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АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ РОБОЧИХ ПЛАНІВ ТА
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КІБЕРБЕЗПЕКА»
У статті проведено аналіз особливостей формуваннѐ робочих планів і
навчальних програм спеціальностей галузі знань «Інформаційні технології».
Дослідженнѐ проводилосѐ з метоя порівнѐльного аналізу вітчизнѐних та зарубіжних
підходів і концепцій розробки переліку навчальних дисциплін підготовки майбутніх
бакалаврів спеціальності «кібербезпека». Розглѐнуто сучасні підходи до формуваннѐ
професійних компетентності фахівців кваліфікаційного рівнѐ «бакалавр» на базі
аналізованого переліку навчальних дисциплін. Проблеми створеннѐ електронних
навчальних комплексів загального, професійного і вільного вибору блоків предметів
проаналізовані з точки зору системного підходу.
Ключові слова: компетентності фахівців, кібербезпека, електронні навчальні
комплекси, фахівці інформаційних технологій, комп’ятерна графіка.

Постановка проблеми. Динамічний розвиток української держави
потребую практично щорічної корекції концептуальних підходів до
розвитку інформаційних технологій (ІТ) та питань інформатизації
суспільства. Система вищої освіти, у даному випадку, стаю стратегічноя
сфероя формуваннѐ професійних компетентностей фахівців відповідно до
потреб світового рику праці. Виникаю гостра потреба в адаптації даних
питань не тільки на законодавчому, нормативно-правовому, економічному
рівні, але і в динамічній перебудові загальної мети та стратегічних
напрѐмів реформуваннѐ всіх ланок освіти згідно зі світовими стандартами.
Українська держава будую власну національну систему ІТ індустрії та
відповідну їй освітня галузь. За даними світових організацій, сформований
ІТ кластер України вийшов на четверте–п’ѐте місце в світі за кількістя
продукції та на передові позиції з підготовки фахівців.
Розробка нових класів компетентностей ІТ фахівців відповідно до
сектору індустрії, стандартів підготовки, методів їх навчаннѐ, електронного
навчально-методичного забезпеченнѐ, що відповідаю змісту освіти та
світовим вимогам, ю пріоритетним завданнѐм і практичним змістом
дослідженнѐ автора.
Аналіз актуальних досліджень. Професійна підготовка майбутніх
фахівців ІТ-сфери в системі вищої освіти ґрунтуютьсѐ на вагомих
дослідженнѐх таких українських учених, ѐк В. Биков, А. Васильюв, А. Гуржій,
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М. Жалдак, М. Згуровський, Ю. Зубань, Ю. Коровайченко, В. Кухаренко,
А. Манако, О. Менѐйленко, Н. Морзе, В. Олійник, Є. Полат, С. Раков,
О. Співаковський, О. Спірін, С. Семеріков, Ю. Триус, С. Шкарлет та ін.
Зарубіжний досвід використаннѐ ІКТ у навчальному процесі та
розробці КЕОР навчаннѐ длѐ вищої школи, представлений у працѐх
І. Аллена (І. Allen), К. Блертона (C. Blurton), Х. Вонга (H. Wang), Л. Ларсона
(L. Larson), Д. Сімена (J. Seaman), К. Цуі (Х. Cui), Д. Хелмера (J. Helmer) та ін.,
вбачаютьсѐ перспективним в умовах ювропейської інтеграції України.
Мета статті – аналіз особливостей розробки робочих планів та
навчальних програм з різних спеціальностей освітньої галузі «Інформаційні
технології». Необхідно визначити сучасні підходи до формуваннѐ
професійних компетентностей фахівців кваліфікаційного рівнѐ бакалавр на
базі певного переліку дисциплін, а також провести порівнѐльний аналіз
вітчизнѐних та зарубіжних методів і концепцій розробки конкретного
переліку дисциплін підготовки майбутніх фахівців галузі знань
«Інформаційні технології» спеціальності «Кібербезпека».
Методи
дослідження.
Вирішеннѐ
поставлених
завдань
здійснявалосѐ за допомогоя використаннѐ комплексу теоретичних
методів дослідженнѐ: аналіз, порівнѐннѐ й узагальненнѐ наукових
положень педагогічної, технічної та методичної літератури вітчизнѐних і
зарубіжних авторів, у тому числі й електронних ресурсів, нормативноправової бази, міжнародних стандартів ISO 9001 та документації вищих
навчальних закладів.
Виклад основного матеріалу. Сучасний процес реформуваннѐ
системи вищої освіти в Україні останнім часом зумовлений значними
економічними,
політичними,
соціально-педагогічними
та
культурологічними зрушеннѐми в напрѐмах адаптації до світової системи
вимог і стандартів відповідно до ринку послуг. У ході розбудови
української держави на законодавчому рівні визначено нові стратегії
розвитку сектору ІТ у системі вищої освіти.
Згідно з Постановоя від 29 квітнѐ 2016 р. № 266 «Про затвердженнѐ
переліку галузей знань і спеціальностей», за ѐкими здійсняютьсѐ підготовка
здобувачів вищої освіти» в Україні, введено новий перелік галузей знань та
спеціальностей. Ураховуячі сучасні тенденції та світові стандарти освіти:
освітнѐ галузь «Інформаційні технології» та їх безпека знайшли свою місце в
освітніх послугах 12-ої освітньої галузі – Інформаційні технології:
121 Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ;
122 Комп’ятерні науки та інформаційні технології;
123 Комп’ятерна інженеріѐ;
124 Системний аналіз;
125 Кібербезпека;
126 Інформаційні системи та технології *1+.
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У той самий час, в інших країнах, зокрема Росії, Казахстані та Польщі
готуять фахівців з ІТ за напрѐмами:
 Наказ МОН Російської федерації № 1061, от 12.09.13 :
 09.00.00. Информатика и вычислительнаѐ техника *2+;
 Наказ МОН Республіки Казахстан от 21 июня 2010 года № 316
 5B070300 - Информационные системы (ИС) *3+ ;
 Наказ Міністерства науки і освіти Польщі №1065 від 8.09.2011Оbszar nauk technicznych dziedzina nauk technicznych:
 Іnformatyka *4+.
Комплексна підготовка ІТ фахівців завжди пов’ѐзана з формуваннѐм
професійних компетентностей відповідно до сучасних вимог суспільства, бізнесу та держави. На підставі даних вимог до підготовки ІТ фахівців формуютьсѐ
навчальний план підготовки фахівців. Зокрема, в новому переліку
спеціальностей України затверджена спеціальність Кібербезпека (раніше
Інформаційна безпека). Зазначену назву спеціальності ми зустрічаюмо у таких
провідних країнах світу, ѐк Великобританіѐ та США, однак Росіѐ залишила
більш широку назву «Інформаційна безпека» в формі галузі освіти (Казахстан – «Безпека інформаційних систем»). Аналізуячи освітні плани підготовки
фахівців у Польщі, можемо зазначити, що ВНЗ не виділѐять у переліку
спеціальностей подібних назв «Кібербезпека» або «Інформаційна безпека»,
існую тільки загальний напрѐм підготовки бакалаврів – «Інформатика».
Аналіз, засвідчив, що на тлі напрѐму підготовки бакалаврів у
Польських вишах відсутні спеціальності та присутні тільки спеціалізації ВНЗ,
а саме: Techologie Bezpieczeństwa Informacji (Безпека інформаційних
технологій), Bazy Danych i Technologie Sieciowe (Бази даних та мережеві
технології), Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne (Комп’ятерна
графіка та Техніка Мультимедійна) тощо.
Нижче представлено зведену таблиця галузей знань і напрѐмів
підготовки бакалаврів з інформаційних технологій у різних країнах та
безпосередньо визначено переліки спеціальностей.
Інноваційноя длѐ нашої держави вважаютьсѐ ідеѐ заміни назви галузі
освіти «Інформаційна безпека» на спеціальність «Кібербезпека» та її
розташуваннѐ в галузі знань «Інформаційні технології». Такий підхід
жорстко визначений стандартами та Індустріальноя моделля США і
Європи й передбачаю подальшу адаптація освітніх планів до нових
сучасних вимог і стандартів сектору індустрії. Дана концепціѐ формуютьсѐ
на базі певного переліку сучасних професійних компетентностей фахівців
відповідно до ринку послуг ІТ галузі. Таким чином, розробка нових
навчальних програм, а також лекційного і практичного матеріалу повинна
бути зумовлена вдосконаленнѐм загально-дидактичних і специфічних
методів навчаннѐ, спрѐмованих на активізація професійно-практичного
характеру підготовки ІТ фахівцѐ.
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Таблицѐ 1
Зведена таблиця напрямів підготовки бакалаврів
з інформаційни технологій
Україна
1 галузь знань,
6 спеціальностей,
11 спеціалізації

Росія
1 галузь знань, 4
напрѐми,
143
профілі
підготовки
Галузь знань – 12 Галузь знань –
Інформаційні
09.03.00
технології
Інформатика
та
обчислявальна
техніка

Казахстан
Польща
1 напрѐм підготовки, 4 1 напрѐм
спеціальності

Напрѐм підготовки –
Технічні
науки
і
технології
Освітнѐ програма
2132 – Інформаційні
системи автоматизації
та проектуваннѐ
– 5В070200
–
і Автоматизаціѐ
та
управліннѐ

121– Інженеріѐ 09.03.01
програмного
Інформатика
забезпеченнѐ
обчислявальна
техніка
122
– 09.03.02
– 5В070300
–
Комп’ятерні
Інформаційні
Інформаційні системи
науки
системи
та
технології
123
– 09.03.03
– 5В070400
–
Комп’ятерна
Прикладна
Обчислявальна техніка
інженеріѐ
інформатика
та програмне
забезпеченнѐ
124 – Системний 09.03.04
– 5В070500
–
аналіз
Програмна
Математичне
і
інженеріѐ
комп'ятерне
моделяваннѐ
125
Кібербезпека

–

126
Інформаційні
системи
технології

–

Kierunek
Informatyka

Bazy Danych
Technologie
Sieciowe

i

Grafika
Komputerowa
i
Techniki
Multimedialne
Programowanie
aplikacji
na
urządzenia
mobilne
Usługi
informatyczne w
jednostkach
administracji
publicznej
Techologie
BezpieczeŃstwa
Informacji

та

Досліджуячи пострадѐнський сектор освіти, ми бачимо
відокремлену галузь, а саме «Інформаційна безпека» або «Безпека
інформаційних систем». Поѐсненнѐ такого підходу скриті в питаннѐх
нормативно-правової бази цих країн. Інформаційна безпека сприймаютьсѐ
ѐк ширше визначеннѐ, що містить у собі питаннѐ кібербезпеки (захист
інформаційних ресурсів кіберпростору) і ю тільки складовоя інформаційної
безпеки.
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Розглѐдаячи електронні освітні ресурси навчальних закладів різних
країн щодо класифікації спеціальностей з інформаційних технологій, автор
дійшов висновку, що зміст системи підготовки ІТ фахівців в Україні сьогодні
повинен постійно оновляватисѐ, удосконаляватисѐ та впроваджуватисѐ
згідно зі світовоя системоя стандартизації підготовки ІТ фахівців.
Аналізуячи сучасні ІТ стратегії громадських спільнот різних країн
щодо підготовки і професійної сертифікації фахівців, а також відповідні їм
типові навчальні плани та освітні програми, автор наголошую на
присутності в їх змісті ѐк теоретичної, так і практичної складової при
вивченні дисциплін загального і професійного спрѐмуваннѐ.
Гуманітарний блок дисциплін української вищої школи маю спільні
дисципліни з переліком польської вищої школи: Філософіѐ – Podstawy
filozofii, Іноземна мова – Język obcy, Фізичне вихованнѐ – Kultura fizyczna,
Етика ділового спілкуваннѐ – Etyka zawodu, тощо.
Нижче представлено зведену таблиця планів підготовки бакалаврів
з інформаційних технологій у різних країнах та безпосередньо визначено
переліки предметів.
Таблицѐ 2
Зведена таблиця планів підготовки бакалаврів з інформаційним
технологій
Україна
Національний
авіаційний
університет
12 – Інформаційні
технології
123
–
Комп’ятерна
інженеріѐ
Спеціалізаціѐ:
Комп’ятерні
системи
та
мережі

Росія
Казахстан
Польща
Рѐзанський
Казахський
Wyższa
Szkoła
державний
агротехнічний
Finansów i Prawa w
радіотехнічний
університет
ім. Bielsku-Białej
університет
С. Сейфулліна
Kierunek
Галузь знань – Напрѐм підготовки – Informatyka
09.03.00
Технічні
науки
і Inżynieria
Інформатика
та технології
oprogramowania i
обчислявальна
Освітнѐ програма
systemy sieciowe
техніка
2132 – Інформаційні
09.03.01
– системи автоматизації
Інформатика
і та проектуваннѐ
обчислявальна
5В070300
–
техніка
Інформаційні системи
Блок гуманітарних, соціальних та економічних дисциплін
Іноземна мова
Іноземна мова
Іноземна мова
Język obcy
Історіѐ
Історіѐ
Історіѐ
–
Філософіѐ
Філософіѐ
Філософіѐ
Podstawy filozofii
Основи
Економіка
Економіка
–
економічної теорії
Основи права
Право
Право
–
Політологіѐ
Політологіѐ
Політологіѐ
–
Фізичне
Фізична культура
Фізична культура
Kultura fizyczna
вихованнѐ
–
Соціологіѐ
Соціологіѐ
–
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Україна
–
Історіѐ культури
Психологіѐ
ділового
спілкуваннѐ
Етика

Росія
–
–
–

–
–
Теоріѐ
ймовірностей
математична
статистика
Дискретна
математика

та

Вища математика

Фізика
–

Комп’ятерна
логіка
Паралельні
розподілені
обчисленнѐ
Алгоритми
методи
обчислень
–

Теоріѐ
електричних
магнітних кіл

та

та

Казахстан
Релігіюзнавство
Культурологіѐ
–

Польща
–
–
–

–
–
Etyka zawodu
Блок математичних та природничих дисциплін
Математичний
Математичний аналіз
Analiza
аналіз
matematyczna
i
algebra liniowa
Алгебра
та Алгебра та геометріѐ
геометріѐ
Теоріѐ
Теоріѐ ймовірностей та Rachunek
ймовірностей
та математична
prawdopodoматематична
статистика
bieostwa
i
статистика
statystyka matem.
Дискретна
Додаток
дискретної Matematyka
математика
математики
в dyskretna
інформаційних
системах
Обчислявальна
Математичне
–
математика
забезпеченнѐ
в
інформаційних
системах
Фізика
Фізика
Fizyka
Інформатика
Інформатика
Problemy społeczne
i
zawodowe
informatyki (w tym
własnośd
intelektualna)
Математична
–
–
логіка та теоріѐ
алгоритмів
Паралельне
Логічне програмуваннѐ Programowanie
програмуваннѐ
współbieżne
Візуальне
програмуваннѐ
–
–
Algorytmy
i
struktury danych

Основи мережних Додаток
інтернеттехнологій
технології
Новітні технології в
інформаційних
системах
–
–
Podstawy
та
elektrotechniki
(elektroniki
miernictwa)
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Україна

Росія
Казахстан
Польща
Блок професійних дисциплін
Інженерна
та Інженерна
та Інженерна
та Grafika
комп’ятерна
комп’ятерна
комп’ятерна графіка
komputerowa
i
графіка
графіка
komunikacja
człowiek-komputer
Комп’ятерна
Електротехніка,
Схемотехніка
Podstawy techniki
схемотехніка
електроніка
та
cyfrowej
i
mikroprocesorowej
Мікроелектроніка схемотехніка
ЕОМ
Комп’ятерна
електроніка
Операційні
Операційні системи –
Systemy operacyjne
системи
Програмуваннѐ
Програмуваннѐ
Алгоритми, структури Podstawy
даних
та programowania
програмуваннѐ
Інформаційні
Algorytmy
i
системи
і
struktury danych
структури даних
–
Метрологіѐ,
–
стандартизаціѐ та
сертифікаціѐ
Комп’ятерні
Мережі
та Розподілені
Technologie
мережі
телекомунікації
інформаційні мережі
sieciowe
Телекомунікаційні
системи
Основи інформаційних
систем
Архітектура
ЕОМ
та Архітектура
Architektura
комп’ятерів
периферійні
комп’ятерних систем
systemów
пристрої
komputerowych
Периферійні
Основи
теорії
пристрої
обчислявальних
систем
Захист інформації Захист інформації
Захист інформаційних Bezpieczeostwo
i
в комп’ятерних
систем
ochrona danych (w
системах
tym kryptografia)
–
Основи
теорії Проектуваннѐ систем
управліннѐ
управліннѐ
Методи
та
моделі
управліннѐ
–
Методи оптимізації –
Sztuczna
та
прийнѐттѐ
inteligencja
рішеннѐ
(informatyczne
systemy
wspomagania
decyzji)
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Україна
Росія
Організаціѐ
баз Бази даних
даних

Казахстан
Польща
Системи
управліннѐ Bazy danych
базами даних MySQL
Бази
даних
інформаційних
системах

Системне
програмуваннѐ

Технології
програмуваннѐ

Технології
програмуваннѐ

–
Мікропроцесорні
системи

Веб-програмуваннѐ
Мікропроцесорні
системи
та
інтерфейси
периферійних
пристроїв
Прикладні
інформаційні
системи
Промислове
програмуваннѐ
Конструяваннѐ та
виробництво ЕОМ

Веб-програмуваннѐ
Мікропроцесорна
техніка
Програмуваннѐ
мікропроцесорів

Комп’ятерні
системи
–
Експлуатаціѐ
комп'ятерних
систем
Спеціалізовані
архітектури
комп'ятерів
–

Адмініструваннѐ
комп'ятерних
мереж
–

Моделяваннѐ
комп'ятерних
систем
Системне
програмне
забезпеченнѐ
Інженеріѐ
програмного
забезпеченнѐ

в

Interakcyjne
aplikacje sieciowe
Języki
i
paradygmaty
programowania
Mikroinformatyka i
systemy
czasu
rzeczywistego

Комп’ятерне
–
моделяваннѐ
прикладних задач
Програмуваннѐ на мові –
Java
–
–

Спеціалізовані ЕОМ –

–

Об'юктнооріюнтоване
програмуваннѐ
Адмініструваннѐ
інформаційних
систем
Проектуваннѐ
цифрових
пристроїв
Моделяваннѐ

Об'юктно-оріюнтоване
програмуваннѐ
на
С++(С#)
Адмініструваннѐ
в
інформаційних
системах
Прикладна
теоріѐ
цифрових автоматів

Programowanie
obiektowe

Організаціѐ
розробки ПЗ

Системне
програмне Nowoczesne
забезпеченнѐ
technologie
projektowania
oprogramowania
–
Inżynieria
oprogramowania

–

Чисельні
моделяваннѐ
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Україна
Технології
проектуваннѐ
комп’ятерних
систем

Росія
Проектуваннѐ
корпоративних
інформаційних
систем

Технології
–
цифрової обробки
інформації
Авіаційні бортові –
обчислявальні
машини

Казахстан

Польща
Testowanie
wdrażanie
oprogramowania
Projektowanie
eksploatacja
systemów
sieciowych
Основи
цифрової –
обробки зображень
–

–

i

i

–

Зазначимо, що в польському навчальному плані з підготовки ІТ
фахівців, дисципліни загального або професійного спрѐмуваннѐ маять
невеликі розбіжності з українським (2–3 предмети). У циклі
математичному та природничо-наукової підготовки бакалаврів ІТ
спеціальностей України та Польщі виділѐятьсѐ такі спільні дисципліни, ѐк:
«Вища математика», «Фізика», «Теоріѐ ймовірностей, імовірнісні процеси
та математична статистика», «Дискретна математика», «Теоріѐ
алгоритмів» тощо.
У навчальних планах длѐ професійної підготовки ІТ бакалаврів акцент
робитьсѐ на професійну діѐльність, проектну і виробничо-технологічну
діѐльність, що представлена у вимогах до освітніх програм.
Проводѐчи порівнѐльний аналіз на базі робочих навчальних планів
Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна) та Технічногуманітарної Академії (м. Бюльско – Бѐла, Польща), можна зробити
висновки про 95 % відсоткове співпадіннѐ дисциплін різних циклів, та що
насамперед важливо – професійного спрѐмуваннѐ:
 об'юктно-оріюнтоване програмуваннѐ (Programowanie obiektowe);
 операційні системи (Systemy operacyjne);
 організаціѐ баз даних та знань (Bazy danych);
 архітектура комп’ятерних систем (Architektura systemów
komputerowych) тощо.
У професійному та практичному циклі підготовки бакалаврів, ѐк в
українському плані присутнѐ дісціпліна «Інженерна та комп'ятерна
графіка», так і в польському «Grafika komputerowa i komunikacja człowiekkomputer» *5+.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведено
аналіз особливостей розробки робочих планів та навчальних програм з
різних спеціальностей освітньої галузі «Інформаційні технології».
Визначено сучасні підходи формуваннѐ професійних компетентностей
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фахівців кваліфікаційного рівнѐ бакалавр на базі певного переліку
дисциплін. Дані дослідженнѐ проводилисѐ з метоя порівнѐльного аналізу
вітчизнѐних та зарубіжних методів і концепцій розробки конкретного
переліку дисциплін, визначеннѐ сучасного системного підходу до
організації електронних навчальних комплексів предметів загального,
професійного або вільного вибору підготовки майбутніх фахівців галузі
знань «Інформаційні технології» спеціальності «Кібербезпека».
Представлене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів окресленої
проблеми. Перспективним напрѐмом подальших наукових досліджень
вважаюмо вивченнѐ змістово–технологічних аспектів процесу професійної
підготовки майбутніх бакалаврів кібербезпеки.
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РЕЗЮМЕ
Матвийчук-Юдина Елена. Анализ зарубежного опыта формированиѐ рабочего
плана и учебных программ подготовки специалистов информационных технологий
специальности «Кибербезопасность».
В статье проведен анализ особенностей формированиѐ рабочих планов и
учебных программ специальностей направлениѐ «информационные технологии».
Данные исследованиѐ проводились с целья сравнительного анализа отечественных
и зарубежных подходов и концепций к разработке перечнѐ учебных дисциплин
подготовки будущих бакалавров специальности «кибербезопасность». Рассмотрены
современные подходы к формирования профессиональных компетентностей
специалистов квалификационного уровнѐ «бакалавр» на базе анализируемого
перечнѐ учебных дисциплин. Проблемы созданиѐ электронных учебных комплексов
общего,
профессионального
и
свободного
выбора
блоков
предметов
проанализированы с точки зрениѐ системного подхода.
Ключевые слова: компетентности специалистов, кибербезопасность,
электронные учебные комплексы, специалисты информационных технологий,
компьятернаѐ графика.

SUMMARY
Matviichuk-Yudina Olena. The analysis of the world experience in developing of the
work plans and educational programs for training information technology specialists in
specialty cybersecurity.
This article analyzes the peculiarities of the work plans and curricula development for
various educational specialties in information technologies. It determines the modern
methods of formation of the professional competences of specialists in qualification level of
bachelor on the basis of a certain list of disciplines. Modern state and level of development of
information and communication systems in Ukraine are analyzed. The problem of defining
concepts and competences of bachelors of specialty «Cyber Security» is considered.
The features of basic approaches to professional competences of bachelors of
specialty «Cyber Security» by properties of the information system and with considering
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international standards and requirements are defined. These studies were conducted with
the aim of comparative analysis of domestic and foreign methods and concepts of developing
of the specific list of disciplines.
The modern system approach to organization of the electronic educational complexes
of general, professional, or free choice subjects of training future specialists in the field of
information technology knowledge, specialty cybersecurity was examined. This article covers
the main factors of forming competences of bachelors of specialty cybersecurity according to
the world system of standardization. Different forms of illumination of competences in
modern native recommendations are considered.
As a result of research we can draw the following conclusion that in the existing
programs of the leading technical higher education institutions of Ukraine approaches in the
formation of professional competences present directions of knowledge provision in
accordance with the educational field of knowledge «Information Technologies».
However, the competences, which are indicated in the knowledge programs and skills
do not emphasize the difference special competencies of specialists and practically do not
differ from the general competences of the specialties for various educational specialties in
information technologies. Modern requirements to specialists of the IT industry in the
specialty «Cyber Security» are highlighted.
Key words: specialist competence, cybersecurity, electronic educational complexes,
information technologies specialists, computer graphics.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
Мета: розробка загальних рекомендацій щодо формуваннѐ організаційної
культури у вищих навчальних закладах України на спеціальності «соціальне
забезпеченнѐ». Методи досліджень: теоретичне узагальненнѐ, систематизаціѐ,
класифікаційно-аналітичний. Результати. Організаційна культура студентів
спеціальності «соціальне забезпеченнѐ» характеризуютьсѐ такими особливостѐми:
швидка зміна складу колективу, студентський вік цільової аудиторії, суперечливі
стосунки між викладачами і студентами, подальша робота з соціально
незахищеними верствами населеннѐ. Виходѐчи з цих особливостей, пропонуюмо такі
основні цінності організаційної культури: знаннѐ, співробітництво викладачів та
студентів, соціальна активність студентів, передача досвіду кращих студентів
молодшим курсам, емпатіѐ, стресостійкість. Висновки. Управліннѐ організаційноя
культуроя студентів спеціальності «соціальне забезпеченнѐ» здатне підвищити
лоѐльність студентів до університету, їх мотивація до навчаннѐ та виховати в них
необхідні длѐ подальшої роботи ѐкості.
Ключові слова: організаційна культура, цінності, емпатіѐ, стресостійкість,
вікові особливості студентів, внутрішні засоби масової інформації, конфлікт,
соціально незахищені верстви населеннѐ.

Постановка проблеми. Трансформаційні процеси у сфері
соціального забезпеченнѐ України, зокрема розширеннѐ переліку функцій
соціальних інспекторів, вимагаять більш ѐкісної та різносторонньої
підготовки молодих фахівців у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України.
Важливими факторами успіху такої підготовки, порѐд із укомплектуваннѐм
викладацького складу та вдосконаленнѐм навчально-методичної бази,
вважаюмо ступені залученості студентів спеціальності «соціальне
забезпеченнѐ» у навчальний процес та мотивації до подальшої роботи за
фахом. Традиційним способом розвитку зазначених факторів ю
роз’ѐснявальна робота серед викладачів, проте, на наш поглѐд, він
обмежуютьсѐ сфероя раціонального сприйнѐттѐ інформації у студентів і не
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завжди досѐгаю цілі в повному обсѐзі. З оглѐду на це ми вважаюмо
доцільним цілеспрѐмоване формуваннѐ організаційної культури (ОК)
студентів спеціальності «соціальне забезпеченнѐ» ѐк комплексної системи
впливу на зацікавленість студентів у навчальному процесі.
Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ формуваннѐ організаційної
культури першими піднѐли та дослідили зарубіжні вчені та управлінці,
зокрема Р. Акофф, М. Армстронг, Дж. Мутон, Р. Блейк, М. Бурке, М. Вебер,
Т. Дейл, Д. Денісон, К. Камерон, Дж. Лафферті, А. Кеннеді, Р. Куін,
А. Т. Лапіна, В. І. Маслов, Дж. Отт, І. Оучі, О. Г. Тихомирова, Р. Харрісон,
С. Ханді, Е. Шейн та інші. Зазначені автори у своїх дослідженнѐх
аналізували переважно або організації всіх типів, або конкретно виробничі
підприюмства. На нашу думку, організаційна культура вищих навчальних
закладів також потребую посиленої уваги, оскільки чинить істотний вплив
на досѐгненнѐ основної мети кожного ВНЗ – забезпеченнѐ ѐкомога
ѐкіснішого засвоюннѐ знань та навичок студентами, ѐкі роблѐть їх готовими
фахівцѐми длѐ роботи в різних галузѐх народного господарства, зокрема у
сфері соціального забезпеченнѐ.
Метою статті, з оглѐду на вищезазначені факти, ю аналіз
особливостей організаційної культури у вищих навчальних закладах
України на спеціальності «соціальне забезпеченнѐ» та розробка загальних
рекомендацій щодо її формуваннѐ.
Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети при підготовці статті були
використанні такі методи дослідження: метод теоретичного узагальненнѐ –
длѐ визначеннѐ функцій та сутності організаційної культури, систематизації –
длѐ виділеннѐ етапів стратегічного управліннѐ організаційноя культуроя;
класифікаційно-аналітичний метод – при дослідженні компонентів структури
організаційної культури.
Виклад основного матеріалу. Спираячись на визначеннѐ
організаційної культури зазначених вище авторів, під ОК групи студентів
будемо розуміти соціальний інститут, ѐкий через систему концептуально
оформлених ідей, цінностей, очікувань, способу мисленнѐ, норм і правил
поведінки, традицій і корпоративної символіки формую особливий тип
стійкої регламентації соціальних зв’ѐзків та організаційних методів
регуляваннѐ поведінки студентів, адекватних обраній ними спеціальності.
Основними елементами організаційної культури ю назва організації,
баченнѐ, кредо, місіѐ, фірмовий стиль, цінності, девіз, корпоративні
правила, неформальні норми поведінки. Організаційна культура в кожній
організації, вклячаячи ВНЗ, виконую такі функції: юднаннѐ, гармонізації
інтересів, регламентувальну, керівну, оціночно-нормативну, пізнавальну,
комунікативну, функція корпоративної пам’ѐті, адаптаційну та виховну.
Плануячи стратегія розвитку організаційної культури студентів, варто
враховувати, що вона маю базуватисѐ на особливих інструментах та методах,
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дещо відмінних від тих, що застосовуятьсѐ на підприюмствах, та бути
розрахованоя на коротший проміжок часу. По-перше, ѐк помітили наші
закордонні колеги, це «…пов’ѐзано з більш складноя та динамічноя
структуроя колективу ВНЗ, склад ѐких щорічно зміняютьсѐ» *1, 94+. Тут слід
зробити уточненнѐ, що на підприюмствах певних сфер діѐльності та за різних
внутрішніх і зовнішніх умов розвитку плинність кадрів може досѐгати розмірів
щорічних змін студентського складу ВНЗ, проте в таких випадках керівництво
підприюмств також адаптую загальноприйнѐті моделі розвитку корпоративної
культури до своїх нагальних потреб. По-друге, протилежні ролі викладачів та
студентів формуять особливі взаюмовідносини між ними та поділѐять їх на
дві відокремлені групи. Організаційна культура групи студентів одніюї
спеціальності буде тим ефективнішоя, чим менш вираженим буде цей поділ.
По-третю, у випадку зі студентами ми маюмо справу з менш дорослоя та
зрілоя цільовоя аудиторіюя, що маю свої переваги та недоліки й обумовляю
необхідність урахуваннѐ її вікових психологічних і соціальних особливостей.
Останнім чинником, що обумовляю особливості оптимальної стратегії
розвитку організаційної культури студентів, ю специфіка спеціальності
«соціальне забезпеченнѐ» та вимоги, ѐкі ставить ринок праці до її
випускників. Робота у сфері соціального забезпеченнѐ потребую від
працівників не лише яридичних та адміністративних знань і навичок, але й
психологічних, адже їм доведетьсѐ переважну більшість робочого часу
витрачати на безпосередню спілкуваннѐ з лядьми, тим більше, з досить
«важкоя» категоріюя лядей. Цѐ категоріѐ, ѐк правило, характеризуютьсѐ
пригніченим або збудженим психічним станом через фінансові проблеми, а
також, у деѐких випадках, меншим ступенем соціальної адаптованості
порівнѐно з працяячими лядьми. При цьому причинами, що обумовляять
настрій та поведінку представників соціально незахищених верств населеннѐ,
ю ѐк зовнішні (бідність, нерівність доступу до охорони здоров’ѐ, житла, освіти
та зайнѐтості), так і внутрішні фактори, що змушуять лядей діѐти різним
чином за однакових умов життѐ *2, 60+. Отже, організаційна культура ВНЗ маю
сприѐти формування у студентів спеціальності «соціальне забезпеченнѐ»
почуттѐ емпатії, з одного боку, та стресостійкості з другого, тобто виховувати
ѐкості, ѐкі важко сформувати лише завдѐки викладання системи знань.
Длѐ формуваннѐ ефективної організаційної культури у ВНЗ, ѐк і в
інших типах організацій, на нашу думку, варто підійти з позиції
стратегічного управліннѐ. Такий підхід не лише підвищить адаптивність
студентів до оточуячого середовища та їх інтерес до навчаннѐ, але й
забезпечить досѐгненнѐ цих цілей у довготривалій перспективі, запустить
ланцягову реакція самостійного поширеннѐ бажаних цінностей та моделі
поведінки серед студентів. Алгоритм стратегічного управліннѐ
організаційноя культуроя закладу освіти, на наш поглѐд, маю спиратисѐ на
державну ідеологія та вклячати аналіз ситуаційних факторів розвитку
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даного закладу, розробку стратегії організаційної культури, плану
реалізації ціюї стратегії, експеримент, реалізація заходів організаційної
культури та оцінку реалізації ціюї стратегії.
Система освіти в державі та особливо вищі навчальні заклади ю
важливим інструментом розвитку та підтримки державної ідеології, так ѐк
саме у студентському віці відбуваютьсѐ самовизначеннѐ особистості, вибір
своюї політичної позиції, моделі трудової поведінки. На думку М. Джоунса
та Р. Рапопорта, «ідеології – це формальні системи ідей та переконань,
ѐких дотримуятьсѐ з величезноя чіткістя, завзѐтістя та емоційним
вкладом, вони маять властивість самі себе підживлявати, а також стійкі до
зміни, викликаної об’юктивним раціональним переглѐдом» *3, 12+. Через
динамічні зміни політичної ситуації в Україні треба враховувати, що «нині в
Україні відбуваютьсѐ фрагментаціѐ соціуму по лінії ідеологічного
протистоѐннѐ полѐрних політичних груп, ѐкі сповідуять несумісні один з
одним суспільно-політичні проекти» *4+.
Длѐ розробки стратегії організаційної культури, ѐка була би здатна
досѐгти поставленої мети, а саме підвищити інтерес студентів до процесу
навчаннѐ та виховати в них необхідні длѐ подальшої роботи ѐкості, слід у
першу чергу здійснити аналіз ситуаційних факторів. Цей етап може
вклячати такі заходи: визначеннѐ рис організаційної культури, ѐка б
найефективніше сприѐла реалізації стратегії розвитку ВНЗ або
спеціальності, аналіз змін в умовах внутрішнього та зовнішнього
середовища організації, аналіз показників наѐвної організаційної культури
та порівнѐннѐ елементів наѐвної та бажаної організаційної культури, а
також змін ситуаційних факторів. Отже, ми бачимо, що длѐ кожної
організації чи її підрозділу ситуаційні фактори ю різними і при розробці
організаційної культури маять бути ретельно визначені та оцінені. У
даному дослідженні ми обмежимось урахуваннѐм спільних факторів длѐ
студентів спеціальності «соціальне забезпеченнѐ» всіх ВНЗ України та
наданнѐм загальних рекомендацій, ѐкі в подальшому потребуять
уточненнѐ на основі проведених на місцѐх досліджень. Ученими різних
країн розроблений потужний та різноманітний інструментарій длѐ
проведеннѐ такого дослідженнѐ у виглѐді опитувальників і листів
спостережень. Як зазначалосѐ раніше, спільними та найвпливовішими
факторами організаційної культури длѐ нашої цільової аудиторії ю
студентський вік, зміна вимог до випускників, особливості взаюмовідносин
між викладачами та студентами та швидка зміна складу колективу.
На основі розуміннѐ мети формуваннѐ та виѐвлених факторів
визначимо основні характеристики бажаної організаційної культури.
Щорічна заміна приблизно 20 % студентського складу вимагаю швидкої
адаптації нових членів колективу, спрощеного донесеннѐ до них
організаційних цінностей. Серед заходів адаптації студентів до
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організаційної культури, за аналогіюя до адаптації працівників на
підприюмствах, можемо рекомендувати проводити програми оріюнтації та
тренінги. Обмежуватисѐ ними не варто, бо вони маять також один
суттювий недолік. Організатори тренінгів представлѐять офіційну точку
зору на організаційну культуру, тобто декларовану культуру замість
реальної. Більш корисноя длѐ новачків завжди ю інформаціѐ із серії «не
длѐ друку». Чим більш наближений до реальності та потреб студента
контекст, у ѐкому передаютьсѐ й засвояютьсѐ інформаціѐ, тим більш
мотивовано буде сприймати його новачок і тим більш важливоя длѐ нього
виѐвитьсѐ отримана інформаціѐ. Саме тому ефективним інструментом
адаптації студентів вважаюмо неформальні групи в соціальних мережах та
на сайті навчального закладу з відгуками та коментарѐми інших студентів,
а також можливістя долучатисѐ до обговореннѐ. Адаптація нових
студентів можна здійснявати також за допомогоя спеціально
розроблених буклетів, інформаційних матеріалів на корпоративних
порталах, дошок оголошень та загальних зборів в актовій залі.
Фактор частої зміни складу колективу також призводить до
поступової втрати цінностей через періодичне оновленнѐ колективу, і тому
вимагаю регулѐрного повтореннѐ заходів із розвитку організаційної
культури. Окрім цього, за короткий проміжок часу студенти нижчих курсів
не встигаять налагодити контакт зі своїми старшими побратимами,
перейнѐти здобутий останніми досвід навчаннѐ та ознайомитись із
взірцѐми поведінки, ѐкі ю обов’ѐзковим компонентом організаційної
культури в організаціѐх з більш сталим складом учасників. У цій ситуації
недостатнім ю розміщеннѐ інформації про кращих студентів спеціальності
на дошках пошани, адже такі дошки не потраплѐять до уваги всіх студентів
та часто зберігаять пам’ѐть про випускників закладу, з ѐкими немаю змоги
поспілкуватись. На нашу думку, ефективним рішеннѐм може бути публічне
визнаннѐ заслуг на спільних длѐ студентів усіх курсів заходах. Ці заходи
можуть охоплявати або всіх студентів (наприклад, збори в актовій залі),
або лише бажаячих. Заходами, що залучаять найбільш активних студентів,
можуть бути *5, 24–28+: нарада, круглий стіл; конференціѐ; «мозковий
штурм»; дискусіѐ; фокус-група; управлінський практикум.
Другим фактором, ѐкий чинить вагомий вплив на організаційну
культуру ВНЗ та маю бути врахованим при розробці її стратегії, ю вікові
особливості цільової аудиторії. Відомо, що «…студентській молоді властиве
почуттѐ нового, сміливість і рішучість, максималізм і творчість» *6, 40+, що
робить її, з одного боку, більш простим об’юктом впливу, а з іншого – більш
складним. Студенти здебільшого легко сприймаять інформація, цінності,
захопляятьсѐ новими видами діѐльності, проѐвлѐять активність та здібність
мислити нестандартно, доводити до кінцѐ справи, до ѐких маять інтерес.
Здавалосѐ б, така аудиторіѐ сама підхопить та почне розповсяджувати
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потрібні цінності, але не все так просто. Якщо навчальний процес та
студентське життѐ в межах вищої школи не надасть студентам можливості
самореалізації повноя міроя, вони знайдуть собі інше джерело захопленнѐ
та сферу докладаннѐ зусиль, втративши інтерес до навчаннѐ. Окрім
можливості проѐвити себе в навчанні, слід запропонувати студентам
виразити свої амбіції у сфері спорту, культури навчального закладу, діѐльності
робочих груп із профільних або допоміжних предметів. У різних навчальних
закладах України користуятьсѐ популѐрністя спортивні секції та змаганнѐ,
спільна зі студентами організаціѐ корпоративних свѐт, конкурси длѐ
виѐвленнѐ талантів тощо. Ще одніюя важливоя особливістя студентського
віку ю вища порівнѐно зі старшоя аудиторіюя залежність від думки
однолітків. З оглѐду на це, можемо зробити висновок, що студент
проѐвлѐтиме більшу лоѐльність до свого навчальногоого закладу за умови
його авторитету серед молоді. Отже, важливим напрѐмом розвитку ОК ю
формуваннѐ бренду навчального закладу, длѐ чого ефективними ю такі
заходи, ѐк реклама та зв’ѐзки з громадськістя.
Аналізуячи вікові особливості студентів, недоцільно обійти увагоя їх
відкритість до всього нового і, ѐк наслідок, інтерес до сучасних «трендів»
майже в всіх сферах життѐ. Длѐ «спілкуваннѐ зі студентами одніюя
мовоя», формуваннѐ в них відчуттѐ довіри та психологічного комфорту в
межах навчального закладу, організаційна культура маю підтримувати ці
«тренди». Длѐ цього можна взѐти приклад з організацій інших сфер
діѐльності, ѐкі обладнуять велопарковки, місцѐ зарѐдки сучасних
електронних пристроїв, сучасні внутрішні засоби масової інформації (ЗМІ)
тощо. Наприклад, очевидно, що в наш час студенти частіше відвідуять
публічні сторінки в соціальних мережах, ніж читаять друковані ЗМІ.
Як було сказано раніше, особливі стосунки студентів із викладачами
також чинѐть значний вплив на поведінку студентів. Основна складність таких
стосунків полѐгаю в тому, що в короткостроковій перспективі викладачі та
студенти нерідко маять протилежні інтереси. Такі відносини особливо
загостряятьсѐ під час оціняваннѐ роботи студентів і за основними ознаками
фактично стаять конфліктними. Організаційна культура визначаю їх
переважний стиль вирішеннѐ, серед ѐких виділѐять *7, 270–273]:
суперництво (прагненнѐ досѐгти задоволеннѐ своїх інтересів на шкоду
іншому), пристосуваннѐ (жертва власними інтересами заради іншого),
компроміс (угода між учасниками конфлікту, досѐгнута шлѐхом взаюмних
поступок), уникненнѐ (відсутність прагненнѐ ѐк до кооперації, так і до
досѐгненнѐ власних цілей), співробітництво (учасники ситуації приходѐть до
альтернативи, що повністя задовольнѐю інтереси обох сторін).
Найефективнішим з цих стилів, ѐк правило, ю співробітництво. Викладач маю
сприйматисѐ студентами не ѐк караячий орган, а ѐк ефективний лідер, ѐкий
захопляю та викликаю внутрішній мотив студента до здобуттѐ знань.
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На нашу думку, організаційна культура також маю базуватисѐ на
цінності уваги до кожної особистості, її проблем та внутрішніх мотивів,
оскільки лядина і сама не завжди здатна висловити та усвідомити істинну
причину своюї незадовільної поведінки. Процес комунікації передбачаю не
тільки передачу інформації, але і її сприйнѐттѐ. Ефективноя комунікаціѐ ю
лише в тому випадку, коли вона вірно інтерпретуютьсѐ адресатом, отже,
длѐ ефективної комунікації та мінімізації конфліктів викладач повинен, у
першу чергу, намагатисѐ зрозуміти внутрішні мотиви студента і не ставити
його у принизливе становище. Прагненнѐ підтримувати самоповагу та
високу самооцінку ю природноя потребоя кожної лядини, проте часто
вона ігноруютьсѐ викладачами різних закладів освіти. Індивід, ѐк правило,
вважаю, що здібності ю головним елементом досѐгненнѐ успіху і що
низький рівень здібностей ю основноя причиноя невдач. Подібна
установка може спровокувати небажану тенденція уникати невдачі, аби
зберегти позитивний імідж, самоповагу та високу самооцінку.
Намагаячись уникнути невдачі, суб’юкт ставить перед собоя або надто
низькі, або надзвичайно високі цілі *8, 197+. Невисокі, надто прості цілі з
більшоя долея вірогідності досѐгаятьсѐ і студент у такий спосіб зберігаю
високу самооцінку. Невиконаннѐ завищених цілей даю підставу студентові
перекладати провину за невдачу на складність завданнѐ і, таким чином,
також не призводить до зниженнѐ самооцінки. В обох випадках викладач
не залишаютьсѐ задоволеним роботоя студента і поступово відносини між
ними загостряятьсѐ. Авторитарний стиль управліннѐ передбачаю в даній
ситуації застосуваннѐ тиску та примусу до студента, ѐкий, у своя чергу,
чинить опір. Вірогідність вирішеннѐ конфлікту з позитивним результатом
длѐ обох сторін у даному випадку мінімальна. Досвідчений педагог,
оріюнтований на визначеннѐ основної глибинної проблеми, зумію
завоявати довіру студента та знайти спосіб з’ѐсувати й вирішити проблему,
тобто підвищити самооцінку студента або сформувати в нього почуттѐ
власної талановитості шлѐхом використаннѐ різних засобів. Отже, вкрай
важливо, щоб оціняваннѐ було справедливим, проте ні в ѐкому разі не
принижувало студента та не нехтувало його особистими проблемами.
Виховну функція організаційної культури можна використати длѐ
формуваннѐ у студентів спеціальності «соціальне забезпеченнѐ» ѐкостей, що
знадоблѐтьсѐ в роботі, а саме стресостійкості та емпатії. Ці ѐкості маять стати
елементом своюрідної «пропаганди» у ВНЗ. Дослідженнѐ стресостійкості,
проведені серед студентів післѐдипломної освіти, показали, що більшість
досліджуваних мали високий рівень особистісної та ситуативної тривожності.
Серед чинників стресу студентами були названі неможливість самореалізації,
незадоволеннѐ досѐгненнѐми в житті, відсутність взаюморозуміннѐ в сім’ї,
недоброзичливий начальник на роботі, недружній колектив тощо *9, 80+.
Автори дослідженнѐ ознайомили студентів із антистресовими методиками:
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психологічними (аутотренінг, медитаціѐ, раціональна терапіѐ), фізичними
(банѐ, сауна, масаж) і біохімічними (ліки, фітотерапіѐ), застосували заходи
підвищеннѐ
стресостійкості:
проективні
методики,
ділові
ігри,
психокорекційна робота, психотерапевтичні вправи *9, 82–83+. Другоя
важливоя ѐкістя майбутніх працівників сфери соціального забезпеченнѐ ю
емпатіѐ. Викладеннѐ знань про емпатія передбачене навчальноя
програмоя педагогічних ВНЗ. Длѐ закріпленнѐ цих знань та формуваннѐ
стійкої звички діѐти відповідним чином фахівцѐми психології рекомендуютьсѐ
застосуваннѐ різних тренінгових засобів *10+: рольові ігри; інтерактивні
методи; тілесно-оріюнтовані та медитативні практики.
Длѐ застосуваннѐ деѐких із перелічених практик необхідна участь
професійних психоаналітиків, тому перелік заходів маю формуватись у
залежності від наѐвних в організації ресурсів, у тому числі й кадрових.
Запропоновані заходи розвитку цінностей організаційної культури
студентів спеціальності «соціальне забезпеченнѐ» подамо у виглѐді
таблиці 1.
Таблицѐ 1
Заходи ОК для студентів спеціальності «соціальне забезпечення»
Фактори ОК
Сфера освіти

