлення загальних принципів у
різних дисциплінах.
Етико-деонтологічні проблеми в корекційній педагогіці мають свої
специфічні риси, які визначаються специфікою учнів і навчально-виховної
роботи з ними, її методів, особливостями її зв’язку з загальною педагогікою.
Більше того, дефектологу доводиться займатися не тільки організацією
навчання й виховання дитини з порушеннями психофізичного розвитку, але й
соціальними питаннями, «лікуванням» тощо. При цьому діяльність
дефектолога регламентована лише документами організаційного характеру.
Зважаючи на зазначене вище, зрозуміло, що виняткового значення
набуває обґрунтування етико-деонтологічних проблем, з якими стикається
дефектолог. О. де Бальзак писав, що «...добре ми знаємо, що не знаємо
законів життя» [2].
Будувати свою діяльність відповідно до вимог деонтології в
корекційній педагогіці може вчитель, який обрав свою професію за
покликанням. Але це не свідчить про перебільшення ролі природних
задатків особистості у професійній діяльності вчителя-дефектолога. У
підсумку фахівець формується всією системою навчання й виховання.
Етичне ж виховання вчителя спрямоване на вироблення в нього
відповідних переконань, етичних схильностей, звичок, стійких моральних
якостей. З урахуванням професійної діяльності вчителя-дефектолога йому
потрібно мати витримку, високу самосвідомість, бути здатним до
самоконтролю, – тоді він зможе здійснювати контроль над власними
емоціями й почуттями, підпорядковуючи їх професійному обов’язку,
принципам дефектологічної етики та деонтології.
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Етика – одна з найдавніших теоретичних і практичних дисциплін,
об’єктом вивчення якої є мораль. Тяжіння до моральних цінностей властиве
кожній людині. Справа лише в тому, що, на думку Сократа, ми повинні знов
зустрітися із самими собою, щоб у цьому магічному дзеркалі побачити своє
справжнє обличчя. Аристотель уперше використав термін «етика» для позначення особливої галузі знань. Одна з основних проблем етики – обґрунтування моралі. Інша її проблема – проблема загального критерію оцінки
морального значення людських дій. У етиці вирізняють і деонтологію [7].
Деонтологія – розділ етичної теорії (учення про мораль), у якому
розглядаються проблеми обов’язків, моральних вимог і норм. Це
сукупність етичних норм, яких дотримуються працівники при виконанні
своїх фахових обов’язків [6].
Особливим розділом етики є професійна етика педагога, яка
досліджує моральні аспекти взаємостосунків учителів між собою, з учнями
та навколишнім суспільством.
Терміни «етика» й «деонтологія» вживаються рівною мірою й
повинні застосовуватися до будь-якої сфери професійної діяльності:
педагогічної, медичної, психологічної, юридичної, інженерної тощо.
Наведені положення являють собою основу при розгляді питань
етики й деонтології в корекційній педагогіці.
У процесі спілкування розрізняють форму і зміст. Під змістом
розуміється пізнавальна, етична та естетична інформація. Зміст знаходить
своє вираження в певних формах спілкування, які мають і власну цінність.
Під час роботи з учнями педагог має використовувати знання з етики,
естетики, психології, деонтології. Вони активізують навчально-виховну
роботу і власне є основою психологічної культури, яка полягає в здатності
зрозуміти іншу людину, що має більше значення, ніж просто знання.
Стосовно корекційної педагогіки завдання етики полягає в
обґрунтуванні
високої
моралі
вчителя-дефектолога,
психологадефектолога, дефектолога дошкільного закладу та ін., які виховують і
навчають дітей з порушеннями фізичного й розумового розвитку.
У більш вузькому значенні під дефектологічною деонтологією слід
розуміти сукупність етичних норм професійної діяльності фахівців і
співробітників, які зайняті в корекційних установах. У межах
дефектологічної етики слід розглядати такт і етикет учителя-дефектолога,
оцінювання вчинків та дій педагога і всього персоналу навчально-виховних
установ з етичних позицій [2].
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Дефектологічна деонтологія, передусім, виявляється в системі
«вчитель-учень». Вона містить специфічні, професійні та етичні вимоги,
яких необхідно дотримуватися вчителю-дефектологу при виконанні
службових обов’язків.
Чимало складних етико-дефектологічних і правових проблем виникає в
системі відносин «учитель-учень-школа-сім’я-суспільство», які доводиться
вирішувати дефектологу. При цьому можуть виникнути конфлікти, які у сфері
педагогічної практики завжди викликають зацікавленість у громадськості.
Оперативний збір, обробка й оцінка об’єктивної інформації про конфліктну
ситуацію з етико-деонтологічних і нормативних позицій дозволить знайти
найефективніший «інструмент» для ліквідації конфлікту.
Взаємостосунки дефектолога та учня є головною складовою частиною
складних проблем педагогічної етики взагалі й дефектологічної деонтології
зокрема. Це пояснюється особливою специфікою діяльності педагогадефектолога, якому добровільно довіряється здоров’я та виховання дитини,
розкриваються перед ним усі, навіть найбільш інтимні переживання.
Відповідальність за виховання та навчання учня й турбота про його
здоров’я – головна особливість етичного обов’язку вчителя-дефектолога.
Майстерність учителя-дефектолога – це творчий процес, мистецтво
вмілого поєднання високорозвинутого анатомо-фізіологічного мислення з
чуйним ставленням до учня з високою особистісною, професійною культурою
навчання та виховання. Анатомо-фізіологічне мислення вчителя-дефектолога
– це не тільки вміння узагальнити й оцінити наявні дані психолого-медикопедагогічної консультації, але й установити особистий контакт з учнем. Для
успішної організації навчально-виховного процесу вчитель-дефектолог
повинен скласти повне уявлення не тільки про хворобу взагалі та її прояви в
кожному конкретному випадку, але й про особливості особистості учня з
порушеннями психофізичного розвитку. Тактика вчителя, його поведінка
завжди повинні будуватися залежно від характеру учня з обмеженими
можливостями, рівня його виховання, важкості захворювання. Для кожного
учня потрібен індивідуальний підхід і заходи індивідуальної дії.
У всіх випадках учні потребують утіхи. У випадках, коли дитина має
незворотні патологічні зміни, вихованцю не слід говорити правду. Дитина
шукає не правду, а надію. Учитель-дефектолог зобов’язаний у кожному
випадку розв’язувати питання про те, «що» говорити учню і «як» говорити.
Розмова вчителя з учнем – мистецтво.
Учителю не можна не відповісти на будь-яке, навіть саме дріб’язкове
питання. Відповідь повинна звучати правдоподібно й переконливо. Етикодеонтологічний принцип у корекційній педагогіці вимагає, щоб викладач у
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процесі спостереження підтримував моральний стан учня якою-небудь
доречною реплікою або звертав увагу навіть на незначні позитивні
зрушення в навчанні та вихованні. У той самий час необережне слово
вчителя, його байдуже або безвідповідальне ставлення до учня може не
тільки спричинити погіршення результатів навчання й оздоровлення, але й
непередбачувані наслідки.