Цінності
Знаннѐ

Заходи розвитку цінностей
Відзнака заслуг

Суперечливі
Співробітництво 1. Наданнѐ можливості кожному студенту опанувати
стосунки між викладачів
і навчальний матеріал на доступному длѐ нього рівні,
викладачами студентів
відзнака заслуг.
та студентами
2. Лоѐльне ставленнѐ викладачів до особистих
проблем студента
Студентський Соціальна
1. Формуваннѐ системи різноманітних форм проѐву
вік цільової активність
активності студентів (конференції, спортивні заходи,
аудиторії
студентів
участь в організації свѐт, конкурси, навчальні
проекти).
2. Забезпеченнѐ гнучкості ОК залежно від цінностей
студентів (використаннѐ сучасних внутрішніх ЗМІ,
організаціѐ навчального простору відповідно до
захоплень студентів, коригуваннѐ дрескоду залежно
від молодіжної моди тощо).
3. Розвиток бренду навчального закладу
Швидка зміна Передача
1. Заходи адаптації нових студентів.
складу
досвіду кращих 2. Спільні заходи длѐ студентів різних курсів.
колективу
студентів
3. Формуваннѐ взірців поведінки длѐ наслідуваннѐ.
молодшим
4. Удосконаленнѐ системи внутрішніх комунікацій
курсам
длѐ швидкої транслѐції інформації та цінностей.
5. Створеннѐ системи заходів підтримки ОК
Подальша
Емпатіѐ
1. Ознайомленнѐ студентів з антистресовими
соціальна
Стресостійкість методиками та технікоя застосуваннѐ емпатії.
робота
2. Психотерапевтичні вправи длѐ розвитку емпатії та
випускників
стресостійкості.
3. Ділові ігри та тренінги.
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Через 6–12 місѐців [11, 16] післѐ розробки та впровадженнѐ стратегії
розвитку організаційної культури, важливим длѐ її подальшого
вдосконаленнѐ етапом стратегічного управліннѐ ю оцінка успішності її
реалізації. Алгоритм такої оцінки [12, 86] у більшості випадків вклячаю
шість етапів:
 вибір параметрів оціняваннѐ ефективності стратегії ОК;
 вибір джерел інформації, методів, інструментів оціняваннѐ;
 формуляваннѐ вимог до проведеннѐ оцінки;
 проведеннѐ оцінки реалізації стратегії управліннѐ організаційноя
культуроя;
 аналіз результатів оціняваннѐ;
 прийнѐттѐ рішеннѐ щодо вжиттѐ відповідних заходів.
Серед методів дослідженнѐ організаційної культури найпростішим
длѐ студентів ВНЗ, на нашу думку, ю анонімне опитуваннѐ, ѐке може
здійсняватись ѐк за допомогоя друкованих анкет, так і через сайт або
соціальні мережі. За результатами дослідженнѐ можна зробити висновки
щодо ефективності стратегії розвитку організаційної культури, виѐвити її
слабкі місцѐ, недоліки та розробити план коригувальнх заходів.
Висновки. З наведеного вище матеріалу видно, що організаційна
культура чинить істотний вплив на навчальний процес студентів спеціальності
«соціальне забезпеченнѐ» і за умови цілеспрѐмованого формуваннѐ маю
великий потенціал длѐ полегшеннѐ та підвищеннѐ ефективності навчаннѐ
студентів, сприѐю розвиткові в них необхідних ѐкостей, зокрема емпатії та
стресостійкості. Порівнѐно з культуроя організацій інших сфер діѐльності ОК
ВНЗ маю такі особливості: швидка зміна складу колективу, студентський вік
цільової аудиторії, суперечливі стосунки між викладачами і студентами, а у
випадку зі студентами спеціальності «соціальне забезпеченнѐ» – ще і
необхідність вихованнѐ емпатії та стресостійкості длѐ подальшої роботи в
сфері соціального забезпеченнѐ. Урахуваннѐ цих особливостей даю змогу
сформулявати цінності ОК та спланувати заходи їх розвитку. Управліннѐ
організаційноя культуроя ВНЗ ю складним та безперервним процесом, ѐкий,
крім вищезазначених, вклячаю також такі етапи, ѐк дослідженнѐ ситуаційних
чинників ОК конкретної організації або колективу, оцінку успішності реалізації
стратегії ОК.
Перспективи подальших наукових розвідок. Розглѐнута в даній статті
проблема потребую подальшого поглибленого аналізу, апробації рекомендацій статті в реальних умовах та проведеннѐ досліджень серед студентів.
Результати таких досліджень можуть бути використані в науковій діѐльності.
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РЕЗЮМЕ
Балыка Елена, Полянычко Анжела. Организационнаѐ культура студентов
специальности «социальное обеспечение».
Цель: разработка общих рекомендаций по формирования организационной
культуры в высших учебных заведениѐх Украины на специальности «социальное
обеспечение». Методы исследований: теоретическое обобщение, систематизациѐ,
классификационно-аналитический. Результаты. Организационнаѐ культура
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студентов специальности «социальное обеспечение» характеризуетсѐ следуящими
особенностѐми: быстраѐ смена состава коллектива, студенческий возраст целевой
аудитории, противоречивые отношениѐ между преподавателѐми и студентами,
дальнейшаѐ работа с социально незащищенными слоѐми населениѐ. Исходѐ из этих
особенностей предлагаем следуящие основные ценности организационной
культуры: знаниѐ, сотрудничество преподавателей и студентов, социальнаѐ
активность студентов, передача опыта лучших студентов младшим курсам,
эмпатии, стрессоустойчивость. Выводы. Управление организационной культурой
студентов специальности «социальное обеспечение» способно повысить
лоѐльность студентов к университету, их мотивация к обучения и воспитать в
них необходимые длѐ дальнейшей работы качества.
Ключевые слова: организационнаѐ культура, ценности, эмпатиѐ,
стрессоустойчивость, возрастные особенности студентов, внутренние средства
массовой информации, конфликт, социально незащищенные слои населениѐ.

SUMMARY
Balyka Elena, Polyanychko Anzhela. Organizational culture of students of the
specialty “Social security”.
Objective: to develop general recommendations on the formation of organizational
culture in higher education institutions of Ukraine on the specialty “Social security”. Methods
of research: theoretical generalization, systematization, classification-analytical. Results. The
organizational culture of the students of the specialty “Social security” is characterized by the
following features: rapid change in the composition of the staff, student age of the target
audience, contradictory relationships between teachers and students, further work with the
socially unprotected layers of the population. Proceeding from these features we offer the
following basic values of organizational culture: knowledge, cooperation of teachers and
students, social activity of students, transfer of experience of the best students to junior
courses, empathy, and stress resistance. For translation of these pivotal values we should
recommend the following: friendly interrelation between teachers and students,
diversification of student activity, culture flexibility, development of educational unity brand,
new students adaptation, common events for students of different years, formation of
desirable model of behavior, development of internal communication system, providing
interactive forms of learning, including role plays, trainings, group discussion etc. It is
significant to provide regular evaluation of organizational culture at the university.
Evaluation technique is elaborated in the article, taking into consideration specifics of
educational unity. In particular it includes selection of parameters for assessing the
effectiveness of the strategy of the organizational culture, selection of sources of
information, methods, evaluation tools, formulation of requirements for evaluation,
evaluation of the implementation of the organizational culture management strategy,
analysis of the evaluation results, making decisions on taking appropriate measures.
Conclusion. Management of the organizational culture of students of the specialty
“Social security” can increase the students’ loyalty to the university, their motivation to study
and educate them for the necessary quality work.
Key words: оrganizational culture, values, empathy, stress, age characteristics of
students, internal media, conflict, socially unprotected layers of the population.
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ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ВАРІАТИВНИХ МОДУЛІВ У ПРОЦЕСІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
На основі вивченнѐ психолого-педагогічних і методичних праць, практичного
досвіду підготовки майбутніх учителів фізичної культури автором розроблено та
обґрунтовано структурно-функціональну модель підготовки майбутніх учителів
фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діѐльності. У
структурі розробленої моделі виокремляюмо п’ѐть блоків: суб’юктний, цільовий,
змістовий, організаційний, діагностично-результативний. Перспективним вважаюмо
вдосконаленнѐ навчально-методичного забезпеченнѐ фахової підготовки майбутніх
учителів фізичної культури до означеного виду діѐльності відповідно до вимог діячої
навчальної програми з фізичної культури в закладах загальної середньої освіти.
Ключові слова: модель підготовки, майбутні вчителі фізичної культури,
варіативні модулі, професійна діѐльність, навчальна програма.

Постановка проблеми. Принципові зміни розвитку суспільства в
Україні, перехід української освіти на ювропейські стандарти обумовляять
зростаннѐ важливості педагогічної праці вчителѐ фізичної культури ѐк
фахівцѐ компетентного, творчого та активного, ѐкий на високому рівні
володію новітніми технологіѐми й методиками навчаннѐ, та спроможного
здійснявати освітня діѐльність із урахуваннѐм сучасних вимог і стандартів.
Водночас сучасні умови системи фізичного вихованнѐ в закладах
загальної середньої освіти, перехід на модульне вивченнѐ різних видів
спорту, згідно з оновленоя навчальноя програмоя з фізичної культури
длѐ учнів 1 – 11 класів, розширяю можливість фізичного вдосконаленнѐ
школѐрів, їх різнобічної фізичної підготовки, даю можливість відбору
учнѐми варіативних модулів. Тому вчитель фізичної культури сучасної
школи повинен мати необхідну професійну підготовку длѐ реалізації ціюї
програми, а саме варіативної частини, у процесі професійної діѐльності.
Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ специфіки загальних
теоретико-методичних основ підготовки вчителів фізичної культури
проаналізовано в дослідженнѐх Т. Дереки (2017) *1+, Л. Іванової (2013) *2+,
Н. Степанченко (2017) *6+, Л. Сущенко (2003) *7+, О. Тимошенко (2008) *8+,
Б. Шиѐна (1997) *10+ та інших.
Різні аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури
розглѐдаятьсѐ у вітчизнѐних та зарубіжних наукових дослідженнѐх.
26

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 7 (71)

Зокрема, це такі клячові питаннѐ: ѐкість професійної підготовки майбутніх
учителів фізичної культури (І. Верхоглѐд, Н. Юрченко), формуваннѐ
педагогічних здібностей майбутніх учителів фізичної культури (В. Яловик,
Б. Шиѐн), професійна підготовка майбутнього вчителѐ фізичного вихованнѐ
на основі модульно-рейтингової технології навчаннѐ (А. Чорноштан),
підготовка майбутнього вчителѐ фізичної культури в умовах профільного
навчаннѐ (М. Батищева, О. Котова, Т. Ротерс), досѐгненнѐ професійнопедагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури
(І. Максимчук, В. Огульчанський), інформатизаціѐ технології навчаннѐ у
процесі підготовки майбутнього вчителѐ фізичної культури (О. Гуменна),
шлѐхи оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної
культури (О. Тимошенко), професійна підготовка майбутніх учителів
фізичної культури до роботи з учнѐми з відхиленнѐми у стані здоров’ѐ
(Л. Іванова), підготовка майбутнього вчителѐ фізичної культури до
патріотичного вихованнѐ старшокласників (А. Леоненко).
Надзвичайну цінність також становлѐть наукові розвідки, у ѐких
обґрунтовано доцільність та ефективність моделяваннѐ у професійній
підготовці фахівців фізичного вихованнѐ (Н. Волкова, Р. Гуревич, Т. Дерека,
Г. Куртова, В. Краювський, Р. Масляк, В. Сластьонін, Н. Степанченко та інших).
Мета статті. Теоретично обґрунтувати модель підготовки майбутніх
учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі
професійної діѐльності.
Методи дослідження: аналіз наукових джерел, узагальненнѐ
результатів розвідок окремих авторів.
Виклад основного матеріалу. В. Краювський у посібнику «Методологиѐ
педагогического исследованиѐ» визначаю, що модель відображаю та
відтворяю в більш простому, примітивному виглѐді структуру, властивості,
взаюмозв’ѐзки й відносини між елементами досліджуваної системи (об’юкта
або ѐвища). Модель ю фіксованим об’юднаннѐм елементів і передбачаю таке
структуруваннѐ, що відображаю важливі внутрішні зв’ѐзки реальності *3,
с. 134+. Понѐттѐ модель пов’ѐзуять із методом моделяваннѐ. Метод
моделяваннѐ забезпечую вибір оптимальних способів вирішеннѐ проблеми,
передаю динаміку розвитку визначених властивостей, передбачаю зміну
способів педагогічного впливу відповідно до зміни об’юкта навчаннѐ, даю
змогу аналізувати не лише перебіг навчального процесу, його розвиток, а й
умови, у ѐких він відбудовуютьсѐ. Моделявати – означаю створявати зразки
нових освітніх систем і процесів, на основі ѐких можна пізнавати складні
соціально-педагогічні ѐвища, долати негативні виклики, знаходити їм
протидія *6, с. 629+. Педагогічне моделяваннѐ ‒ це поюднаннѐ емпіричних і
теоретичних досліджень, узагальненнѐ освітніх практик, на основі ѐких
формуютьсѐ, збагачуютьсѐ й розвиваютьсѐ, визначаютьсѐ потребами і
проблемами модель педагогічної діѐльності.
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Аналіз психолого-педагогічних і методичних праць, практичний
досвід підготовки майбутніх учителів фізичної культури сприѐли
розроблення структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх
учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі
професійної діѐльності.
У процесі розробленнѐ моделі було враховано:
‒ вимоги щодо організації начального процесу підготовки майбутніх
учителів фізичної культури, що висуваю сучасна педагогічна наука;
‒ сучасні вимоги до готовності вчителѐ фізичної культури до
реалізації варіативних модулів у процесі професійної діѐльності.
У структурі розробленої моделі виокремляюмо п’ѐть блоків:
суб’юктний, цільовий, змістовий, організаційний, діагностичнорезультативний (рис. 1).
До суб’юктного блоку належить взаюмодіѐ суб’юктів педагогічної
діѐльності: викладач вищого навчального закладу ‒ майбутній учитель
фізичної культури (студент) – учитель фізичної культури закладу загальної
середньої освіти. Взаюмодіѐ суб’юктів педагогічної діѐльності спрѐмована
на особистість здобувача освіти закладу загальної середньої освіти.
До цільового блоку належать: мета, завданнѐ, методологічні підходи,
принципи професійної підготовки. Метоя ю підготовка майбутніх учителів
фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної
діѐльності. Мета – це основний компонент всього подальшого
моделяваннѐ, ѐкому підпорѐдковуятьсѐ решта компонентів моделі.
Завданнѐ – сформувати мотиваційний, теоретичний, діювий компоненти
готовності майбутніх учителів фізичної культури до реалізації варіативних
модулів у процесі професійної діѐльності.
Концептуальну
основу
розробленої
моделі
складаять:
особистістно-оріюнтований, аксіологічний, системний та діѐльнісний
підходи.
Вибір особистісно-оріюнтованого підходу в підготовці майбутніх
учителів фізичної культури обґрунтовано тим, що особистісно-оріюнтоване
навчаннѐ маю на меті: розвивати індивідуальні пізнавальні здібності
кожного студента, допомогти їм пізнати себе, самовизначитисѐ та
самореалізуватисѐ. При цьому навчальний матеріал виступаю вже не ѐк
сама ціль, а ѐк засіб, що створяю умови длѐ повноцінного виѐвленнѐ й
розвитку особистісних здібностей у процесі підготовки майбутніх учителів
фізичної культури до реалізації варіативних модулів.
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Рис. 1. Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх учителів фізичної
культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діѐльності
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Як наголошую В. Лозова, «лядина розглѐдаютьсѐ ѐк найвища цінність
суспільства й мета його розвитку. Taкi цінності, ѐк життѐ, здоров’ѐ, лябов,
освіта, працѐ, мир, краса, Батьківщина, завжди привертали увагу лядей у
різні часи. Моральні, естетичні, економічні, екологічні та інші цінності
характеризуять особистість, а їх розвиток – основне завданнѐ
гуманістичної педагогіки» *4, с. 15+. Тому необхідним у підготовці вчителѐ
фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної
діѐльності ю аксіологічний підхід, ѐкий дозволѐю вивчати ѐвища з точки зору
виѐвленнѐ їх можливостей задовольнѐти потреби студента, розв’ѐзувати
завданнѐ гуманізації суспільства.
Системний пiдxiд у підготовці вчителѐ фізичної культури до
означеного виду діѐльності розглѐдаютьсѐ нами ѐк система, у ѐкій усі
компоненти структури готовності взаюмозв’ѐзані й взаюмозалежні. Такий
підхід передбачаю, що відносно самостійні компоненти системи підготовки
розглѐдаятьсѐ не ізольовано, а в їх взаюмозв’ѐзку. На наш поглѐд,
системний підхід сприѐю значному підвищення ефективності педагогічного
процесу й дозволѐю виѐвлѐти загальні системні властивості та ѐкісні
характеристики окремих компонентів. Діѐльнісний підхід у підготовці
майбутнього вчителѐ фізичної культури до реалізації варіативних модулів у
процесі професійної діѐльності – це спрѐмованість освітнього процесу на
розвиток клячових компетентностей, умінь студента, застосуваннѐ
теоретичних знань на практиці, формуваннѐ здібностей до самоосвіти,
успішну інтеграція в професійну самореалізація.
Варто зазначити, що підготовка майбутніх учителів фізичної культури
до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діѐльності
залежить від доцільного використаннѐ обґрунтованих і перевірених
практикоя загальнодидактичних і специфічних принципів навчаннѐ за
умов системного їх використаннѐ, оскільки всі принципи тісно
взаюмопов’ѐзані й описуять цілісний процес.
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до реалізації
варіативних модулів у процесі професійної діѐльності можлива за умов, що
всі факти, положеннѐ і закони, що вивчаятьсѐ повинні бути науково
правильними. Зважаячи на це, принцип науковості в підготовці майбутніх
учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі
професійної діѐльності передбачаю вивченнѐ системи важливих наукових
положень і використаннѐ в навчанні методів, близьких до теорії й
методики фізичного вихованнѐ. Принцип свідомості і активності
визначаю головне спрѐмуваннѐ та управліннѐ пізнавальноя діѐльністя
майбутніх учителів фізичної культури. Свідоме засвоюннѐ мети і завдань
навчальних дисциплін, значеннѐ їх використаннѐ у процесі професійної
діѐльності, контроль і самоконтроль активізуять пізнавальну діѐльність,
позитивне ставленнѐ й інтерес до навчаннѐ та використаннѐ на практиці
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засвоюного матеріалу. Принцип системності й послідовності в підготовці
майбутніх учителів фізичної культури до означеного виду діѐльності,
зоріюнтований на системне і послідовне вивченнѐ навчального матеріалу,
ведучи студентів від простого відтвореннѐ до творчих дій із вивченим
матеріалом. Принцип міцності засвоюннѐ знань, умінь і навичок
спрѐмований на свідоме і ґрунтовне засвоюннѐ теоретичних знань,
практичних умінь, методичних та організаційних навичок, необхідних длѐ
реалізації варіативних модулів у процесі професійної діѐльності, а також
набуттѐ практичного досвіду із усіх видів педагогічної діѐльності майбутніх
учителів фізичної культури. Реалізаціѐ принципу доступності передбачаю
відповідність змісту, форм і методів майбутніх учителів фізичної культури
рівня їх попередньої теоретичної, практичної й рухової підготовки до
реалізації варіативних модулів у процесі професійної діѐльності. Принцип
індивідуального підходу в підготовці майбутніх учителів фізичної культури
до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діѐльності даю
змогу в умовах колективної навчальної діѐльності кожному студенту
оволодівати навчальним матеріалом по-своюму, зважаячи на рівень
розвитку знань і вмінь, пізнавальної та практичної самостійності, інтересів,
волі, працездатності. Важливу роль серед загально педагогічних принципів
відіграю принцип наочності. Через зоровий аналізатор студенти швидше
сприймаять, опановуять і запам’ѐтовуять новий навчальний матеріал.
Наочність у формуванні готовності майбутніх учителів фізичної культури ю
вкрай важливоя длѐ опануваннѐ методом показу при реалізації
варіативних модулів у процесі професійної діѐльності.
Важливоя особливістя навчального процесу в закладі вищої освіти ю
те, що процес викладаннѐ спрѐмований на професіоналізація. Тому ми
передбачаюмо дотриманнѐ специфічних принципів навчаннѐ. Принцип
органічної юдності теоретичної і практичної підготовки ґрунтуютьсѐ на
положенні про юдність теорії і практики. Майбутній учитель фізичної
культури, ѐкий у процесі професійної підготовки оволодів інтелектуальними,
науковими і професійними навичками здатний творчо втілявати набуті
знаннѐ в практику. Варто звернути увагу на значущість принципу врахуваннѐ
особистих можливостей студентів. Це усвідомленнѐ викладачем того, що
кожен студент ю неповторноя особистістя зі своїми здібностѐми й
можливостѐми, тому необхідно розкривати творчі сили майбутніх учителів
фізичної культури. Принцип взаюмодії викладача і студента в навчальному
процесі передбачаю необхідність із повагоя, принципово і вимогливо
ставитисѐ до майбутніх учителів фізичної культури, розвивати їх ініціативу і
самостійність, проѐвлѐти емпатія, надавати необхідну педагогічну підтримку.
У своя чергу, студенти повинні активно й зацікавлено ставитисѐ до
навчального процесу, професійно вирішувати завданнѐ під час педагогічної
практики. Важливим чинником ю реалізаціѐ принципу професійної
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спрѐмованості навчально-пізнавальної діѐльності майбутніх учителів
фізичної культури. Реалізаціѐ цього принципу передбачаю прагненнѐ надати
процесу навчаннѐ професійної спрѐмованості, формуваннѐ професійно
значущих ѐкостей особистості й розвиток фахових здібностей майбутніх
учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі
професійної діѐльності.
На підставі узагальненнѐ результатів розвідок учених, ѐкі досліджували
різні сторони професійної готовності вчителѐ (І. Зѐзян, Н. Кузьміна,
В. Сластьонін та ін.), зокрема вчителѐ фізичної культури (О. Антоненко,
М. Батищева, М. Крамченкова, Т. Ротерс, Б. Шиѐн та ін.) ми зробили
висновок, що готовність майбутніх учителів фізичної культури до реалізації
варіативних модулів у процесі професійної діѐльності складаютьсѐ з трьох
структурних компонентів: мотиваційного, теоретичного, діювого.
Мотиваційний компонент виражаю усвідомлене ставленнѐ вчителѐ
фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної
діѐльності. Цей компонент ю стрижнем, навколо ѐкого конструяятьсѐ основні
ѐкості вчителѐ фізичної культури ѐк професіонала, оскільки від того, ѐким
чином мотивую вчитель фізичної культури своя готовність до професійної
діѐльності, залежить характер його участі в навчальних процесах, досѐгненнѐ
результатів у навчанні й вихованні учнів. Мотиваціюя діѐльності учителів
фізичної культури можуть бути пізнавальний інтерес, уміннѐ діагностувати й
коригувати власну професійну діѐльність, оцінявати педагогічний досвід у
галузі викладаннѐ варіативних модулів з метоя професійного
самовдосконаленнѐ, саморозвитку і саморозкриттѐ. Позитивну мотивація
вчителѐ фізичної культури до реалізації варіативних модулів професійної
діѐльності засвідчую задоволеннѐ таких його особистісних та професійних
потреб, ѐк створеннѐ й застосуваннѐ нового, здатність до креативності,
підвищеннѐ педагогічної майстерності, подоланнѐ професійних труднощів.
Наѐвність мотивів активізуять проѐв інших компонентів структури
готовності майбутнього вчителѐ фізичної культури до реалізації
варіативних модулів у професійній діѐльності.
Теоретичний компонент структури готовності об’юдную сукупність
теоретичних положень, що забезпечуять професійну готовність майбутніх
учителів фізичної культури до реалізації засобів фізичної культури в
загальноосвітніх навчальних закладах з урахуваннѐм сучасних вимог діячої
навчальної програми «Фізична культура. 1‒11 класи». Цей компонент ю
результатом пізнавальної діѐльності. Його характеризуять обсѐг знань
(ширина, глибина, системність).
Діювий компонент виѐвлѐютьсѐ в реалізації педагогічних здібностей,
володінні вчителем фізичної культури педагогічними вміннѐми *9+,
руховими вміннѐми та навичками [5], здатності демонструваннѐ власної
хореографічно-виконавської культури, а також у відповідній фізичній
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підготовленості длѐ реалізації засобів варіативних модулів діячої
програми з фізичної культури «Фізична культура. 1‒4 класи», «Фізична
культура. 5‒11 класи» у професійній діѐльності.
Отже, особливості професійної діѐльності майбутнього вчителѐ
фізичної культури вимагаять досѐгти високого рівнѐ методичної
підготовки, знати, вміти ѐкісно і точно виконувати різні фізичні вправи
відповідно до варіативних модулів навчальної програми закладів загальної
середньої освіти.
Змістовий блок моделі підготовки майбутніх учителів фізичної
культури передбачав розробку та запровадженнѐ спецкурсу «Основи
хореографії», заміну дисципліни професійної підготовки «Оздоровчий
фітнес з методикоя викладаннѐ» на дисципліну «Теоріѐ і методика
викладаннѐ аеробіки»; збагаченнѐ змісту навчально-методичних
комплексів з дисциплін професійної підготовки (дисципліни «Музичноритмічне вихованнѐ», «Теоріѐ та методика фізичного вихованнѐ», «Основи
професійної майстерності») і вибіркової навчальної дисципліни «Нові
технології у фізичному вихованні» додатковими розділами й темами.
До організаційного блоку належать: форми організації навчального
процесу у закладах вищої освіти, методи й засоби підготовки майбутніх
учителів фізичної культури.
Навчальний процес у Навчально-науковому інституті фізичної
культури Сумського державного педагогічного університету імені
А. С. Макаренка, згідно з положеннѐм про організація навчального
процесу в закладах вищої освіти, здійсняютьсѐ в таких формах: навчальні
занѐттѐ, виконаннѐ індивідуальних завдань, самостійна робота студентів,
практична підготовка, контрольні заходи.
Основоя освітнього процесу в Навчально-науковому інституті
фізичної культури ю самостійна робота студентів. Самоосвітнѐ діѐльність
розглѐдаютьсѐ ѐк сукупність кількох «само»: самооцінка – уміннѐ оцінити
свої можливості; самооблік – уміннѐ брати до уваги особистісні ѐкості;
самоорганізаціѐ – уміннѐ знайти джерело пізнаннѐ й адекватні своїм
можливостѐм форми самоосвіти, планувати діѐльність та впорѐдковувати
робоче місце; самореалізаціѐ – реалізаціѐ особистістя своїх можливостей;
самокритичність – уміннѐ критично оцінявати достоїнства та недоліки
своюї роботи; самоконтроль – здатність контролявати своя діѐльність.
Навчаннѐ в Навчально-науковому інституті фізичної культури
Сумського педагогічного університету імені А. С. Макаренка будуютьсѐ так,
що вивченнѐ дисциплін циклу загальної, професійної і вибіркової
підготовки поюднуютьсѐ з практичноя підготовкоя студентів, основноя
формоя організації ѐкої ю педагогічна практика.
Формоя позааудиторної роботи в процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у Навчально33
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науковому інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка ю організаціѐ фітнес-студії «Танцявальна
аеробіка». Діѐльність фітнес-студії «Танцявальна аеробіка» ю логічним продовженнѐм аудиторних занѐть і проходить паралельно з ними, допомагаю
студентам успішно навчатисѐ, розвиваю ініціативу, сприѐю розумовому, фізичному, естетичному виховання та спрѐмовую їх активність та творчу діѐльність.
Застосовувалисѐ такі методи роботи зі студентами: конференції,
лекції, інтегровані лекції, відкриті практичні занѐттѐ, семінари з участя
вчителів фізичної культури та учнів загальноосвітніх шкіл і засоби:
підготовка доповідей за темами рефератів, підготовка мультимедійних
презентацій, звітів, виконаннѐ різноманітних фізичних, хореографічних,
танцявальних вправ і композицій. Длѐ реалізації засобів і методів роботи
зі студентами застосовувались індивідуальна і колективна форми
організації освітнього процесу. Результатом професійної готовності
майбутніх учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів ю
успішне проходженнѐ педагогічної практики.
Діагностично-результативний блок моделі відображаю оціняваннѐ
результатів підготовки майбутніх учителів фізичної культури до реалізації
варіативних модулів у процесі професійної діѐльності та охопляю
компоненти (мотиваційний, теоретичний, діювий) з відповідними
критеріѐми і показниками, що характеризуять три рівні сформованості:
низький, середній, високий.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На основі
вивченнѐ психолого-педагогічних і методичних праць, практичного досвіду
підготовки майбутніх учителів фізичної культури, автором розроблено та
обґрунтовано структурно-функціональну модель підготовки майбутніх
учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі
професійної діѐльності. Перспективним вважаюмо удосконаленнѐ навчальнометодичного забезпеченнѐ фахової підготовки майбутніх учителів фізичної
культури до означеного виду діѐльності відповідно до вимог діячої навчальної програми з фізичної культури в закладах загальної середньої освіти.
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РЕЗЮМЕ
Бермудес Диана. Обоснование модели подготовки будущих учителей
физической культуры к реализации вариативных модулей в процессе деѐтельности.
На основе изучениѐ психолого-педагогической и методической литературы,
практического опыта подготовки будущих учителей физической культуры,
автором разработана и обоснована структурно-функциональнаѐ модель
подготовки будущих учителей физической культуры к реализации вариативных
модулей в процессе профессиональной деѐтельности. В структуре разработанной
модели выделѐем пѐть блоков: субъектный, целевой, содержательный,
организационный, диагностически-результативный. Перспективным считаем
усовершенствование
учебно-методического
обеспечениѐ
профессиональной
подготовки будущих учителей физической культуры к определённому виду
деѐтельности соответственно требованиѐм действуящей учебной программы по
физической культуре в заведениѐх общего среднего образованиѐ.
Ключевые слова: модель подготовки, будущие учителѐ физической культуры,
вариативные модули, профессиональнаѐ деѐтельность, учебнаѐ программа.
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SUMMARY
Bermudes Diana. Substantiation of model of training of the future physical education
teachers for implementation of the variant modules in the process of professional activity.
The purpose of the article is to substantiate theoretically the model of training of the
future physical education teachers for the implementation of variant modules in the process
of professional activity.
Research methods: analysis of scientific sources, generalization of the results of
investigations by individual authors. In the structure of the developed model we distinguish five
blocks, they are: subject, target, content, organizational, diagnostic-productive. The subject block
includes the interaction of pedagogical activity subjects: a teacher of a higher education
institution – a future physical training teacher (student) – a physical training teacher of general
secondary education institution. Interaction of pedagogical activity subjects is directed at the
pupil who studies at the general secondary education institution. The target block includes:
purpose, tasks, methodological approaches, principles of professional training. A content block of
model of training of the future physical education teachers implies the introduction of a special
course “Fundamentals of choreography”, discipline of professional training “Theory and
methodology of teaching aerobics”; enrichment of educational-methodological complexes
content in the disciplines of professional and selective training with additional sections and
themes. The organizational block includes: forms of educational process organization in
institutions of higher education, methods and means of training of the future physical education
teacher. The diagnostic-productive block of the model reflects the results of evaluation of the
future physical education teacher for the implementation of the variant modules in the process of
professional activity and covers the components (motivational, theoretical, effective) with the
corresponding criteria and indicators characterizing three levels of formation: low, medium, high.
Conclusions and perspectives of further research. On the basis of the study of psychoeducational and methodological works, practical experience in training of the future physical
education teachers, the author developed and substantiated the structural-functional model of
training of the future physical education teacher for the implementation of variant modules in
the process of professional activity. The improvement of the methodological provision of
professional training of the future physical education teachers to the specified type of activity
must be in accordance with the requirements of the current curriculum on physical education in
institutions of general secondary education. We consider it to be perspective.
Key words:model of training, future physical education teachers, variant modules,
professional activity, curriculum.
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FORMATION OF INTERNET COMMUNICATION CULTURE OF STUDENTS
AS A PART OF THE CULTURE OF BUSINESS COMMUNICATION
Метоя статті ю визначеннѐ шлѐхів формуваннѐ культури Інтернетспілкуваннѐ студентів. У статті використано такі методи дослідженнѐ, ѐк аналіз,
порівнѐннѐ й узагальненнѐ наукової літератури. У результаті дослідженнѐ
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виокремлено засоби ділового спілкуваннѐ комп’ятерної мережі Інтернет, подані
рекомендації щодо їх застосуваннѐ. Практичні результати дослідженнѐ можуть
бути використані у процесі викладаннѐ дисциплін, застосовуватисѐ при написанні
методичної
літератури,
курсових,
дипломних,
магістерських
робіт,
використовуватисѐ в дистанційному навчанні, на курсах підвищеннѐ кваліфікації, у
післѐдипломній педагогічній освіті. Набули подальшого розвитку ідеї про методи й
форми формуваннѐ Інтернет-культури студентів.
Ключові слова: комунікаціѐ, спілкуваннѐ, ділове спілкуваннѐ, культура ділового
спілкуваннѐ, Інтернет-культура, Інтернет-спілкуваннѐ, Інтернет-середовище,
засоби Інтернет-спілкуваннѐ.

Introduction. Transformation in the economic, social, and cultural
sectors of society requires changes in the system of professional training of
specialists in higher education institutions. The main national requirements for
the level of professional training are reflected in the Laws of Ukraine “On
Education”, “On Higher Education”, the Decree of the President of Ukraine “On
Measures to Ensure the Priority Development of Education in Ukraine”, the
National Doctrine of Education Development, the National Strategy for the
Development of Education in Ukraine on 2012–2021, normative documents of
the Ministry of Education and Sciences of Ukraine.
Competitiveness of the future specialists depends on the quality of
mastering modern knowledge, the ability to think and act in the new market
conditions and formation of their professional culture, among which important
place occupies such component as the culture of business communication.
Thereby, the necessity of qualitative preparation of students for
professional activity, which is usually communicative in nature, is actualized.
Communication enables each specialist to identify himself as a person capable
of professional activity, interpersonal understanding, enrichment of spiritual
world perception. Ability to communicate, achieve mutual understanding in the
process of performing professional functions is the basis of the work
effectiveness in situations of business communication. Any professional activity
involves effective linguistic, socio-cultural interaction, adaptation to changes in
external and internal circumstances.
At the same time, the professional training of students depends on the global
informatization of society, which requires a thorough knowledge of business
communication in the context of the introduction of information technology with
widespread use of the Internet. Internet communication tools allow the use of
relevant software products (expert systems, automated environments, databases,
etc.) to prepare for business communication with partners. They considerably
expand the analytical capabilities of the future specialists, increase the efficiency of
making informed decisions. The volume of professional information increases with
the increase of the information volume in general.
The formation of a culture of business communication will serve as the
basis for cultural self-perfection of the individual in further professional
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activities. The solution of this problem requires revision, search, justification,
development and introduction of new approaches to shaping the culture of
business communication of the future specialists.
Aim of the study is to determine the ways of forming a culture of
Internet communication as a component of the culture of students business
communication.
According to the purpose of the article, the following tasks are set: to
find out the essence of the concepts of “communication”, “business
communication”, “culture of business communication”, “culture of Internet
communication”; to carry out the analysis of scientific literature on the
problem; determine the ways of forming the Internet communication of
students in higher educational establishments.
Research methods. To solve the tasks, the complex of such research
methods was used: analysis, comparison and generalization of scientific
literature – in order to determine the ways of the culture of business
communication of the future specialists.
Analysis of relevant research. The multidimensional nature of
communication is the subject of scientific research in several areas:
pedagogical (V. Andrieiev, M. Berezovin, A. Verbitskyi, V. Hrekhnhov, I. Zymnia,
V. Kan-Kalik, M. Kahan, O. Korniiaka, O. Leontiev, V. Melnyk, A. Mudryk, et al.),
linguistic (E. Vereshchahin, V. Kostomarov, V. Kolesov, Y. Rozhdestvenskyi),
psychological (B. Ananiiev, H. Andrieieva, I. Zymnia, A. Leontiev, B. Lomov,
B. Parihin, A. Petrovskyi, M. Stankin, M. Yaroshevskyi), philosophical (L. Buieva,
V. Panfiorova, et al.), sociological (V. Andrushchenko, S. Borisnev,
A. Zolotniakova, V. Krisko, V. Konetska, O. Rezaiev, et al.).
For a more comprehensive and detailed analysis of the phenomenon of
“communication”, we will analyze the content of the given category.
Let’s consider the content of communication from the pedagogical
direction as the main means of realizing pedagogical tasks of professional
training. Pedagogical communication in an education institution has a certain
structure that corresponds to the general logic of the pedagogical process and
at the same time includes elements of socially oriented and person-oriented
types of communication. Communication in a higher education institution can
be imagined as a type of communication that is characterized by a special
purpose, means and techniques.
Thus, pedagogical communication is a process of solving a multitude of
communicative pedagogical tasks, problems, which adds to the communicative
structure of professional activity a heuristic character.
From a linguistic point of view communication is defined as “an act or a
fact of communication” *25, 195+. Communication is a symbolic (mediated by
signs) interaction of people (the author and recipient of a sign-message), a play
aimed at the unity and the sameness of the signs: terms, concepts, etc.
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As a means of communication, a variety of symbolic systems is used: a
natural language with different jargon; the language of literature, art; artificial
languages of mathematics, computer science and other sciences; drawings,
graphs; sign language, facial expressions, etc. In real communication there is a
series of simultaneous processes and accordingly there is a number of
regularities: cybernetic, social, psychological, logical.
From the point of view of psychological content, interaction, carried out in
the form of communication, is a condition of any human activity – namely the
person with his/her goals, emotions, limited cognitive abilities, which is influenced
by a variety of external factors. B. Ananiev notes that “communication is a
compulsory component of labor, learning and all other activities that involve the
interaction of people, it is a condition without which it is impossible to know the
reality, the formation of the emotional response to this reality and based on this
cognition and emotional attitude, behavior in this reality” *2, 21+.
From the point of view of philosophical content, communication is the
exchange of activity, information, experience, abilities, skills, as well as the
results of activities.
In terms of sociological content, communication is a social and personal
orientation process in which not only personal relationships are implemented,
but also social status settings.
To separate problems of forming business communication are dedicated
several studies by I. Andrieiev, N. Haskova, N. Hromova, M. Koltunova,
F. Kuzina, V. Pankratov, N. Tvorohova et al.
The analysis of scientific sources shows that the problem of business
communication is mainly considered in the context of professional activity. We
believe that business communication occurs between people in the process of
performing professional activity, which in turn is reflected in communication and
imposes certain imprints on it. Therefore, consideration of the concept of “business
communication” is appropriate in the context of specific professional activities.
Results. In order to determine the essence of business communication of
the future specialists let’s turn to the works of those authors who had found
out the general features of business communication.
“Business communication is the process of establishing and developing
contacts between people, which is generated by the needs of their joint
activities. The content of business communication is the exchange of
information and experience, which involves achieving a certain goal and solving
a specific problem”, – states I. Aminov [1, 12].
According to H. Borozdina, “business communication is a process of
interconnection and interaction, in which happens the exchange of activity,
information, experience, which involves the achievement of a certain result,
the solution of specific problems or the realization of a certain goal” *5, 56+.
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The expression “business communication» is official and to some extent
conditional. Business communication involves office contact with feedback. The
main purpose of business communication is to obtain the necessary business
information”, – claim L. Vlasov and V. Semenovska [6, 6].
“Business communication is directly related to the work, its organization
and the effective functioning of technological, managerial, economic and sociopsychological systems of the enterprise”, – emphasizes I. Hichan [8, 8].
Business communication refers to communication, formally conditioned
by social functions of a person, regulated by form and content. This is a specific
form of contacts and interaction of people, which gain certain authority from
their organizations, – consideres M. Voronin [7].
According to M. Koltunova, the specifics of business communication is
that the interaction, collision of economic interests and social regulation are
carried out within the legal limits [15, 5].
“Business communication is a form of activity carried out between
people as equal partners and leads to the emergence of mental contact,
mutual influence, mutual empathy and mutual understanding”, – emphasizes
E. Rudenskyi [18, 13].
Business communication is the interaction between people in order to
exchange information about the person himself, the world around him, human
activity. The tasks of business communication are also: 1) to identify the
intentions and individuality of the partner; 2) organize activities; 3) provide
feedback (information on the results of this activity), – concludes A. Trotsko,
I. Trubavina [22].
In the context of socio-psychological research, business communication
is seen as “the psychological interaction of people, one way or another aimed
at solving and realizing the tasks that arise in the process of joint activity”, –
considers N. Khriashchova [24, 10].
On the basis of the analysis of various definitions of the concept of
“business communication” we can conclude that business communication is
always associated with a certain professional activity of people and does not
exist outside of this activity.
Thus, business communication is a complex and multifaceted process
that can act simultaneously as a process of interaction between business
partners, both as an information process and as the attitude of people to one
another, and as a process of mutual influence on each other, and as a process
of empathy and mutual understanding of each other.
The term “culture of business communication” first appeared in the studies
in the 80ies of the XX century. One of the first in Ukraine, this term was
introduced by T. Chmut. During a survey conducted at various education
institutions, students answered that the culture of business communication is a
collection of human skills to analyze the actions of other people; component of
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speech; the ability to behave culturally; the ability to find the right and sensitive
approach; the desire to be a cultural and pleasant companion. It is clear that the
interviewees did not differentiate the culture of speech, language, behavior and
communication. In scientific literature, the culture of communication is
interpreted as the unity of the culture of behavior, speech and language [26, 11].
Under the culture of business communication (as defined by T. Chmut)
one can understand the forms of creation of communication, systematization
and realization of its norms, methods and means in the society and human life
in accordance with the hierarchy of values and guidelines. Communication and
its culture are creativity that leads to self-improvement, and at the same time it
is a value for every person and for society as a whole. On the realization of this
depends success of the interaction of people. The culture of communication
becomes a value when it serves the satisfaction of their actual needs in joint
activities and spiritual development. At the same time creativity in
communication leads to the formation of the general subject “We” and the
development of the individual “I”, and as a result – to self-actualization and
self-realization of the individual, the achievement of the common goal and the
implementation of humanistic communicative guidelines. Such an
understanding of communication culture makes it possible to observe it as
possessing of its perfect norms, which act in unity with the creative and
personal component [25, 212]. Norms of this can be: knowledge, in particular
methodological, abilities and theoretically grounded ways of action, as well as
norms-goals, norms-ideals that affect the personality [4].
In the research literature, the culture of business communication of the
specialist is considered as a component of the general culture of a specialist, a
leading indicator of the quality and efficiency of communication, the realization
of its essential forces, abilities through mastering and actualizing of norms,
tools, mechanisms of communication and their creative application, focused on
the optimization of the educational process and the harmonization of the
personality of the teacher himself (S. Riabushko) [19]; a set of abilities and skills
in the field of communication tools and laws of interpersonal interaction, which
promote mutual understanding, effective solution of communication problems
(V. Sokolova) [20]; tools, means, ways of expressing the attitude to another
person, ethical and strategic behavior patterns, which, despite the fact that it is
based on biological data, is the creation of man as a product, carrier and
creator of culture (O. Danylenko) [11]; the basis of interpersonal,
organizational, intercultural interaction; a means of creating a favorable
emotional field, forming a picture of the environment and its place in the real
world; a technology that provides purposeful interaction of people on the basis
of adequate choice and use of communication tools (N. Dolhopolova) [12]; the
level of development of communicative skills of a person, which allows interentity interaction, oriented to the effective performance of production
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responsibilities and based on the implementation of knowledge about
communication, taking into account the conditions of their use (N. Horbunova)
[9]; a system of views and actions that serve the individual as a model of
orientation to meet the needs of self-realization and the way to achieve goals
during communication with other people (I. Timchenko) [21]; the interaction of
subjects that deliberately cultivate humanistic qualities (I. Khalitova) [23];
content, structure, means, barriers and communication technique,
communication manipulation, communication management, business image
and etiquette of business relations (A. Asadov) [3].
The analysis of the authors’ approaches to the definition of this key
concept made it possible to clarify the content of the “culture of students’
business communication”. It should be noted that this is an important
component of the general culture of the future specialist, his personal,
motivational, professional qualities, who is able to reflect the quality that
ensures his professional implementation. It synthesizes a complex of
motivations, values, norms, knowledge, abilities, skills, methods and
techniques of communicative behavior and involves their creative application,
focused on optimizing the process of communication, ensuring productive joint
activities and harmonizing the personality of the specialist. The culture of
business communication is a leading indicator of the quality and efficiency of
business communication of the future specialists. It exists in the constant
interaction of external expression with the inner world of a person, acting as a
means of creating a favorable emotional field of interaction, achieving mutual
understanding while performing professional tasks.
An integral part of the culture of business communication is Internet
communication.
Internet communication adds new opportunities to traditional
communication: the lack of limits and psychological risk, the design of its own
identity, the change of self-presentation methods, the reduction of sensitivity
of emotional influence, the promotion of personal development,
communicative openness and tolerance, professional nature, the need to
adhere to the rules of network etiquette.
The culture of Internet communication can be defined as a component of
the general professional culture of a specialist, reflecting the level of mastering
knowledge, in particular within the global computer Internet environment,
technologies and ethical norms of the exchange of information, abilities and
skills of interaction in computer networks and their use in practical activities in
accordance with their own value guidelines and orientations. This phenomenon
is an integral personality formation, mastery and practical implementation of
all its components is capable of providing a skilled performance of professional,
communicative activities of a specialist [16, 10].
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On the basis of the analysis of scientific literature [10; 14; 17] and its own
experience in the Internet system, one can distinguish the main eleven ways of
business communication of the Internet computer network.
1. E-mail is a typical off-line service. The recipient receives a message on
his computer through a certain, possibly quite long period of time, reads and
responds to it when he is comfortable. An email, like a regular letter, consists of
headers that contain business information about the author of the letter, the
recipient, the path to the network, etc.
2. World Wide Web (WWW) – the most advanced part of the Internet
service of direct communication. WWW provides access to composite
hypertext documents located on different hosts and prepared using a special
HTML language. Each student in the Internet may, for professional purposes,
create his own business case, called a web-page. Each web page has its own
unique address. By this address you can send messages, ask questions, fill out
questionnaires, registration cards, etc.
3. FTP – file transfer protocol. Allows the student to copy a file from a
remote computer to their own computer or copy a file from their computer to
the remote one.
4. Gopher, WAIS - the most widespread means of finding information on
the Internet, allowing you to find information by words and phrases that are key
and necessary for preparing for business communication. Working with Gopher,
WAIS focuses on the content of communication, while the student is invited to
review the given menus and identify the topic of the future business
communication.
5. Telnet – remote access. Allows the student to work on any computer
on the Internet as their own, i.e. run programs, access databases, etc.
6. Electronic bulletin boards. A student who works on a computer with a
modem can use so-called electronic bulletin boards (Bulletin Board System –
BBS). The BBS unit contains a large number of software products of a different
orientation, logically located in accordance with the subject of business
communication. A student, working in the system on-line, can get acquainted
with the list of proposed files on relevant topics and copy the necessary
information to prepare for business communication. In addition, the BBS has
available areas for business correspondence between BBS users.
7. News Network Usenet or Teleconferencing. In this case, the technical
means of the Internet give an opportunity to communicate orally with the
interlocutor, to hear and see it with the help of microphones, video cameras,
etc. The presence of a microphone and a video camera on a computer allows
real-time business communication.
To discuss a particular topic of business communication, for example, a
so-called teleconference is created between potential business partners, during
which business partners can express their own opinions, discuss business
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issues. The mechanism for transmitting each message works very fast. Thus,
the position expressed on the subject of business communication is spreading
rapidly between Internet-based interlocutors over the network, reaching within
the short enough time all Usenet interlocutors all over the world. Most groups
of messages have FAQ (Frequently Asked Questions) – the most important
topics of business communication (negotiations, presentations, etc.), in
preparation for which also it is possible to gather facts and information on a
certain theme. You can view lists of topics that are subject to discussion in this
newsgroup and select the most interesting topics.
Various norms and rules for working with them are tailored to different
topics of teleconferences. First of all it concerns the language of business
communication. For example, in the group of the national hierarchy ua.com it
is better to write in Ukrainian, while in the group of the international global
hierarchy com. it is better to write in English. For commercial purposes, you can
place advertising information, for example, you can freely place promotional
messages in the hierarchy commerce group, created specifically for the
business world. File conferencing differs from the usual only by the fact that as
means of communication they contain not letters, but text files.
8. Lists of dispatch. The idea of sending a mailing list is that there is a
certain email address that is the common address of many subscribers –
subscribers of this mailing list. Messages are sent to all subscribers who are
subscribed to this mailing list. This method of transmission speeds up its receipt
when the message is transmitted to subscribers directly, but not in a chain
between Usenet servers. Business organizations often create mailing lists to
alert their business partners, customers, users of their products for the purpose
of advertising, discussing the release of new products, the qualities of new
products, for commercial offers, various company news, etc.
9. Electronic databases – a unique source of information, grouped by subject.
For example, in the field of science and education there are databases on natural
sciences, humanitarian sciences, periodicals (abstract and full text), and so on.
10. An electronic exchange is the latest and most promising form of using
modem communications and computer networks for business communication
purposes. This is a fairly reliable and fast way to find a business partner, supplier of
goods, raw materials, buyer of products, etc. The main task of the electronic
exchange is to attract as many potential users as possible and develop the most
needed and convenient software for conducting business negotiations. It is also
worth noting that from the recent time the periodical distribution of printed
publications through the channels of computer networks began. On the Internet,
you can communicate through interactive services, that is, to send the recipient any
business messages and receive a reply from the person on the screen using chat.
11. Chat (from the English chat-room) – a virtual room for communication,
IRC – Internet Relay Chat, Internet communication. The interlocutor and the
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subject for business communication must be selected in advance. The technology
of business communication in any chat is as follows: in a special line, the text of
the message is typed, that is, the replica that the person wants to pronounce.
When you click on Enter, the phrase appears in the generic window that is already
replenished by other chat visitors and becomes visible to others. In most chats,
you can choose the color of the message so that people can pay attention to it
and find information faster. Of course, many interlocutors are involved in business
communication, and at first glance, such communication may look a little chaotic.
But each interlocutor communicates according to the topic that is necessary and
interesting for him, choosing one or several interlocutors.
Interlocutors join one of the channels – thematic groups and take part in
a conversation that is conducted in writing, with the help of text. Positive factor
of on-line (direct) ways of communication on the Internet is the possibility of
prompt receipt of the message. Such communication allows IRC interlocutors
who are on a certain channel to immediately learn about the information from
the scene, that is, they provide themselves with information more promptly
than traditional TV and radio channels.
Conclusions. Analysis of business communication in computer networks
as a new communicative environment allows concluding that the application of
computer technology significantly transforms the scope of personal,
communicative, and motivational regulation of the person.
The use of modern means of business communication in computer
networks rebuilds the sphere of perception of the subject of temporal and spatial
relations of the communicative environment [13, 5–8]. The psychological
compactness of time and space of communication grows. Insignificant for the
context of business circumstances of communication (for example, the time of
transmission of messages and the distance of partners), which play an important
role in ordinary communication, in the course of business communication in
computer networks retreat to the background compared to the essential
circumstances – the commonality of business interests and goals of the
interlocutors, their communicative and personal compatibility.
Thus, there is a need to form an interest in Internet communication as one
of the indicators of the culture of business communication. To create a culture of
business communication, the possibilities of Internet communication are great,
but they need to be used in conjunction with other means of communication.
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РЕЗЮМЕ
Будянская Виктория. Формирование культуры Интернет-общениѐ студентов как
составлѐящей культуры делового общениѐ.
Целья статьи ѐвлѐетсѐ определение путей формированиѐ культуры
Интернет-общениѐ студентов. В статье использованы такие методы исследованиѐ,
как анализ, сравнение и обобщение научной литературы. В результате исследованиѐ
выделены средства делового общениѐ сети Интернет, даны рекомендации по их
использования. Практические результаты исследованиѐ могут быть использованы в
процессе преподаваниѐ дисциплин, применѐтьсѐ при написании методической
литературы, курсовых, дипломных работ, использоватьсѐ в дистанционном обучении,
на курсах повышениѐ квалификации. Приобрели дальнейшее развитие идеи про методы
и формы формированиѐ Интернет-культуры студентов.
Ключевые слова: коммуникациѐ, общение, деловое общение, культура
делового общениѐ, Интернет-культура, Интернет-общение, Интернет-среда,
средства Интернет-общениѐ.

SUMMARY
Budianskа Viktoriia. Formation of Internet communication culture of students as a
part of the culture of business communication.
The article proves the urgency of the problem of forming the culture of business
communication among students, as well as its component – Internet culture. It is the means
of Internet communication that allows using the appropriate software products (expert
systems, automated environments, databases, etc.) to prepare for business communication
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with partners. They significantly expand the analytical capabilities of the future specialists;
increase the effectiveness of making informed decisions.
The aim of the article is to determine the ways of forming the culture of Internet
communication of students.
In order to solve the tasks outlined in the article, such research methods as analysis,
comparison and generalization of scientific literature were used.
As a result of the research, means for business communication on the Internet have
been allocated: E-mail – a typical off-line communication service; World Wide Web (WWW) –
the most developed part of the Internet direct communication service; FTP – the file transfer
protocol; Gopher, WAIS – the most widely used means of searching for information on the
Internet; Telnet – remote access; electronic message boards; Usenet news or
teleconferences; mailing lists; electronic databases – a unique source of information that is
grouped by subject; electronic exchange; chat. The article gives recommendations on the use
of these means. The possibilities of Internet communication are revealed: the absence of
borders and psychological risk, the construction of one’s own identity, changing of ways of
self-presentation, reduction of the sensitivity of emotional influence, promotion of personal
development, communicative openness and tolerance, professional character, the need to
adhere to the norms of netiquette.
The practical results of the research can be used by teachers, methodologists in the
process of teaching pedagogical, philological and methodological courses in higher education
institutions, can serve as the basis for special courses, special seminars, be used in writing
textbooks, methodological guides and recommendations, when writing course papers,
diplomas, master’s research works, be used in distance education, at training courses for
teachers, in post-graduate pedagogical education, at schools, gymnasiums, lyceums.
Key words: communication, business communication, culture of business
communication, Internet culture, Internet communication, Internet environment, means of
Internet communication.
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ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У статті висвітлено практичний досвід формуваннѐ готовності майбутніх
учителів музичного мистецтва до впровадженнѐ технології дистанційного навчаннѐ
у професійній діѐльності шлѐхом моделяваннѐ такої діѐльності протѐгом навчаннѐ у
ВНЗ і залученнѐ студентів-музикантів до розробки й оформленнѐ персонального вебресурсу викладача та змісту дистанційного курсу. Сформульовано характеристики
рівнів сформованості вказаної готовності та педагогічні умови щодо триваннѐ
формувального експерименту. Отримані результати засвідчили ефективність
запропонованої
програми практичного опануваннѐ технології дистанційного
навчаннѐ, що може сприѐти її введення у програму методичної підготовки
бакалаврів та магістрів музичного мистецтва.
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мистецтва, дистанційний курс.

учитель музичного

Постановка проблеми. У національній доктрині розвитку освіти
ХХІ ст. зазначено, що пріоритетом її розвитку ю впровадженнѐ сучасних
інформаційних технологій, ѐкі забезпечуять доступ до мережі
високоѐкісних баз даних, розширяять можливості сприйнѐттѐ складної
інформації [7]. Одним із утілень ціюї концепції стало дистанційне навчаннѐ,
активно впроваджуване протѐгом останніх років в усі ланки освіти – від
початкової до післѐдипломної.
Дистанційне навчаннѐ ѐк один із засобів фахової підготовки
майбутнього вчителѐ музичного мистецтва на сьогоднішній день залишаютьсѐ
недостатньо розвиненим. Програма фахової підготовки бакалавра музичного
мистецтва складаютьсѐ із музично-педагогічного та музично-виконавського
блоків. У першому з них елементи технології дистанційного навчаннѐ
використовуятьсѐ активніше, ніж у другому. Складнощі в упровадженні
технології дистанційного навчаннѐ до другого блоку пов’ѐзані з його
значними відмінностѐми від традиційних методик викладаннѐ музичних
дисциплін, основоя ѐких ю безпосередній контакт викладача і учнѐ.
Музично-теоретичні та музично-історичні дисципліни (теоріѐ музики,
сольфеджіо, гармоніѐ, аналіз музичних творів, поліфоніѐ, історіѐ зарубіжної та
української музики тощо) знаходѐтьсѐ, на нашу думку, на межі двох блоків.
З одного боку, вони ю складовоя власне музичної підготовки, сприѐячи
всебічному формування музиканта, з іншого – вони придатні до
впровадженнѐ елементів дистанційного навчаннѐ, про що свідчить аналіз
Internet-джерел.
Аналіз актуальних досліджень. Технології дистанційного навчаннѐ –
достатньо розроблена ланка сучасної педагогічної думки: досліджені його
теоретичні основи, особливості впровадженнѐ у вищій школі, вплив
мобільного навчаннѐ на систему педагогічної освіти, особливості
використаннѐ освітніх навчальних платформ і середовищ, підходи до
створеннѐ дистанційного курсу та використаннѐ мультимедіа при
викладанні різних дисциплін.
Питання музичного дистанційного навчаннѐ також приділѐютьсѐ
увага науковців. Комунікативні властивості й можливості Internet, аналіз
Web-сторінок та перспективи застосуваннѐ мультимедійних технологій
навчаннѐ в музичних навчальних програмах висвітлені у працѐх
В. Дутчак *3+ та Ю. Волощука *1+. Створення навчальних комп’ятерних
програм длѐ викладаннѐ різних музично-теоретичних предметів
присвѐчені роботи І. Гайденко *2+, І. Красильнікова *4–6+. Науковцѐми
окреслене коло технічних, психологічних, правових, методичних проблем
дистанційного онлайн-викладаннѐ музичних дисциплін *8+.
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Освітньо-кваліфікаційна
характеристика
вчителѐ
музичного
мистецтва вклячаю компетентність випускника педагогічного вишу щодо
застосуваннѐ технології дистанційного навчаннѐ у власній професійній
діѐльності. Це передбачаю, на наш поглѐд, не лише впровадженнѐ в
навчальний процес вишу дистанційних курсів, опановуячи ѐкі студент
залишаютьсѐ пасивним учасником, але й активне залученнѐ студентів до
розробки та оформленнѐ змісту відповідних курсів, створеннѐ їхніх
окремих елементів. Відомості щодо такого підходу не набули достатнього
оприлядненнѐ в науковій літературі.
Мета статті – висвітленнѐ набутого нами практичного досвіду
формуваннѐ готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до
впровадженнѐ технології дистанційного навчаннѐ у власній професійній
діѐльності на основі залученнѐ їх до розробки і оформленнѐ змісту
дистанційного курсу з аналізу музичних такі.
Методи дослідження. У процесі дослідженнѐ ми використовували
наступні емпіричні методи: анкетуваннѐ (студентів щодо рівнѐ їхнього
володіннѐ
інформаційно-комп’ятерними
технологіѐми),
порівнѐннѐ
(навчальних планів бакалаврів та магістрів музичного мистецтва щодо
відсотку викладаннѐ в них навчальних дисциплін із застосуваннѐм технології
дистанційного навчаннѐ). Нами були також використані експериментальнотеоретичні методи: гіпотетичний (щодо залученнѐ студентів до розробки
дистанційного курсу та створеннѐ персонального веб-ресурсу ѐк фактора
підвищеннѐ ефективності опануваннѐ ними технології дистанційного
навчаннѐ), аналіз (навчальних планів та освітнього контенту спеціальності
«музичне мистецтво» у МНУ ім. В. О. Сухомлинського) та експериментальнопрактичні (формувальний експеримент).
Виклад основного матеріалу. Готовність учителѐ до використаннѐ
технології дистанційного навчаннѐ Н. Ручинська розумію ѐк складну
динамічну ѐкість особистості педагога, ѐка характеризуютьсѐ певним
рівнем сформованості і функціонуваннѐм в юдності мотиваційно-змістової,
діѐльнісно-інтеграційної, творчої компонент і визначаю рівень його
підготовленості до використаннѐ технології дистанційного навчаннѐ у
професійній діѐльності [9].
Ми розуміюмо мотиваційно-змістову компоненту ѐк таку, що інтегрую
в собі мотиви, інтереси, потреби та ціннісні оріюнтації майбутнього вчителѐ
музичного мистецтва, ѐкі відображаять усвідомленнѐ ним соціальної,
професійної та особистісної значущості технології дистанційного навчаннѐ
на сучасному етапі розвитку музичної освіти, розуміннѐ необхідності їх
застосуваннѐ у професійній діѐльності, психологічну готовність
використовувати дані технології при розв’ѐзуванні професійних завдань.
Діѐльнісно-інтеграційна
компонента
відображаю
практичну
готовність майбутнього вчителѐ музичного мистецтва до роботи в
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інформаційному середовищі, а саме: уміннѐ поюднувати елементи
технології дистанційного навчаннѐ длѐ успішної реалізації професійних
потреб, будувати власний освітній процес на основі технології
дистанційного навчаннѐ; загальні вміннѐ комбінувати готові електронні
продукти у професійній діѐльності: електронні текстові документи різних
форматів, електронні текстові документи з графічними елементами,
малянками тощо; практичні вміннѐ й навички проектувати, створявати і
поюднувати власні презентації, відео- та аудіо-фрагменти; методичні
навички аналізу та підтримки тематичного обговореннѐ в умовах форуму
та чату; особистісно-професійні ѐкості, ѐкі сприѐять підвищення
результатів освітнього процесу; технологічні вміннѐ підтримувати
професійні групи та роботу в них в умовах соціальних мереж.
Творча компонента готовності майбутніх учителів музичного мистецтва
до використаннѐ технології дистанційного навчаннѐ передбачаю:
сформованість уміннѐ індивідуалізувати освітній процес в умовах юдиного
навчального ресурсу; здатність до аналізу та корекції освітнього рівнѐ за
допомогоя технології дистанційного навчаннѐ; здатність керувати освітнім
процесом на відстані засобами технології дистанційного навчаннѐ.
Готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до використаннѐ
технології дистанційного навчаннѐ розуміютьсѐ нами ѐк наѐвність професійних компетентностей щодо використаннѐ вказаної технології, а також
переконань, професійної пам’ѐті, мисленнѐ, педагогічної спрѐмованості
думки, що забезпечую успішне виконаннѐ професійних функцій.
Нами було визначено три рівні сформованості готовності
майбутнього вчителѐ музичного мистецтва до використаннѐ технології
дистанційного навчаннѐ в подальшій професійній діѐльності – достатній,
середній, високий та характеристики кожного рівнѐ відповідно до
описаних вище компонент. Так, достатній рівень передбачаю знаннѐ
студентом основних складових технології дистанційного навчаннѐ,
усвідомленнѐ необхідності отриманнѐ нових знань із питань використаннѐ
технології дистанційного навчаннѐ у професійній діѐльності; прагненнѐ
набути відповідних навичок; володіннѐ понѐтійним апаратом щодо
можливостей технології дистанційного навчаннѐ; уміннѐ працявати з
інформаціюя в електронному виглѐді (текстовими документами,
таблицѐми, рисунками, презентаціѐми, анкетами); застосуваннѐ в
навчальній діѐльності комунікаційних засобів мережі Інтернет
(електронної пошти, тематичних форумів і чат-конференцій).
Середній рівень готовності відображаю вміннѐ майбутніх учителів
музичного мистецтва самостійно використовувати та вільно поюднувати
елементи технології дистанційного навчаннѐ, а саме: поюднувати готові
електронні програмні продукти (електронні текстові документи різних
форматів, електронні текстові документи з графічними), створявати та
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поюднувати відео та аудіо фрагменти; аналізувати та підтримувати
тематичні обговореннѐ в умовах форуму та чату; підтримувати в умовах
соціальних мереж професійні групи та роботу в них.
Високий рівень готовності характеризуютьсѐ вміннѐм самостійно
створявати та вдосконалявати елементи технології дистанційного
навчаннѐ, зокрема, щодо персонального веб-ресурсу: добирати
оптимальний дизайн, методично грамотно формувати освітній контент,
здійснявати потематичне формуваннѐ внутрішньо курсових форумів та
чат-конференцій, формувати тестову та анкетну бази, удосконалявати та
оновлявати контент.
З метоя визначеннѐ наѐвного рівнѐ сформованості готовності
майбутніх учителів музичного мистецтва до впровадженнѐ технології
дистанційного навчаннѐ нами було проаналізовано особливості
використаннѐ дистанційних курсів у навчальному процесі бакалаврів
спеціальності «музичне мистецтво»
МНУ ім. В. О. Сухомлинського.
Проаналізувавши навчальні плани, ми виѐвили, що на першому курсі всі
студенти вивчаять музичну інформатику та в її межах курс «Як навчати
дистанційно», отримуячи базові знаннѐ та вміннѐ щодо використаннѐ
Інтернет-технології длѐ власного навчаннѐ (отримуять навички роботи в
дистанційному курсі, особливості опануваннѐ електронної лекції, виконаннѐ
електронної практичної та лабораторної роботи). Надалі, на 2–4 курсах
кількість фахових музичних дисциплін, у викладанні ѐких застосовуятьсѐ
інформаційно-комп’ятерні технології, збільшуютьсѐ із 25 % до 63 % (музичнотеоретичні дисципліни, історіѐ зарубіжної та української музики, основи
наукових досліджень, методика музичного вихованнѐ, креато (арт) технології,
світова художнѐ культура тощо). У магістратурі 75 % музичних навчальних
дисциплін викладаятьсѐ із застосуваннѐ елементів дистанційного навчаннѐ.
Викладачі кафедри музичного мистецтва пропонуять студентам у
своїх дистанційних курсах такі форми роботи: засвоїти матеріал
електронної лекції, переглѐнути презентації або відео за різними
питаннѐми лекційного курсу, прослухати лекції на певні теми провідних
викладачів інших університетів, що ю у відкритому доступі в мережі
Інтернет, проаналізувати фрагменти відкритих занѐть провідних викладачів
музичного мистецтва, що ю в записах, прослухати музичні твори,
переглѐнути художні твори або їх фрагменти (за гіперпосиланнѐми),
відповісти на запитаннѐ длѐ рефлексії післѐ кожної частини лекції,
виконати практичні та творчі завданнѐ, надіславши відповіді викладачеві в
електронному виглѐді, перевірити свої знаннѐ, розв’ѐзавши тестові
завданнѐ різних рівнів складності. За необхідності, викладачі кафедри
консультуять студентів он-лайн у форумах, чатах, бесідах, групах.
Порівнѐвши форми роботи, запропоновані студентам у дистанційних
курсах із описаними вище критеріѐми та рівнѐми готовності майбутніх
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учителів музичного мистецтва до використаннѐ технології дистанційного
навчаннѐ у власній професійній діѐльності, ми дійшли висновку, що
навчальний процес на кафедрі музичного мистецтва МНУ ім.
В. О. Сухомлинського спрѐмований на забезпеченнѐ достатнього та
середнього рівнѐ підготовки студентів до використаннѐ технології
дистанційного навчаннѐ в майбутній професійній діѐльності.
Наші висновки підтвердилисѐ анкетуваннѐм студентів, ѐке показало,
що вони активно використовуять основні складові технології дистанційного
навчаннѐ у власній навчальній діѐльності та педагогічній практиці в
загальноосвітній школі, усвідомляять необхідність отриманнѐ нових знань з
питань використаннѐ технології дистанційного навчаннѐ в професійній
діѐльності, активно працяять із інформаціюя в електронному виглѐді,
застосовуять у навчальній діѐльності засоби Інтернет-комунікації. Студенти
старших курсів активно поюднуять елементи технології дистанційного
навчаннѐ у власній навчальній діѐльності, підтримуять тематичні
обговореннѐ в умовах форуму та чату, підтримуять мережеві професійні
групи та роботу в них. Однак, протѐгом навчаннѐ у ВНЗ студенти не
залучаятьсѐ до створеннѐ, розробки або наповненнѐ персонального
викладацького веб-ресурсу, отже, не можуть бути готові до професійної
діѐльності на високому рівні.
Длѐ забезпеченнѐ ефективності процесу формуваннѐ готовності
майбутніх учителів музичного мистецтва до використаннѐ технології дистанційного навчаннѐ нами були визначені певні педагогічні умови, зокрема:
наѐвність чіткого цілепокладаннѐ викладачів та студентів, комп’ятеризаціѐ
навчального процесу з фахових музичних дисциплін, упровадженнѐ засобів
дистанційного навчаннѐ в процес фахової музичної підготовки, опануваннѐ
майбутніми вчителѐми музичного мистецтва технології та засобів
дистанційного навчаннѐ, ретельний добір змісту навчально-методичного
матеріалу длѐ дистанційного навчаннѐ, створеннѐ сприѐтливого
інформаційно-методичного середовища, застосуваннѐ мережевих технологій
дистанційного навчаннѐ ѐк середовища взаюмодії професорськовикладацького складу кафедри музичного мистецтва та студентів.
У формувальному експерименті взѐли участь студенти 4 курсу денної
форми
навчаннѐ
спеціальності
«музичне
мистецтво»
МНУ
ім. В. О. Сухомлинського в кількості 20 осіб. Вони склали контрольну та
експериментальну групи (по 10 осіб кожна), сформовані за власним
вибором студентів – вивчати курс аналізу музичних творів за традиційноя
методикоя (лекції, практичні, семінарські занѐттѐ, самостійна робота) або
бути залученими до розробки відповідного дистанційного курсу та
персонального веб-ресурсу викладача. Вибір студента не впливав на
показники його успішності з даної навчальної дисципліни. У сформованих
групах було проведене вступне анкетуваннѐ, ѐке засвідчило, що,
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незважаячи на вищий рівень підготовки студентів контрольної групи до
використаннѐ інформаційно-комп’ятерних технологій длѐ різних видів
навчальної діѐльності, середні арифметичні показників по групах майже
однакові (таб. 1):
Таблицѐ 1.
Результати вхідного анкетування студентів
Групи
Рівні
Використаннѐ
ІКТ у повсѐкденній діѐльності
Використаннѐ
ІКТ длѐ реалізації навчальних
завдань
Використаннѐ
ІКТ у навчальній
діѐльності
Середню
за
рівнѐми
Середню по групі