Іноді вчитель може припуститися нічим не виправданої поспішності й
безапеляційної претензійності при прогнозуванні можливості навчальновиховної роботи з учнем. Етична категорія справедливості тісно пов’язана з
поняттями «педагогічний обов’язок», «етичний ідеал педагога» та іншими
категоріями етики і деонтології. У складному й багатогранному процесі
взаємин педагога та учня важливу роль відіграє мовленнєве спілкування. Під
час діалогу вчителя з учнем виникає «силове поле», воно виявляється тим
підґрунттям, коли обидва партнери, учасники діалогу, відчувають, зрозуміло,
кожен по-своєму, індивідуальний підхід. Тоді вчитель і учень стають, так би
мовити, близькими один до одного, учитель ототожнює себе з учнем, і
взаємно цим ототожненням обмінюються. Усі ці особистісні якості педагогадефектолога являють собою невід’ємну складову його професійної культури.
Питання про взаємодію вчителя-дефектолога з родичами учнів – одне з
найменш розроблених і найважчих питань. Педагог-дефектолог не повинен
шкодувати часу на пояснення родичами стану здоров’я та обговорення
можливих прогнозів щодо навчання й виховання. При розмові потрібно
уникати як елементів зайвого оптимізму, так і залякування. Особливої уваги
потребують ті сім’ї, де одна дитина, де дітей уже більше не буде.
У взаємостосунках із дитиною важливе значення має така якість, як
доброта. Проте у практичній діяльності педагога-дефектолога трапляються
випадки, коли окремі підлітки та їх родичі зловживають нею, використовуючи
добре ставлення до себе в суто егоїстичних цілях. У таких випадках педагог,
спираючись на професійний та етичний досвід, повинен бути справедливим і
неупередженим при оцінці своїх і чужих дій, бо там, де порушується етична
міра справедливості, як правило, створюються об’єктивні умови для
виникнення конфліктів.
Дитина з обмеженими можливостями потребує особливого підходу з
боку педагога та лікаря. Педіатричний контроль за розвитком дитини часом
обмежується констатацією зросто-вагових і соматичних показників без
достатнього врахування психоневрологічних особливостей, сімейної
обстановки. Навіть фахівці – дитячі невропатологи та психіатри – часом
схильні призначати які-небудь медикаментозні засоби замість того, щоб
скласти програму індивідуальних педагогічних заходів. Головна причина –
брак педагогічних і психологічних знань.
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Часто виникає необхідність своєчасних консультацій із колегами,
лікарями та ін. Якщо виявляється «помилка» будь-якого характеру, у
присутності учня (його родичів), особливо старшого віку, обговорювати ці
питання абсолютно неприпустимо.
У створенні оптимальної обстановки (школа, інтернат тощо)
педагогу-дефектологу допомагає допоміжний персонал. Останні повинні
добре володіти мистецтвом слова, у спілкуванні з учнями та їх родичами
дотримуватися відчуття міри й такту, прикладати максимум зусиль для
створення атмосфери довіри між дитиною та вчителем.
Допоміжний персонал не повинен інформувати ні учня, ні його
родичів про все, що стосується його захворювання й характеру навчальновиховної роботи.
Слід пам’ятати, що навіть кращі навчально-виховні заклади не
можуть адекватно замінити благотворного впливу матері на розвиток
дитини. Тому слід звернути увагу на важку роботу по догляду за цією
категорією дітей. Необхідно годувати, поїти їх кілька разів на день, міняти
натільну та постільну білизну, іноді ночами чергувати у ліжка. Таку роботу
може виконувати тільки мужня людина, з чуйною душею.
У наш час етико-деонтологічні проблеми в корекційній педагогіці
набувають нових рис. Науково-технічний прогрес, порушення екологічної
рівноваги в природі, але не тільки зовнішній, спричиняють проблеми
охорони рівноваги у внутрішньому середовищі.
Дотримуватися вимог деонтології в корекційній педагогіці може
вчитель, який обрав свою професію за покликанням. З урахуванням
професійної діяльності вчителя-дефектолога йому потрібно мати витримку,
високу самосвідомість – тоді він може здійснювати контроль над своїми
емоціями та відчуттями, підпорядковуючи їх професійному обов’язку,
принципам дефектологічної етики й деонтології.
Висновки. В результаті проведеного дослідження були визначені та
обґрунтувані сучасні підходи до проблеми формування професійної
культури майбутніх учителів-дефектологів, в основу яких покладено
підвищення рівня професійної підготовки фахівців галузі корекційної освіти
та їх етико-деонтологічного рівня. Серед сучасних підходів формування
професійної культури майбутніх учителів-дефектологів нами виокремлено
розвиток їхньої комунікативної компетентності, необхідних умінь для
провадження практичної діяльності, здійснення ґрунтовної теоретичної та
практичної підготовки, набуття ними високого рівня естетичного
виховання, спрямованого на вироблення в них відповідних переконань,
етичних схильностей, звичок, стійких моральних якостей.
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Проведене дослідження відкриває перспективу подальших наукових
розвідок щодо феномену професійної культури корекційних педагогів.
Подальшого дослідження потребують формування та розвиток мотивації
вчителів-дефектологів до професійного самовдосконалення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бондар В. І. Стан спеціальної освіти та динаміка її змін / В. І. Бондар // Кроки
до компетентності та інтеграції в суспільство : науково-методичний збірник / ред. кол.
Н. Софій, І. Єрмаков та ін. – К. : Контекст, 2000. – С. 336.
2. Колишкін О. В. Корекційна освіта : вступ до спеціальності : навчальний
посібник / О. В. Колишкін. – Суми : Університетська книга, 2013. – 392 с.
3. Липа В. А. Основы коррекционной педагогики : учебное пособие / В. А. Липа. –
Донецк : Лебідь, 2002. – 327 с.
4. Миронова С. П. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти
дітей з вадами інтелекту : монографія / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільский :
Абетка-НОВА, 2007. – 304 с.
5. Синьов В. М. До побудови загальної теорії корекційної педагогіки:
визначення предмету науки / В. М. Синьов // Науковий часопис НПУ
ім. М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. – Київ : НПУ
ім. М. П. Драгоманова, 2004. – № 1. – С. 3–22.
6. Український дефектологічний словник /Л. В. Вавіна, А. М. Висоцька,
В. В. Засенко та ін. ; за ред. В. І. Бондаря. – К. : Милосердя України, 2001. – 211 с.
7. Янаданова Т. І. Психологічний аналіз самооцінки вчителя-дефектолога
/ Т. І. Янаданова // Дефектологія. – 2001. – № 2. – С. 37–43.
РЕЗЮМЕ
А. В. Колышкин. Педагогическая деонтология учителя-дефектолога.
В статье определяются современные подходы к формированию
профессиональной культуры будущих учителей-дефектологов, в основу которых
положено повышение уровня профессиональной подготовки специалистов отрасли
коррекционного образования, рассмотрены такт и этикет учителя-дефектолога,
оценка его поступков и действий с этических позиций. Коррекционно-развивающая
работа с детьми, имеющими нарушения психофизического развития, предполагает
особые требования к профессиональной компетентности педагога. Решение
поставленных задач в значительной степени зависит от профессионализма
педагога, его культуры, духовности, нравственности.
Ключевые слова: деонтология, этика, профессиональная культура,
педагогическая этика, учитель-дефектолог, коррекционное образование, нарушение
психофизического развития, коррекционно-развивающая работа.
SUMMARY
A. Kolyshkin. Professsional culture of future teachers-defectologists.
The article defines the modern approaches to the formation of the professional culture of
the future teachers-defectologists, which are based on raising the level of professional training of
special education and ethic-deontological level. Tact and etiquette of teachers-defectologists,
evaluation of their behavior and actions with ethical positions are considered. Correction and
developing work with children with mental and physical development disorders requires special
requirements for professional competence of the teacher, as it is a crucial factor in the
development and training. The solution of these problems largely depends on the professionalism
of the teacher, his culture, spirituality and morality.