Експериментальна група
Контрольна група
достатній середній високий достатній середній
30 %
44 %
25 %
28 %
45 %

високий
27 %

32 %

42 %

26 %

26 %

48 %

26 %

31 %

43 %

26 %

27 %

49 %

24 %

31 %

43 %

25,6 %

27 %

47,3 %

25,6 %

33,2 %

33,3 %

З метоя вдосконаленнѐ рівнѐ підготовки студентів-музикантів до
використаннѐ технології дистанційного навчаннѐ нами було розроблено
експериментальну програму, ѐка передбачала:
1. Знайомство студентів із програмним забезпеченнѐм длѐ
дистанційного навчаннѐ (HTML-сторінками, системами управліннѐ
навчаннѐм, системами управліннѐ навчальним контентом, критеріѐми
вибору програмних засобів, платформи длѐ проведеннѐ
onlineконференцій,
вебінарів,
тренінгів,
найпоширенішими
освітніми
платформами, зокрема із Moodle). Вивчаячи можливості ціюї системи,
студенти опановували «соціальну конструктивну педагогіку», основний
принцип ѐкої, втілений у Moodle, полѐгаю в отриманні знань за допомогоя
дії і залученні студентів до процесу їх формуваннѐ. Зокрема, студенти
вчилисѐ розмежовувати права доступу своїх одногрупників до навчальних
матеріалів, створявати і проводити он-лайн курси, вести звітність і
статистику навчаннѐ, контролявати й оцінявати рівень знань
одногрупників, створявати опитувальники. Студентам було також
запропоновано визначити переваги та недоліки системи Moodle з точки
зору їх ѐк студентів, і з точки зору їх ѐк викладачів.
2. Опануваннѐ методики створеннѐ та вдосконаленнѐ елементів
технології дистанційного навчаннѐ на основі персонального веб-ресурсу
(особливості оформленнѐ електронної текстової лекції, введеннѐ до неї
інтерактивних елементів, гіперпосилань, правила підготовки електронних
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текстових матеріалів, вимоги щодо оформленнѐ аудіовізуальних
матеріалів, особливості навчальних відеоматеріалів, структуру веб-ресурсу
(гіперпосиланнѐ, глосарій, журнал, лекціѐ, завданнѐ, тести, тематичні
форуми, чати, семінари), електронні навчально-методичниі комплекси).
3. Залученнѐ студентів до розробки персонального веб-ресурсу
викладача (розробка та розміщеннѐ презентації викладача, підготовка
тексту та запис відео зверненнѐ щодо дисципліни «Аналіз музичних
творів», розміщеннѐ відео зверненнѐ, добір оптимального дизайну
персонального веб-ресурсу), формуваннѐ освітнього контенту (розробка
фрагментів лекцій, текстово-графічних матеріалів, запитань длѐ рефлексії,
завдань длѐ самостійної роботи, презентацій за певними темами, завдань
до лабораторних та практичних робіт, творчих завдань, добір матеріалів
длѐ прослуховуваннѐ, розміщеннѐ відповідних посилань у курсі, створеннѐ
глосарія, тестів різних рівнів тощо), здійсненнѐ потематичного формуваннѐ
внутрішньо курсових форумів та чат-конференцій, тестової та анкетної
бази, індивідуалізаціѐ освітнього процесу в умовах юдиної навчальної
платформи (аналіз, коригуваннѐ та часткове керуваннѐ на відстані освітнім
процесом своїх одногрупників).
4.Участь у розробці деѐких видів дистанційних занѐть з урахуваннѐм
їхніх особливостей. Так, демонстраційне занѐттѐ за курсом відіграю
рекламну роль, містить виграшні теми й види діѐльності за курсом.
Основне завданнѐ, ѐке ставилосѐ перед студентами – привернути увагу
колег, забезпечити їхня мотивація до навчаннѐ. Вступне занѐттѐ за курсом
маю ввести у проблематику предмету, спиратисѐ на історія або особистий
досвід, містити оглѐд майбутніх занѐть, охопивши дисципліну в цілому.
Індивідуальне занѐттѐ-консультаціѐ передбачаю можливі запитаннѐ,
проблеми, шлѐхи пошуку відповідей на них. При розробці таких занѐть
студенти мали враховувати індивідуально-типологічні особливості молоді
студентського віку. Чат-занѐттѐ маю проводитисѐ в реальному часі і в
спільному місці в мережі Інтернет. Студентам необхідно було заздалегідь
передбачити регламент занѐттѐ і проблемні питаннѐ длѐ різних його
етапів. При проведенні такого занѐттѐ, студентам пропонувалосѐ зберегти
його протокол. Веб-занѐттѐ проводитьсѐ за допомогоя телекомунікаційних
засобів. Вони можуть бути дуже різноманітні: дистанційні занѐттѐ на основі
веб-квестів, конференції (веб-форуми), ділові ігри, практикуми.
Студенти контрольної та експериментальної груп також вивчали
навчальні дисципліни «Основи наукових досліджень», «Методика
музичного вихованнѐ», «Креато(арт) технології», «Світова художнѐ
культура» за змішаноя формоя (із залученнѐм дистанційних елементів),
однак не долучалисѐ до розробки відповідних дистанційних курсів.
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Післѐ закінченнѐ формувального експерименту нами було
проведено
повторне
анкетуваннѐ
студентів
контрольної
та
експериментальної груп (табл.2):
Таблицѐ 2
Показники ефективності методики формування готовності студентівмузикантів до використання технології дистанційного навчання
Рівні
готовності
(середню)
Достатній
Середній
Високий

Експериментальна група
До
Післѐ експеексперирименту
менту
31 %
16 %
43 %
38 %
25,6 %
46,6 %

Приріст

Контрольна група
До експери- Післѐ експе- Приріст
менту
рименту

-15
-5
20

27 %
47,3 %
25,6 %

17 %
38,9 %
24 %

-10
8,4
1,6

З таблиці 2 видно, що в експериментальній групі відбулосѐ суттюве
зменшеннѐ відсотку студентів, ѐкі використовуять ІКТ, зокрема технології
дистанційного навчаннѐ на достатньому та середньому рівні і, відповідно,
збільшиласѐ кількість студентів, ѐкі володіять ІКТ на високому рівні.
У контрольній групі також відбулосѐ зменшеннѐ відсотку студентів
достатнього рівнѐ і збільшеннѐ відсотку студентів середнього та високого
рівнѐ ІКТ-підготовки, проте цифра загального приросту вдвічі менша, а
приросту
щодо високого рівнѐ – у 12,5 разів менша, ніж в
експериментальній групі.
Результати
експериментального
дослідженнѐ
дозволили
сформулявати методичні рекомендації длѐ майбутніх учителів музичного
мистецтва щодо створеннѐ навчально-методичного веб-ресурсу, ѐкі
містѐть у собі: поради
щодо оформленнѐ структурних елементів
персонального веб-ресурсу науково-педагогічного працівника й
необхідності передбачити роботу студента з кожним із цих елементів;
принципи оформленнѐ електронних лекцій; рекомендації щодо
врахуваннѐ психологічних чинників ефективного сприйнѐттѐ інформації, у
тому числі з монітору; поради щодо створеннѐ мультимедійних
презентацій ѐк поширеного засобу унаочненнѐ інформації в дистанційному
курсі; рекомендації щодо складаннѐ тестових завдань різного формату.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Дистанційному навчання музичних дисциплін присвѐчено чимало
публікацій і практичних розробок. Дистанційні курси, тренажери,
комп’ятерні програми залишаять за студентом роль пасивного учасника,
споживача готового продукту. Як наслідок – студент підготовлений до
використаннѐ технології дистанційного навчаннѐ на середньому рівні. Длѐ
формуваннѐ високого рівнѐ готовності майбутнього вчителѐ музичного
мистецтва до використаннѐ технології дистанційного навчаннѐ у власній
професійній діѐльності необхідно змоделявати таку діѐльність в умовах
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навчаннѐ у виші. Шлѐхом вирішеннѐ проблеми, на наш поглѐд, ю залученнѐ
студентів до розробки та оформленнѐ змісту дистанційного курсу,
персонального веб-ресурсу викладача та моніторингу навчального процесу
одногрупників, що передбачено в складеній нами програмі. Зміни, ѐкі
відбулисѐ в експериментальній групі, підтвердили ефективність
запропонованої програми формуваннѐ готовності майбутніх учителів
музичного мистецтва до використаннѐ технології дистанційного навчаннѐ.
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РЕЗЮМЕ
Васильева Лариса. Опыт формированиѐ готовности будущего учителѐ
музыкального искусства к использования технологии дистанционного обучениѐ.
В статье освещен практический опыт формированиѐ готовности будущих
учителей музыкального искусства к использования технологии дистанционного
обучениѐ в профессиональной деѐтельности путем её моделированиѐ в процеcсе
обучениѐ в вузе, привлечениѐ студентов-музыкантов к разработке и оформления
персонального веб-ресурса преподавателѐ и содержаниѐ дистанционного курса.
Сформулированы
характеристики
уровней
сформированности
указанной
готовности и педагогические условиѐ формируящего эксперимента. Полученные
результаты показали эффективность предложенной программы практического
освоениѐ технологии дистанционного обучениѐ, что может способствовать ее
введения в программу методической подготовки бакалавров и магистров
музыкального искусства.
Ключевые слова: технологиѐ дистанционного обучениѐ, учитель
музыкального искусства, дистанционный курс.

SUMMARY
Vasylieva Larysa. The article shows the experience of forming of the future musical
art teachers’s readiness to use the distance learning technology.
The article is about practical experience of forming of the future musical art
teachers’s readiness to use the distance learning technology. In the process of research, we
used empirical methods: questioning students of the specialty “musical art” Mykolaiv
V. O. Sukhomlynskyi national university on the level of their knowledge of information and
computer technologies, comparison of curricula of bachelors and masters of musical art to
identify the number of disciplines in which elements of distance learning technology are used.
We also used experimental and theoretical methods: the hypothesis that attracting students
to the development of a distance course and the creation of a personal web resource will be
a factor in improving the efficiency mastering of distance learning technology by studentsmusicians, the analysis of curricula and educational content of the specialty “musical art” in
Mykolaiv V. O. Sukhomlynskyi national university. Among the experimental-practical
methods we used a forming experiment.
In the process of research, we came to the conclusion that for the effective formation
of the readiness of the teacher of musical art to use distance learning technology in the
process of future professional activity, it is necessary to simulate such activity in the
conditions of studying at the university. For example, involving students in the development
and design of the content of a distance course, teacher’ personal web resource and
monitoring of the learning process of classmates.
Our experimental program included the activities listed above, as well as development
of lecture fragments, creation of presentations on selected topics, reflection issues, test and
creative tasks, compilation of a dictionary of terms, a library and links to it in the relevant
topics of the distance course, theory and practice of management thematic chat-conferences,
development of separate types of distance learning.
The results of the research showed that the students who took part in the
development and introduction of the distance course in the learning process began to use
information and computer technologies more actively and more confidently in their own
activities. Thus, the proposed program of mastering the technology of distance learning can
become part of the methodological training of bachelors and masters of musical art.
Key words: technology of distance learning, teacher of musical art, distance course.
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МОНІТОРИНГ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ТА СПОРТУ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Розглѐнуто моніторингову складову багатокомпонентної системи науковометодичного забезпеченнѐ формуваннѐ професійно-педагогічної культури майбутнього
фахівцѐ фізичного вихованнѐ та спорту у процесі професійної підготовки, що ѐвлѐю
собоя комплексну складноструктуровану технологія. Затверджуютьсѐ необхідність
обліку в підготовці студентів професійної придатності до професійно-педагогічної
діѐльності, на основі ѐкої формуютьсѐ професійно-педагогічна культура майбутнього
фахівцѐ. Запропоновано сукупність критеріїв і показників, методи діагностики рівнів
сформованості означеного особистісного феномену, визначено організаційноекспериментальну базу розробленої системи.
Ключові слова: професійна придатність, професійно-педагогічна культура,
майбутній фахівець фізичного вихованнѐ та спорту, науково-методичне
забезпеченнѐ, моніторинг, критерії, показники, методи діагностики.

Постановка проблеми. За умови впровадженнѐ нової педагогічної
парадигми особливої значущості набуваять теоретико-методологічні,
соціально-психологічні та організаційно-педагогічні аспекти проблеми
гуманістичного розвитку випускників вищих навчальних закладів, зокрема
фахівців фізичного вихованнѐ та спорту. Ці фахівці ю носіѐми й транслѐторами
цінностей загальної і фізичної культури, переносѐть отримані знаннѐ,
практичні вміннѐ, відносини на культуру навчально-виховної та фізкультурноспортивної діѐльності, здоров’ѐ, побуту, розваг, сприѐячи таким чином
удосконалення культури суспільства. Тому формуваннѐ професійнопедагогічної культури особистості майбутнього фахівцѐ сфери фізичної
культури і спорту ю одним із пріоритетних у вищій фізкультурній освіті.
Актуальність даної проблеми зумовлена також посиленнѐм
соціокультурної цінності формуваннѐ професійно-педагогічної спрѐмованості
майбутніх фахівців у галузі фізкультурно-спортивної освіти, розвитку здатності
до прогностичного аналізу фізкультурно-спортивної діѐльності, творчого
застосуваннѐ отриманих знань на практиці, що призводить до необхідності
всебічного вивченнѐ проблеми формуваннѐ професійно-педагогічної
культури майбутніх фахівців фізичного вихованнѐ та спорту, а саме аспектів,
пов’ѐзаних із моніторингом процесу професійної підготовки.
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Аналіз актуальних досліджень. У професійній фізкультурній освіті
проблема формуваннѐ професійно-педагогічної культури фахівцѐ
фізичного вихованнѐ та спорту започаткована в роботах А. Аргунової,
Е. Вільчковського, Л. Демінської, Л. Сущенко, О. Тимошенко (аспект
професійно-педагогічної оріюнтації майбутніх фахівців фізичного вихованнѐ
та спорту), В. Бальсевича, М. Візитеѐ, М. Віленського, Т. Круцевич,
Л. Лубишевої, Л. Матвеюва, Ю. Ніколаюва (особливості формуваннѐ фізичної
і спортивної культури особистості майбутнього фахівцѐ). Питаннѐ
моніторингу окремих складових результатів та підвищеннѐ ѐкості
професійно-педагогічної
підготовки
студентів
фізкультурних
спеціальностей представлено в роботах А. Аргунової, П. Петрової
(професійно-педагогічна спрѐмованість підготовки фахівців у системі
фізкультурної освіти *1+), В. Ашанина, Е. Басенко (аналіз креативних
здібностей студентів *2+), А. Болѐк, Н. Болѐк (критерії і процедури оцінки
професійної підготовленості майбутніх фахівців фізичного вихованнѐ та
спорту *3+, Т. Дереки (особливості формуваннѐ діѐльнісного компоненту
акмеологічної компетентності фахівцѐ фізичного вихованнѐ *4+).
Проте питаннѐ, що розкриваять теоретичні й методичні основи
формуваннѐ професійно-педагогічної культури майбутнього фахівцѐ
фізичного вихованнѐ та спорту, науково-методичне обґрунтуваннѐ ціюї
системи, зокрема її моніторингова складова, сьогодні залишаятьсѐ
недостатньо вивченими.
Мета статті – дослідити проблему підвищеннѐ рівнѐ професійнопедагогічної підготовки студентів фізкультурно-спортивних спеціальностей,
зокрема, розкрити питаннѐ, пов’ѐзані з моніторингом сформованості
професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців фізичного вихованнѐ
та спорту у процесі професійної підготовки.
Методи дослідження: використано аналіз і синтез науково-методичної
літератури (опрацьовано більше 100 джерел). На основі системноструктурного і функціонального методів здійснено розробку й обґрунтуваннѐ:
моніторингової складової системи формуваннѐ професійно-педагогічної
культури майбутнього фахівцѐ фізичного вихованнѐ та спорту; застосуваннѐ в
ѐкості вихідної категорії «професійна придатність до діѐльності» ѐк головного
оріюнтиру длѐ побудови «індивідуального шлѐху» формуваннѐ означеного
феномену; визначеннѐ критеріїв, показників і методик діагностики
(вклячаячи і авторські розробки) сформованості професійно-педагогічної
культури майбутнього фахівцѐ.
Виклад основного матеріалу. Осмисляячи сутнісні ознаки
професійно-педагогічної культури (ППК) майбутнього фахівцѐ фізичного
вихованнѐ та спорту (ФВ та С), ѐк особистісного феномену, ми даюмо таке
визначеннѐ понѐття: це ѐкість особистості, що здатна до синтезуваннѐ
соціально-педагогічних та фізкультурно-спортивних цінностей, ѐкі
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відображаять змістові й процесуальні характеристики означеного
феномену та виѐвлѐятьсѐ у способах і формах його творчої самореалізації
в різносторонніх видах фізкультурно-спортивної діѐльності й спілкуванні, ю
узагальненим показником професійно-педагогічної компетентності та
метоя професійного самовдосконаленнѐ *6, с. 224+.
Висвітленнѐ проблеми формуваннѐ ППК майбутнього фахівцѐ
ФВ та С, ѐк системного полікультурного феномену, вимагаю розробки,
обґрунтуваннѐ та реалізації цілісної системи науково-методичного
забезпеченнѐ, що вклячаю концептуально-цільовий, змістово-структурний,
операційно-діѐльнісний
(технологічний)
і
оцінно-результативний
(моніторинговий) складники.
Що стосуютьсѐ моніторингового складника науково-методичного
забезпеченнѐ системи формуваннѐ ППК майбутнього фахівцѐ ФВ та С у
процесі професійної підготовки, то засновуячись на результатах робіт *5; 9+,
ми визначили, що він ѐвлѐю собоя комплексну складноструктуровану
технологія, ѐка вклячаю в себе умови, об’юкти, критерії, показники, етапи
моніторингу та передбачаю безперервний збір інформації, її структуруваннѐ,
аналіз, здійсненнѐ зворотнього зв’ѐзку длѐ внесеннѐ корективів у процес, що
відстежуютьсѐ, урахуваннѐ отриманих даних у реалізації нової освітньої
стратегії в контексті фізкультурно-педагогічного процесу.
З точки зору культуролого-акмеологічного підходу доцільно в ѐкості
вихідної характеристики при формуванні ППК майбутнього фахівцѐ ФВ та С
застосовувати категорія «професійна придатність». Під «професійноя
придатністя» розуміютьсѐ динамічний, відносно стійкий, оптимальний
рівень поюднаннѐ біологічно і соціально обумовлених передумов лядини,
необхідних длѐ успішної професійної діѐльності у фізкультурно-спортивній
сфері [7; 10]. На нашу думку, у зміст професійної придатності фахівцѐ з
фізичного вихованнѐ та спорту необхідно вклячити:
а) професійно-педагогічну спрѐмованість особистості (інтереси,
мотиви, ідеали, ціннісні оріюнтації, професійні наміри, потреби);
б) розумову (інтелектуальну) придатність;
в) фізичну (загальнофізичну і спеціальну) придатність;
г) індивідуально-психологічні особливості особистості (темперамент,
характер, здібності).
Професійна придатність – це вихідна категоріѐ, ѐку необхідно
враховувати ще на довишівському етапі формуваннѐ майбутнього фахівцѐ –
під час професійної оріюнтації, професійного відбору. Урахуваннѐ
особливостей професійної придатності студента в період навчаннѐ надаю
можливість коригувати окремі її складові шлѐхом цілеспрѐмованого
педагогічного впливу. Професійна придатність до діѐльності ю головним
оріюнтиром длѐ побудови «індивідуального шлѐху» формуваннѐ майбутнього
фахівцѐ фізичного вихованнѐ та спорту. Вона не суперечить понѐття ППК, але
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ю вихідноя величиноя, на базі ѐкої у процесі освіти формуютьсѐ
компетентність (ѐк знаннѐ в широкому смислі), потім у процесі
квазіпрофесійної діѐльності у вищому навчальному закладі та
післѐвишівському етапі формуютьсѐ «професіоналізм» (уміннѐ в широкому
смислі) та «професійна педагогічна майстерність» ѐк ѐвища високого рівнѐ
ППК фахівцѐ ФВ та С.
Ми виділѐюмо такі професійно обумовлені особливості професійної
придатності фахівцѐ фізичного вихованнѐ та спорту (див. табл. 1), ѐкі
враховуять: 1) професійні вимоги; 2) професійно важливі ѐкості;
3) методики їх виѐвленнѐ.
Таблицѐ 1
Професійно обумовлені особливості професійної придатності
фахівця фізичного виховання та спорту
Професійні вимоги
1
1.Професійнопедагогічна
спрѐмованість

2.Розумова
(інтелектуальна)
придатність

Професійно важливі якості

Методики

2
3
Інтереси,
мотиви,
ідеали, Картка
мотиваційних
ціннісні оріюнтації, професійні оріюнтацій
студента
наміри, потреби
(авторська
розробка);
методика
М. Рокича
діагностики
ціннісних
оріюнтацій
особистості;
методика «Мотиваціѐ до
успіху»; анкета вивченнѐ
особистісного
потенціалу
професійно-педагогічних
ѐкостей
педагогів
(О. Дем`ѐнчук)
Гуманітарно-гностичні вміннѐ й Опитувальник щодо оцінки
навички, когнітивно-пізнавальні, професійних умінь і ѐкостей
інтелектуальні,
смисло- студента
(авторська
пошукові, етико-комунікативні, розробка); методика оцінки
рефлексивні вміннѐ
когнітивного потенціалу в
навчанні
(М. Шевандрін);
тест структури інтелекту
(Р. Амтхауер);
тест
комунікативних
умінь
Міхельсона;
методика
діагностики рівнѐ розвитку
рефлексивновсті
(А. Карпова)
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3.Фізична
(загальнофізична
спеціальна)
придатність

Зріст,
вага,
оптимальне
і співвідношеннѐ зросту і ваги;
показники фізичного здоров’ѐ;
показники
динамометрії,
спірометрії

Методика
оцінки
соматичного
здоров’ѐ
(Г. Апанасенко);
методика
оцінки фізичного здоров’ѐ
(чоловіки, жінки); методика,
що визначаю динамометрія і
спірометрія

4.Індивідуальнопсихологічні
особливості
особистості

Темперамент,
характер,
стійкість,
обов’ѐзковість,
самостійність,
самоконтроль,
сміливість, практичність та ін.

Питальник 16PF Кеттела;
методика
визначеннѐ
психічних
характеристик
особистості
(А. Ассігнер,
Т. Немчина)

Ураховуячи особливості і взаюмообумовленість компонентів
ППК майбутнього фахівцѐ ФВ та С *6+, було розроблено критеріальний
апарат дослідженнѐ, тобто сукупність критеріїв та показників длѐ
виміряваннѐ рівнів сформованості особистісного феномену що
досліджуютьсѐ. Ми пропонуюмо такі критерії дослідженнѐ ППК майбутнього
фахівцѐ
ФВ та С:
ціннісно-мотиваційний,
гностично-когнітивний,
діѐльнісно-процесуальний, творчо-креативний – де критерії виступаять ѐк
ознаки оціняваннѐ, числом виміряваннѐ ѐких ю показники.
Ціннісно-мотиваційний критерій спрѐмований на виѐвленнѐ
ціннісних і мотиваційних новоутворень фахівцѐ фізичного вихованнѐ та
спорту ѐк лядини культури, змін у домінувальних потребах, їх нової
іюрархізації, ступенѐ асимілѐції й цінностей, що відображаю інтегративну
динамічну сутність його ціннісно-мотиваційної сфери та ціннісносмисловий зміст в умовах культурно-освітнього середовища. Цей критерій
виступаю ѐк комплекс усвідомленнѐ цінностей і мотивів, від ѐких залежить
вибір дій щодо вдосконаленнѐ професійно-педагогічних ѐкостей фахівцѐ,
ѐкі досліджуятьсѐ за допомогоя таких показників: сформовані
пізнавальні, морально-етичні, соціально-гуманістичні, духовні, професійнопедагогічні цінності
фахівцѐ; мотиваційні ѐкості, що стимуляять
ефективне здійсненнѐ навчальної і професійної діѐльності; ставленнѐ до
професії фахівцѐ фізичного вихованнѐ та спорту.
Гностично-когнітивний критерій слугую виѐвлення особистіснокогнітивного ресурсу, ѐкий відображаю сформованість професійнопедагогічних і особистісних ѐкостей і вмінь фахівцѐ фізичного вихованнѐ та
спорту, його знаннювого фонду, ѐкі виміряятьсѐ завдѐки таким
показникам: глибина, повнота і міцність знань, набутих у навчальновиховному процесі, їх діалектичність, системність, міждисциплінарність,
інтегрованість; сформовані інтелектуальні, методологічні, смислопошукові,
рефлексивні вміннѐ; розвиток професійних, особистісних ѐкостей.
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Діѐльнісно-процесуальний критерій указую на доцільність, точність,
гнучкість здійсненнѐ технологічного інструментарія фізкультурноспортивної діѐльності, ѐкий спрѐмовано ѐк на раціональну, так і на
ціннісно-оріюнтовану дія, реалізація соціальної (оздоровчої), освітньої,
виховної, комунікативної, організаційно-управлінської функцій професійнопедагогічної культури фахівцѐ. Цей комплекс професійно-педагогічних
умінь, що сприѐять ефективній фізкультурно-спортивній діѐльності,
визначаютьсѐ за допомогоя таких показників: сформованих професійнопедагогічних
(соціально-педагогічних,
рухових,
валеологічних,
інформаційно-дослідних) компетенцій студента; комунікативних і
організаційно-управлінських умінь у сфері фізичного вихованнѐ та спорту.
Творчо-креативний критерій відображаю творчу спрѐмованість
процесуальних і змістових характеристик професійно-педагогічних підходів
до фізкультурно-спортивної діѐльності та індивідуально-креативний
розвиток майбутнього фахівцѐ ФВ та С, його інновативність, що виѐвлѐютьсѐ
у творчому ставленні до професії. Ці характеристики фахівцѐ виміряятьсѐ
завдѐки таким показникам: розвиток творчих здібностей; розвиток
креативності; нове баченнѐ розв’ѐзаннѐ фізкультурно-спортивних
проблем, ѐке фіксую різні форми породженнѐ професійно-педагогічних
інновацій, авторські розробки.
Представлені нами критерії, показники надаять можливість
здійснявати моніторинг формуваннѐ ППК майбутнього фахівцѐ ФВ та С у
розрізі професійної підготовки вищого навчального закладу, ѐкий
розуміютьсѐ нами ѐк апарат діагностики, що містить валідні, надійні
методики, ѐкі слугуять основоя виѐвленнѐ кількісних, ѐкісних
характеристик що досліджуютьсѐ феномену (табл. 2).
Таблицѐ 2
Узагальнена таблиця визначення рівнів сформованості професійнопедагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання та
спорту
№
1

Складові компонентів

Методики

2

3
Ціннісно-мотиваційний критерій

1

1
Сформовані
професійно-педагогічні Методика
діагностики
ціннісних
цінності (пізнавальні, морально- оріюнтацій особистості (Рокич М., 2001);
етичні, соціально-гуманістичні та ін.) методика
діагностики
духовного
розвитку особистості (Возняк О.В., 2013)
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2

3

Ставленнѐ
2
до
професійнопедагогічних цінностей та до
професії
фахівцѐ
фізичного
вихованнѐ та спорту

Методика длѐ діагностуваннѐ ціннісних
оріюнтацій (тест Красило О. «Що значить
пізнати себе?» 2011); Тест-опитувальник
задоволеності навчальноя діѐльністя
(Міщенко Л. В., 2007); Картка соціальнодуховних
цінностей
студента
фізкультурного
профіля
(авторська
розробка, 2016)
Мотиваціѐ
3
до досѐгненнѐ успіхів у Тест-опитувальник
спрѐмованості
навчальній
та
майбутній навчальної мотивації (Дубовицька Т. Д.,
професійній діѐльності
2006); методика «Мотиваціѐ до успіху»
(Панфілова А. П.,
2004);
методика
«Самооцінка
професійно-педагогічної
мотивації» (Фетискін Н. Н., 2002)
Гностично-когнітивний критерій

4

5

6

7

8

Професійно-педагогічні
3
знаннѐ Результати поточного і підсумкового
(теоретичні, методичні, практичні)
контроля знань; методика оцінки
когнітивного потенціалу в навчанні
(Карпов А. В., 2007)
Розвиток
3
фізкультурно-спортивного Авторська методика визначеннѐ рівнѐ
світоглѐду
фізкультурно-спортивного
світоглѐду
(2016)
Рівень
3
інтелектуальних вмінь
Опитувальник длѐ перевірки здібностей у
професійній діѐльності (Зеюр Е. А., 2009);
тест
структури
інтелекту
(тест
Амтхауера Р., 2010)
Рівень рефлексивних умінь
Методика
оцінки
рівнѐ
розвитку
рефлексії
(Шевандрін М. К.,
2007);
методика діагностики рівнѐ розвитку
рефлективності (Карпов А.Д., 2009)
Розвиток професійних, особистісних Адаптований
тест
Кеттела-16PFѐкостей
опитувальник (Кеттел Р., 200); анкета
вивченнѐ
особистісного
потенціалу
професійно-педагогічних
ѐкостей
педагогів (Дем’ѐнчук О. О., 2012)
Діяльнісно-процесуальний критерій

9

Сформованість
3
професійно- Опитувальник щодо оцінки навчальнопедагогічних компетенцій
виховних
компетенцій
студентів
фізкультурних спеціальностей (соціальнопедагогічних, рухових, валеологічних,
інформаційно-дослідних),
(авторська
розробка, 2016)
Рівень
1
комунікативних умінь

10

Тест комунікативних умінь Міхельсона
(Міхельсон Л., 2013)
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Організаційно-управлінські
1
уміннѐ
11

Методика
виѐвленнѐ
й
оцінки
управленських
і
організаторських
схильностей (Карелін А. А., 2007); тестконтроль із психології управліннѐ
(Давидченко Т. С., 2008)

Креативно-творчий критерій
Розвиток
1
креативності
12

Тест «Креативність» (Вишнѐков Н. В.,
2011); тест Джонсона длѐ виѐвленнѐ
креативності (Джонсон М., 2012)

Розвиток
1
творчих здібностей
13

14

Методика
«Самооцінка
творчого
потенціалу особистості» (Фетискін Н. П.,
2002)
Інновації
1
у вирішенні фізкультурно- Методика
«Навчальне
портфоліо»
спортивних завдань
(Маркова А. К., 2008)

Відповідний інструментарій та інструктивно-методичні матеріали длѐ
здійсненнѐ моніторингу професійної придатності ю ППК майбутнього
фахівцѐ ФВ та С представлено нами в роботі *8+. Періодичність моніторингу
професійної придатності та ППК особистості студента ми рекомендуюмо
проводити: вхідна (1курс), проміжна (2 і 3 курси) та вихідна (4 курс, 2 курс
магістратури), діагностика длѐ випускників – один раз на 5 років післѐ
завершеннѐ професійної підготовки у вищому навчальному закладі.
Організаційно-експериментальна база формуваннѐ ППК майбутнього
фахівцѐ ФВ та С представлена: аудиторноя роботоя – це навчальні
дисципліни циклів соціально-гуманітарної, природничо-наукової та
фахової
(професійно-оріюнтованої
та
практичної)
підготовки;
позаудиторноя роботоя – навчальна та педагогічна (виробнича) практики,
курсові, дипломні та магістерські роботи, наукові студентські роботи,
науково-практичні конференції, методичні семінари тощо.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином,
моніторингова складова науково-методичного забезпеченнѐ формуваннѐ
ППК майбутнього фахівцѐ ФВ та С у процесі професійної підготовки
знаходить свою виѐвленнѐ у відстеженні психолого-педагогічних і
функціональних результатів освітнього процесу з максимальним
наближеннѐм до змісту професійної придатності та реальної професійнопедагогічної діѐльності фахівцѐ. Показано, що моніторингова складова
формуваннѐ ППК майбутнього фахівцѐ ФВ та С надаю уѐвленнѐ про
складний, варіативний характер розробленої авторської комплексної
складно-структурованої технології.
Перспективи подальших досліджень вбачаюмо в розширенні
переліку об’юктів моніторингу, автоматизації процесу моніторингу длѐ
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внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості професійно-педагогічної підготовки
фахівців фізичного вихованнѐ та спорту.
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РЕЗЮМЕ
Иваний
Игорь.
Мониторинг
сформированности
профессиональнопедагогической культуры будущего специалиста физического воспитаниѐ и спорта в
процессе профессиональной подготовки.
Рассмотрена мониторинговаѐ составлѐящаѐ многокомпонентной системы
научно-методического обеспечениѐ формированиѐ профессионально-педагогической
культуры будущего специалиста физического воспитаниѐ и спорта в процессе
профессиональной
подготовки,
котораѐ
представлѐет
комплекснуя
сложноструктурированнуя технология. Утверждаетсѐ необходимость учета в
подготовке студентов профессиональной пригодности к профессиональнопедагогической деѐтельности, на основе которой формируетсѐ профессиональнопедагогическаѐ культура будущего специалиста. Предложена совокупность
критериев и показателей, методы диагностики уровней сформированности
указанного личностного феномена, определена организационно-экспериментальнаѐ
база разработанной системы.
Ключевые
слова:
профессиональнаѐ
пригодность,
профессиональнопедагогическаѐ культура, будущий специалист физического воспитаниѐ и спорта,
научно-методическое обеспечение, мониторинг, критерии, показатели, методы
диагностики.

SUMMARY
Ivanii Igor. Monitoring of professional-pedagogical culture formation of the future
physical training and sport specialist in the process of professional training.
The article is devoted to the monitoring component of multicomponent system of
scientific-methodological supply of professional-pedagogical culture formation of the future
physical training and sport specialist in the process of professional training, which is a
complex structured technology that includes conditions, objects, criteria, indicators, methods
of diagnostics, and stages of monitoring.
It has been offered to use category “professional suitability”, which is understood as
dynamic, relatively stable, optimal level of combining biologically and socially preconditioned
premise of a personality, which are necessary for successful professional activity in physical
culture and sport sphere as the initial characteristic in formation of professional-pedagogical
culture of the future physical training and sport specialist. Content of professional suitability of
physical training and sport specialist comprises professional-pedagogical direction of a person,
mental, physical (general and special physical) suitability, individual-psychological peculiarities of
a personality. We have singled out professionally preconditioned peculiarities of professional
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suitability of the future specialist which take into consideration important qualities of a specialist.
It has been shown, that on the basis of professional suitability of a student in the process of
education competence (knowledge in the broad sense) is forming, in the process of professional
activity in higher educational establishment and after higher school stage “professionalism”
(skills in broad sense) and “professional skills” are forming as phenomena of high level of
professional-pedagogical culture of physical training and sport specialist.
On the basis of consideration of peculiarities and interdependence of components of
professional-pedagogical culture of physical training and sport specialist we have developed
the complex of criteria, indexes and methods of diagnostics for measuring levels of formation
of studied personal phenomenon. We have proposed value motivational, gnostic-cognitive,
activity procedural, creative criteria which act as characteristics of measurement, number
measuring of which are indicators. Represented criteria and indicators give opportunity to
realize monitoring of professional-pedagogical culture formation of the future physical
training and sport specialist in the context of professional training of higher educational
establishment which is understood as methodological apparatus of diagnostics which
contains valid, reliable methods which serve as the basis for identification of quantity and
quality characteristics of studied phenomenon.
Key words: professional suitability, professional-pedagogical culture, future physical
culture and sport specialist, scientific-methodological supply, monitoring, criteria, indicators,
methods of diagnostics, measuring of educational technologies effectiveness.
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Метоя статті ю аналіз наукового підходу до організації соціально-педагогічної
адаптації студентів молодших курсів, що забезпечить підвищеннѐ рівнѐ їх успішної
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адаптації студентів. Зокрема, проаналізовано точку зору психологів, соціологів і
педагогів на досліджуваний процес, зазначено структуру процесу адаптації ѐк
енергетичної підсистеми, середовищної підсистеми, діѐльнісної підсистеми, соціальної
підсистеми, особистісної підсистеми. Зазначено рівні та етапи соціальної адаптації,
види соціально-педагогічної адаптації ѐк нормальна адаптаціѐ, девіантна адаптаціѐ,
патологічна адаптаціѐ. Схарактеризовано особливості дидактичної адаптації ѐк
невід’юмної складової соціально-педагогічної адаптації студентів.
Ключові слова: соціально-педагогічна адаптаціѐ, психологічна адаптаціѐ,
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етапи адаптації, концепціѐ системного розглѐду адаптації.

Постановка проблеми. Якість підготовки студентів у вищому
навчальному закладі значноя міроя залежить від розв’ѐзаннѐ проблем
соціально-педагогічної адаптації першокурсників до нових умов навчаннѐ,
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зумовлених ѐк відсутністя чіткої наступності між організаціюя навчальновиховного процесу у школі і виші, так і особистісно-психологічними
особливостѐми самосвідомості і професійного самовизначеннѐ випускника
загальноосвітньої школи.
З перших місѐців виділѐятьсѐ студенти, ѐкі найбільше пристосовані й
підготовлені до вишівського навчаннѐ, та ті, ѐкі через різні причини
переживаять суттюві утрудненнѐ в навчанні й потребуять особливої
педагогічної уваги (наданнѐ допомоги, здійсненнѐ психологічної підтримки).
Виділѐютьсѐ також група студентів, ѐкі з різних причин негативно ставлѐтьсѐ
до самого процесу навчаннѐ. Значна частина таких першокурсників післѐ
першої-другої екзаменаційної сесії відраховуятьсѐ з навчального закладу, що
маю негативні соціально-психологічні наслідки та соціально-економічні
збитки. Через це постаю нагальна необхідність вивченнѐ й аналізу
теоретичних засад соціально-педагогічної адаптації студентів.
Аналіз психолого-педагогічних досліджень і власні спостереженнѐ
даять можливість стверджувати, що у випускників загальноосвітніх закладів
недостатньо сформовані загальнонавчальні компетентності, ѐкі дозволѐять
успішно адаптуватисѐ до нових умов навчаннѐ у вищому навчальному
закладі. Крім того, проблемі соціально-педагогічної адаптації першокурсників
недостатнѐ увага приділѐютьсѐ і у вищому навчальному закладі. Тому цѐ
проблема потребую наукового пошуку шлѐхів її розв’ѐзаннѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз психолого-педагогічної
літератури засвідчую, що різні аспекти проблеми адаптації були предметом
вивченнѐ ѐк вітчизнѐних, так і зарубіжних учених, проте юдине визначеннѐ
сутності цього понѐттѐ відсутню. Неоднозначно визначаятьсѐ критерії
виміру рівнів адаптивності, зовнішні та внутрішні чинники адаптації.
Питання адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчаннѐ
присвѐчені також дослідженнѐ М. Левченко, О. Мороз, В. Семиченко та ін.
Зазначені дослідники наголошуять, що соціально-педагогічну адаптація
неможливо виклячити ні з процесів соціалізації і вихованнѐ, ні з життѐ
взагалі, оскільки це багатофакторний та багатовимірний процес входженнѐ
особистості в нове соціальне оточеннѐ з метоя спільної діѐльності в
напрѐмку прогресивної зміни ѐк особистості, так і середовища.
Н. Андреювоя, О. Плотниковоя та іншими визначено теоретичні
основи процесу адаптації особистості, виѐвлено його характеристики,
установлено залежність між процесами адаптації і розвитком особистості.
Особливостѐм
професійно-педагогічної
адаптації
студентів
присвѐчено праці В. Дугінцѐ, І. Крѐжевої, Г. Насирової, Л. Шубіної.
Соціальні, психологічні, педагогічні аспекти адаптації студентів
розглѐдаятьсѐ в дослідженнѐх Н. Войтовича, Л. Зданевича, В. Казміренко,
І. Лѐхової, О. Плотникова, Т. Рюзника, В. Скрипника, Н. Чепелюва та інших.
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Таким чином, існую досить серйозне наукове обґрунтуваннѐ
психолого-педагогічної адаптації студентів до навчаннѐ у вищому
навчальному закладі. Але одним із клячових питань ціюї проблеми ю
розробка конкретних педагогічних заходів щодо прискореннѐ процесу
адаптації студентів і запобіганнѐ їх дезадаптації.
Метою статті ю аналіз наукового підходу до організації соціальнопедагогічної адаптації студентів молодших курсів, що забезпечить
профілактику дезадаптації й підвищеннѐ рівнѐ їх успішної професійної
підготовки.
Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ
використано загальнонаукові методи: аналіз і синтез наукової психологопедагогічної літератури, абстрагуваннѐ, порівнѐннѐ та узагальненнѐ, що
дало змогу з’ѐсувати особливості соціально-педагогічної адаптації
студентів, а також конкретно-науковий метод термінологічного аналізу, що
забезпечив розкриттѐ сутності основоположних понѐть.
Виклад основного матеріалу. Існуять суперечливі думки вчених щодо
сутності понѐттѐ «соціально-педагогічна адаптаціѐ». Зокрема, одні автори
розглѐдаять її ѐк процес; інші – ѐк результат «пристосуваннѐ»; треті – ѐк
«взаюмодія» лядини з лядиноя (певним колективом, групоя), або ѐк
«взаюмодія» лядини і середовища.
Необхідно відмітити, що процес адаптації передбачаю активність
самого суб’юкта діѐльності, осмисленнѐ своїх дій і вчинків, пошуку власних
рішень відповідно до конкретних умов життюдіѐльності, аналіз характерних
особливостей і результатів взаюмодії з новими лядьми й обставинами.
Понѐттѐ «взаюмодіѐ» припускаю деѐку рівноправність суб’юктів і об’юктів, їх
взаюмозв’ѐзок, взаюмний вплив, взаюмну дія. Це понѐттѐ найточніше
відображаю особливості процесу соціально-педагогічної адаптації.
Соціально-педагогічна адаптаціѐ, ѐк і інші
види адаптації, ю
динамічним утвореннѐм, результатом і процесом пристосуваннѐ організму
або особистості до умов зовнішнього середовища, а також властивістя
будь-ѐкої саморегулявальної системи (біологічної, соціальної чи технічної),
ѐке полѐгаю в здатності пристосовуватисѐ до мінливих умов зовнішнього
середовища. Це розуміннѐ конкретизуютьсѐ на рівні філософського,
соціально-психологічного, педагогічного, психолого-педагогічного аналізу.
Психологи трактуять понѐттѐ «адаптаціѐ» значно ширше, ніж
біологи, завдѐки соціальному звучання, а саме необхідністя
пристосуваннѐ особистості до нового соціального середовища, і значущості
длѐ пристосуваннѐ різних видів активності особистості. У психології
соціально-педагогічна адаптаціѐ розглѐдаютьсѐ ѐк необхідна умова
колективної діѐльності, ѐк особливий механізм длѐ забезпеченнѐ спільної
діѐльності, взаюмодії особистості й колективу *4, с. 76].
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Соціологи розглѐдаять адаптація ѐк пристосуваннѐ організму,
особистості, їх систем до характеру окремих впливів або до нових умов життѐ
в цілому *8, с. 266+. Соціальна адаптаціѐ розглѐдаютьсѐ ними в тісному зв’ѐзку
з понѐттѐм соціалізаціѐ, ѐка визначаютьсѐ ѐк двосторонній процес, що
вклячаю в себе, з одного боку, засвоюннѐ індивідом соціального досвіду за
допомогоя входженнѐ в соціальне середовище і систему соціальних зв’ѐзків,
з іншого боку – процес активного відтвореннѐ індивідом системи соціальних
зв’ѐзків. Соціалізаціѐ відрізнѐютьсѐ від вихованнѐ тим, що не передбачаю
цілеспрѐмованого впливу з боку дорослих.
О. Яблонська *9+ зазначаю, що соціальна адаптаціѐ – один із
механізмів соціалізації, дозволѐю особистості (групі) активно вклячатисѐ в
різні структурні елементи соціального середовища шлѐхом стандартизації
повторяваних ситуацій, що даю можливість особистості (групі) успішно
функціонувати в умовах динамічного соціального оточеннѐ.
У сучасній вітчизнѐній та зарубіжній соціальній психології проблема
адаптації займаю серйозне місце серед практичних і теоретичних
досліджень. Науковці розглѐдаять адаптація ѐк: форму захисного
пристосуваннѐ лядини до соціальних вимог; засвоюннѐ соціальних ролей;
подоланнѐ напруги; вихід зі стресової ситуації; сукупність пристосувальних
реакцій, в основі ѐких лежить активне освоюннѐ середовища, його зміна і
створеннѐ необхідних умов длѐ успішної діѐльності *8, с. 265+. Адаптаціѐ
представлена також ѐк послідовна зміна відносно стабільних періодів,
коли досѐгаютьсѐ визначена рівновага між індивідом та середовищем. Цѐ
рівновага фактично умовна, оскільки стан лядини постійно зміняютьсѐ під
впливом безперервно діячих зовнішніх та внутрішніх факторів.
В. Семіченко запропонувала концепція системного розглѐду процесу
адаптації. В основі ціюї концепції лежить ідеѐ про те, що загальна
ефективність процесу адаптації лядини суттюво залежить від інтеграційних
тенденцій особистості [7, с. 136+. Загальний процес адаптації – це складне
ѐвище, ѐке маю певну структуру, складаютьсѐ з багатьох відносно
незалежних процесів. Кожен із них обслуговую певну систему відносин, ѐкі
виникаять у лядини з відповідноя системоя, і в сукупності з ними та
відповідними зв’ѐзками складаю певний структурний компонент. Кожний
структурний компонент процесу адаптації, у своя чергу ю системоя, ѐка
вклячаю: об’юктивне ѐвище і його умови; відносини, що виникаять у
лядини, ѐка адаптуютьсѐ з відповідним ѐвищем; індивідуальні особливості
самої лядини, що відповідаять чи не відповідаять вимогам.
У цій системі виділѐять такі підсистеми: 1) енергетична підсистема –
відображаю ресурсні можливості організму, їх спроможність забезпечити
функціонуваннѐ основних систем організму в умовах підвищеннѐ
енерговитрат. Мова йде про той фізіологічний механізм, що забезпечую
пристосуваннѐ лядини ѐк біологічної істоти, на рівні організму, до
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ускладнених умов діѐльності. Сам процес адаптації відбуваютьсѐ ѐк
руйнуваннѐ тих засобів пристосуваннѐ, що не відповідаять новим умовам,
перш за все динамічним стереотипам. Психологічними ж еквівалентами, що
відображаять тенденції адаптуваннѐ на цьому рівні, можуть бути самооцінка
співвідношеннѐ самопочуттѐ, активності та настроя, стан нервово-психічного
напруженнѐ тощо; 2) середовищна підсистема – представлена відносинами
лядини та тих зовнішньо-предметних умов, що її оточуять. Зміна умов може
бути повноя або частковоя: життѐ в цілому, навчаннѐ, проживаннѐ
(задоволеність чи незадоволеність відповідними аспектами життѐ);
3) діѐльнісна підсистема – відображаю здатність лядини до виконаннѐ дій,
що складаять зміст відповідної діѐльності. По-перше, це передбачаю
засвоюннѐ нових дій. По-друге, подоланнѐ вже напрацьованих навичок, ѐкі в
нових умовах ю недоцільними. По-третю, часові витрати на виконаннѐ цих дій.
Показниками адаптації до діѐльності можуть бути: наѐвність уникненнѐ
труднощів та помилок у виконанні основних видів діѐльності, доцільний
розподіл навантаженнѐ протѐгом доби, тижнѐ; 4) соціальна підсистема – це
входженнѐ лядини в нове соціальне середовище. Соціальний аспект
адаптації характеризуютьсѐ, з одного боку, ступенем прийнѐттѐ лядиноя
норм та правил життѐ в новій соціальній спільності. А з іншого – ступенем
прийнѐттѐ ціюї лядини соціальним оточеннѐм. Показники, що відображаять
тенденції соціальної адаптації: задоволеннѐ лядини групоя, до складу ѐкої
вона входить, співпадіннѐ індивідуальних та соціальних цінностей, соціально
сприѐтлива позиціѐ; 5) особистісна підсистема – відображаю той загальний
результат адаптації, коли лядина відчуваю психологічний комфорт від
ситуацій свого життѐ, приймаю її ѐк конструктивно значущу, що відкриваю
подальші перспективи розвитку. Показниками особистісного рівнѐ адаптації
можуть бути: зниженнѐ особистісного рівнѐ тривожності, домінуваннѐ
позитивних емоцій, відсутність бажаннѐ змінити життюву ситуація, стійка
адекватна самооцінка, впевненість у собі, у власних силах, у здатності
вирішити проблеми свого життѐ тощо *2, с. 251+.
Зазначена концепціѐ системного розглѐду процесу адаптації, на нашу
думку, може бути успішно пристосована до соціально-педагогічної
адаптації студентів, зокрема, педагогічного університету.
Педагоги спрѐмовували свої наукові дослідженнѐ на встановленнѐ
рівнів та етапів соціальної адаптації. Так, В. Дугінець у своїй концепції
виокремляю чотири рівні за характером взаюмодії суб’юкта й адаптивного
середовища: 1) уподібненнѐ – висока активність, повна психологічна
переоріюнтаціѐ, широкий підхід, тобто повна адаптаціѐ; 2) пристосуваннѐ –
середнѐ активність, звуженнѐ кола інтересів до вузькоспеціальних,
прийнѐттѐ тільки основних цінностей); 3) урівноваженнѐ – пасивність,
копіяваннѐ чужого досвіду, пристосуваннѐ з метоя домогтисѐ
заступництва; 4) псевдоадаптаціѐ – зовнішню сприйманнѐ способу життѐ,
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приховуваннѐ свого незадоволеннѐ, негативне ставленнѐ до будь-ѐкої
сфери життюдіѐльності, тобто неадаптаціѐ *1+.
Показниками успішної соціальній адаптації виступаю високий
соціальний статус індивіда в певному середовищі, його психологічне
задоволеннѐ цим середовищем і його найбільш важливими елементами,
зокрема, задоволеннѐ роботоя, її організаціюя, умовами і змістом тощо.
Показниками низької соціальної адаптації ю переміщеннѐ суб’юкта в інше
соціальне середовище, відхиленнѐ в поведінці. Успішність соціальної
адаптації залежить від характеристики середовища і суб’юкта. Більшість
дослідників стверджуять, що адаптація можна розглѐдати ѐк складову
соціалізації і ѐк її механізм.
Важливим чинником успішної соціально-педагогічної адаптації
студентів ю взаюмозалежність соціальної та психологічної адаптації.
Студенти
зіштовхуятьсѐ
з
труднощами,
обумовленими
психологічноя непідготовленістя до освоюннѐ обраної професії, що
негативно позначаютьсѐ на процесі адаптації.
Психологічна адаптаціѐ соціально зумовлена суспільним характером
змін навколишнього середовища та лядської свідомості, психіки, що
викликаять її, впливаю на ефективність адаптивної діѐльності шлѐхом
формуваннѐ цілей і програми, надаю динаміці ціюї діѐльності
індивідуального емоційного забарвленнѐ. Без психологічної адаптації, що
спонукаю лядину до адаптивної діѐльності, ѐка немовби «даю старт»
соціальній адаптації, останнѐ була би просто неможливоя.
Психолог Ж. Піаже розглѐдаю адаптація у виглѐді двох
взаюмопов’ѐзаних операцій: акомодації (засвоюннѐ правил середовища,
«уподібненнѐ їй») і асимілѐції («уподібненнѐ собі», перетвореннѐ
середовища). У цілому адаптаціѐ ѐвлѐю собоя процес пристосуваннѐ
організму до середовища і досѐгненнѐ гармонійної рівноваги з нея *6+.
Цей процес розглѐдаютьсѐ ѐк механізм пізнаннѐ, напрѐм розвитку
визначаютьсѐ в ході пошуку рівноваги, тобто відповідності, між організмом
і середовищем. Рівновага здійсняютьсѐ за допомогоя операцій акомодації,
що вклячаять у себе пристосуваннѐ своїх учинків, думок, понѐть до
зовнішнього світу, і асимілѐції, що полѐгаю в добудові зовнішнього світу
згідно з уѐвленнѐми лядини. Найбільш повно рівновага досѐгаютьсѐ на
рівні операцій інтелекту, ѐкі дозволѐять лядині максимально повно
адаптуватисѐ до зовнішнього середовища.
Факторами психологічної адаптації ю: успішність (неуспішність)
професійної,
соціальної
та біологічної
адаптацій (професійне
самовизначеннѐ, соціальний статус, сформованість соціально-значимих
здібностей, ѐкостей, становище в колективі, задоволеннѐ (незадоволеннѐ)
особистим статусом, можливість проѐву індивідуальності та ін.);
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характерологічні особливості і ѐкості особистості; уміннѐ здійснявати
психологічну саморегулѐція поведінки й діѐльності.
Багато науковців розглѐдаять психологічну адаптація у
взаюмозв’ѐзку з соціальноя.
Дослідник А. Налчаджѐн виділѐю такі види соціально-психологічної
адаптації: 1) нормальна адаптаціѐ – адаптаційний процес особистості, ѐкий
призводить до її стійкої адаптованості в типових проблемних ситуаціѐх без
патологічних змін її структури та без порушень норм тіюї соціальної групи, у
ѐкій протікаю активність особистості; 2) девіантна адаптаціѐ – процес
соціально-психологічної
адаптації
особистості,
ѐкий
забезпечую
задоволеннѐ її потреб у даній групі або соціальному середовищі, у той час
ѐк інші учасники соціального процесу не виправдовуять її поведінки;
3) патологічна адаптаціѐ – соціально-психологічний процес (активність
особистості в соціальних ситуаціѐх), ѐкий повністя або частково
здійсняютьсѐ за допомогоя патологічних механізмів і форм поведінки,
призводить до утвореннѐ патологічних комплексів характеру, що входѐть
до складу невротичних і психопатичних синдромів *5, с. 33+.
Невід’юмноя складовоя соціально-педагогічної адаптації студентів ю
дидактична адаптаціѐ.
На думку багатьох авторів, специфіка адаптації до навчаннѐ у
вищому навчальному закладі виникаю на тлі неспівпадіннѐ дидактичної
ситуації в середній школі та вищому навчальному закладі.
Дидактична адаптаціѐ представлена декількома особливостѐми,
зокрема: специфікоя змісту навчаннѐ студентів у вищому навчальному
закладі; методами навчаннѐ й організаціюя педагогічного процесу;
індивідуальними особливостѐми студента, раніше засвоюноя ним
моделля поведінки у відповідній сфері та характеру; рівнѐ мотиваційної
спрѐмованості тощо.
Студентам доводитьсѐ адаптуватисѐ до нового длѐ себе змісту
навчаннѐ, ѐкий залежить від специфіки фахових чи наукових галузей і
зафіксований у навчальних програмах. У системі вищої освіти поѐвлѐятьсѐ
також нові длѐ них принципи: юдність навчаннѐ й вихованнѐ, теорії і
практики, навчаннѐ й науково-дослідницької роботи. Зміняятьсѐ
викладачі,
виховний
і
навчальний
процес
здійсняютьсѐ
висококваліфікованими фахівцѐми в галузі науки чи виробництва. Виникаю
необхідність залученнѐ до специфічних форм навчаннѐ ѐк лекції, семінари,
індивідуальні творчі завданнѐ, практика, самостійна робота, наукововиробнича діѐльність, консультації, ѐкі відрізнѐятьсѐ від шкільних ѐк за
дидактичноя метоя, так і методикоя їх проведеннѐ, а значить і різноя
організаціюя пізнавальної діѐльності учнів і студентів.
Навчаннѐ у виші вимагаю набагато вищого ступенѐ самостійності й
відповідальності, ніж у школі. Нагромадженнѐ знань відбуваютьсѐ в
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основному в індивідуальному порѐдку, хоча важливе значеннѐ маять і
колективні форми роботи (семінари, наукові гуртки тощо).
Особливості дидактичної адаптації студентів
відображено в
дослідженнѐх К. Делікатного, Д. Елькіна, Л. Мардахаева та ін.
На темпи і зміст адаптаційного періоду впливаю також і немало
індивідуально-психологічних особливостей першокурсника. Серед них
можна назвати такі: недостатнѐ вольова мобілізаціѐ, неуважність,
депресивний стан, низький рівень комунікативних здібностей, складність у
налагодженні оптимальних взаюмин із викладачами і студентамиоднокурсниками тощо. До причин, ѐкі утрудняять процес адаптації,
належать також слабке здоров’ѐ, недостатнѐ навчальна мотиваціѐ,
перевага позанавчальних захоплень; недостатнѐ чи відсутнѐ професійна
спрѐмованість; невимогливість викладачів, відсутність з їхнього боку
систематичного контроля за самостійноя роботоя студентів, наданнѐ їм
консультаційної допомоги; часті пропуски занѐть тощо.
Не всі студенти справлѐятьсѐ з подоланнѐм цих труднощів та швидко
перебудовуять звичні форми навчальної роботи. Однак недостатнѐ
психологічна та практична підготовленість багатьох випускників середньої
школи до вишівських форм і методів навчаннѐ призводить не тільки до їхньої
неуспішності. Невміннѐ студентів самостійно перебудувати засоби
навчально-пізнавальної діѐльності відповідно до нових умов навчаннѐ
викликаю в них почуттѐ розгубленості, незадоволеннѐ та веде до негативного
ставленнѐ до навчаннѐ в цілому. «У деѐких студентів першого курсу, –
відзначаю Л. Зданевич, – процес адаптації до нових умов та вимог і розробка
оптимальних моделей успішної навчальної діѐльності у ВНЗ протікаю дуже
повільно й болѐче і, таким чином, створяятьсѐ умови длѐ згасаннѐ звички
відповідального ставленнѐ до навчаннѐ, що виробиласѐ у школі» *3, с. 25+.
Незважаячи на важливість усіх аспектів адаптаційного процесу
першокурсників, адаптаціѐ студента до умов вишу і вимог у ньому ю,
насамперед, творчим пристосуваннѐм до вимог, ѐкі пред’ѐвлѐятьсѐ йому
ѐк суб’юкту пізнавальної діѐльності, ѐка ю професійно-оріюнтованоя й
особистісно-значимоя. Вона здійсняютьсѐ через подоланнѐ психологічних
бар’юрів, ѐкі виникаять у студента, що розпочинаю навчаннѐ у виші, через
невідповідність звичних шкільних способів учіннѐ і способів пізнавальної
діѐльності, ѐкі вимагаю вища школа.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, проведений нами аналіз теоретичних засад соціально-педагогічної
адаптації студентів до навчаннѐ у виші даю можливість здійснити деѐкі
узагальненнѐ. Зокрема: соціально-педагогічна адаптаціѐ студентів
ю
активним, складним, багатогранним, суперечливим процесом вкляченнѐм
суб’юкта в нову соціальну і навчально-виховну ситуація і ю важливим
чинником успішності навчаннѐ; відбуваютьсѐ перебудова внутрішнього
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стереотипу самоорганізації пізнавального процесу, ѐкий сформувавсѐ в
умовах шкільного навчаннѐ, відповідно до зовнішньо заданої нової моделі
вишівського навчаннѐ; здійсняютьсѐ трансформаціѐ звичних способів
(методів), прийомів і засобів навчальної діѐльності і їх реалізаціѐ в нових
організаційних формах навчаннѐ (лекціѐ, семінарське, практичне занѐттѐ,
самостійна робота тощо); установляятьсѐ нові міжособистіcні взаюмини в
системі «студент-викладач», «студент-студент» на основі професійноспрѐмованого зближеннѐ соціально-рольових позицій між ними, бажано
взаюмодовіри, ділового співробітництва, творчості й самостійності; соціальнопедагогічна адаптаціѐ характеризуютьсѐ динамізмом і її ефективність
залежить ѐк від стану навчально-виховного середовища, так і індивідуальних
особистісно-психологічних ѐкостей студента; значна частина першокурсників
потребуять допомоги в подоланні труднощів адаптації до нових умов
навчаннѐ у виші з боку психолога, куратора групи, викладачів; розуміннѐ
теоретичних засад соціально-психологічної адаптації студентів дасть
можливість швидше й ефективніше подолати труднощі ціюї адаптації.
Перспективним може стати дослідженнѐ сучасних ефективних шлѐхів
подоланнѐ труднощів адаптації першокурсників.
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РЕЗЮМЕ
Кривонос Ольга. Организациѐ социально-педагогической адаптации студентов.
Целья статьи ѐвлѐетсѐ анализ научного подхода к организации социальнопедагогической адаптации студентов младших курсов, что обеспечит повышение
уровнѐ их успешной профессиональной подготовки. Представлены теоретические
основы
социально-педагогической
адаптации
студентов.
А
именно,
проанализирована точка зрениѐ психологов, социологов и педагогов на исследуемый
процесс, определена структура процесса адаптации как энергетической
подсистемы, окружаящей подсистемы, деѐтельной подсистемы, социальной
подсистемы, личностной подсистемы. Дана характеристика уровней и этапов
социальной адаптации, видов социально-педагогической адаптации, таких как:
нормальнаѐ адаптациѐ, девиантнаѐ адаптациѐ, патологическаѐ адаптациѐ.
Рассмотрены особенности дидактической адаптации как неотрывной
составлѐящей социально-педагогической адаптации студентов.
Ключевые слова: социально-педагогическаѐ адаптациѐ, психологическаѐ
адаптациѐ, социальнаѐ адаптациѐ, дидактическаѐ адаптациѐ, структура
адаптации, уровни адаптации, этапы адаптации, концепциѐ системного
рассмотрениѐ адаптации.

SUMMARY
Kryvonos Olha. Organization of students’ social-pedagogical adaptation.
The aim of the article is to analyze the scientific approach to the organization of
social-pedagogical adaptation of undergraduate students, which will provide an increase in
the level of their successful professional training. The theoretical bases of social-pedagogical
adaptation of students are presented. In particular, the point of view of psychologists,
sociologists and teachers on the investigated process is analyzed; the structure of the process
of adaptation as the energy subsystem, the environmental subsystem, activity subsystem,
social subsystem, personal subsystem is specified. Levels and stages of social adaptation,
such types of social-pedagogical adaptation as normal adaptation, deviant adaptation,
pathological adaptation are indicated. The features of didactic adaptation as an integral part
of students’ social-pedagogical adaptation are characterized.
It has been concluded that students’ social-pedagogical adaptation is an active,
complex, multifaceted, controversial process of incorporating a subject into a new social and
educational situation and is an important factor in the success of learning; there is a
restructuring of the internal stereotype of self-organization of the cognitive process, which
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was formed in conditions of school education, in accordance with the externally prescribed
new model of university education; there is a transformation of the usual methods and
means of educational activity and their realization in the new organizational forms of
training (lecture, seminar, practical classes, independent work, etc.); new interpersonal
relationships are established in the system of “student-teacher”, “student-student” on the
basis of professional-oriented convergence of social-role positions between them, desirable
mutual trust, business cooperation, creativity and independence; social-pedagogical
adaptation is characterized by dynamism and its effectiveness depends on the state of the
educational environment, as well as on the individual personal-psychological qualities of the
student; a significant proportion of freshmen need help in overcoming the difficulties of
adapting to the new conditions of study at the university by the psychologist, tutor, teachers;
understanding of the theoretical fundamentals of social-psychological adaptation of students
will enable faster and more effective overcoming of the difficulties of this adaptation.
Key words: social-pedagogical adaptation, psychological adaptation, social
adaptation, didactic adaptation, adaptation structure, adaptation levels, stages of
adaptation, concept of systemic consideration of adaptation.
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FUTURE GEOLOGISTS’ PROFESSIONAL TRAINING
AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
Мінеральні ресурси ю важливим сегментом вітчизнѐної економіки, що
обґрунтовую важливість ѐкісної підготовки фахівців длѐ даної галузі. Метоя статті
було визначити ступінь дослідженості вітчизнѐними та іноземними науковцѐми
проблеми професійної підготовки майбутніх геологів та окреслити наѐвні шлѐхи її
модернізації. Серед методів дослідженнѐ – аналіз та узагальненнѐ літературних
джерел та навчальних планів. Результати дослідженнѐ виѐвили тенденція до
визначеннѐ науковцѐми імплементації сучасних педагогічних технологій та методів у
процес професійної підготовки майбутніх геологів ѐк найбільш доречного способу її
модернізації, чому плануюмо приділити увагу більш детально в подальших дослідженнѐх.
Ключові слова: майбутні геологи, професійна підготовка, геологічна освіта,
професійна підготовка геологів.

Introduction. In the terms of economy of knowledge vocational
education is a priority case for state policy [8]. According to P. Anisimov,
vocational education is responsible for “mastering innovative knowledge and
the formation of competitive specialists and labor cadres, which ensure the
country’s competitiveness” *1, 79+. At the same time there is a tendency among
national scientists to equal such concepts as “vocational education” and
“professional training”. So let’s identify the main concept of this research –
which is “professional training”. V. Stasiuk [17] emphasizes that professional
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training is a pedagogical process, the results of which is the formation and
development specialist’s professional readiness.
The entry of Ukraine into the European educational area made national
scientists to search some modern technologies and methods of the future
specialists’ professional training, to which also belong future geologists. It is
necessary to add that mineral resources are the important segment of the
Ukrainian economy, which proves the importance of the modernization of the
process of personnel training for the industry. But before the implementation of
some new ways of the future geologists’ professional training we should
investigate available ways which are described by national and foreign scientists.
Such approach let us choose the best methods and combine national traditions of
the future geologists’ professional training and modern pedagogical technologies.
Analysis of relevant research. The process of the future geologists’
professional training has been already researched by scientists. For example
E. Nesterov studied the system of geological education at the pedagogical
university, V. Hulii, L. Kyselevych, V. Maniuk, V. Mikhailov, N. Pavlun,
A. Plotnikov and others have studied the process of professional training in
mining and geological higher education institutions. At the same time all
literature sources can’t be compared in this paragraph because this is the aim
of the research and it will be done below.
So the aim of the study is to find out the state of development of the
problem of the future geologists training in the pedagogical literature and to
identify the main trends and ways of its modernization.
As research methods the analysis of materials and periodicals on the
problem and the method of generalization were used. Curricula of various
universities with the aim to figure out the current state of professional training
of the future geologists at the Bachelor level were studied.
Results. Professional training of specialists at the Bachelor level (which is
the object of our study) is aimed at mastering students’ theoretical knowledge,
forming their practical skills and abilities that will be sufficient for successful
further professional activity within the chosen specialty. Unlike the entry level,
as a result of which a future specialist will be able to perform typical tasks that
are relevant to the duties of primary positions in the relevant field of
professional activity, the bachelor’s level will allow the applicant to accomplish
more complex work successfully at higher positions.
The first step of research is to figure out main features of geology as
occupation:
1) dependence on working conditions: significant physical activity and
adverse working conditions (work in mines, conducting routes), a significant
proportion of “outdoor” work in the total amount of professional activity;
2) the need for deep fundamental knowledge in natural sciences (physical
and chemical laws, properties of rocks and minerals), the ability to work with
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topographical and thematic profile maps, lay the route, knowledge of normative
and environmental documentation (to control the process of subsoil use);
3) processing large amounts of information (laboratory data, technical
recommendations, drafting and estimates, rationalization of subsoil schemes, etc.);
4) special personal qualities such as patience, concentration of attention,
self-discipline, technical thinking, purposefulness, responsibility, etc.;
5) direct dependence on the technical development of society, and, as a
consequence, the need to raise their own qualifications throughout life.
Nowadays there are two ways of the future geologists’ professional training
at the Bachelor level. All applicants who have entered university before 1.09.2016
have got their education within the framework of direction 6.040103 – “Geology”.
But after changes in the list of branches of knowledge and specialties applicants
who have entered the university after 1.09.2016 get their education within the
framework of specialty 103 – “Earth sciences”.
According to the previous edition of the list of specialties from 2006 [15],
within the sphere of knowledge “Natural sciences”, professional training of
applicants was conducted in the areas of geology, geography,
hydrometeorology, chemistry, biology, ecology, environmental protection and
sustainable use of nature. Such a division made it possible to identify clearly
that the preparation of future geologists at the Bachelor level took place only
within the direction of geology [15].
After the changes in the list of specialties [14] within the field of
knowledge “Natural sciences” it has been identified such specialties as
“Ecology”, “Chemistry”, “Earth sciences”, “Physics and astronomy”, “Applied
physics and nanomaterials” and “Geography”. At present professional training
of the future geologists at the Bachelor level takes place only within the
specialty “Earth Sciences”. However, the specialty “involves studying the
composition and structure of the Earth, including the hydrosphere and
atmosphere, geology, geophysics, mineralogy, geochemistry, volcanology,
seismology, geomorphology, physical geography and other Earth sciences,
meteorology and other atmospheric sciences (including climate research),
hydrology, oceanography, paleoecology” *14+.
Such uniting of previously separate specialties in one (for example,
meteorology and physical geography, which don’t have much in common with
geology) caused some complications with the process of the future specialists
training, because creation of a unified educational and professional program
for training, for example, geologists and oceanologists, without loss the quality
of professional training, is a difficult task.
That is why, using their right of autonomy, the higher education institutions
in Ukraine within the specialty “Earth Sciences” conduct professional training of
education applicants in a number of specializations. Within our research, we have
focused on geological specializations, among which: hydrogeology, geology, oil
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and gas geology, geophysics, geoinformatics, mineralogy, geochemistry and
petrography, ecological geology and nature management, etc.
Thus, having analyzed the curricula of different universities, we can
conclude that professional training of the future geologists consists of a
“standard” list of disciplines and a sample part of content of which depends on
the specialization of a future specialist.
For example, since 2017 at the V. N. Karazin Kharkiv National University
professional training of the future geologists has taken place within the
specialty of “Earth science”, specialization “Geology” *12+. In accordance with
the curriculum within the “Geology” specialization in the section “Discipline of
choice” there are blocks: 2.2 “Basic training cycle (A)” and 2.3 “The cycle of
practical and vocational training (A)” which are connected to the training
program of the future geologists, and blocks 2.2 “The cycle of fundamental
training (B)” and 2.3. “Cycle of practical and professional training (B)”, which
are connected to the program of future hydrogeologists’ training.
This additional division within the specialty takes place organically and
systematically, starting from the second year of study. The total number of
credits for a sample part for geologists and hydrogeologists coincides that does
not violate the educational process.
At the same time, professional training of Bachelors within the
framework of one educational program “Geology” at the Taras Shevchenko
Kiev National University has differences in accordance with the the future
specialists’ specialization. There is in the curriculum section 3 – “Discipline of
student’s free choice” – which is presented by six blocks of academic disciplines
accordingly for each specialization [11].
Also in the context of this study it is necessary to pay attention to the
foreign experience of the future geologists’ training.
According to the curriculum, Irkutsk State University (Russia) conducts a
four-year training of the future geologists at the bachelor level in the direction
“Geology” (profiles “Geology” and “Geology and Geochemistry of combustible
minerals”) *5+. The curriculum does not contain data on the number of credits
which are allocated for studying each individual discipline; therefore we cannot
make a quantitative comparison with national higher education institutions. At
the same time, it should be noted that the list of professional (geological)
disciplines given in the background of this higher education institution is similar
to those presented in the national curricula for the training of the future
geologists [11; 12].
For example, at Kyiv National Taras Shevchenko University and
V. N. Karazin Kharkiv National University during the first year the future
geologists will be taught the discipline “Mineralogy with the basics of
crystallography”, which also can be found in the curriculum of the Irkutsk
National University, but in the form of separate courses “Crystallography” and
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“Mineralogy”, which are taught during the first and second semesters,
respectively. Also such similarity exists between disciplines «Geotectonics»,
“Structural geology and geomapping”, “Geology of mineral deposits”,
“Petrography”, “Lithology”, etc., which are also taught at these universities.
There is a certain similarity in educational practices. Thus, at Kharkiv
National University, first-year students have a course of “Natural science
practice”, one of whose block is “Practice of general geology”. Similarly,
students of Irkutsk State University after the first year have such training as
“Рractice on obtaining initial professional skills”, the block of whose is “General
geology practice”.
The second-year training practice in V. N. Karazin KhNU is “Professionaloriented practice” which consists of blocks “Geophysical practice”, “Drilling
practice” and “Geocaching practice”. A the same time in the Irkutsk State
University, the practice of second-year is represented by the “Practice for
obtaining primary professional skills” and has units “Wells drilling” and
“Geological mapping” *5; 11; 12].
The process of bachelor’s professional training in the direction of
“Geology” at the Moscow State University of Lomonosov (Russia) also has a
significant similarity with the national one. Thus, in the list of profile disciplines,
which is given in the curriculum of this university *2+, there are “Geophysics”,
“Geology of mineral deposits”, “Lithology”, “Petrography”, “Structural geology
and geomapping”, “Ecological geology”, “Geotectonics”, “Mineralogy with the
basics of crystallography” etc. Professional training lasts for four years and
students receive a bachelor’s degree in geology based on the results of state
examinations and writing of bachelor research work. The total amount of study
load at this university (excluding training and production practices), according
to the curriculum, is 6264 hours, which is approximately equal to 209 credits.
At the same time, if (by the analogy with Karazin Kharkiv National University)
one week of practice is equal to 30 hours of study load, the total amount of
credits for professional training of Bachelor of Geology at Moscow State
University takes 237 credits, which is almost fully consistent with the national
practice of the future geologists’ training.
The process of the future geologists professional training at Oxford
University lasts 4 years, during which students are introduced to such
geological disciplines as “Stratigraphy”, “Petrology”, “Paleontology”, “Tectonics
and earthquakes”, “Oceanology”, “Geology of the environment”,
“Volcanology”, etc. During the entire period of study, students also have
“outdoor practice” and field visits (in other countries) [4]. The above
mentioned data is summarized in Table 1.
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Table 1
Comparative table of semesters in which the normative geological disciplines
are taught in national and foreign higher education institutions
№