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A special section of ethics is professional ethics of teachers that explores the moral
aspects of the relationship between a teacher, the students and the surrounding community.
Defectologist-student relationship is the main part of the complex problems of teaching
ethics in general and in particular defectological deontology. This is explained by the specifics
of a particular teacher-defectologist who voluntarily entrusted the health and education of
the child, is disclosed to them all, even the most intimate experiences. Responsibility for the
upbringing and education of the student and taking care of his health is the main feature of
moral duty of teachers-defectologists.
Work of teachers-defectologists is a creative process, the art of skilful combination of
highly anatomical and physiological thinking and sensitive to student ratio with high personal
and professional culture of teaching and learning.
In this paper we define and justify the modern approaches to the problem of
formation of the professional culture of the future teachers-defectologists, which are based
on improving the professional training sector of correctional education at ethicaldeontological level. Among the modern approaches of formation of professional culture of
the future teachers-defectologists we have identified the development of their
communicative competence necessary skills for practical activities, the implementation of a
thorough theoretical and practical training, the acquisition of a high level of aesthetic
education, aimed at developing their respective beliefs, ethical tendencies, habits resistant
moral qualities.
Key words: deontology, ethics, professional culture, ethics teaching, teacher
deontologist, correctional education, impaired mental and physical development, developing
remedial work.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТЬЮТОРА
В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
В статье рассмотрена система организации работы тьютора в
инклюзивной образовательной среде. Дано определение понятия «тьютор».
Проанализированы требования к профессиональной и личностной подготовке
специалистов, работающих в системе инклюзии. Показаны этапы тьюторского
сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в
образовательной организации, а также факторы, влияющие на успешность этого
сопровождения. Рассмотрена модель двухуровневого сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании ЦентральноЧерноземного региона.
Ключевые слова: тьютор, инклюзия, дети с ограниченными возможностями
здоровья, коррекционное образование, психолого-медико-социальное сопровождение,
социализация.

Постановка проблемы. Реформа, происходящая в настоящее время в
образовании России, предполагает масштабную реализацию инновационных
подходов к обучению и воспитанию детей. Одним из таких подходов
является инклюзивное образование. Включенное (инклюзивное) обучение
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признано в мировом сообществе как наиболее гуманное и эффективное,
способствующее успешной социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Направление на развитие инклюзивного
образования указанной категории детей становится одним из главных
приоритетов в российской образовательной политике.
Цель статьи. Одним из важных условий успешности реализации
инклюзивного образования является наличие профессиональных кадров,
имеющих специальные знания для работы с детьми с ОВЗ. Федеральный
закон «Об образовании», вступивший в силу с 1 сентября 2013 года, ясно
указывает на необходимость создания специальных условий для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, под которыми понимается в том числе «…предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий…» [3, ст. 59, п. 3]. Однако, на сегодняшний день,
самостоятельный институт ассистентов (тьюторов) в системе образования
мало развит, и оказание методической помощи субъектам
образовательного процесса в инклюзивной образовательной среде
возложено на педагогов и специалистов службы психолого-медикосоциального сопровождения (ПМСС).
Изложение основного материала. Тьютор (англ. tutor – наставник,
опекун; лат. tueor – наблюдаю, забочусь) – новая специальность в нашем
образовании.
Тьюторское
сопровождение
заключается
в
организации
образовательного движения ребёнка, которое строится на постоянном
рефлексивном соотнесении его достижений с интересами и устремлениями.
Тьютор выступает в роли проводника ребёнка в образовательное
пространство школы.
В настоящее время в России специальность «тьютор» внесена в
реестр профессий, определены квалификационные и иные характеристики
данного специалиста [2].
Идея сопровождения детей с ОВЗ предъявляет особые требования к
профессиональной и личностной подготовке специалистов, работающих в
системе инклюзии, в частности:
- представление и понимание того, что такое инклюзивное
образование, в чем его отличие от традиционных форм образования;
- знание
психологических
закономерностей
и
особенностей
возрастного и личностного развития ребенка;
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- навыки анализа особенностей взаимодействия и взаимовлияния
ребенка с особыми потребностями и социального окружения;
- умение
реализовать
различные
способы
педагогического
взаимодействия между всеми субъектами образовательной среды (с
учениками по отдельности и в группе, с родителями, учителями,
специалистами, руководством).
В настоящий момент сложилась ситуация, когда большинство
специалистов, работающих в образовательных организациях общего типа,
не имеют достаточных знаний о детях с ОВЗ. А специалисты, имеющие на
данный момент профессиональную подготовку, не учитывают
особенностей коррекционно-педагогической работы в условиях
инклюзивного образования.
Тьютор может стать связующим звеном, обеспечивающим
координацию педагогов, специальных педагогов, психологов, других
необходимых ребенку специалистов на каждом этапе образовательного
процесса.
«При этом вся деятельность по сопровождению особого ребенка не
должна нарушать образовательного и коммуникативного пространства той
группы детей, в которой находится ребенок с особенностями
развития» [1, 124].
Содержание и специфика деятельности тьютора обуславливается
многими факторами, в том числе: спецификой нарушений развития ребёнка;
уровнем его активности; степенью готовности учреждения к инклюзивному
образованию, стадии включенности ОУ в работу по развитию инклюзивной
практики; степенью подготовленности педагогического коллектива,
возможностью
дополнительного
образования;
степенью
заинтересованности в коррекционном процессе родителей; уровнем
профессиональной компетентности самого специалиста.
В школах, где инклюзия уже прижилась и дает положительные
результаты, действуют различные схемы организации учебного процесса.
В соответствии с ними тьютор может выполнять три совершенно разные
организационные задачи.
1. Тьютор – персональный сопровождающий ученика с
особенностями развития. По оценкам специалистов по внедрению
инклюзии в российские школы, на сегодняшний день наиболее
реалистичной является картина, когда учитель инклюзивного класса не
является специалистом в области нарушения развития детей, а тьютор,
наоборот, имеет соответствующее специальное образование. В таком
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случае тьютор берет на себя функцию специалиста, который тонко и четко
выстраивает учебный процесс для подопечного, помогая учителю
приспособиться к нуждам ученика с особенностями развития, не снижая
при этом качества образования всего класса.
Например, тьютор может заранее договориться с учителем о том,
когда наиболее уместно вызвать ученика с особенностями развития к доске.
Во время урока дети по очереди выходят решать примеры, и тьютор
«встречается глазами» с учителем в тот момент, когда подопечный тьютора
готов идти к доске. Учитель при этом задает более легкое задание. Таким
образом, ребенок получает опыт успешного ответа перед классом.
От тьютора может потребоваться помощь в адаптации учебной
программы к возможностям ученика с особенностями развития. В этом
случае тьютор следит за тем, что излагает учитель, и подает материал в
том объеме и на том уровне, который понятен подопечному. Ребенок при
этом находится в классе, слушает и учителя, и ответы учеников, но
выполняет столько заданий, сколько ему по силам. Процесс активности
ученика находится под контролем тьютора.
Например, тьютор может говорить ученику, сколько слов записать с
доски, направлять его при переходе от одного задания к другому,
подсказывать, в какой момент лучше поднять руку и на какой вопрос
учителя отвечать. Таким образом, тьютор как бы берет под контроль
обучение своего подопечного, постепенно расширяя его знания и
адаптируя ребенка к обучению в классе.
2. Тьютор – помощник учителя. В этом случае учебная нагрузка
формируется учителем, а тьютор выступает в качестве его помощника в
организационных моментах, собирая у всех учеников тетради,
поддерживая дисциплину класса во время выполнения задания учителя.
Учитель же в это время уделяет внимание подопечному тьютора. Если
учитель стремится занимать максимально лидерскую позицию в учебной
деятельности ученика с особенностями развития, а тьютор при этом не
имеет специального образования (дефектология, специальная или
клиническая психология и т.п.), то в такой паре самое оптимальное – стать
для учителя помощником в реализации его идей относительно обучения
ребенка с особенностями развития.
3. Тьютор – второй учитель в классе. В классе, где занимается
ребенок с особенностями развития, работают два учителя, которые
попеременно помогают учиться всем детям, но ребенку с особенностями
развития – в большей степени [1, 126].
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Остановимся более подробно на этапах тьюторского сопровождения
ребенка с ОВЗ в образовательной организации.
Предварительный этап или этап установления контакта. Этап
включает в себя получение запроса на сопровождение. Решение о
необходимости сопровождения может осуществляться по заявлению
родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ и/или на основании
заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
На предварительном этапе тьютор знакомится также с результатами
диагностики ребенка, проведенной специалистами, с медицинской картой
ребенка, утвержденным образовательным маршрутом; встречается со
специалистами и представителями ПМПК для получения рекомендаций.
Хороший контакт тьютора со специалистами ПМПК существенно облегчает
как работу тьютора, так и делает более эффективным процесс включения
ребенка с ОВЗ в новую сферу деятельности.
Получив общие сведения, он знакомится с самим ребенком и его
семьей, узнает об особенностях. Происходит постепенное установление
контакта. На этом этапе часто необходимо заранее познакомить ребенка с
помещениями, где он будет заниматься, его рабочим местом, местами
общего пользования.
Тьютору целесообразно заранее провести встречи с родителями,
учащимися, педагогическим коллективом образовательной организации
для разъяснения и информирования, формирования социального
интереса к инклюзивному образованию у всех субъектов инклюзивной
образовательной среды. Это могут быть беседы на родительском
собрании, показ фильмов о детях с ОВЗ, об инклюзивном образовании.
Адаптационный этап. На этом этапе идет повседневная,
последовательная работа тьютора и ученика по вхождению в
образовательный процесс и социальную жизнь образовательной
организации, постепенное включение ребёнка в различные учебные и
внеучебные ситуации. Важным является тот момент, что под адаптацией
понимается приспособление помещений школы, режима дня, учебных
программ, методических пособий к нуждам ребенка с ОВЗ. На этом этапе
тьютор формулирует составляющие и особенности задач, стоящих перед
ребенком с ОВЗ, и потенциальные возможности их решения, определяет
позитивные и негативные факторы влияния на ситуацию. Здесь важно не
забывать, что помощь должна быть разумно дозирована, носить
направляющий характер и побуждать ребенка к самостоятельности.
«Взаимодействие тьютора и ребенка – это поступательное движение от
«симбиоза» с тьютором к максимальной самостоятельности ребенка в
школьной жизни» [1, 157].
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Этап оценки первых результатов. Освоившись в новой среде, при
условии постоянного получения положительной эмоциональной
поддержки, ребенок с ОВЗ переходит на новый этап, который
характеризуется снижением тревожности и напряжения. Теперь акцент
тьюторства переносится в сферу углубления социализации и
коррекционно-развивающего обучения. Здесь важно поддерживать
мотивацию ребенка, дать ему возможность почувствовать его успехи.
Проводится рефлексия: анализ и оценка первых результатов.
На каждом этапе тьютор наблюдает и информирует родителей и
всех участников инклюзивного образовательного процесса о ходе
обучения и социализации ребенка, при необходимости организует
консультации ребёнка у специалистов, налаживает сотрудничество со
специалистами других организаций, занимающихся с ребёнком с ОВЗ.
Последним этапом, если это возможно, должен стать постепенный
выход
сопровождающего
из
посреднической
роли
тьютора,
предоставление ребенку максимальной самостоятельности в учебе с
последующей отсроченной оценкой. Выход тьютора из системы или
уменьшение его влияния является критерием его эффективности.
В Центрально-Черноземном регионе в рамках экспериментальной
работы по внедрению модели инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья складывается модель
двухуровневого сопровождения в зависимости от потребностей
обучающегося.
Первый уровень – сопровождение ученика тьютором (ассистентом),
главная задача которого в данной модели организации инклюзивной
образовательной среды – оказывать ребёнку физическую поддержку,
помогать перемещаться, чувствовать себя уверенно в пространстве класса,
в школьном здании, а также проводить педагогическую воспитательную
работу. Своим примером тьютор показывает окружающим детям, как
следует относиться к ребёнку с особыми образовательными
потребностями, какую помощь можно ему оказать и как правильно это
сделать. Работу тьютера может выполнять подготовленный социальный
педагог или воспитатель, родитель.
Второй уровень – это постоянное психолого-педагогическое
сопровождение обучающегося специалистом (тьютором), имеющим
соответствующую профессиональную квалификацию, компетентным в
работе с конкретным видом дизонтогении. Присутствие тьютора на уроке
позволяет снять эмоциональную и организационную нагрузку с учителя,
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задачей которого остается проведение урока, ориентированного на
основной контингент обучающихся. В это же время тьютор оказывают
помощь ребенку непосредственно «здесь и сейчас», учитывая его
индивидуальные особенности и потребности.
Выводы. Таким образом, успешность деятельности тьютора
зависит от следующих факторов:
- психологическая
готовность
администрации
и
коллектива
образовательной организации к инклюзии, понимание основных ее
ценностей, согласия с ними;
- наличие необходимых специалистов или договоренности о
психолого-педагогическом
сопровождении
детей
с
ОВЗ
специалистами из Ресурсных центров, Центров психологопедагогического развития и коррекции, ППМС центров;
- наличие специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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РЕЗЮМЕ
О. В. Леонова. Організація роботи тьютора в інклюзивному освітньому
середовищі.
У статті розглянуто систему організації роботи тьютора в інклюзивноїму
освітньому середовищі. Подано визначення поняття «тьютор». Проаналізовано
вимоги до професійної та особистісної підготовки фахівців, які працюють у системі
інклюзії. Показано етапи тьюторского супроводу дитини з обмеженими
можливостями здоров’я в освітній організації, а також фактори, що впливають на
успішність цього супроводу. Розглянуто модель дворівневого супроводу дітей з
обмеженими можливостями здоров’я в інклюзивній освіті ЦентральноЧорноземного регіону.
Ключові слова: тьютор, інклюзія, діти з обмеженими можливостями
здоров’я, корекційна освіта, психолого-медико-соціальний супровід, соціалізація.
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SUMMARY
E. Leonova. Organization of tutor’s work in an inclusive educational environment.
The paper analyzes the system of inclusive education in the Russian Federation.
Organization of tutor’s work in an inclusive educational environment is considered. The
definition of the concept «tutor» is given. The requirements for professional and personal
training of the professionals working in the system of inclusion are analyzed. They include:
presentation and understanding of what inclusive education is and how it differs from
traditional forms of education – knowledge of psychological patterns and characteristics of
age and personal development of the child; analyzing skills of communication and interaction
of the child with special needs and social environment – an ability to implement different
ways of pedagogical interaction between all the actors of the educational environment
(students individually and in groups, parents, teachers, professionals, managers).