General
geology
(geology)
Mineralogy (with the
basics
of
crystallography)
Structural geology and
geomapping
Petrography
Hydrogeology (general
hydrogeology)
Geoinformatics
Geophysical methods of
research
Geological prospecting
Geomorphology (with
the basics of quaternary
geology)
Lithology (foundations
of lithology)
Geotectonics
Fundamentals
of
Geochemistry
Historical geology
Regional geology

1,2

Educational institution
Taras
V. N. Karazin
Shevchenko Kharkiv
Kiev
National
National
University
University
1,2
1*

1,2

1,2

1,2

2

3,4

3

3,4

3,4

3
6

3
3

4
1

3
6

6
4

3
3

8
3

4
3

3
7

4
4

3
3

8
-

4

4

5

4

8
5

5
5

5
5,6

8
4

5
7,8

6
7

2*
5

3*
7

Geology of mineral
deposits
Economic geology
Paleontology
Stratigraphy
(general
stratigraphy)
Geology of oil and gas

5

7,8

6,7

6

3
7

8
5*
5*

7
3
4

3*
-

-

5

6

6

Subjects

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Irkutsk
State
University
(Russia)

Moscow State
University
of
Lomonosov
(Russia)
1,2

* – is taught at the university as a single discipline
The conducted analysis does not exhaust all available in practice
approaches to organizing training of the future geologists. So, the next step will
be the analysis scientific and methodological literature with a purpose of
determining the state of research on the issues of the future geologists’
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professional training by national and foreign scientists and outline possible
ways of its modernization.
Taking into account the purpose of research, the analysis of periodicals
was conducted. It let us determine how much national professors (who commit
the professional training of the future geologists) are interested in the finding
ways of its modernization.
For the study such periodicals as “Visnyk” (Bulletin) of those Ukrainian
universities which carry out training of the future geologists have been chosen.
All issues of periodicals for the last 10 years (from 2005 to 2016) were taken
into account. The issues of the “Higher Education of Ukraine” journal, as one of
the most important editions in the area of pedagogy (for 2011–2016) were also
analyzed. The total amount of analyzed issues is 247 units.
The analysis revealed that the issues of modernization of the content of
geological education, the implementation of the competence approach and the
modernization of training of the future geologists have not been described by
national researchers for the last 10 years.
Instead the results of the analysis of the “News of higher education
institutions. Geology and Intelligence” (Russia) during the same period revealed
a much greater interest of Russian scientists in the problem of modernizing the
process of the future geologists training.
Let’s describe the most significant articles of national and foreign
researchers.
Among the key problems of the future geologists training at the present
stage V. Hulii identified the imperfection of the material and methodological
basis of the educational process and the lack of state’s interest in the search for
ways to modernize educational process [3]. M. Kurilov and A. Plotnikov
emphasized the necessity of committing professional training of the future
geologists with specialization “Economic geology”, which is relevant and
justified in the terms of Ukrainian mineral complex [13].
Methodological approaches to the process of developing standards for
the future geologists’ training are summarized in the work of N. Poliakova and
V. Prikhodchenko. The authors insist on the need to take into account the
demands of the labor market and future employers during the future
geologists’ training [16].
V. Mikhailov considers the problems of geological education and
criticizes the existing system of the future geologists training and argues that
the main problem of geological education in Ukraine is connected with the
issue of graduates unemployment caused by the difficult economical conditions
of geological industry in our country (significant reductions of employers for
the last ten years) [9]. The researcher concentrates attention on the actuality
of finding ways to modernize training of the future geologists according to the
purpose to train competitive specialists not only in Ukrainian but also in the
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European and world labor markets, justifying this increase in the requirements
of employers to the quality of training of young professionals.
Problems of modern geological education are highlighted in the works of
V. Lisov, who sees the integration education and business in Russia among the
perspective ways of development of the future geologists’ professional
training. It can be possible by involving geological organizations and subsoil
users in the educational process organization and taking into account their
requests to young professionals in the formation of curricula. The researcher
also emphasizes the necessity for the future geologists to be acquainted with
the world realities of geological work and to supplement their professional
training with in-depth study of foreign languages [7].
The biggest value for this research has M. Karazhanova with her article
about modernization of oil and gas specialists professional training, which she
proposes to conduct through increasing the number of students scientific and
project activities and using modern pedagogical technologies in the process of
professional training, including information technologies. Especially the author
notes the important role of business games and exercises simulation during
training of the future specialists in the oil and gas industry [6].
This idea was also supported by N. Moles, R. Mortimore and
A. Thrower *10+ who considered the implementation of such method as “casestudy” or “situational learning method” as the one that is the most perspective
and improving the quality of the professional training process. This approach will
form the main result of vocational training – readiness for professional activity.
S. Yates, N. Williams and А. Dujardin [18] examined the problem of the
lack of communication skills of geology students. The skills to make qualitative
reports, to write geological reports and other texts should be formed within
the educational process for whole study period, as an addition to the
formation of scientific thinking and high-quality professional training, because
“being a good author of scientific articles” means not only to have good
communicative skills, but also to be a qualified scientist.
Conclusions. The problem of the future geologists’ modern professional
training has a great value for Ukraine. Comparison of Ukrainian and foreign
traditions of the future geologists’ professional training revealed common
features of this process. At the same time conducted research of literature
sources revealed the lack of methodological works about this problem among
national scientists. The majority of articles were connected with only some
aspects of vocational training, and the common feature of all scientists
conclusions is determining the convergence of the educational process with the
real production life and taking into account the requirements of employers for
the future geologists’ qualification during their training.
Scientists determine the problems of geological education, but do not offer
concrete ways of its solving. That is why (agreeing with some authors) the
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searching of modern pedagogical methods and technologies which could be used
during the future geologists’ training is a practical way of a mentioned problem
solving. So the further research will be connected with the search for appropriate
pedagogical techniques and technologies that will be the most effective and will
influence positively to the quality of the future geologists’ professional training.
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РЕЗЮМЕ
Кузько Марианна. Профессиональнаѐ подготовка будущих геологов как
педагогическаѐ проблема.
Минеральные ресурсы ѐвлѐятсѐ важным сегментом отечественной
экономики, что обосновывает важность качественной подготовки специалистов
длѐ данной отрасли. Цель статьи заклячаетсѐ в определении степени изученности
отечественными и иностранными учеными проблемы профессиональной
подготовки будущих геологов и способов ее модернизации. Среди методов
исследованиѐ – анализ и обобщение литературных источников и учебных планов.
Результаты исследованиѐ выѐвили тенденция к определения учеными
имплементации современных педагогических технологий и методов в процесс
профессиональной подготовки будущих геологов как наиболее верного способа ее
модернизации, чему планируем уделить внимание в последуящих исследованиѐх.
Ключевые слова: будущие геологи, профессиональнаѐ подготовка,
геологическое образование, профессиональнаѐ подготовка геологов.

SUMMARY
Kuzko Marianna. Future geologists’ professional training as a pedagogical problem.
Mineral resources are the important segment of the Ukrainian economy, which
proves the importance of the modernization of the process of personnel training for the
industry. So the aim of the study is to find out the state of development of the problem of the
future geologists’ training in the pedagogical literature and to identify the main trends and
ways of its modernization. As research methods analysis of materials and periodicals on the
problem and the method of generalization were used. Curricula of various universities with
the aim to figure out the current state of professional training of the future geologists at the
Bachelor level were studied. The first step of research was to figure out the main treats of
geology as occupation, which have a significant influence on the competences and qualities
which future geologists should have. After investigation of curricula it was found out that
geological training is conducted within the framework of direction 6.040103 – “Geology”
within the framework of specialty 103 – “Earth sciences”. Using their right of autonomy
higher education institutions in Ukraine within the specialty “Earth Sciences” conduct
professional training of applicants in a number of specializations. Thus, having analyzed the
curricula of different universities, we can conclude that professional training of the future
geologists consists of a “standard” list of disciplines and a sample part of content of which
depends on the specialization of a future specialist. Comparison of Ukrainian and foreign
traditions of the future geologists’ professional training revealed common features of this
process. Taking into account the purpose of research, the analysis of periodicals was
conducted. It let us determine how much national professors (who commit the professional
training of the future geologists) are interested in finding ways of its modernization.
Conducted research of literature sources revealed the lack of methodological works about
this problem among national scientists. Scientists determine the problems of geological
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education, but do not offer concrete ways of its solving. That is why (agreeing with some
authors) the searching of modern pedagogical methods and technologies which could be
used during the future geologists’ training is a practical way of mentioned problem solving.
So the further research will be connected with the search for appropriate pedagogical
techniques and technologies that will be the most effective and will influence positively the
quality of the future geologists’ professional training.
Key words: future geologists, professional training, vocational education, geological
education.
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FORMATION OF SPEECH CULTURE IN THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Метоя статті ю визначеннѐ педагогічних умов формуваннѐ мовленнювої
культури студентів у ВНЗ. Використано комплекс таких методів дослідженнѐ:
порівнѐльно-зіставний та понѐттюво-термінологічний аналіз; систематизаціѐ та
узагальненнѐ результатів дослідженнѐ. У результаті дослідженнѐ з’ѐсовано, що
завдѐки створення певних педагогічних умов у ВНЗ маю поліпшитисѐ мовленнюва
культура студентів. Матеріал статті може стати підґрунтѐм длѐ подальших
педагогічних досліджень, написаннѐ навчально-методичної літератури, їм можуть
послуговуватисѐ викладачі і студенти педагогічних спеціальностей. Набули подальшого
розвитку ідеї про методи й форми формуваннѐ мовленнювої культури студентів.
Ключові слова: мовленнюва культура, педагогічні умови, середовище,
мовленнюве середовище, культурне мовленнюве середовище, норми мовленнѐ,
нормативні мовленнюві засоби, інтерактивні методи навчаннѐ.

Introduction. The European integration processes taking place in Ukraine
nowadays have exacerbated the issue of education of highly educated cultural
citizens capable of effective communicative interaction. The need to strengthen
the language training of students has been repeatedly emphasized in several
normative legal acts, in particular in the laws of Ukraine “On Education”, “National
Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021”, etc. In these
fundamental documents, it is stressed that the current need for the present is to
ensure the development and functioning of the Ukrainian language as a state
language, to satisfy the lingual and educational needs of national minorities, and
to create conditions for the study of foreign languages. Accordingly, the linguistic
training of a modern student assumes the fluency in oral and written language,
the ability to conduct various types of speech activity, understandably and
adequately express their thoughts.
Analysis of relevant research. The relevance of the problem is also
highlighted by a large number of studies. In particular, the scholars have
90

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 7 (71)

covered the following aspects of coherent issues: general theoretical basis for
the implementation of the speech process (S. Verbeshchuk, O. Hoichman,
I. Zimnia et al.), differential features of language and speech (M. Vashulenko,
O. Krsec, L. Fedorenko, R. Chechet et al.); units, types of speech activity,
stages of its implementation (V. Hlukhov, O. Leontiev, V. Kovshikov, L. Scherba
et al.); structure, content, qualitative features of the speech culture (N. Dika,
V. Pasinok, T. Pleshchenko, N. Fedotova et al.), the essence of the speech
environment and its role in the formation of the speech culture of the
individual (A. Bohush, N. Havrysh, K. Krutyi, A. Levchuk et al.).
Despite the considerable efforts of scientists in the field of theoretical
and methodological provision of the process of forming the language culture of
the individual in education institutions and the constant realization of
scientifically based methods of language teaching in higher education
institutions by broadcasters, it is necessary to recognize that a significant part
of graduates of higher education institutions do not own a language culture, in
particular they do not have enough vocabulary, they do not know how to
correctly express opinions in a clear and grammatical way, and they are unable
to express speech in stylistic and rhetorical figures. This causes an urgent need
to improve the system of language training in universities, the search for
effective pedagogical ways and means of its development.
Aim of the study is to determine the pedagogical conditions for the
formation of students’ speech culture at the universities.
According to the goal, the following tasks are set: to find out the essence
of the notion of “speech culture”, “pedagogical conditions”; to analyze the
pedagogical conditions of formation of the language culture of students at the
university.
Research methods. The solution of the tasks specified in the article was
carried out by using a set of such research methods: comparison – to find out
the state of development of the raised problem, to determine the theoretical
foundations of research; conceptually-terminological – to specify the
conceptual-categorical field of research; systematization and generalization to
determine the results of the research and formulation of conclusions.
Results. Let us note that in the context of the issue raised, the main focus
was on the study of speech culture as an important component of a person’s
culture. According to scientists (E. Adamov, A. Bahmut, V. Bader, I. Blinov,
I. Borisiuk, L. Vvedenska, H. Labkovska, O. Mykhailychenko, H. Oliinyk,
L. Pavlova, L. Skvortsov, I. Stilian, S. Christova et al., the culture of speech is not
only a sign of a high culture of the personality, but is also influenced by it. As a
result, the more cultural a person is, the more cultural is his speech.
Noting the important role of speech culture in the life of each person
L. Vvedenska and L. Pavlova emphasize that “mastering the art of
communication, the art of the word, the culture of oral and written speech”
91

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 7 (71)

today is necessary for every person, regardless of “what kind of activity he is
engaged in or will be engaged” *7, 4+.
In the scientific literature two close concepts are used: “culture of speech”
and “speech culture”. Some authors note certain differences in the meaning of
these concepts. S. Verbeshchuk, comparing the notion of “culture of the speech”
and “speech culture”, notes that the concept of “speech culture” is wider than the
concept of “culture of speech”. After all, in her opinion, the culture of speech
manifests itself in the ability of a person to speak and write correctly, to adopt
linguistic and figurative means in accordance with the purpose and situation of
communication. So, it is a system of language requirements for speech activity.
The linguistic culture covers not only normative speech aspects, but also personal,
individual, general cultural qualities of a person, and also reflects his mental state
and emotional experiences [9].
V. Pasynok claims that the concept of “culture of language” is used to
define model texts contained in the most significant written monuments of the
past, and “culture of the speech” (or “speech culture”) to qualify the
appropriate level of living embodiment of linguistic means in situations of daily
oral and written communication [22].
In his study, N. Venih also distinguishes the concept of “language
culture” and “culture of speech”. Under the culture of language the author
understands the realization of speech properties in the conditions of everyday
life as well as in the mass communication, and under the culture of speech he
understands the ability to teach them clearly and stylistically differentiated,
that is, to have the laws of literary language in its full volume [8].
N. Dicka, who draws attention to the difference in the meanings of the
concepts of la«nguage culture” and “speech culture”, states: language culture
is an indicator of its uniqueness, which is determined by generally accepted
orthoepic, lexical, word-formation, grammatical, spelling and stylistic norms. In
turn, the culture of speech implies unconditional compliance with the norms
and rules of oral and written literary language, as well as person’s
manifestation of speech [13].
L. Skvortsov to the culture of language refers the properties of exemplary
texts, fixed in the monuments of writing, the potential qualities of the language
system, the possession of the individual linguistic means and functional styles.
According to the author, the culture of speech is understood as the specific
realization of language properties and opportunities in the context of everyday
and mass – oral and written – communication, the ability to use the forms and
styles of modern literary language depending on the present situation [25, 79].
At the same time, in the course of the research it was determined that
the majority of scientists (A. Bohush, T. Pleshchenko, N. Fedotova, R. Chechet
etc.) perceive the notion of “culture of speech” and “speech culture” as
equivalent. We agree and share the point of view of these scientists.
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As evidenced by the analysis of scientific literature, the concept of “culture
of speech” and “speech culture” are also perceived as synonyms, and therefore
the definition of these concepts does not have significant differences. Thus, in
the handbook on the culture of the Ukrainian language it is stated that the
language of culture primarily connects the ability to speak and write correctly, to
adopt linguistic and figurative means in accordance with the purpose and
circumstances of communication. V. Rusanivskyi and S. Yermolenko believe that
the notion of high culture of language is associated not only with the observance
of the generally accepted norms of pronunciation, the use of the word, the
grammatical structure of the phrase, but also with the knowledge of the
language in the varied expression of its stylistic varieties and genres, the ability
to choose the language expressive means, form, and manner of expression
according to the subject of the message, depending on what kind of reaction
does it provoke from the listener [24].
I. Blinov notes that the culture of speech implies a comprehensive
assimilation of speech skills in all its diversity, in all its manifestations. The author
also points to the connection of the culture of speech and the culture of thinking:
“The culture of speech is inseparable from the culture of thinking, from its activity
and depth” *4, 8]. Similar ideas are expressed by N. Babych. According to the
author, “the culture of speech is a collection of culture of thinking and culture of
social (communicative) and spiritual relations of a human” *1, 66].
On the basis of the analysis of scientific literature, it was concluded that
scholars perceive the culture of speech and the culture of language as different
concepts. Thus, under the culture of language they understand the property of
model texts, fixed in the monuments of writing, as well as the potential
qualities of the language system. In turn, the language culture is perceived as
an integrative personal quality that reflects the ability of a person to perform
an effective speech activity based on the consideration of the goal and the
existing speech situation, as well as the norms of the literary language.
It is important to determine and substantiate the appropriate pedagogical
conditions for effective formation of students’ speech culture. As it is established,
under the pedagogical conditions, scientists understand: external circumstances
that provide a significant impact on the course of the pedagogical process, in one
way or another, deliberately constructed by the teacher, and foresee the
achievement of a certain result (M. Boritko); a certain circumstance or an
environment that influences (accelerates or inhibits) the formation and
development of pedagogical phenomena, processes, systems, personality traits
(L. Karpenko); peculiarities of the organization of the educational process, which
determines the results of education, and personality development (H. Holubova);
circumstances that determine a certain direction of development of the
pedagogical process; a set of objective possibilities of content, forms, methods,
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techniques, means of pedagogical activity (E. Khrykov); the background of the
activities of the person (O. Amatieva).
Taking into account different points of view under the pedagogical
conditions we understand some circumstances, subjective and objective
requirements, prerequisites, the implementation of which contributes to the
achievement of the goal that is the effective formation of the language culture
of students.
As it was found out in the process of conducting the research, many
scientists associate with the creation of a suitable external environment the
process the formation of the person, including the process of forming the
speech culture of the individual.
As noted in the scientific and reference literature, the environment is a
combination of natural and social conditions, the situation and circumstances
in which the life of human society and its individual members occurs, as well as
the totality of people associated with the commonality of these conditions. In
turn, the pedagogical (teaching and educational) environment is purposefully
created by educators to achieve those or other purposes. We will specify that
under the pedagogical environment, scientists understand, in accordance with
educational goals, an organized system of interpersonal relations and attitudes
of people to the world (H. Kodzhaspirova, A. Kodzhaspirov); systemic
combination of all possibilities of development and personality training
(S. Deriabo); a system of influences and conditions for the formation of
personality in a model, defined by the social and spatial-visual environment, as
well as the available opportunities for its development (V. Yasvin); a set of
local environments (family, class, institution of education, microdistrict, etc.), in
which the person functions and which provides the processes of knowledge
and development (M. Nefedova); part of the social-cultural space, the zone of
interaction of pedagogical systems and their elements, pedagogical means and
subjects of the educational process (B. Chernik).
According to L. Novikova, the educational environment is an important
ground for designing the development of the personality in the pedagogical
process. Studying and taking into account the influence of this environment on
the subject of development gives the teacher the opportunity to explain the
functioning of the educational system; anticipate the course of its further
development; anticipate changes that will occur in it as a result of interaction with
the environment; to design a system of preventive or transformative measures.
According to L. Novikova, educational and teaching environment can be
successfully used during the formation of the purpose of the pedagogical system
(to involve certain forces of the environment to the development of this goal);
with a diagnostic purpose (to make representatives of the environment as
registrars, experts, etc.); with a design purpose (connect invited experts to
comprehend the issue raised, involve them in the generation of new ideas and
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hypotheses); for the organization of educational influences (to transform the
environment into a conductor of pedagogical management teams) [21].
According to researchers, an important part of the external environment
is the speech environment. Under the speech environment A. Bohush
understands “the totality of family, domestic, social and pedagogical
unorganized and purposeful communication” *5, 45–46].
In his scientific work, A. Bogush also emphasizes that the effective
influence of the speech environment on the person and his speech will take
place only in the presence of the developmental nature of this environment.
According to the author, the developing language environment is “the potential
opportunities for the positive influence of various factors in their interaction
with the speech development of the individual and the formation of the speech
personality”. Moreover, the development potential can have both spontaneous
and pedagogically organized speech environment.
As A. Bohush concludes, in any of the identified types of speech
environment, the teacher will be able to achieve positive results in teaching
young people of the native language and the development of their speech only
if he provides effective speech and pedagogical support, which provides for
effective speech interaction of all participants in communication [5, 46–47]. At
the same time, under the speech-pedagogical support the author understands
“creation of psychological and pedagogical conditions for the interaction of the
speakers in the process of communication in the appropriate speech
environment, which takes place on the emotional and positive background of
mutual trust, understanding, ensuring the effective development of speech and
learning” of the personality of the native language *5, 47+.
Agreeing with the point of view of A. Bohush about the essence of the
speech environment, O. Bai, A. Levchuk and A. Butko pay attention to the
fact that between each member of society and the environment surrounding
him, there is an interaction. That is why we can say that the person is
consistently acting in two systems: “environment – man” and “man –
environment”. As a result, on the one hand, this interaction leads to the
development of all his mental processes and functions associated with the
external environment. On the other hand, a sufficient level of development of
mental processes makes it possible for a person to purposefully influence the
environment and change it.
According to these scholars, “a person exists in the language, manifests
himself through the language, puts through a bridge for understanding with
other people with the help of language”. Therefore, the development of
person’s speech, the education of his speech culture depends to a large extent
on the language environment in which he is located [2].
A similar opinion is expressed by S. Dubovik. She states that the
necessary condition for speech development of the individual, the formation of
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his etiquette skills is the creation of a proper speech environment. Indeed, the
richness, diversity and correctness of his own speech depends on the language
environment that surrounds the personality [14].
In their scientific works O. Bai, E. Borinstein, A. Butko, A. Kavalerov,
A. Levchuk et al. also emphasize that the provision of a combination of
stimulating factors for the development of speech and language learning of
students, their permanent stay in an actively stimulated speech environment
until the graduation, is an important guarantee of the formation of each of
them as a linguistic person, which has a high level of development of speech
culture [2; 6]. Regarding this, L. Matsko in works devoted to the speech culture
states that the study of the Ukrainian language by the youth should be
subordinated primarily to the requirement of society regarding the formation
of a national-linguistic personality, that is, not just the one who only knows
Ukrainian language well and demonstrates volleaning the language, but is also
capable of creatively express themselves through the use of appropriate
linguistic means, to promote, protect and develop their native language, to
treat it consciously and to feel responsible for its further fate.
As O. Horoshkina emphasizes in her monograph devoted to the linguisticpedagogical principles of teaching Ukrainian language, the comprehension of
universal values by individual is performed through the language, the
education of a conscious person is being carried out through the language, his
intellectual development is activated, and a sense of love for his native
language is formed [10].
We can conclude that the process of forming the speech culture of a
person is connected with the creation of the appropriate speech environment
surrounding the person in which communication takes place.
Consequently, for the successful formation of students’ speech culture in
the higher education institution, it is necessary to create a proper language
environment. By communicating in such an environment with other people,
students will be able to consciously perceive dignified imitation of speech
samples of teachers and other students, and optimally use different verbal and
non-verbal means.
According to K. Krutyi, the term “cultural linguistic environment”, under
which the author understands “the totality of useful personal and collective
common language experience that is stored and transmitted from generation
to generation, as well as real structures and dependencies, through which the
activity and speech behavior of the individual is realized” *18, 112+.
On the basis of the above-mentioned considerations, it was concluded that
the first pedagogical condition that ensures the successful formation of speech
culture among students is the creation of a cultural linguistic environment.
As noted in the scientific works, one of the axioms of communication
theory is the normativity of speech, which is connected with the necessity of
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observing the rules of linguistic behavior in the communicative process, that is,
specific instructions that determine how to behave in a particular situation.
These rules can also be perceived as internalized means of social control of
communication, having a special cultural certainty and differentiate the ethnocultural variability of behavior. Consequently, broadcasting normative is
connected with the necessity of observance of the established rules of this
behavior and is expressed first of all in the fact of obligatory social control over
the course and results of a communicative act.
The norms of communication, that is, the principles that they consider
correct (admissible) within the limits of a particular culture, which should be
shared by all its representatives, play an important role in ensuring normative
speech. These norms include a collective assessment of what the behavior of the
carrier of a particular culture should be; collective interpretation of what one or
another variant of behavior means; individual reactions of a particular person to
behavior, including prohibitions on unwanted (or inadmissible) variants [3, 14].
Scientists E. Hoffman, T. A. Van Dake and others also note that
communicative situations are regulated by a large number of different rules of
communication, which it is important to observe in order to ensure the success
of the interaction. Scientists note that some rules may be rigid enough to be
implemented, others have form of recommendations that determine only the
most desirable action. It is obvious that in the second case, the formal
sociolinguistic rules are devoid of the character of a clear algorithm, and
instead they acquire the character of variability or even convenient (expedient)
behavioral strategies that have a cognitive nature. Taking into account these
rules and strategies helps each speaker to significantly improve the quality of
both informal and business communication [12; 26].
Taking into account the role of speech rules and behavioral strategies,
M. Kiskina concludes that the rules of linguistic behavior constitute a
significant part of the communicative experience of each person. Therefore,
they should be perceived as an effective factor that determines the content
and structure of linguistic communication [16, 18].
Scientists N. Lebedeva, M. Kiskina et al. also emphasize that the sphere
of implementation of modern speech norms and rules is the specific situations
of communication between people. These situations are perceived by the
authors as a special type, a pattern of social interaction that is customary for
members of a particular cultural community. In turn, these norms and rules are
classified by researchers as factors of the success of the situation of
communication. Therefore, they propose to take them necessarily into account
along with such important aspects of communication as: defined goals of
interaction, roles, repertoires of the participants in the communicative process,
the consequences of the chosen behavioral patterns or concepts (the notion of
oneself and others), the characteristics of the speech environment, the
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peculiarities of the speech of the speaker, the existing barriers to
communication and the possibilities of overcoming them [16; 19].
Consequently, the basic theoretical foundations of the process of
forming the language culture of students is the need to comprehend their basic
linguistic norms and language rules, assimilation of knowledge about functional
styles of literal speech, awareness of the interconnections of all components of
the language system, the structure of speech and non-verbal structures. It is
obvious that the effectiveness of this process depends to a large extent on the
activity of the students themselves, who have to make intensive efforts to
assimilate the orderly set of normative speech means.
M. Pentyliuk believes that the development and improvement of speech
culture of students should choose a set of exercises and problems of various
kinds: phonetic, lexical, grammatical, stylistic.
Teachers have to solve specific educational tasks that are common to the
whole group in the process of pedagogical interaction with students. Therefore,
in classes on non-philological disciplines, the task of forming a speech culture of
students can not acquire the status of the main one. This necessitates the fuller
use of pedagogical opportunities in the outlined direction of non-auditing work
in the university.
As noted in the scientific literature, extracurricular educational work in
comparison with the classroom is more unregulated, since it is strictly not
limited to temporal, organizational and content requirements. Therefore, in the
process of its implementation, the teacher can be guided primarily by the social
need in shaping the language culture of students and the individual needs, the
interests of students themselves. In addition, it is important to note that
students play a leading role in non-auditing activities, which creates positive
conditions for the most complete identification of their learned speech
knowledge and skills, autonomy, initiative, and creative thinking.
L. Kondrashova also points out that there is a wider arsenal of methods
in the non-auditing activity, forms, more technologies of teaching and
upbringing of students can be applied, creating favorable conditions for
activating the students’ independent work, involving them in solving various
problem situations that contribute to solving the set of pedagogical tasks,
activating the development of socially meaningful skills in personality, personal
qualities by engaging in different types of practical activity [17, 13].
S. Karaman points out the important role of non-auditing activity in the
process of formation of the linguistic personality. According to the author, such
activities contribute to the development of philological knowledge of students,
develop their speech skills and creative thinking [15, 45].
It should also be noted that the system of out-of-account activity contains
its different types. In particular, the greatest pedagogical effect on the formation
of the student’s linguistic culture is observed in the case when there is a close
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correlation between the “purely” educational non-audit activity of the creative
nature and its other types: educational, scientific and research [23, 74].
Consequently, the formation of the language culture of students should
mean their involvement in various activities in order to provide an
understanding of their basic language norms and language rules, the
acquisition of knowledge about the functional styles of literal speech, the
awareness of the interconnections of all components of the language system,
the structure of speech and non-verbal structures.
Thus, the second pedagogical condition for the formation of the
language culture of students involves the organization of systematic work on
mastering them by an ordered set of normative speech means.
As noted in the scientific works, many students who have learned linguistic
material experience some difficulties during the implementation of speech
practice. Therefore, in the process of pedagogical interaction it is important to
ensure not only mastering the theoretical bases of speech culture by students, but
also teach them to be guided in specific speech situations, to select appropriate
language resources in accordance with them, and to use non-verbal language
means (gestures, facial expressions, etc.). This involves the use of various active
and interactive teaching methods. O. Horoshkina also specifies that students need
“systematic targeted speech practice, based on the ability to choose the right
words, designs, taking into account the conditions of communication” *11, 16+. To
do this, you should use a variety of active teaching methods.
N. Lutsenko also notes that the speech communication takes place in the
process of communicative-speech activity. And for its successful
implementation, the young person must learn not only the relevant knowledge,
but also a number of the most important speech skills, in particular: the ability
to navigate the situation of communication, depending on the time-spatial and
content characteristics, social roles of the interlocutors and their interactions,
to plan the speech behavior depending on sex, age, social role, physical and
psychological states of the interlocutor, the choice of lexical means and
grammatical forms, the arbitrary management of non-verbal means of
communication; ability to correctly use verbal and nonverbal methods of
joining the speech, maintain and develop dialogical interaction, polite and
logical conclusion of communication, the ability to identify the initiative in
communicating with adults and coevals, to be able to find in the circle of
coevals the interlocutors, to offer the topic of conversation, to lead it in the
right direction based on their own and common interests; the ability to solve
the communicative-speaking tasks through the selection of adequate
communicative purpose and problem situation of the means; the ability to
achieve a communicative purpose through the integrated use of speech forms
and nonverbal means addressed to the partner-interlocutor [20].
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Consequently, the third pedagogical condition for the formation of the
student’s language culture is the use of interactive teaching methods.
Conclusions. In the article a theoretical generalization and a new solution of
the problem of forming the speech culture of students are presented, which were
embodied in the theoretical substantiation of the pedagogical conditions that
ensure the effectiveness of this process. The pedagogical conditions for the
formation of the language culture of students are theoretically substantiated:
creation of a cultural linguistic environment in higher education institutions;
organization of systematic work on mastering students by an ordered set of
normative speech means; the use of interactive teaching methods.
The idea of the methods and forms of forming the language culture of
students has been further developed.
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РЕЗЮМЕ
Марыкивская Галина. Формирование речевой культуры в высшем учебном
заведении.
Целья статьи ѐвлѐетсѐ определение педагогических условий формированиѐ
речевой культуры студентов в вузе. Использован комплекс таких методов
исследованиѐ: сравнительно-сопоставительный и понѐтийно-терминологический
анализ; систематизациѐ и обобщение. Выѐснено, что благодарѐ создания
определенных педагогических условий в вузе должна улучшитьсѐ речеваѐ культура
студентов. Материал статьи может стать основанием длѐ дальнейших
педагогических исследований, написаниѐ учебно-методической литературы, им
могут пользоватьсѐ преподаватели и студенты педагогических специальностей.
Приобрели дальнейшее развитие идеи о методах и формах формированиѐ речевой
культуры студентов.
Ключевые слова: речеваѐ культура, педагогические условиѐ, среда, речеваѐ
среда, культурнаѐ речеваѐ среда, нормы речи, нормативные речевые средства,
интерактивные методы обучениѐ.

SUMMARY
Marikivska Galina. Formation of speech culture in the higher education institution.
The article proves the urgency of the problem of educating highly cultured citizens
who are capable of effective communicative interaction, and in this connection the need to
strengthen the students’ speech training has been proved. Such training assumes the
student’s fluency in oral and written speech, the ability to carry out various types of speech
activity, understandably and adequately express their thoughts.
The purpose of the article is to define the pedagogical conditions for the formation of
students’ speech culture in the university. In accordance with the purpose of the research, the
following tasks are set: to define the essence of the concept “speech culture”, “pedagogical
conditions”; to analyze pedagogical conditions of formation of speech culture of students at
the universities.
The solution of the tasks of the article was carried out by using a set of such research
methods: comparison – to determine the state of development of this problem, to determine
the theoretical bases for research; conceptual-terminological – to concretize the conceptualcategorical field of research; systematization and generalization – to determine the results of
the study and draw conclusions.
The essence of the concepts “speech culture”, “pedagogical conditions” is defined in
the article. It was found out that due to the creation of certain pedagogical conditions in the
university, the students’ speech culture should improve. Such pedagogical conditions are the
following: the creation of a cultural speech environment, the mastery of students by an
ordered set of normative speech tools, the use of interactive teaching methods.
The collected and systematized material, the generalization of theoretical and practical
aspects of formation of students’ speech culture can become the basis for further pedagogical
research, and also for the creation of teaching aids, textbooks and other educational and
methodological literature. The materials of the article can be used by university teachers and
school teachers in their professional activities, and also by students of pedagogical specialties

102

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 7 (71)
during the preparation of course and master’s works, can be used for the pedagogical practice at
school, as well as for all those who wish to improve their speech culture.
The idea of methods and forms of the formation of students’ speech culture have
gained further development.
Key words: speech culture, pedagogical conditions, environment, speech
environment, cultural speech environment, speech norms, normative speech tools,
interactive teaching methods.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ,
ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В БОКСІ, ПРИ ВИКОНАННІ РІЗНОСПРЯМОВАНИХ
ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
Результати проведених досліджень указуять на те, що об’юм виконаної
роботи напрѐму залежить від вагової категорії. У боксерів важких категорій двобій
триваю у відносно невисокому темпі з мінімальноя «ціноя» роботи, досѐгненнѐ
перемоги відбуваютьсѐ за рахунок серії ударів у незахищені зони супротивника в
алактатному та гліколітичному режимах роботи. Длѐ «легковаговиків»
притаманним ю веденнѐ поюдинку у швидкому темпі при високій «ціні» роботи,
виснажуячи супротивника за рахунок здійсненнѐ ударних прийомів помірної сили, що
й забезпечую відповідний результат двобоя.
Ключові слова: освітній процес, студенти, спеціальна фізична
працездатність, Спудерг, бокс.