The steps of a tutor’s support of a child with disabilities in educational organizations
as well as factors affecting the success of this support are shown. We consider a model of
two-level support for children with disabilities in inclusive education of Central Black Earth
region. First level – support student tutors (assistant), whose main task is to provide physical
support to the child and help to feel confident in the space as well as to carry out teaching
and educational work. The work of tutors can be performed by a trained social worker or a
teacher, a parent. The second level is a constant psychological and educational support of a
specialist trainee (tutor) having appropriate professional qualifications, competent in dealing
with the specific form of developmental disorders.
The author concludes that the success of tutor’s work depends on the following
factors: psychological readiness of the administration and staff of educational organization
to inclusion, understanding its basic values and agreement with them; availability of required
specialists or arrangements about psychological-pedagogical support for children with
disabilities of the specialists of the Resource centers, Centers of psychological and
pedagogical development and correction, psychological centers; availability of special
conditions for training and education of children with disabilities.
Key words: tutor, inclusion, children with disabilities, correctional education,
psychological, medical and social support, socialization.
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ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ ЯК ЗАСОБУ ГОТОВНОСТІ
ПЕДАГОГА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО РОБОТИ З
ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ОСВІТНІ ПОТРЕБИ
У статті представлено та обґрунтовано результати вивчення професійноособистісної готовності педагога загальноосвітнього навчального закладу до
реалізації інклюзивної моделі освіти як складової інклюзивного простору та
визначено її складові: вірність життєвим інтересам дітей з особливими освітніми
потребами; психолого-педагогічна ерудиція педагога; здатність робити внески
педагога в дітей з особливостями психофізичного розвитку; висока професійна
працездатність; уміння продуктивно поєднувати корекційно-реабілітаційну,
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консультативно-діагностичну й науково-дослідну діяльність; знання особливостей
корекційно-реабілітаційного супроводу на життєвих етапах, володіння
спеціальними методиками корекційного виховання і навчання.
Ключові слова: інклюзивна освіта, професійно-гуманістична спрямованість,
професійно-ціннісні орієнтації і вміння.

Постановка проблеми. Освіта є першою ланкою, яка повинна вчасно
реагувати на зміни в суспільстві. Сьогодні як ніколи важливим для освіти є
принцип «освіта через усе життя, а не освіта на все життя». У контексті
реалізації цього принципу вирішального значення набуває післядипломна
освіта. Науковці вважать, що післядипломна освіта спрямована на
професійне зростання педагогів відповідно до світових вимог часу,
індивідуально-особистісних і виробничих потреб, а також удосконалення
наукового та загальнокультурного потенціалу особистості.
Кожна людина у своєму житті намагається досягти вершини (гр. akme –
вершина). Наскільки високою є ця вершина залежить від особливостей життєвого шляху особистості, від соціальної, політичної, економічної та соціально-психологічної ситуації, у якій вона опиняється. З точки зору акмеології
сучасній освіті потрібний педагог-акмеолог, якому властиві такі якості:
1. Обізнаність з питань розвитку дитини з відповідного предмета
навчання, володіння корекційно-розвивальними технологіями й
технологіями розвитку обдарованості та творчості.
2. Володіння методологічною культурою вчителя в контексті сучасної
філософії освіти, здатність здійснювати методологічно орієнтовану освіту,
яка необхідна людині у професійній діяльності в умовах постійно
зростаючої вагомості інформації.
3. Наявність нового професійного мислення педагога, яке
складається не тільки з предметних установок, а й мотиваційно-ціннісних
орієнтацій, що відображає нові парадигми освіти, нове цінне усвідомлення
вчителя щодо власного духовного розвитку.
4. Науково-педагогічна компетентність педагога, яка забезпечує
професійність його діяльності, включаючи нові види професійної
грамотності: методологічну, предметно-розвивальну, психологічну,
валеологічну, акмеологічну тощо.
Отже, ми можемо констатувати, що сучасний педагог повинен бути
готовий до змін у своїй діяльності. Ці зміни, передусім, стосуються здоров’я
дітей.
Серед хронічних неінфекційних захворювань
домінують
психоневрологічні, хвороби нервової системи й органів чуття, затримка
психічного розвитку, легка розумова відсталість. Уже, вступаючи до школи,
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близько 80% дітей мають ті чи інші відхилення в стані здоров’я. Це
позначається на їх фізичному і психічному розвиткові, працездатності, на
якості навчання, психологічній і соціальній комфортності та адаптації в
освітньому середовищі [5, 20].
Аналіз актуальних досліджень. Проблемі підготовки сучасного
вчителя до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби присвячено
багато досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема
А. Колупаєвої, Л. Гречко, В. Засенка, Т. Сак, В. Тарасун, О. Таранченко,
В. Синьова, В. Бондаря, В. Тищенка, Л. Яценюк, Л. Савчук, Н. Назарової,
О. Ямбург, С. Алехиної, М. Алексеевої, Е. Агафонової, О. Денисової,
В. Поникарової, О. Леханової, О. Хохліної, А. Шевцова, В. Зарецького,
М. Гордона, О. Суворова, О. Кутепової, А. Шеманової, Н. Попової та ін.
Мета статті – представити та обґрунтувати результати вивчення
професійно-особистісної
готовності
педагога
загальноосвітнього
навчального закладу до реалізації інклюзивної моделі освіти як складової
інклюзивного простору.
Виклад основного матеріалу. Система післядипломної освіти
фахівців покликана в сучасних умовах вирішувати комплекс завдань,
спрямованих на задоволення інтересів громадян у постійному підвищенні
професійного рівня відповідно до кон’юнктури ринку праці.
Процес підвищення кваліфікації – це процес інтенсифікації становлення
соціальної зрілості особистості вчителя. Саме в цьому напрямі особлива роль
належить інституту післядипломної освіти, оскільки головною метою системи
післядипломної освіти є: підвищення фахової кваліфікації педагогів;
ознайомлення освітянського загалу з новітніми досягненнями методики
навчання й виховання; поглиблення та розширення соціально-економічних і
політичних знань учителів усіх предметів.
Інклюзія охоплює глибокі соціальні аспекти життя школи.
Створюється моральне, матеріальне середовище, адаптоване до освітніх
потреб будь-якої дитини, яке можливо забезпечити лише при тісному
співробітництві з батьками, у згуртованій командній взаємодії всіх
учасників освітнього процесу. Тут повинні працювати люди, готові
змінюватися разом із дитиною і заради дитини, причому не лише
особливої, але й самої звичайної. Для дітей з особливими освітніми
потребами (далі ООП) принцип інклюзивної освіти означає, що
різноманітності потреб учнів має відповідати освітнє середовище.
Процес формування професійної готовності вчителя до інклюзивного
навчання – це складний і багатоплановий процес, який відбувається
протягом усього життя особистості вчителя та розв’язується за допомогою
446

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

школи, методичної служби, психологічного супроводу. Без позитивного
ставлення педагога до дитини з ООП будь-які спроби залучення її до
загальноосвітнього навчального простору приречені на невдачу. Усі
педагоги з ентузіазмом повинні підходити до основного завдання –
задовольняти потреби всіх учнів.
Дослідники Т. Лорман, Дж. Деппелер та Д. Харві зазначають, що
інклюзія завжди контекстуально обумовлена, і тому жодної «книжки
рецептів» про те, як залучити до масової школи будь-якого учня в будь-якій
ситуації бути не може. Зрештою, успіх вашої діяльності як інклюзивного
вчителя, який ураховує й намагається задовольняти потреби всіх учнів,
визначається вашим ставленням, рівнем педагогічної майстерності, здатністю
вирішувати проблеми, а також підтримкою з боку з боку колег і школи.
Отже, у педагогів ЗНЗ у сфері інклюзивного простору слід формувати:
адекватне ставлення до появи в дитячому колективі дитини з ООП
(сформувати симпатію, інтерес, готовність прийняти та навчати таку
дитину); уміння навчити розкривати потенційні можливості дітей до
навчання; віру в можливості дітей: довести, що такі діти, в умовах
професійно організованої підтримки, можуть досягти рівня розвитку
більшості своїх однолітків, а може в чому й випередити їх.
Вирішальною умовою інклюзивної освіти дітей з ООП є створення
інклюзивного простору, який, передусім, передбачає наявність спеціально
підготовлених педагогів, спеціально підготовленого освітнього середовища,
матеріально-технічного забезпечення. Особливу увагу, на нашу думку, треба
звертати на підготовку педагогічних працівників. Забезпечення освітнього
процесу кваліфікованими кадрами передбачає наявність у педагогів
інклюзивної компетентності. Це педагоги, які приймають нову систему
цінностей, творчо реалізують нові технології навчання, здатні вирішити
проблему соціалізації дітей з ООП, володіють методами психологопедагогічної діагностики, стабільно прагнуть до високих результатів у своїй
професійній діяльності, знають специфіку освітніх програм, володіють
методиками й технологіями навчання дітей з ООП; ефективно взаємодіють як
у самому закладі, так із оточуючим соціумом.
Українські дослідники С. Міронова та О. Завальнюк зазначають, що
за кордоном визначено такі необхідні умови забезпечення інтегрованого
та інклюзивного навчання: позитивна налаштованість психологопедагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів; адекватне
сприймання ним дітей з особливостями психофізичного розвитку;
готовність до налагодження соціальної взаємодії вихованців із різними
рівнями здоров’я та розвитку; уміння співпрацювати з батьками [3, 8].
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З метою з’ясування готовності педагога загальноосвітнього
навчального закладу до роботи з дітьми, які мають ООП у світлі визначених
вище умов нами було проведено дослідження, у якому брали участь 40
педагогів Сумської області та міста Суми.
Ми вивчали компоненти, що є складовими професійної успішної
діяльності педагога загальноосвітнього навчального закладу до роботи з
дітьми, які мають ООП: 1) вірність життєвим інтересам дітей з ООП;
2) психолого-педагогічна ерудиція педагога; 3) здатність робити внески
педагога в дітей з ООП; 4) висока професійна працездатність; 5) емоційномоторна стійкість; 6) уміння продуктивно поєднувати корекційнореабілітаційну, консультативно-діагностичну і науково-дослідну діяльність;
7) постійне самовдосконалення; 8) готовність перебудувати свою поведінку
залежно від потреб педагогічної ситуації; 9) наявність власного професійного
стилю; 10) знання особливостей корекційно-реабілітаційного супроводу на
життєвих етапах, ураховуючи потреби вікового періоду; 11) володіння
спеціальними методиками корекційного виховання й навчання дітей з ООП;
12) володіння діагностикою порушень розвитку дітей з ООП; 13) знання
шляхів і засобів профілактики виникнення порушень у розвитку дітей з ООП.
Шляхом розрахунку середнього арифметичного визначимо
значущість цих компонентів для педагогів загальноосвітнього навчального
закладу. Дані подамо в порядку зменшення середнього арифметичного:
1) знання особливостей корекційно-реабілітаційного супроводу на
життєвих етапах, ураховуючи потреби вікового періоду – 15,8;
2) володіння спеціальними методиками корекційного виховання і
навчання дітей з ООП – 11,8;
3) знання шляхів і засобів профілактики виникнення порушень у
розвитку дітей з ООП – 10,4;
4) володіння діагностикою порушень розвитку – 10,2;
5) висока професійна працездатність – 10;
6) наявність власного професійного стилю – 9,4;
7) уміння
продуктивно
поєднувати
корекційно-реабілітаційну,
консультативно-діагностичну і науково-дослідну діяльність – 9,2;
8) емоційно-моторна стійкість – 9;
9) постійне самовдосконалення – 8,8;
10) вірність життєвим інтересам дітей з ООП – 8,2;
11) готовність перебудувати свою поведінку залежно від потреб
педагогічної ситуації – 7;
12) психолого-педагогічна ерудиція – 6;
13) здатність робити внески в дітей з ООП – 2,8.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
підсумовуючи дослідження, позитивним є те, що для педагогів найбільш
значущими є: знання особливостей корекційно-реабілітаційного супроводу
на життєвих етапах, ураховуючи потреби вікового періоду: знання
особливостей корекційно-реабілітаційного супроводу на життєвих етапах,
ураховуючи потреби вікового періоду (15,8); володіння спеціальними
методиками корекційного виховання і навчання дітей з ООП (11,8). На
жаль, низьку оцінку значущості отримала така складова, як здатність
робити внесок у дітей з ООП (2,8). Це свідчить про необхідність подальшої
роботи у формуванні готовності педагогів загальноосвітнього навчального
закладу до роботи з дітьми з ООП. Професор М. Н. Гернет говорив:
«Любити дітей – цього мало: треба знати їх, а цьому треба вчитись».
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образовательными потребностями.
В
статье
представлены
и
обоснованы
результаты
изучения
профессионально-личностной
готовности
педагога
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учебного заведения к реализации инклюзивной модели образования как
составляющей инклюзивного пространства и определены ее составляющие:
верность жизненным интересам детей с ООП, высокая профессиональная
работоспособность,
умение
продуктивно
сочетать
коррекционнореабилитационную, консультативно-диагностическую и научно-исследовательскую
деятельность,
знание
особенностей
коррекционно-реабилитационного
сопровождения на жизненных этапах, владение специальными методиками
коррекционного воспитания и обучения.
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профессиональногуманистическая направленность, профессионально-ценностные ориентации,
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SUMMARY
L. Pryadko. Formation of an Inclusive Space as Means of Secondary School Teacher
Readiness to Work with Children with Special Needs.
The article deals with the essence of professional and humanistic orientation as a
component of inclusive competence of teachers of general educational establishments while
working with children with special needs. The analysis of scientific sources suggests that
training of teachers to implement inclusive education is mainly aimed at creating knowledge
about the features of children and adolescents with developmental disabilities and their
consideration in the educational process. Not enough attention is paid to the formation of
professional and humanistic orientation of teachers who work with children with special
needs. In this case, less attention is paid to professional and personal readiness of teachers to
work with children with special needs. The results of our study have shown the importance of
this component in the process of teacher’s retraining. We studied the following components:
1) loyalty to the vital interests of children with special needs; 2) psychological and
pedagogical erudition of the teacher; 3) ability of the teacher to contribute into children with
special needs; 4) high professional working efficiency; 5) emotional stability; 6) the ability to
combine efficiently correction and rehabilitation, diagnostic, consultative and research
activities; 7) continuous self-improvement; 8) readiness to rebuild behavior according to the
needs of pedagogical situations; 9) personal professional style; 10) knowledge of peculiarities
of correctional and rehabilitation support on different stages of life, taking into consideration
the needs of certain age; 11) possessing special techniques of correctional education and
training of children with special needs; 12) possessing ability to diagnose disorders of
children with special needs; 13) knowledge of ways and means of prevention of disorders in
development of children with special mental and physical characteristics. We can conclude
that the teacher of an educational establishment gives priority to his professional skills, and
then to the specifics of work with children, i.e. corrective component. Taking into account
above mentioned, we can conclude that the institutes of postgraduate education should pay
attention to the teacher awareness of humanistic values of professional activities and
implementation of corrective education. We will focus our further work on this research area.