Постановка проблеми. У сучасній теорії і практиці фізичного
вихованнѐ та спорту, спортивній педагогіці одним із основних напрѐмів
підготовки майбутніх фахівців ю забезпеченнѐ належного управліннѐ
спортивно-педагогічним удосконаленнѐм на основі об’юктивізації знань
про структуру діѐльності й різних сторін їх спеціальної фізичної
підготовленості *4, 116; 6, 364+. Застосуваннѐ сучасних методів діагностики
функціонального стану організму студентів освітніх установ спортивнопедагогічних напрѐмів підготовки дозволѐю створити необхідні умови длѐ
раціонального управліннѐ їх спеціальноя фізичноя працездатністя та
адаптаційними процесами організму під діюя фізичних навантажень різної
спрѐмованості й модальності.
Аналіз актуальних досліджень. Під управліннѐм розуміять процес
переходу складної динамічної системи з одного стану в інший через вплив на
її похідні параметри *1, 16+. Одним із завдань управліннѐ ю належна
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організаціѐ системи і її доведеннѐ до оптимального стану через вибір
найефективніших дій. Метоя управліннѐ спортивно-педагогічним
удосконаленнѐм студентів ю підвищеннѐ спеціальної фізичної працездатності,
ѐка забезпечуватиме необхідний рівень успішності самої діѐльності.
Об’юктом управліннѐ ю фізичний стан систем організму студента,
нейро- та психодинамічні властивості темпераменту. Виходѐчи з цього,
управліннѐ в спортивно-педагогічній діѐльності передбачаю цільове
завданнѐ – підвищеннѐ спеціальної працездатності студента за допомогоя
раціонально організованого тренувального впливу длѐ досѐгненнѐ
високого рівнѐ готовності до реалізації самої діѐльності *6, 289+.
До найбільш важливих завдань в управлінні процесу спортивнопедагогічного вдосконаленнѐ студентів – організаціѐ комплексу керуячого
та коригуячого впливів, ѐкі ефективно впливаять на його спеціальну
працездатність з вирішеннѐм головного завданнѐ – підвищеннѐ
функціонального стану систем забезпеченнѐ результативної діѐльності *6,
654+. До загальних принципів успішної спортивно-педагогічної діѐльності
вдосконаленнѐ можна віднести поюднаннѐ удосконаленнѐ механізмів
перетвореннѐ енергії з вирішеннѐм складних завдань підвищеннѐ
технічної та тактичної майстерності, психофізіологічної адаптованості тощо.
Дана теза передбачаю, перш за все, визначеннѐ засобів і методів, що
забезпечуять ефективний вплив на фактори, ѐкі обумовляять основу
спеціальної фізичної підготовки студента-боксера, зокрема, механізми
енергетичного забезпеченнѐ роботи *2, 22+.
Дослідженнѐ, спрѐмовані на вивченнѐ механізмів забезпеченнѐ
діѐльності в боксі вказуять на те, що всі навантаженнѐ в залежності від
характеру і спрѐмованості зміни гомеостазису детермінуятьсѐ трьома
енергетичними компонентами фізичної працездатності: алактатний
анаеробний
(креатинфосфатний),
гліколітичний
анаеробний
та
аеробний *2, 88+. При цьому перші два компоненти, безпосередньо,
відображаять рівень спеціальної фізичної працездатності, а аеробний ю,
порівнѐно, менш специфічним у зв’ѐзку з домінуваннѐм швидкісносилового характеру дій *2, 16; 8, 38; 10, 68+.
Від розвитку ѐк анаеробних (креатинфосфатних, гліколітичних), так і
аеробних
механізмів
енергозабезпеченнѐ
діѐльності
залежить
ефективність проведеннѐ двобоя. При цьому рівень аеробних механізмів
ресинтезу АТФ значно збільшуютьсѐ від другого-третього раундів. Дана
особливість енергозабезпеченнѐ напрѐму залежить від ефективності
функціонуваннѐ кардіореспіраторної системи організму. Всі фізичні
навантаженнѐ залежать від характеру та спрѐмованості зрушень
розділѐять на групи, що відображаять спеціальні форми фізичної
підготовленості боксерів *2, 22].
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Результатом взаюмообумовленості й поюднаннѐ даних чинників ю
відокремленнѐ двох загальних фізичних ѐкостей студента-боксера –
швидкісно-силові і витривалість, рівень сформованості та особливості
поюднаннѐ ѐких, у своя чергу, визначаю досѐгненнѐ в спортивнопедагогічній діѐльності.
Метою статті було
визначення функціонального стану
кардіореспіраторної системи студентів чоловічої статі, що займаятьсѐ в
групі спортивно-педагогічного вдосконаленнѐ (СПУ) з боксу, при виконанні
дозованих фізичних навантажень різної спрѐмованості.
Організація і методи дослідження. У дослідженнѐх брали участь
27 осіб чоловічої статі віком 19–21 років, що відвідуять секція зі спортивнопедагогічного вдосконаленнѐ з боксу, ѐка дію на базі факультету фізичного
вихованнѐ Національного університету «Чернігівський колегіум» імені
Т. Г. Шевченка і входѐть до основного складу збірної команди Чернігівської
області, з ѐких – 2 майстри спорту Міжнародного класу, 12 майстрів спорту і
кандидатів у майстри спорту України, 13 спортсменів масових розрѐдів.
Дослідженнѐ були проведені впродовж квітнѐ–травнѐ 2013 року на базі
лабораторії психофізіології м’ѐзової діѐльності Чернігівського національного
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.
Серед показників реактивності організму на вплив фізичної роботи
певної інтенсивності та тривалості визначалисѐ безпосередньо післѐ її
виконаннѐ: частота серцевих скорочень (ЧСС, уд. × хв-1), частота диханнѐ (ЧД,
кількість дихальних циклів × хв-1), дихальний об’юм (ДО, мл), сатураціѐ крові
киснем (SpO2, %). Параметри зовнішнього диханнѐ визначали за допомогоя
спірометалобографу Метатест-1. Сатурація крові киснем (SpO2, %) визначали
за допомогоя фотоплетизмографічної методики з застосуваннѐм
пульсокиметра Ohmeda Biox 3700e Puls-Oximeter (Ohmeda, США),
інтегрованого з комп’ятером длѐ тривалого моніторингу з можливістя
запису, аналізу та інтерпретації результатів.
Рівень спеціальної працездатності визначавсѐ нами при виконанні
дозованих фізичних навантажень, ѐкі відображаять анаеробний алактатний
(креатинфосфатний), анаеробний лактатний (гліколітичний) та аеробний
механізми ресинтезу АТФ, сутність ѐких полѐгала у виконанні ударів по груші
ударного ергометра «Спудерг» у відповідному режимі роботи. З метоя
максимального наближеннѐ до умов змагальної діѐльності та оптимальної
реалізації індивідуальних можливостей студентів-боксерів надавалась
інструкціѐ щодо темпу роботи й сили ударів при виконанні різновидів проби.
Так, при визначенні алактатної спеціальної працездатності досліджуюмий
повинен виконувати максимальну кількість ударів з максимальним зусиллѐм
протѐгом 10 с; гліколітичної – при виконанні ударів з частотоя та зусиллѐм
що відповідаю 75–85 % від максимального протѐгом 45 с; аеробна –
виконаннѐ ударів з частотоя та зусиллѐм, що складаю 50% від максимуму
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протѐгом 180 с. Перед виконаннѐм кожного з навантажень визначались
значеннѐ показників функціонального стану систем організму в базальних
умовах. Безпосередньо перед проведеннѐм проби проводиласѐ розминка,
тривалість ѐкої залежала від індивідуальних особливостей студента, ѐка не
перевищувала 10 хв. Метоя розминки була підготовка систем організму
досліджуюмого до виконаннѐ певної роботи та запобіганнѐ травматизму й
перенапруженнѐ серцево-судинної системи в період реалізації того або
іншого виду навантаженнѐ.
Досліджуюмий починав та закінчував виконаннѐ тесту за звуковим
сигналом дослідника, темп роботи та сила ударів була максимально
однорідноя протѐгом виконаннѐ проби. Критеріѐми об’юму виконаної
роботи були показники кількості ударів, відносний тоннаж, розрахований
відповідно до маси тіла досліджуюмого (загальний тоннаж за певний час
роботи × маса тіла-1), середнѐ відносна сила кожного удару ((загальний
тоннаж за певний час роботи × маса тіла-1) × кількість ударів-1), потужність
роботи в тесті за 1 с на 1 кг ваги спортсмена (W10, кГ×с-1; W45, кГ×с-1; W180,
кГ×с-1) при виконанні відповідного виду роботи *10, 65+. Крім того,
відповідно
до
методики,
нами
визначалосѐ
співвідношеннѐ
потужність/«ціна» роботи ѐк еквівалент економічності виконаної роботи.
При визначенні даної ознаки ми виходили з концепції, що надійність
біологічної системи (організму) визначаютьсѐ його резервними
потужностѐми, основоя ѐких ю «структурно-функціональна надмірність».
Ступінь ціюї надмірності характеризуютьсѐ співвідношеннѐм «міра функції /
міра субстрату». Зі збільшеннѐм цього співвідношеннѐ надійність організму
ѐк біосистеми зростаю *7, 82; 9, 15+.
Статистичну обробку фактичного матеріалу здійснявали за
допомогоя програми Microsoft Office Excel *3, 26+. Длѐ кількісних вимірів
розраховувалисѐ такі статистичні характеристики, ѐк середню арифметичне
(М), стандартна помилка вибіркового середнього (m). З урахуваннѐм
наближеннѐ вибірок до закону нормального розподілу длѐ оцінки
достовірності відмінностей у рівні проѐву ознаки використовували tкритерій Ст’ядента длѐ незалежних вибірок та U- критерій Манна-Уітні
(рівень статистичної значущості  = 0,05).
Виклад основного матеріалу. Так, при виконанні різнопланових
навантажень, що відрізнѐятьсѐ часом та інтенсивністя, відбуваютьсѐ
поступове зменшеннѐ частоти нанесеннѐ ударів при збільшенні відносної
сили одиночних ударів, розрахованих до маси тіла студента (див. табл. 1).
Дана закономірність відображаю характер виконаннѐ роботи та її енергетичне
забезпеченнѐ: максимальна робота виконуютьсѐ в креатинфосфатному
(алактатному) режимі енергозабезпеченнѐ, субмаксимальна (лактатна) – в
гліколітичному, аеробна – при низькому кисневому борзі за рахунок жирних
кислот. При цьому об’юм виконаної роботи напрѐму залежить від вагової
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категорії та груп студентів-боксерів, ѐкі диференціяятьсѐ за підгрупами
«легковаговиків» та «важковаговиків». Зокрема, при відносно однаковій
кількості нанесених ударів у процесі виконаннѐ максимальної роботи (44,94–
48,96) спостерігаютьсѐ поступовий її спад у залежності від навантаженнѐ при
збільшенні сили ударів (див. табл. 1).
Таблицѐ 1
Спеціальна фізична працездатність студентів, що відвідують групу СПУ з
боксу

Алактатна робота

Вид
роботи

Показник
Відносний
тоннаж, ум.
од.
Відносна
сила удару,
кг
Кількість
ударів

Δ, %

22,34

47,15

33,27

1,049

-8,21

44,94

Кількість
ударів × с-1

-8,21

4,494

W10 с, кГ×с-1

30,75

4,71

W10 с × ЧСС-1,
ум. од.

9,21

0,034
4

Відносний
тоннаж, ум. 18,87
од.
Відносна
сила удару, 15,20
кг
Гліколітична робота

Вагова категорія
«Легковаговики»
«Важковаговики»
4660-64 64-69 69-75 75-81 81-91
М
М
56 кг
кг
кг
кг
кг
кг

152,9
1
0,942

Кількість
ударів

3,19

162,31

Кількість
ударів × с-1

3,19

3,607

W45 с, кГ×с-1

25,41

15,25

W45 с × ЧСС-1,
ум. од.

2,64

0,0934

44,48
±0,31

45,73
±0,64

51,24
±0,74

45,69
±0,68

35,13
±0,54

34,81
±0,32

1,059
±0,09
1
42,00
±3,00
4,200
±0,02
1
4,40
±0,17
0,030
±0,00
2
142,9
7
±1,68
0,972
±0,04
1
147,1
1
±2,88
3,269
±0,06
1
14,03
±1,10
0,084
±0,00
9

1,035
±0,06
1
44,17
±2,11
4,417
±0,06
8
4,57
±0,73
0,035
±0,00
3
154,0
3
±1,02

1,053
±0,08
0
48,67
±2,44
4,867
±0,03
4
5,16
±0,11
0,038
±0,00
1
161,7
2
±2,22

0,954
±0,03
4
47,88
±3,16
4,788
±0,03
6
4,67
±0,49
0,037
±0,00
6
147,1
1
±1,64

0,817
±0,02
8
43,00
±1,00
4,300
±0,06
4
3,51
±0,23
0,026
±0,00
4
129,9
9
±1,58

0,622
±0,02
2
56,00
±0,89
5,600
±0,05
4
2,63
±0,88
0,031
±0,00
2
108,8
0
±1,33

0,966
±0,054

0,897
±0,055

0,874
±0,036

0,869
±0,033

0,706
±0,028

0,818

159,50
±7,83

180,33
±2,56

168,38
±6,38

149,50
±3,50

154,00
±23,10

157,2
9

3,544
±0,036
15,41
±1,08

4,007
±0,065
16,29
±1,96

3,742
±0,054
15,28
±2,57

3,322
±0,055
12,99
±1,74

3,422
±0,056
8,21
±1,74

0,093
±0,004

0,103
±0,008

0,097
±0,007

0,085
±0,004

0,092
±0,002

107

38,54

0,787
48,96
4,896
3,60
0,032
128,6
3

3,495
12,16
0,091
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Час між ударами (tсер)

Аеробна робота

Відносний
тоннаж, ум. 49,50
од.

349,14

Відносна сила 7,73
удару, кг

0,742

Кількість
ударів

38,77

470,52

Кількість
ударів × с-1

38,77

2,614

W180 с, кГ×с-1

90,68

34,90

W180 с × ЧСС-1,
ум. од.

83,33

0,205

t сер10, мс

6,93

295,90

t сер45, мс

-6,95

360,81

t сер180, мс

20,87

492,46

354,6
8
±6,02
0,847
±0,02
3
418,5
6
±4,19
2,325
±0,09
1
35,14
±1,12
0,201
±0,01
8
300,0
0
±5,88
410,0
0
±10,7
8
549,1
5
±6,19

283,78
±5,09

408,95
±5,66

290,44
±3,28

189,66
±4,68

220,53
±2,32

233,5
4

0,660
±0,035

0,726
±0,066

0,895
±0,078

0,581
±0,065

0,603
±0,038

0,689

430,00
±8,67

563,00
±11,67

324,67
±5,00

326,50
±6,50

366,00
±3,68

339,0
6

2,389
±0,088
28,40
±2,48

3,128
±0,035
41,16
±1,10

1,804
±0,067
19,31
±1,03

1,814
±0,038
18,96
±1,51

2,033
±0,022
16,64
±1,55

1,884

0,168
±0,015

0,247
±0,020

0,131
±0,006

0,111
±0,006

0,094
±0,004

0,112

317,02
±6,49

270,67
±4,15

310,22
±10,38

280,04
±2,71

239,90
±7,18

276,7
2

362,70
±6,10

309,73
±9,05

403,29
±13,20

404,74
±10,10

355,20
±8,13

387,7
4

511,60
±8,78

416,62
±10,32

625,18
±4,00

643,69
±9,53

598,10
±6,54

622,3
2

18,30

Відмінноя ю динаміка змін інтенсивності та сили ударів при
збільшенні і тривалості в залежності від вагової категорії, а саме:
«легковаговики» виконуять значно більший об’юм роботи (на 18,87–
49,50 %) на відміну від «важковаговиків». Дана закономірність
простежуютьсѐ ѐк за частотоя, так і тоннажем та силоя, розрахованих у
відповідності до маси тіла.
Так, ѐкщо в «легковаговиків» кількість нанесених ударів становить
44,94; 152,91; 470,52 за 10, 45, 180 с відповідно, то у «важковаговиків» –
48,96; 128,63; 233,54. Відносний тоннаж (на 1 кг маси тіла) виконаної
роботи відповідно більший у студентів легких вагових категорій і
відрізнѐютьсѐ на 18,87–49,60 % (див. табл. 1). При цьому, ѐкщо у
«важковаговиків» відносна сила одиночного удару знаходитьсѐ у
достатньо вузькому діапазоні змін (0,67–0,81 ум. од.), то в
«легковаговиків» поступово знижуютьсѐ в залежності від інтенсивності
виконуюмої роботи (1,05; 0,94; 0,74 ум. од. за 10, 45, 180 с відповідно).
Звертаю на себе факт достатньо однорідної сили одиночного удару при
здійсненні креатинфосфатної і гліколітичної роботи та її різкий спад при
виконанні аеробної на 21,3 % і 17,3 % у «легковаговиків» та «важковаговиків»
відповідно. При цьому, аеробні навантаженнѐ виконуятьсѐ з відносно
однаковим зусиллѐм (1,05–0,94; 0,79–0,81 ум. од.) (див. табл. 1).
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Відповідні закономірності виконаннѐ проби спостерігаятьсѐ і за
частотоя нанесеннѐ ударів, а саме: при виконанні алактатної та гліколітичної
роботи у «легковаговиків» та «важковаговиків» кількість ударів за 1 с
відносно однакова (4,49–3,6 та 4,8–3,5 відповідно) на відміну від аеробної
роботи, при здійсненні ѐкої частота у «легковаговиків» більша на 36,9 %, що й
підтверджую наше припущеннѐ щодо відповідної стратегії у
«важковаговиків», ѐкі досѐгаять успіху за рахунок нанесеннѐ фінального
цілеспрѐмованого удару, скориставшись помилкоя супротивника та
пропустивши удар в незахищену ділѐнку тіла. Дане ствердженнѐ підтверджую
й відносна сила одиночного удару, що виконуютьсѐ з різних положень
(прѐмий, знизу, збоку), а саме: у «важковаговиків» даний показник перевищую аналогічні в боксерів легких категорій на 3,58–12,6 % (див. табл. 2).
При цьому найбільші відмінності спостерігаятьсѐ за ударом збоку
лівоя рукоя, ѐкий ю достатньо складним длѐ захисту та ефективним длѐ
атаки, що реалізуютьсѐ в ближньому боя у найвразливіше місце
супротивника – голову [2, 22].
Подібний висновок роблѐть і науковці, ѐкі вивчали взаюмозв’ѐзок
манери веденнѐ боя з особливостѐми змагальної діѐльності спортсменівбоксерів
відповідно
до
вагової
категорії
(«легковаговики»,
«середньоваговики», «важковаговики») *5, 16+. Так, найбільшу кількість
відмінностей зафіксовано між спортсменами легких та важких категорій.
Перші домінуять за кількістя ударів та їх серій, захистів, часом
перебуваннѐ на середній дистанції, поступаячись, при цьому, за
ефективністя атакуячих ударів, кількості ударів на дальній дистанції, силі
одиночних ударів *5, 16+.
Таблицѐ 2
Сила одиночного удару у студентів, що відвідують групу СПУ з боксу
Вид
уда- Показник
ру

23,
66
4,3
5
Абсолятна сила 13,
лівої руки, кг
53
Відносна сила
8,7
лівої руки, ум.
8
од.
Абсолятна сила
правої руки, кг
Відносна сила
правої руки, ум.
од.

Прямий

Δ,
%

Вагова категорія
«Легковаговики»
46-56 60-64
М
кг
кг
116,9
114,69
120,48 3
±1,79
±2,80

64-69
кг

«Важковаговики»
69-75 75-81 81-91
кг
кг
кг

129,83
±3,22

172,99
±4,82

147,74
±2,94

152,70
±1,30

157
,81

М

1,98

2,17
±0,06

1,85
±0,08

1,94
±0,03

2,44
±0,01

1,92
±0,06

1,83
±0,07

2,0
7

98,00

93,85
±2,90

101,57
±2,50

98,58
±6,06

121,08
±2,00

113,63
±1,38

105,33
±1,93

113
,34

1,61

1,74
±0,06

1,64
±0,04

1,47
±0,06

1,71
±0,04

1,48
±0,03

1,26
±0,07

1,4
8
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Абсолятна сила 18,
правої руки, кг
49
Відносна сила
1,9
правої руки, ум.
2
од.
Абсолятна сила 20,
лівої руки, кг
64
Відносна сила лівої руки, ум. 0,5
од.
4
Абсолятна сила 13,
правої руки, кг
30
Відносна сила
8,3
правої руки, ум.
9
од.
Абсолятна сила 14,
лівої руки, кг
88
Відносна сила
6,5
лівої руки, ум.
8
од.

129,26

121,3
2
±2,11

121,12
±3,82

145,32
±3,43

161,12
±1,82

171,75
±3,75

142,92
±3,42

158
,59

2,12

2,25
±0,06

1,95
±0,08

2,17
±0,07

2,28
±0,03

2,24
±0,04

1,71
±0,09

2,0
8

111,23

106,4
2
±1,62

114,35
±4,88

112,92
±6,16

149,14
±7,52

154,25
±2,75

117,05
±1,55

140
,15

1,83

1,97
±0,03

1,84
±0,05

1,68
±0,03

2,11
±0,06

2,01
±0,06

1,40
±0,05

1,8
4

102,03

94,20
±1,46

105,36
±5,89

106,53
±2,02

129,22
±1,57

124,75
±1,75

99,09
±4,42

117
,68

1,68

1,74
±0,08

1,70
±0,06

1,59
±0,04

1,83
±0,06

1,63
±0,05

1,19
±0,06

1,5
5

98,61

88,52
±3,09

104,64
±2,56

102,66
±1,58

131,12
±2,60

122,42
±2,59

94,00
±2,00

115
,85

1,62

1,64
±0,08

1,69
±0,06

1,53
±0,07

1,85
±0,06

1,59
±0,04

1,13
±0,06

1,5
2

Очевидно, дана закономірність може бути детермінованоя
домінуячим
стилем
веденнѐ
поюдинку,
притаманного
длѐ
«важковаговиків», або/та генетично обумовленими чинникам, зокрема
темпераментальними особливостѐми особистості. Дана передумова може
свідчити про системний професійний відбір, ѐкий дозволѐю
диференціявати боксерів різних вагових категорій відповідно до
властивостей нервової системи.
Подібне припущеннѐ підтверджуютьсѐ можливістя «важковаговиків»
реалізовувати серії ударів зі значноя частотоя та зусиллѐм за
максимально короткий час, а саме: при виконанні алактатної роботи
боксери важких категорій наносѐть більшу кількість ударів, що свідчить
про відносно вищу здатність до генерації збудженнѐ в корі головного
мозку, ѐка ю детермінантоя темпераменту, що, у своя чергу, обумовляю
генетичну складову готовності до реалізації діѐльності студентамибоксерами (див. табл. 1).
«Ціна»
роботи,
визначена
на
підставі
реактивності
кардіореспіраторної системи на фізичні навантаженнѐ різної потужності,
підтверджую особливості функціонуваннѐ організму студентів різних
вагових категорій при реалізації діѐльності (табл. 1). Так, при виконанні всіх
видів роботи (10, 45, 180 с) реактивність кардіореспіраторної системи у
«важковаговиків» відрізнѐютьсѐ від аналогічних у студентів-боксерів легких
категорій у межах 0,67–20,47 % (див. табл. 3).
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Зокрема, ЧСС, ѐкий характеризую термінові пристосовні реакції длѐ
забезпеченнѐ трофіки тканин при виконанні різновидів роботи, указую на
значно більшу реактивність серцево-судинної системи у «легковаговиків», у
ѐких дана ознака більша на 4,86–6,95 %. Найбільші відмінності
спостерігаятьсѐ при виконанні гліколітичного та аеробного навантажень, ѐкі
знаходѐтьсѐ в діапазоні 6,27–6,95 %. При цьому частота дихальних рухів, що
відображаю реактивність дихальної системи, аналогічно ЧСС, найбільше
відрізнѐютьсѐ при виконанні аеробного навантаженнѐ (28,63 %),
забезпеченнѐ киснем у «важковаговиків» відбуваютьсѐ за рахунок більшої
частоти на відміну від «легковаговиків», у ѐких доміную глибина диханнѐ
(див. табл. 3).
Це обумовляю належне забезпеченнѐ крові киснем, ѐке
відрізнѐютьсѐ тільки при виконанні алактатної роботи: у «легковаговиків»
сатураціѐ киснем артеріальної крові при виконанні даного навантаженнѐ
знаходитьсѐ в діапазоні 93,67–94,00 %, тоді ѐк у студентів-боксерів важких
категорій дана ознака становить 95,88–96,00 %. Дана тенденціѐ
реактивності кардіореспіраторної системи підтверджую вищевказані
закономірності, відповідно до ѐких боксери важких категорій здійсняять
швидкоплинні атаки, ѐкі дозволѐять у максимально короткий час досѐгти
успіху у двобої. На даний факт указую співвідношеннѐ об’юму виконаної
роботи, розрахованої відповідно до 1 кг маси тіла за 1 с до ЧСС під час її
виконаннѐ (див. табл. 1).
Таблицѐ 3
Функціональний стан кардіореспіраторної системи при визначенні
різновидів спеціальної фізичної працездатності студентів, що відвідують
групу СПУ з боксу
Показник

Вид
робо
ти
10 с

ЧСС,
уд×хв-1

45 с
180 с
10 с

ЧД,
дих.
циклів
× хв.-1

45 с

180 с

Δ,
%
0,5
6
1,3
2
3,2
1
16,
14
1,5
3
20,
47

Вагова категорія
«Легковаговики»
«Важковаговики»

М4669 кг

46-56 кг 60-64 кг

64-69 кг

69-75 кг 75-81 кг 81-91 кг

М69-91 кг

138,3 146,66
4
±3,98

132,27
±2,36

136,11
±5,58

126,68
±2,33

137,19
±4,25

153,49
±3,38

164,4
3
170,2
2

167,74
±3,36
174,48
±3,24

166,60
±2,34
169,48
±2,32

158,95
±3,44
166,69
±2,87

157,20
±2,27
148,03
±2,54

152,25
±3,39
170,28
±3,35

177,42
±2,97
176,47
±3,56

19,15

19,11
±0,22

18,83
±0,36

19,50
±0,34

21,00
±0,54

22,50
±0,39

25,00
±0,89

22,83

27,04

24,44
±1,36

31,00
±1,34

25,67
±1,33

27,38
±1,24

24,00
±1,88

31,00
±1,65

27,46

28,63

27,22
±1,36

30,67
±2,32

28,00
±1,54

24,50
±1,66

37,50
±2,87

46,00
±4,98

36,00
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10 с

ДО, мл 45 с

180 с

10 с
SpO2,
%

45 с
180 с

6,4
6
8,4
2
7,4
2
2,5
0
0,8
9
0,6
7

1843, 1772,22 1958,33
52
±23,48 ±36,54

1800,00
±88,65

1912,50 1800,00 2200,00
1970,83
±36,89 ±54,69 ±55,66

2266, 2116,67 2416,67
67
±54,87 ±65,23

2266,67
±88,98

2525,00 2500,00 2400,00
2475,00
±87,66 ±98,25 ±74,78

2137, 2027,78 2150,00
04
±51,32 ±89,32

2233,33
±65,55

2425,00 2400,00 2100,00
2308,33
±87,87 ±28,98 ±98,36

93,89

94,00
±1,32

93,67
±1,54

94,00
±1,44

95,88
±1,22

96,00
±1,87

97,00
±1,35

96,29

94,50

95,33
±1,45

92,83
±1,58

95,33
±1,52

95,00
±1,48

94,00
±1,59

92,00
±1,36

93,67

94,30

94,22
±1,78

93,00
±1,25

95,67
±1,13

96,80
±1,28

94,00
±1,88

94,00
±1,67

94,93

Так, при виконанні алактатної та гліколітичної роботи дане
співвідношеннѐ відносно однорідне і знаходитьсѐ в діапазоні 0,026–0,038
ум. од. та 0,084–0,103 відповідно, тоді ѐк «ціна» аеробної роботи значно
відрізнѐютьсѐ у студентів важких категорій на 83,5 % (0,094–0,131 ум. од.).
Подібна закономірність підтверджую стратегія веденнѐ поюдинку
«важковаговиків», а саме: двобій триваю у відносно невисокому темпі з
мінімальноя «ціноя» роботи, досѐгненнѐ перемоги відбуваютьсѐ за
рахунок серії ударів у незахищені зони супротивника в алактатному та
гліколітичному режимах роботи.
Длѐ «легковаговиків» притаманним ю веденнѐ поюдинку у швидкому
темпі з відповідно високоя «ціноя» роботи, виснажуячи супротивника за
рахунок здійсненнѐ ударних прийомів помірної сили, що й забезпечуя
відповідний результат двобоя. На даний факт указую і реюстраціѐ
латентного періоду простої акустико-моторної реакції, визначеної при
виконанні прѐмого удару правоя/лівоя рукоя з максимальноя силоя
(сигнал–удар) та час між ударами при виконанні алактатної роботи (див.
табл. 4). Так, при однаковій відносній силі удару «важковаговики» маять
більший час ЛПАМР, на відміну від боксерів легких категорій, ѐкі швидше
реалізуять ударний рух по хронодинамометру. І, навпаки, серії ударів
наносѐть із високоя щільність, на що вказую час між ударами при реалізації
креатинфосфатної роботи, що характеризую їх здатність до швидких атак з
високоя інтенсивністя атакуячих дій.
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Права

Рука

Таблицѐ 4
Латентний період простої акустико-моторної реакції та сила удару у
студентів, що відвідують групу СПУ з боксу при здійсненні прямого удару
по груші хронодинамометру «Спудерг»
Показник

Δ, %

Абсолятна
сила правої
руки, кг
Відносна сила
правої
руки,
ум. од.

19,
29

87,22

83,52
±1,44

80,03
±3,99

98,12
±3,29

122,01
±2,73

96,19
±4,48

106,00
±3,21

108,07

1,1
8

1,43

1,55
±0,01

1,29
±0,05

1,46
±0,06

1,72
±0,07

1,25
±0,09

1,27
±0,07

1,41

360,73

342,63 338,23
±5,80 ±4,28

401,34
±7,67

301,08
±2,14

408,74
±13,40

424,80
±2,35

378,20

71,68

66,07
±1,96

79,91
±1,10

69,07
±6,93

90,72
±4,73

69,09
±0,59

76,00
±3,00

78,60

1,18

1,22
±0,02

1,29
±0,04

1,03
±0,06

1,28
±0,05

0,90
±0,06

0,91
±0,07

1,03

321,61

327,43 323,03
±3,65 ±6,20

314,37
±8,80

281,37
±8,88

352,67
±2,34

342,67
±4,23

325,57

М

4,6
2
Абсолятна
сила лівої руки, 8,8
кг
0
Відносна сила
14,
лівої руки, ум.
56
од.
ЛП АМРлів, мс
1,2
2
ЛП АМРпр, мс

Ліва

Вагова категорія
«Легковаговики»
«Важковаговики»
46-56 кг 60-64 кг 64-69 кг 69-75 кг 75-81 кг 81-91 кг

М

Примітка: ЛП АМР, мс – латентний період простої акустико-моторної реакції
правої (ЛП АМРпр), лівої (ЛП МРлів) руки.

Дана передумова вказую на те, що длѐ «легковаговиків»
притаманним ю атакуячий характер дій, ѐкий вимагаю швидких рухів у
відповідь на подразники різної модальності при відносно недосконалому
захисті від ударів. «Важковаговики» ж активні, атакуячі дії проводѐть не
так часто, реалізуячи потенціал удару при активних захисних діѐх. Фінальні
зусиллѐ, ѐк указувалосѐ раніше, виконуютьсѐ з активного захисту, що й
обумовляю перемогу у двобої.
Очевидно, подібний «план» дій боксерів різних вагових категорій
обумовлений темпераментальними особливостѐми нервової системи
(сила, рухливість, лабільність та врівноваженість), ѐка забезпечую
реалізація діѐльності відповідно до можливостей організму.
Висновки. При виконанні різнопланових навантажень, що
відрізнѐятьсѐ часом та інтенсивістя, у студентів-боксерів усіх вагових
категорій відбуваютьсѐ поступове зменшеннѐ частоти нанесеннѐ ударів при
збільшенні відносної сили одиночних ударів, розрахованих до маси тіла
студента. Об’юм виконаної роботи прѐмо залежить від вагової категорії та
груп
студентів-боксерів,
ѐкі
диференціяятьсѐ
за
підгрупами
«легковаговиків» та «важковаговиків». Відмінним ю динаміка змін
інтенсивності та сили ударів при збільшенні її тривалості в залежності від
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вагової категорії, а саме: «легковаговики» виконуять значно більший об’юм
роботи на відміну від «важковаговиків». При виконанні алактатної та
гліколітичної роботи у «легковаговиків» та «важковаговиків» кількість
ударів за 1 с відносно однакова, на відміну від аеробної роботи, при
здійсненні ѐкої частота у «легковаговиків» більша на 36,9 %, що вказую на
відповідну стратегія у «важковаговиків», ѐкі досѐгаять успіху за рахунок
нанесеннѐ фінального цілеспрѐмованого удару, скориставшись помилкоя
супротивника та пропустивши удар у незахищену ділѐнку тіла.
Найбільші відмінності за відносноя силоя одиночного удару
спостерігаятьсѐ за боковим лівоя рукоя, ѐкий ю достатньо складним длѐ
захисту та ефективним длѐ атаки, що реалізуютьсѐ в ближньому боя в
найуразливіше місце супротивника – голову. Очевидно, дана
закономірність може бути детермінованоя домінуячим стилем веденнѐ
поюдинку, притаманного длѐ «важковаговиків», або/та генетично
обумовленими чинникам, зокрема темпераментальними особливостѐми
особистості. Длѐ «легковаговиків» притаманним ю веденнѐ поюдинку у
швидкому темпі з відповідно високоя «ціноя» роботи, виснажуячи
супротивника за рахунок здійсненнѐ ударних прийомів помірної сили, що й
забезпечю відповідний результат двобоя. «Важковаговики» ж активні
атакуячі дії проводѐть не так часто, реалізуячи потенціал удару при
активних захисних діѐх. Фінальні зусиллѐ спрѐмовуятьсѐ на виконуютьсѐ з
активний захист, що й обумовляю перемогу у двобої.
Перспективи подальших наукових розвідок спрѐмовані на визначеннѐ
функціонального стану кардіогемодинаміки та вегетативної регулѐції
серцевого ритму студентів чоловічної статі, що займаятьсѐ в групі СПУ з боксу
залежно від темпераментальних особливостей особистості.
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РЕЗЮМЕ
Приймак Сергей. Функциональное состоѐние кардиореспираторной системы
студентов, специализируящихсѐ в боксе, при выполнении разнонаправленных
физических нагрузок.
Результаты проведенных исследований указываят на то, что объем
выполненной работы напрѐмуя зависит от весовой категории. У боксеров тѐжелых
категорий поединок проходит в относительно невысоком темпе с минимальной
«ценой» работы, достижениѐ победы происходит за счет серии ударов в
незащищенные зоны противника в алактатном и гликолитическом режимах
работы.«Легковесам» присуще ведение поединка в быстром темпе при высокой
«цене» работы, истощаѐ противника за счет осуществлениѐ ударных приемов
умеренной силы, что и обеспечивает соответствуящий результат поединка.
Ключевые слова: образовательный процесс, студенты, специальнаѐ
физическаѐ работоспособность, Спудерг, бокс.