Key words: inclusive education, professional and humanistic orientation, professional
values, professional and personal skills, inclusive competence.
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ТВОРЧЕСКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В АСПЕКТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ДЕФЕКТОЛОГОВ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА»)
В данной статье рассматриваются вопросы изменения содержания высшего
дефектологического образования в России, различные трактовки самостоятельной
работы, представленные в литературе, показаны цели, задачи и формы
самостоятельной работы студентов в учебном процессе вуза. Предпринята
попытка раскрыть этапы становления профессиональных компетенций будущих
дефектологов на основе анализа содержания проекта «Кукольный театр для детей
с нарушениями интеллекта» в Курском государственном университете.
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подготовка

специалиста,

Постановка проблемы. Новые тенденции развития современного
специального образования, связанные с включением в образовательный
процесс лиц со всё более сложными нарушениями развития, предъявляют
высокие требования к профессионализму педагогов, работающих с
детьми, имеющими особые образовательные потребности. В этом
контексте возрастает научный интерес к становлению и развитию
адекватных социальному заказу профессиональных компетенций будущих
дефектологов.
Область профессиональной деятельности бакалавров специального
(дефектологического) образования включает образование лиц (детей,
подростков и взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на
базе учреждений образования, социальной сферы и здравоохранения.
Выпускник
по
направлению
подготовки
Специальное
(дефектологическое) образование с квалификацией (степенью) «бакалавр
специального (дефектологического) образования» в соответствии с
задачами профессиональной деятельности и целями основной
образовательной
программы
должен
решать
следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности и профилем подготовки:
 в
области
коррекционно-педагогической
деятельности:
компенсация и коррекция нарушений в развитии в условиях личностноориентированного подхода к образованию и развитию лиц с
ограниченными возможностями здоровья; изучение, образование,
развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с
ограниченными возможностями здоровья как в специальных
(коррекционных)
дошкольных образовательных учреждениях и
общеобразовательных учреждениях, так и в условиях структур
здравоохранения, социальных структур, в том числе и в образовательных
учреждениях, реализующих программы совместного (интегрированного)
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально
развивающихся детей; построение и корректировка индивидуальной
программы развития, образования и коррекционной работы на основе
психолого-педагогической
диагностики
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья; осуществление психолого-педагогического
сопровождения
процессов
социализации и профессионального
самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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 в области диагностико-консулътативной деятельности:
психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического
развития и образовательных возможностей лиц с ОВЗ; консультирование
лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей и
педагогов по проблемам образования, развития и профессионального
самоопределения на основе комплексного подхода к реабилитационному
процессу; оказание консультативной помощи членам семей лиц с ОВЗ по
вопросам семейного воспитания;
 в области исследовательской деятельности: сбор, анализ и
систематизация информации в сфере профессиональной деятельности;выбор и обоснование образовательной программы, учебно-методического обеспечения; планирование коррекционно-развивающей работы с
учетом специфики образовательной программы и структуры нарушения;
 в
области
культурно-просветительской
деятельности:
формирование общей культуры лиц с ограниченными возможностями
здоровья; организация культурного пространства образовательного
учреждения; взаимодействие с учреждениями культуры по реализации
просветительской работы с лицами с ОВЗ и их семьями; пропаганда
толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями
здоровья среди широкой общественности.
Для достижения высокого уровня научно-практической подготовки
будущих специалистов, в том числе дефектологов, необходимо решить две
главные проблемы: обеспечить возможность получения студентами
глубоких фундаментальных знаний и изменить подходы к организации их
самостоятельной работы, с тем, чтобы повысить качество обучения,
развить творческие способности студентов.
Анализ актуальных исследований. Проблема развития у студентов
познавательной самостоятельности, организации их самостоятельной
работы отражена в исследованиях С. И. Архангельского, A. A. Вербицкого,
Л. Г. Вяткина,
М. Г. Гарунова,
В. И. Загвязинского,
И. А. Зимней,
П. И. Пидкасистого, В. В. Усманова и др.
В настоящее время не существует единого толкования понятия
«самостоятельная работа, оно трактуется авторами в разных значениях:
- самостоятельный поиск необходимой информации, приобретение
знаний, использование этих знаний для решения учебных, научных и
профессиональных задач (С. И. Архангельский);
- специфическое педагогическое средство организации и управления
самостоятельной
деятельностью
в
учебном
процессе
(П. И. Пидкасистый);
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- выполнение различных заданий учебного, производственного,
исследовательского и самообразовательного характера, выступающих
как средство усвоения системы профессиональных знаний, способов
познавательной и профессиональной деятельности, формирования
навыков и умений творческой деятельности (М. Г. Гарунов)
- разнообразные виды индивидуальной, групповой познавательной
деятельности студентов на занятиях или во внеаудиторное время без
непосредственного руководства, но под наблюдением преподавателя
(Р. А. Низамов);
- система мер по воспитанию активности и самостоятельности как черт
личности, по выработке умений и навыков по рациональному
приобретению полезной информации (Б. Г. Иоганзен);
- деятельность, которая отождествляется с самообразованием
(С. И. Зиновьев) [1].
Цель статьи – раскрыть специфику творческой самостоятельной
работы студентов в аспекте профессиональной подготовки будущих
дефектологов (на примере проекта «кукольный театр для детей с
нарушениями интеллекта»).
Изложение основного материла. Самостоятельная работа включает
как воспроизводящие, так и творческие процессы в деятельности студента.
В зависимости от этого различают три уровня самостоятельной работы
студентов: тренировочная самостоятельная работа, реконструктивная
самостоятельная работа и творческая самостоятельная работа,
требующая анализа проблемной ситуации, получения новой информации,
выбора средств и методов решения.
П. И. Пидкасистый и Н. А. Воробьёва выделяют следующие формы
творческих работ:
- исследование (эксперимент, серия опытов, исторический анализ,
собственное решение научной проблемы, доказательство теоремы);
- сочинение (стихи, сказки, задачи, очерки, трактаты);
- техническое произведение (поделка, модель, макет, схема, фигура,
компьютерная программа);
- художественное произведение (живопись, графика, музыка, песня,
танец, вышивка, фотография, композиция, выставка);
- зрелищное произведение (концерт, спектакль, сценка, показательное
выступление, соревнование);
- педагогическое произведение (проведенный в роли учителя урок,
составленный кроссворд, обучающая компьютерная программа,
придуманная игра, викторина);
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- методологическое произведение (индивидуальная образовательная
программа, план занятий по выбранной теме, тест или проверочное
задание для учеников, рефлексивный дневник) [4].
Одним из видов творческих самостоятельных работ, по мнению
П. И. Пидкасистого и Н. А. Воробьёвой, являются зрелищные произведения
(концерт, спектакль, сценка, показательное выступление, соревнование).
Оценка творческих работ может проводиться по таким параметрам, как
степень творчества, новизна, оригинальность, личный вклад, логичность,
оформление, аргументированность ответов на вопросы, умение увлечь
присутствующих на защите, трудоёмкость, полезность работы и др.
Лев Семёнович Выготский отмечал, что «творческой деятельностью
мы называем деятельность человека, которая создает нечто новое, всё
равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь
вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства,
живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» [2].
В настоящее время существуют разнообразные технологии,
помогающие раскрытию творческого потенциала студента. Это и
коллективный способ обучения, и технология дидактических игр, и
модульно-рейтинговая технология обучения, и технология дистантного
обучения и т.д. Каждая из этих технологий несет в себе определенную
частицу творчества.
Создание нового – это сложный процесс, в котором соединяются
активность, созидание, творчество, мобильность. С 2009 года на
дефектологическом факультете Курского государственного университета
реализуется проект «Кукольный театр для детей с нарушениями интеллекта».
Цель данного проекта – развивать самостоятельность и творческие
способности студентов в процессе проведения внеклассных мероприятий
с использованием кукольного театра, формировать профессиональные
компетенции будущих дефектологов.
Для реализации данного проекта было необходимо:
1) повысить внутреннюю мотивацию студентов;
2) определить цель для их профессионального и творческого
саморазвития в процессе деятельности, связанной с особым видом
театрального представления – кукольным театром;
3) поэтапно повышать самостоятельность студентов посредством
творческой самостоятельной работы;
4) осуществлять индивидуальный подход к организации творческой
самостоятельной работы;
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5)
способствовать
созданию
индивидуальных
траекторий
профессионально-творческого саморазвития студентов;
6) формировать навыки самоорганизации, самообразования
студентов.
Мы исследовали возможности кукольного театра для развития
творческих способностей студентов, формирования их профессиональных
компетенций по нескольким направлениям. Первое направление связано с
овладением студентами знаниями, способствующими пониманию
специфики театра кукол, позволяющими использовать средства кукольного
театра в работе над постановками спектаклей, в процессе создания куклыактера в эскизах и материале. Обучение осуществлялось на основе
исторических сведений о развитии театра кукол и постановок кукольных
спектаклей,
позволяющих
студентам
освоить
исторически
сформировавшиеся и современные виды кукольных представлений в их
жанровой специфике.
Второе направление обусловлено тем, что кукольный театр может
рассматриваться как педагогическое средство обучения и воспитания
детей. Кукольный театр для детей построен преимущественно на
сказочном материале, использует все виды кукол, сочетает в себе
воспитательную и развлекательную функции, располагает целым
комплексом средств, обладает высокой степенью дидактичности.
Третье направление выделено нами на основе изучения проблемы
творческой самостоятельной работы студентов. Опираясь на исследование
И. В. Назаровой [3], мы организовали процесс наблюдения за
позитивными профессионально-личностными изменениями студентов в
процессе реализации проекта, которые проявлялись в активизации их
профессионально-творческого
мышления,
возрастании
степени
творческой активности, в позитивной динамике самоорганизации,
устойчивой потребности в самообразовании и творческой самореализации
студентов в избранной профессии.
Творческая самостоятельная работа студентов дефектологического
факультета нашла своё отражение в постановке кукольных спектаклей по
мотивам русских народных сказок «Репка», «Теремок», «Колобок»,
«Лисичка-сестричка и Серый волк».
Студентами были осуществлены следующие мероприятия:
1) изготовлены куклы и декорации;
2) разработаны сценарии спектаклей по мотивам русских народных
сказок;
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3) проведены кукольные спектакли для воспитанников областного
казенного учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической
и
медико-социальной
помощи
«Центр
дифференцированного, надомного и дистанционного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья «Ступени».
Наблюдая за «рождением» творчества студентов в процессе
самостоятельной работы, можно выделить этапы его становления,
начиная с технологии изготовления кукол (как правило, студенты делали
кукол, роли которых они исполняли в дальнейшем), заканчивая
постановкой спектакля, когда студентам максимально удавалось передать
характер сказочного персонажа, раскрыть его образ.
Мы считаем возможным использовать кукольный театр в процессе
творческой самостоятельной работы студентов не только с целью
формирования литературных представлений младших школьников с
интеллектуальными нарушениями, но и рассматривать его как эффективное
средство реализации цели специального образования – введение в культуру
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, как ресурс
формирования профессиональных компетенций будущих дефектологов.
Студенты не только играли для детей, они саморазвивались, активизировали
свой профессионально-творческий потенциал.
Выводы.
Творческая
самостоятельная
работа
студентов
дефектологического факультета, их неравнодушие к проблемам обучения
и воспитания детей с интеллектуальными нарушениями подтверждает
активную позицию студентов в процессе их профессионального
самоопределения. Проведенные мероприятия показали, что творческая
самостоятельная работа студентов в процессе реализации проекта
«Кукольный театр для детей с нарушениями интеллекта» приблизила
студентов к практическому аспекту дальнейшей профессиональной
деятельности, способствовала готовности студентов к саморазвитию,
осознанию себя в профессии.
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РЕЗЮМЕ
О. Ю. Фетісова. Творча самостійна робота студентів у аспекті професійної
підготовки майбутніх дефектологів (на прикладі проекту «Ляльковий театр для дітей з
порушенням інтелекту».
У даній статті розглянуто питання зміни змісту вищої дефектологічної
освіти в Росії, різні трактування самостійної роботи, що зустрічаються в
літературі, показано цілі, задачі й форми самостійної роботи студентів у
навчальному процесі вищого навчального закладу. Зроблено спробу розкрити етапи
становлення професійних компетенцій майбутніх дефектологів на основі аналізу
змісту проекту «Ляльковий театр для дітей з порушеннями інтелекту» в Курському
державному університеті.
Ключові слова: спеціальна освіта, підготовка спеціаліста, самостійність,
самостійна робота студентів.
SUMMARY
E. Fetisova. Students’ creative independent work in the aspect of professional
training of future defectologists (on example of the project «Puppet theatre for children with
special educational needs»).
The questions of changes in higher special education curriculum in Russia, various
aspects of independent work revealed in the literature are considered in the article, tasks and
forms of students’ independent work in the educational process of the university are shown.
An attempt to set stages of development future defectologists’ professional competences on
the basis of the analysis of the project «Puppet theatre for children with special educational
needs» at Kursk State University.
The author emphasizes that in order to achieve high level of theoretical and practical
training of future specialists, including defectologists, it is necessary to solve two main problems:
to provide students with deep fundamental knowledge and change approaches to organization
of their work, in order to improve the quality of teaching, to develop creative abilities of students.
Independent work includes both reproductive and creative processes in the activity of
a student. Depending on this, there are three levels of students' independent work: training
independent work, reconstructive independent work and creative independent work that
requires an analysis of the problem situation, obtaining new information, choice of means
and methods of solution.
One of the types of creative work is spectacular works (concert, performance, scene,
show, and contest). Assessment of creative works may be performed on such parameters as
the degree of creativity, innovation, originality, personal contribution, logic, artwork, validity
of the answers to the questions, the ability to engage the audience, the complexity, the
usefulness of the work and so on.
The author investigated the possibility of a puppet theatre for students’ creative
abilities development, formation of their professional competencies in several directions. The
first direction is connected with students’ mastering knowledge and understanding of the
specifics of the puppet theater, which allows to use the means of a puppet theatre in the
work on productions of plays in the process of creating a doll-actor in sketches and material.
The training was carried out on the basis of historical information about the development of
the puppet theatre and puppet performances, allowing students to learn the historically
formed and modern types of puppetry in their genre specifics.
Key words: special education, professional training, independence, students’
independent work.
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