SUMMARY
Pryimak Serhii. Functional Sstate of the Cardiorespiratory System of Students
Specified in Boxing, in the Exercise of Different Physical Loads.
The purpose of the research was to determine the functional state of the
cardiopulmonary resection system of male students engaged in the group of sports and
pedagogical improvement in boxing, while performing metered physical loads of different
orientations. Methods: pulsometry, tonometry, photoplethysmography, spirography,
ergometry, methods of mathematical statistics.
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The results of the conducted research indicate that the volume of work performed
directly depends on the weight category. The dynamics of changes in intensity and impact
strengths with increasing durability depending on the weight category is different, namely:
“light weight” perform a much larger amount of work than “heavy weight”. The biggest
differences in the relative strength of a single strike are observed in the left-hand side, which
is sufficiently complex for protection and effective for the attack being realized in the melee
battle at the most vulnerable place of the enemy-the head. Obviously, this pattern can be
determined by the dominant style of duel inherent in “heavy weight”, and/or genetically
determined factors, in particular the peculiarities of temperament. This assumption is
confirmed by the possibility of heavyweighters to carry out a series of strikes with significant
frequency and effort in the shortest possible time, namely: when performing alactatic work,
heavy-duty boxers carry a greater number of strokes, indicating a relatively higher ability to
generate excitation in the cerebral cortex which is a determinant of temperament, which, in
turn, determines the genetic component of readiness for the realization of activity. In boxers
of heavy categories, the duel continues at a relatively low pace with a minimum “price” of
work; achievement of victory takes place due to a series of bumps in the unprotected areas of
the enemy in the alactatious and glycolytic modes of work. For lightweight players, it is
inherent in a duel at a fast pace with a correspondingly high “price” of work, exhausting the
enemy through the implementation of shock techniques of moderate strength, which ensures
the corresponding outcome of the duel. “Heavy weights” take active attacking actions not so
often, realizing the potential of stroke with active protective actions. The final effort is carried
out with active protection, which causes the victory in the fight.
Key words: educational process, students, physical working capacity, Spuderg, boxing.
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НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ У КОНТЕКСТІ ПОКАЗНИКІВ
ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
Метоя і результатом представленої статті ю виѐвленнѐ й окресленнѐ
пріоритетних завдань неформальної освіти дорослих у контексті показників
лядського розвитку, спираячись на аналіз існуячих світових теорій лядського
капіталу, лядського потенціалу, лядського розвитку. Провідними методами
дослідженнѐ використано аналіз, узагальненнѐ, систематизація теоретичних і
статистичних досліджень. Практичне значеннѐ маять зроблені висновки про
окреслені завданнѐ; перспективи їх обґрунтуваннѐ на визначених рівнѐх –
особистісному, корпоративному, регіональному, національному; подальше
використаннѐ наведених показників длѐ виміряваннѐ результатів неформального
навчаннѐ дорослих у контексті лядського розвитку.
Ключові слова: неформальна освіта дорослих, лядський капітал, лядський
потенціал, лядський розвиток.
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Постановка проблеми. Економічні, соціальні, демографічні зміни
нового тисѐчоліттѐ зумовили потребу суспільства в освіті протѐгом усього
життѐ. Законом України «Про освіту» (ст. 10) освіта дорослих, у тому числі
післѐдипломна освіта, визнана одним із складників освіти, і реалізовувати
право на освіту впродовж життѐ особа може шлѐхом формальної,
неформальної та інформальної освіти, ѐкі держава повністя визнаю і
створяю умови длѐ розвитку (ст. 8) *5+.
Національноя академіюя педагогічних наук України також зроблені
значні кроки в окресленні основних завдань національної системи освіти
дорослих, про що зазначено в «Національній доповіді про стан і
перспективи розвитку освіти в Україні» *6, 129+. Серед основних завдань –
оновленнѐ законодавчої бази України, розробленнѐ й ухваленнѐ Закону
України «Про освіту дорослих», упровадженнѐ комплексного підходу до
освіти дорослих, здійсненнѐ моніторингу культурно-освітніх потреб різних
категорій дорослих та ѐкості наданих освітніх послуг, підготовку
педагогічного персоналу длѐ роботи з дорослими, налагодженнѐ
міжвідомчої взаюмодії, соціального партнерства. Потребуять розв’ѐзаннѐ
проблеми організаційно-управлінського, інформаційного та фінансового
забезпеченнѐ неформальної освіти дорослих; розвитку неформальної
освіти длѐ осіб, ѐкі маять обмежений доступ до ринку формальних освітніх
послуг (безробітні, ляди з обмеженими можливостѐми, сільське
населеннѐ, ляди з низьким рівнем прибутку, особи старшого віку,
маргіналізовані групи тощо) *6, 129+.
Тим не менш, реальні освітні запити національної економіки та
значущі освітні індивідуальні потреби дорослих сьогодні поки що не ю
фундаментом формуваннѐ національної системи неперервної освіти.
Так, поточні й перспективні освітні потреби особистості сьогодні, ѐкі
пов’ѐзані ѐк із суто професійним навчаннѐм (від англ. – job qualification) і
розвитком відповідних «твердих навичок» (від англ. – hard skills), так і
особистісним загальнокультурним навчаннѐм (від англ. – life qualification) і
розвитком гнучких навичок (від англ. – soft skills), системно залишаятьсѐ
не задоволеними. Темпи і графіки навчаннѐ дорослих не ю гнучкими й
індивідуалізованими.
Підготовка, перепідготовка, підвищеннѐ кваліфікації професійних
кадрів длѐ сучасних підприюмств і установ пріоритетно здійсняютьсѐ з
використаннѐм власних ресурсів підприюмств і приватних установ. У
багатьох випадках колишні зв’ѐзки підприюмств із вищими і професійними
спеціальними навчальними закладами ю розірваними з різних
економічних, фінансових чи інших причин. Досвід замовлень вищим і
професійним навчальним закладам від місцевих підприюмств майже зник,
вплинули відсутність оперативності й мобільності реагуваннѐ навчальних
закладів на такі замовленнѐ, невідповідність матеріального чи кадрового
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забезпеченнѐ, інколи фінансова нерентабельність підготовки окремого
виду спеціалістів, затребуваних підприюмством.
Існуячі
в
педагогіці
основи цілепокладаннѐ,
мотивації,
результативності, провідні форми, методи, технології навчаннѐ розроблені,
спрѐмовані, і ю ефективними переважно длѐ дітей, янаків та молодих
лядей, а не длѐ навчаннѐ дорослих лядей середнього і поважного віку.
Аналіз актуальних досліджень. Основоя аналізу передумов
розвитку неформальної освіти дорослих нами взѐта теоріѐ лядського
капіталу (ЛК) (Human Capital), ѐка розкриваю вплив лядини й накопичених
нея результатів інтелектуальної діѐльності на темпи та ѐкість розвитку
суспільства і економіки.
Значний внесок у її розвиток зробили лауреати Нобелівської премії
Т. Шульц та Г. Беккер, а також інші науковці, економісти, соціологи,
історики Й. Бен-Порет, М. Блауг, Х. Боуюн, М. Вудхол, Ц. Гріліхес, Е. Денісон,
Дж. Кендрі, Дж. Кендрик, С. Кузнець, Р. Лукас, В. Макконелл, Дж. Мінцер,
Дж. Псахаропулос, Р. Солоу, Л. Туроу, Ф. Уелч, С. Фабрикант, С. Фішер,
Дж. Ходжсон, Б. Чизвік та ін.
Численні наукові дослідженнѐ лядського капіталу того періоду, ѐк
зазначаю Т. Вакарчук, характеризуятьсѐ відсутністя юдиного підходу до
визначеннѐ змісту лядського капіталу, але всі дослідники лядського
капіталу юдині в тому, що він стаю капіталом (подібно до матеріальноречових ресурсів) тільки післѐ певного інвестуваннѐ в нього і, будучи
капіталом, набуваю спроможності давати відповідну віддачу в часі [2, 63].
Значущим ю те, що понѐттѐ ЛК було введено в обіг економічних
понѐть і відтоді змінилосѐ сприйнѐттѐ значеннѐ та ролі лядини в
економіці, її здатності мати прибуток, завдѐки вродженим здібностѐм,
таланту, освіті, набутій кваліфікації.
Найбільш популѐрним розуміннѐм ЛК сьогодні ю сукупність
професійних знань, умінь і навичок, ѐкими володію окрема лядина. У
нашому дослідженні спиратимемосѐ на сучасне наукове трактуваннѐ ЛК,
за О. Грішновоя, ѐк сукупності сформованих та розвинутих унаслідок
інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій поведінки
індивідів, що перебуваять у їхній власності, використовуятьсѐ в
економічній діѐльності, сприѐять зростання продуктивності праці та
впливаять завдѐки цьому на зростаннѐ прибутків свого власника й
національного доходу *4, 17+.
Освітнѐ особистісна і професійна діѐльність дорослої лядини
сьогодні ю складовоя лядського капіталу на різних рівнѐх –
індивідуальному, підприюмства (фірми), галузі, загальнонаціональному.
Усвідомленнѐ значущості освіти в цифрову епоху, її впливів на зміни ѐкості
життѐ, викликало зацікавленість і попит дорослого населеннѐ на
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неформальну освіту, ѐка змогла мобільно й гнучко налаштуватись і
задовольнити сучасні освітні запити дорослих лядей.
Окреслена неповна низка проблематик дозволила нам визначити
цілі цього етапу дослідженнѐ і сформулявати мету представленої статті –
виѐвити й окреслити пріоритетні завданнѐ неформальної освіти дорослих у
контексті показників лядського розвитку, спираячись на існуячі світові
теорії лядського капіталу, лядського потенціалу, лядського розвитку.
Основними
методами
дослідження
використано
аналіз,
узагальненнѐ, систематизація змісту теоретичних і статистичних
досліджень різних рівнів та досвіду практичної діѐльності.
Виклад основного матеріалу. Погоджуюмосѐ з думкоя
М. Ніколайчук, що аналізована категоріѐ ЛК маю двоїсту природу, де, з
одного боку, він розглѐдаютьсѐ ѐк об’юкт інвестуваннѐ з усіма наслідками
очікуваної віддачі на капітал, а з іншого – ѐк особа, індивід, трудовий
ресурс із комплексом фізіологічних, соціальних та психологічних
властивостей *7, 152+.
З ціюї точки зору логічно виникаю питаннѐ щодо співвідношеннѐ
важливих понѐть лядський капітал, лядський ресурс (ЛР), лядський
потенціал (ЛП).
За М. Ніколайчук, лядським капіталом виступаять лише лядські
ресурси, ѐкі приносѐть власнику прибуток, а лядським потенціалом ю
природні можливості лядини, отримані при народженні та фізіологічно
розвинені, а також набуті в результаті здобуттѐ освіти, життювого,
інтелектуального та виробничого досвіду. Лядський потенціал не передбачаю
обов’ѐзкового отриманнѐ віддачі від наѐвних можливостей [7, 152].
В. Васильченко вважаю, що понѐттѐ ЛП вклячаю в себе понѐттѐ ЛК і ю
значно ширшим, бо вміщую можливості, ѐкі за певних обставин (мотиваціѐ,
час, працѐ, соціально-економічні умови, ѐкість управліннѐ державоя та
суспільством) реалізуятьсѐ ѐк ЛК, і можливості, що залишаятьсѐ
нереалізованими *3, 76+.
За І. Бобухом, ЛК та некапіталізована (незадіѐна у виробничому
процесі) частина потенціалу становлѐть ЛП в цілому й, відповідно,
капіталізаціѐ лядського потенціалу – це процес перетвореннѐ незадіѐного
потенціалу в лядський капітал ѐк джерело створеннѐ нової вартості *1, 104+.
Т. Вакарчук здійснено ґрунтовне порівнѐльне дослідженнѐ понѐть ЛК
і ЛП на чотирьох основних рівнѐх: нанорівень (рівень окремої особи),
мікрорівень (рівень підприюмств), мезорівень (рівень галузей, регіонів),
макрорівень (сукупний лядський капітал). Дослідницея зроблений
висновок, що серед спільних рис зазначених понѐть ю такі: 1) ЛП і ЛК
належать лядині та ю невіддільними від неї; 2) ЛК ю тіюя частиноя ЛП, що
реалізуютьсѐ в ринковій економіці (капіталізуютьсѐ, даю прибуток), за
наѐвності мотивації, часу, праці (зайнѐтості в економіці), сприѐтливої
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соціально-економічної ситуації тощо; 3) ЛП та ЛК можуть прирощуватисѐ,
залишатисѐ на певному рівні чи зношуватисѐ, від чого залежить міра
перетвореннѐ ЛП на ЛК.
Серед відмінностей виділено такі: 1) ЛП – це всі наѐвні можливості
лядини, а ЛК – це реалізовані лядиноя можливості з метоя отриманнѐ
економічної вигоди; 2) метоя розвитку ЛП ю гідне та ѐкісне життѐ,
соціальна справедливість, а метоя розвитку ЛК – отриманнѐ матеріальних,
моральних, соціальних та статусних ефектів, ефектів соціальноекономічного, інституційного розвитку та підтриманнѐ функціонуваннѐ
національної економіки; 3) ЛК більше піддаютьсѐ вартісному оцінявання,
ніж ЛП, бо ЛК ю реалізованоя з метоя отриманнѐ прибутку частиноя ЛП, а
отже, при оціняванні ЛК та віддачі від нього можна застосувати наѐвну
статистичну інформація щодо певних економічних показників, тоді ѐк усі
лядські можливості, що ѐвлѐю собоя ЛП, оцінити неможливо [2, 65].
Аналіз існуячої кількості різноманітних, доповняячих, чи інколи
суперечливих суджень та понѐть, що характеризуять роль і значеннѐ
лядини у формуванні потенціалу економічного розвитку держави,
описаних в економічній теорії, длѐ нас ю актуальними, оскільки
розкриваять значимість і мотивація освітньої діѐльності дорослих ѐк
одніюї з провідних складових розвитку лядства взагалі.
Програмоя розвитку ООН у «Доповіді про лядський розвиток 2016»
зазначено: «... Лядський розвиток длѐ всіх і кожного – це не мріѐ, а
досѐжна мета. Ми можемо опиратисѐ на вже досѐгнуте, можемо
дослідити нові можливості подоланнѐ проблем і досѐгати того, що колись
здавалосѐ недосѐжним. А те, що сьогодні здаютьсѐ серйозноя проблемоя,
може бути подолано завтра. Нам під силу втілити в життѐ наші надії.
Порѐдок днѐ в галузі сталого розвитку на період до 2030 року і Цілі в галузі
сталого розвику – це критично важливі кроки в напрѐмку лядського
розвитку длѐ всіх і кожного» [9].
У «Доповіді про лядський розвиток 2016» пропонуютьсѐ програма
дій із п’ѐти пунктів щодо забезпеченнѐ лядського розвитку длѐ всіх і
кожного, ѐкі вклячаять у себе політичні питаннѐ та глобальні
зобов’ѐзаннѐ: 1) виѐвити тих, хто стикаютьсѐ з дефіцитом в області
лядського розвитку, і визначити, де знаходѐтьсѐ ці ляди (у тому числі,
формуляваннѐ та впровадженнѐ політичних заходів, спрѐмованих на
підвищеннѐ добробуту маргіналізованих та вразливих груп населеннѐ); 2)
послідовно здійснявати комплекс доступних варіантів політичних заходів
(узгоджено задіѐти велику кількість зацікавлених сторін із урахуваннѐм
місцевих і регіональних умов, а також забезпечувати горизонтальну (за
сферами діѐльності) і вертикальну (у цілѐх досѐгненнѐ міжнародної і
глобальної уніфікації) узгодженість; 3) усунути гендерний розрив;
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4) здійснити цілі в області сталого розвитку та інші глобальні угоди;
5) працявати над реформуваннѐм глобальної системи [9, 163–168].
Експерти ООН длѐ забезпеченнѐ ЛР пропонуять відповідну програму
дій із проведеннѐ заходів і реформ, із розробкоя відповідної
концептуальної основи, спрѐмованої на вирішеннѐ проблем, пов’ѐзаних із
аналізом і оцінкоя соціальних норм, цінностей, дискримінації, зі
здійсненнѐм соціологічних і антропологічних досліджень, із перенесеннѐм
акцентів концепції лядського розвитку від свободи добробуту на свободу
суб’юктності, права голосу й самовизначеннѐ, із приділеннѐм уваги аналізу і
осмислення колективного потенціалу й колективній суб’юктності, особливо
длѐ маргіналізованих і вразливих груп лядей.
Важливих змін у зв’ѐзку із загальним прогресом і «забезпеченнѐм ЛР
длѐ всіх і кожного» потребуять, ѐк указано в «Доповіді про лядський
розвиток 2016» питаннѐ оцінки ЛР, особливо в таких напрѐмах: по-перше,
порѐд із урахуваннѐм кількісних показників прогресу ЛР, важливо оцінити
ѐкість цих досѐгнень; по-друге, розробка показника длѐ виміряваннѐ й
оцінки права голосу і самовизначеннѐ, ѐким доповнити Індекс лядського
розвитку (длѐ виміряваннѐ добробуту і ѐк інструмент підтримки лядей без
права голосу в суспільстві); по-третю, сформулявати чітке уѐвленнѐ про
множинність параметрів різноманітних індикаторів добробуту і
знедоленості (позбавленнѐ плодами ЛР у багатьох аспектах життѐ) і
визначити користь від доповненнѐ ними індикаторів ЛР *9, 169+.
Концепціѐ ЛР, доповнена оціночним показником Індексу лядського
розвитку (від англ. Human Development Index (HDI), (ІЛР), або Індексу
розвитку лядського потенціалу (ІРЛП), ю досить складним і
багатоаспектним об’юктом дослідженнѐ. ІЛР, визнаний у світі ѐк
інтегральний показник стану соціально-економічного розвитку країни, що
відображаю досконалість соціально-трудових відносин, поюдную три
показники: очікувана тривалість життѐ – оціняю здоров’ѐ і довголіттѐ;
рівень грамотності (освіти) населеннѐ країни; рівень життѐ, оцінений через
валовий національний дохід на душу населеннѐ за паритетом купівельної
спроможності. З 2010 року ІЛР був скоригований з трьома показниками:
Індекс соціально-економічної нерівності (ІЛРН), Індекс гендерної
нерівності (ІГН) і індекс багатовимірної бідності (ІББ).
Рівень грамотності, або Індекс рівнѐ освіти (Education Index) (ІРО), ю
комбінованим зведеним показником, ѐкий стандартизуютьсѐ у виглѐді
числових значень від 0 (мінімальне) до 1 (максимальне), таких індексів:
1) Індекс грамотності дорослого населеннѐ (2/3) – середнѐ тривалість
навчаннѐ (кількість років навчаннѐ длѐ осіб віком від 26 років і старше
протѐгом життѐ), заснований на показнику рівнѐ освіти населеннѐ й
перерахований на кількість років навчаннѐ через теоретичну тривалість
кожного рівнѐ отриманої освіти; 2) Індекс сукупної частки учнів, що
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одержуять початкову, середня та вищу освіти (1/3) – очікувана тривалість
навчаннѐ (кількість років навчаннѐ, ѐке очікувано може отримати дитина з
офіційного віку вступу до школи, ѐкщо протѐгом її життѐ зберігаятьсѐ
поточні тенденції показника залученнѐ населеннѐ до освіти).
ІРО ю універсальним і більше кількісним показником, оскільки не
відображаю ѐкості самої освіти, не показую різниця в доступності освіти
відповідно вимог і тривалості навчаннѐ до вікових відмінностей. У
контексті освіти впродовж життѐ показники середньої тривалості або
очікуваної тривалості навчаннѐ могли бути більш репрезентативними, і
потребуять допрацяваннѐ.
Концепціѐ ЛР, ѐка виникла на базі теорії ЛК, на відміну від
останньої, ѐка обґрунтовую економічну доцільність удосконаленнѐ
лядини ѐк фактора виробництва, ґрунтуютьсѐ на самоцінності розвитку й
реалізації лядини, на первинності того, що виробництво існую заради
розвитку лядини, а не навпаки.
Прогрес лядства, за будь-ѐких змін економік окремих країн,
залишатиметьсѐ неможливим, ѐкщо не будуть задоволені клячові длѐ
лядей пріоритети – довге і здорове життѐ; доступ до прогресивних знань
та набуттѐ професійного досвіду; доступ до засобів існуваннѐ, ѐкі
забезпечуять гідний і ѐкісний рівень життѐ. Лядський розвиток
розуміютьсѐ переважно ѐк процес зростаннѐ лядських можливостей, що
забезпечуютьсѐ політичноя свободоя, правами лядини, суспільноя
повагоя до кожної особистості. Матеріальний добробут залишаютьсѐ
одніюя з базових лядських потреб, але не сенсом життѐ.
Здійснений нами аналіз концепції лядського розвитку, теорій
розвитку лядського потенціалу і лядського капіталу дав можливість
упевнитисѐ, що суб’юктом прогресу в усіх напрѐмах ю сьогодні лядина
освічена, ініціативна, креативна, лядина-професіонал.
З цих позицій пріоритетними завданнѐми сучасної неформальної
освіти ѐк мобільного, оперативного й ефективного виду освіти дорослих, з
оглѐду на теорія лядського розвитку нами окреслено такі:
 здійснити моніторинг актуальних освітніх запитів дорослих на всіх
рівнѐх – особистісному, корпоративному, регіональному, національному, а
також різних соціальних груп, вікових категорій тощо;
 систематизувати поточні й перспективні освітні потреби дорослих і
ринку праці в напрѐмах професійного навчаннѐ (job qualification) й розвитку
відповідних «твердих навичок» (hard skills) дорослих, та особистісного
навчаннѐ (life qualification) і розвитку гнучких навичок (soft skills) дорослих;
 дослідити існуячий ринок освітніх неформальних послуг ѐк із
позицій попиту замовниками – окремими групами дорослого населеннѐ,
підприюмствами та установами, так і з позицій пропозиції цих послуг
провайдерами неформальної освіти;
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 обґрунтувати на прикладі окремих регіонів можливості взаюмодії
підприюмств і установ із провайдерами неформальної освіти длѐ
підготовки, перепідготовки, підвищеннѐ кваліфікації професійних кадрів;
 проаналізувати організаційні, дидактичні й методичні засади
навчаннѐ дорослих лядей середнього і поважного віку в умовах
неформальної освіти;
 довести необхідність визнаннѐ неформального навчаннѐ на
конкретних прикладах із урахуваннѐм обґрунтуваннѐ відповідності
клячових професійних компетенцій – кваліфікаційним вимогам, і
соціального визнаннѐ – статусу й самооцінці дорослих, ѐкі беруть активну
участь у неформальній освітній діѐльності;
 визначити критерії ѐкості навчаннѐ дорослих на всіх рівнѐх в умовах
неформальної освіти й систематизувати критерії ѐкості навчаннѐ окремої
особистості та їх вплив на провідні показники лядського розвитку в цілому.
М. Ріус у своїй статті наводить потужний перелік висновків, до ѐких
дійшли автори недавніх досліджень про вплив освіти на життѐ лядини.
Освіченість дорослої лядини, на думку багатьох експертів, позитивно
впливаю на стан її здоров’ѐ, тривалість життѐ, рівні матеріального
добробуту, зайнѐтості, сімейного життѐ, соціального статусу, у решті –
задоволеність життѐм, відчуттѐ щастѐ тощо *8].
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Як бачимо,
наведені показники можуть слугувати опосередкованими вимірявачами
результатів неформального навчаннѐ дорослих у контексті лядського
розвитку.
Застосуваннѐ результатів проведеного аналізу ЛК, ЛП, ЛР дало нам
можливості виѐвити й окреслити завданнѐ неформальної освіти дорослих у
контексті показників лядського розвитку, показало, що подальше
детальне обґрунтуваннѐ визначених завдань маюмо здійснити на чотирьох
рівнѐх: особистісному (нанорівні) – рівень окремої особи; корпоративному
(мікрорівні) – рівень підприюмств, закладів, інших інституцій і організацій;
регіональному (мезорівні) – рівень галузей, регіонів різного
підпорѐдкуваннѐ; національному (макрорівні) – рівень країни.
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РЕЗЮМЕ
Рассказова Елена. Неформальное образование взрослых в контексте
показателей человеческого развитиѐ.
Целья и результатом представленной статьи ѐвлѐетсѐ выѐвление и
определение приоритетных задач неформального образованиѐ взрослых в
контексте показателей человеческого развитиѐ, опираѐсь на анализ существуящих
мировых теорий человеческого капитала, человеческого потенциала, человеческого
развитиѐ. Ведущими методами исследованиѐ стали анализ, обобщение,
систематизациѐ. Практическое значение имеят сделанные выводы про очерченные
задачи; перспективы их обоснованиѐ на определенных уровнѐх – личностном,
корпоративном, региональном, национальном; дальнейшее использование указанных
показателей длѐ измерениѐ результатов неформального обучениѐ взрослых в
контексте человеческого развитиѐ.
Ключевые слова: неформальное образование взрослых, человеческий капитал,
человеческий потенциал, человеческое развитие.

SUMMARY
Rasskazova Elena. Non-formal adult education in the context of human development
indicators.
The purpose and result of the presented article is the identification and priority-setting for
non-formal adult education in the context of human development indicators, based on analysis
of existing global theories of human capital, human potential, human development: to monitor
the educational needs of adults at all levels and in different social, age groups; to systematize
current and future educational needs of adults and labour market destinations of job
qualification and the development of relevant hard skills of adult learning and life qualification
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and soft skills development of adults; to explore the existing non-formal market of educational
services in terms of demand customers, and positions proposals with providers; to justify by the
example of separate regions of interaction of the enterprises and institutions with providers of
non-formal education; to perform organizational, didactic and methodological principles of
teaching adults in non-formal education; to prove the necessity of recognition of non-formal
learning based on the justification of compliance with key professional competences and social
recognition; to define the quality criteria for adult learning at all levels in terms of informal
education and to systematize the criteria of quality of training of the individual and their impact
on the leading indicators of human development in general.
The leading research methods used in the article are: analysis, generalization,
systematization of theoretical and statistical studies of different levels and practical experience.
The practical importance of the findings of outlined objectives; prospects for their
justification at certain levels: personal (nano) – the level of the individual; corporate (micro) –
level of enterprises, institutions, other institutions and organizations; regional (meso) – level
of industries, regions of different subordination; national (macro) level – the level of the
country; continued use of these indicators for measuring the results of non-formal adult
learning in the context of human development.
Key words: non-formal adult education, human capital, human potential, human
development.
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ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ В МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті охарактеризовано специфічні принципи навчаннѐ в підготовці
майбутнього вчителѐ української мови; на основі використаннѐ теоретичних,
історико-логічного й обсерваційного методів обґрунтовано сутність понѐттѐ
«принцип навчаннѐ»; з’ѐсовано, що принципи ю своюрідними вихідними постулатами
діѐльності викладача, виступаячи вихідноя точкоя взаюмодії суб’юкта й об’юкта
навчаннѐ, становлѐчи юдину систему; проаналізовано групи принципів:
загальнодидактичні й лінгводидактичні; запропоновано специфічні принципи
навчаннѐ; доведено, що реалізаціѐ пропонованої системи принципів допомагаю
організувати навчальний процес, обрати оптимальні методи, прийоми, засоби і
форми навчаннѐ; накреслено перспективні шлѐхи реалізації запропонованої системи.
Ключові слова: принцип навчаннѐ, загальнодидактичні, лінгводидактичні,
специфічні принципи навчаннѐ, лінгвістична компетентність, методична система.

Постановка проблеми. У процесі проектуваннѐ ефективної
методичної системи формуваннѐ лінгвістичних компетентностей
майбутнього вчителѐ української мови з мовознавчих дисциплін
необхідним постаю питаннѐ вибору принципів навчаннѐ, ѐкі в наукових
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розвідках учених розглѐдаятьсѐ по-різному. У нашому розумінні,
принципи – це своюрідні вихідні постулати діѐльності викладача (вибір
методів, прийомів, засобів і форм навчаннѐ), ѐкі виступаять вихідноя
точкоя взаюмодії суб’юкта й об’юкта навчаннѐ. У своїй сукупності вони
становлѐть юдину систему, складові ѐкої взаюмопов’ѐзані, постійно
взаюмодоповняятьсѐ, а реалізаціѐ одного принципу тісно пов’ѐзана з
іншими. Принципи визначені змістом вищої освіти, втілені в навчальні
плани (відповідно в навчальні та робочі програми, навчально-методичні
комплекси дисциплін) і лежать в основі методичної системи формуваннѐ
лінгвістичної компетентності майбутнього вчителѐ української мови.
Аналіз
актуальних
досліджень.
Наукове
обґрунтуваннѐ
загальнодидактичних принципів знаходимо в працѐх А. Дістервега,
Я. Коменського, Г. Песталоцці, К. Ушинського, вітчизнѐних дидактів
В. Онищука, І. Підласого, а також у дослідженнѐх А. Алексяка,
С. Вітвицької, М. Євтух, А. Кузьмінського, І. Лернера, В. Онищука,
О. Савченко, М. Скаткіна, А. Хуторського та ін. Особливої ваги в питанні
підготовки кваліфікованих учителів-філологів маять праці таких
лінгводидактів: О. Білѐюва, М. Вашуленка, О. Горошкіної, Т. Донченко,
В. Дороз, І. Дроздової, С. Карамана, О. Копусь, О. Кучеренко, І. Кучерук,
Л. Мамчур, А. Нікітіної, М. Пентиляк, К. Плиско, Л. Скуратівського,
М. Сорокіна, О. Текучова, І. Хом’ѐка, С. Чавдарова та ін.
Мета статті. Проаналізувати існуячі в педагогіці й лінгводидактиці
принципи навчаннѐ та з’ѐсувати власне методичні й специфічні принципи
навчаннѐ української мови в процесі підготовки майбутнього вчителѐ
української мови.
Методи
дослідження:
теоретичні,
історико-логічний
та
обсерваційний.
Виклад основного матеріалу. У дослідженні спираюмосѐ на існуячу в
сучасній педагогічній і методичній науці класифікація принципів навчаннѐ,
ѐкі умовно ділѐтьсѐ на дві групи: загальнодидактичні, що маять
відношеннѐ до всіх дисциплін, ѐкі засвояятьсѐ студентами й «визначаять
змістові основи навчаннѐ і випливаять із закономірностей ефективного
навчаннѐ» *14, 27+, й лінгводидактичні, тобто «основні вихідні положеннѐ
теорії та практики навчаннѐ української мови, на ѐких базуютьсѐ цільовий,
змістовий, діѐльнісний та результативний компоненти освіти» *13, 105].
Аналіз
наукової
літератури
дозволив
нам
виділити
ті
загальнодидактичні принципи навчання, що визначаять вихідні положеннѐ
та концептуальні основи вибудовуваннѐ методичної системи формуваннѐ
лінгвістичної компетентності майбутнього вчителѐ української мови на
занѐттѐх із мовознавчих дисциплін: науковості, наступності та
перспективності, систематичності й послідовності, зв’ѐзку теорії з практикоя,
наочності, самостійності та активності, міцності засвоюннѐ знань та ін.
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Чільне місце серед загальнодидактичних принципів навчаннѐ
відводимо принципу науковості, ѐкий забезпечую ознайомленнѐ студентів
із науково обґрунтованоя інформаціюя, в основі ѐкої – достовірність
лінгвістичних фактів і їх відповідність, ѐк зазначаю М. Вашуленко,
«існуячим у лінгвістичній науці поглѐдам на правильне розкриттѐ суті
мовних ѐвищ та їх ознак» *2, 20+. Відповідно до цього принципу
формуваннѐ лінгвістичної компетентності з мовознавчих дисциплін
відбуваютьсѐ системно: майбутні вчителі української мови знайомлѐтьсѐ з
історичними основами мовознавчої теорії та інноваціѐми, засвояять
специфічну термінологія і тлумачать її, вчатьсѐ аналізувати й об’юктивно
оцінявати наукові факти в проспекції їх розвитку, коригуять самостійно
здобуті знаннѐ в процесі проведеннѐ дослідницької діѐльності.
Принцип систематичності навчаннѐ, що «можна розглѐдати,
певноя міроя, ѐк похідний від принципу науковості, оскільки кожна наука
маю своя систему і послідовність викладу в навчальному процесі» *8, 479+.
Поділѐюмо думку М. Сорокіна про те, що засвоюннѐ нових знань повинно
вибудовуватисѐ «в точно визначеному порѐдку, щоб система проѐвлѐласѐ
не тільки зовні, а й створяваласѐ у свідомості учнів» *16, 98+. В основі цього
принципу лежить безперервний перехід від одного мовного рівнѐ до
іншого, забезпеченнѐ логічних зв’ѐзків між ними й послідовності етапів
засвоюннѐ знань; дотриманнѐ чіткого розподілу навчального матеріалу на
логічно завершені частини (теми); системний аналіз та синтез теоретичного
матеріалу з окресленнѐм найбільш важливих понѐть та визначеннѐ нового
матеріалу в структурі інформаційного обсѐгу дисципліни.
Серед загальнодидактичних особливе місце посідаю принцип
наступності й перспективності. М. Пентиляк уважаю, що він оріюнтую «на
використаннѐ набутих раніше (опорних) знань і навичок під час навчаннѐ
мови на всіх етапах мовної освіти, установленнѐ зв’ѐзку нового матеріалу з
попереднім і підготовку до сприйманнѐ окремих тем курсу, оріюнтація
учнів на перспективу навчаннѐ мови в наступних етапах мовної освіти» *10,
51 +. Нам імпонуять дослідженнѐ С. Карамана, ѐкий звертаю увагу на
врахуванні спіралевидного принципу, що передбачаю «поступове
розширеннѐ й поглибленнѐ теоретичних відомостей, виробленнѐ
практичних умінь і навичок, по-перше, від класу до класу, по-друге, з
переходом від середніх класів до старших» *5, 64 +. На провідну роль
принципу наступності та перспективності у процесі навчаннѐ української
мови наголошую Л. Мамчур, з’ѐсовуячи, що «у результаті дії принципів
перспективності та наступності в усьому цілісному навчально-виховному
процесі вивченнѐ української мови маюмо загальну систему неперервної
мовної освіти» *9, 163+. Урахуваннѐ принципу відбуваютьсѐ в процесі
вивченнѐ нового матеріалу з опороя на раніше здобуті знаннѐ з
поступовим ускладненнѐм мовознавчої теорії і взаюмозв’ѐзком між її
127

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 7 (71)

складовими на основі внутрішньосистемних, міжсистемних та
міжпредметних зв’ѐзків, забезпечить процес повтореннѐ, узагальненнѐ й
систематизація матеріалу з теми, розділу, дисципліни.
Формуваннѐ лінгвістичної компетентності майбутніх учителів
української мови ґрунтуютьсѐ на принципі зв’ѐзку теорії з практикоя,
оскільки «будь-ѐке теоретичне визначеннѐ перевірѐютьсѐ практикоя, й
істинність його встановляютьсѐ тільки тоді, коли вибудована на ньому
практика виправдовуя себе» 3, 86. На роль аналізованого принципу вказую
О. Білѐюв, наголошуячи, що «знаннѐ одніюї лише теорії ще не забезпечую
належного розвитку учнів, достатньої грамотності і культури їхнього мовленнѐ» *1, 25+. Отже, принцип зв’ѐзку теорії з практикоя вимагаю підтвердженнѐ теоретичних основ лінгвістичних дисциплін, передбачених інформаційним обсѐгом, прикладами з реального життѐ. Він ѐскраво демонструю
стрімкий розвиток науки в руслі практичних потреб особистості через систему
творчих, евристичних, проблемно-пошукових і дослідницьких вправ.
Принцип самостійності й активності суб’юкта в навчанні у
практиці підготовки студента ВНЗ реалізуютьсѐ через потреби і прагненнѐ
здобувача вищої освіти самостійно завоявати лінгвістичну теорія, оскільки
розвиток сучасної освіти зумовляю виробленнѐ «стійких умінь самостійно
здобувати знаннѐ в процесі індивідуального творчого пошуку, здатності
самовдосконаляватисѐ й самореалізовуватисѐ» *11, 9+. Основне завданнѐ
викладача в цьому процесі – добір і впровадженнѐ відповідних методів,
прийомів, засобів і форм навчаннѐ.
Високий рівень формуваннѐ лінгвістичної компетентності майбутнього
вчителѐ української мови на занѐттѐх із мовознавчих дисциплін досѐгаютьсѐ
за умови врахуваннѐ принципу міцності засвоюннѐ знань, ѐкий «вимагаю,
щоб знаннѐ, уміннѐ, навички, світоглѐдна та інші ідеї були осмислені, добре
засвоюні й тривалий час трималисѐ в пам’ѐті» *15, 199+. Вихідноя його
позиціюя ю усвідомлене й усебічне засвоюннѐ мовознавчої теорії,
установленнѐ внутрішньорівневих, міжрівневих і міжпредметних зв’ѐзків та їх
взаюмопроникність і взаюмозалежність, що досѐгаютьсѐ глибиноя викладу
викладачем та самостійним студіяваннѐм
навчального матеріалу;
з’ѐсуваннѐм логічних відношень між засвоюним і невідомим; виділеннѐм
стрижневих понѐть і їх трактуваннѐ з позиції конкретної дисципліни.
Особливого й інноваційного значеннѐ в час інформатизації
суспільства набуваю принцип наочності в навчанні, оскільки, ѐк зауважую
І. Кучеренко, «наочність маю особливу форму реалізації, адже не тільки
додаткові дидактичні засоби (натуральні, зображувальні, схематичні,
аудіовізуальні) ю її проѐвом, а й саме образне мовленнѐ… виступаю діювим
засобом наочності» *7, 63+. У процесі формуваннѐ лінгвістичної
компетентності майбутнього вчителѐ української мови принцип маю широкі
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можливості: це і ѐк традиційні засоби – схеми, таблиці, алгоритми), так і
інноваційні – аудіозаписи, медіатексти, відеофільми тощо.
Виділені й проаналізовані основні загальнодидактичні принципи
навчаннѐ (науковості, наступності та перспективності, систематичності й
послідовності, зв’ѐзку теорії з практикоя, наочності, самостійності та
активності, міцності засвоюннѐ знань, забезпеченнѐ конкурентоздатності
випускників вищих навчальних закладів України на світовому ринку праці)
стали ефективними в процесі розробки методичної системи формуваннѐ
лінгвістичної компетентності майбутніх учителів української мови під час
засвоюннѐ мовознавчих дисциплін.
Порѐд із загальнодидактичними принципами відбуваютьсѐ розробка
принципів фахових методик, зокрема методики навчаннѐ української
мови, оскільки «виѐвленнѐ власне методичних принципів і їх сутності
необхідне насамперед тому, що вони істотно впливаять на зміст процесу
навчаннѐ української мови, його форми й інші категорії» *4, 2+.
До методичних принципів, що лѐгли в основу розробки методичної
системи формуваннѐ лінгвістичної компетентності майбутніх учителів
української мови на занѐттѐх із мовознавчих дисциплін, нами віднесено:
принцип взаюмозв’ѐзку рівнів мови; принцип історизму у вивченні мови;
функційно-комунікативна спрѐмованість у навчанні мови; принцип
пріоритетного використаннѐ ѐк дидактичного матеріалу до занѐттѐ
художніх текстів, переважно класичних; принцип професійного
спрѐмуваннѐ навчального матеріалу.
Принцип взаюмозв’ѐзку рівнів мови. «Мова ю системоя: вона
складаютьсѐ з множини одиниць (фонеми, морфеми, слова, реченнѐ), ѐкі
організовані за певними правилами» *6, 64–65+. Усі мовні одиниці сувор
впорѐдковані між собоя стійкими відношеннѐми й утворяять внутрішня
юдність на фонологічному, морфологічному, лексико-семантичному,
синтаксичному та текстовому рівнѐх. Успішне оволодіннѐ мовоя на
визначених рівнѐх, засвоюннѐ постулатів їх взаюмодії та взаюмозалежності
формую лінгвістичну компетентність майбутнього вчителѐ української мови з
мовознавчих дисциплін.
На думку Н. Юрійчук, на розширеннѐ знань «про історія духовного
життѐ нашого народу, цікаві відомості з історії мови, історичної граматики,
розвитку лінгвістики та ін.» *17, 10+ спрѐмований принцип історизму. Так, на
занѐттѐх із сучасної української літературної мови, історії мови та історичної
граматики студенти на академічному рівні маять змогу прослідкувати та
проаналізувати історія функціонуваннѐ окремих пластів лексики на певному
історичному етапі, охарактеризувати їхня семантику; звернути увагу на
особливості морфологічної та синтаксичної будови мови тощо.
Одним із найбільш ефективних і пріоритетних на сучасному етапі
розвитку лінгводидактики по праву вважаютьсѐ принцип функційно129
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комунікативної спрѐмованості в навчанні мови. Його основи закладено
Л. Паламар, ѐка доводить, що «комунікативна спрѐмованість передбачаю
функціональне розташуваннѐ та поданнѐ матеріалу, ѐкий відображаю роль
мови в реальному спілкуванні; комплексний розвиток усіх видів мовленнювої
діѐльності» *12, 36+. Практика показую, що аналізований принцип передбачаю
розкриттѐ функцій мовних одиниць, правильність і доречність їх
використаннѐ в залежності від завдань і умов комунікації, закономірності їх
функціонуваннѐ в різних стилѐх мовленнѐ. Безумовно, функційнокомунікативний принцип вимагаю послідовного й систематичного розкриттѐ
комунікативних функцій лінгвістичних ѐвищ, що засвояятьсѐ в процесі
навчаннѐ; створеннѐ необхідних сприѐтливих умов длѐ спілкуваннѐ;
залученнѐ студентів до продуктивної мовленнювої діѐльності в усному й
писемному мовленні; упровадженнѐ інноваційних методів і прийомів
навчаннѐ, ѐкі б наближали процес мовленнѐ до реального життѐ.
Реалізаціѐ функційно-комунікативного принципу неможлива без
урахуваннѐ принципу взаюмозв’ѐзку у вивченні всіх стилів української мови,
що, ѐк наголошую М. Пентиляк, забезпечить засвоюннѐ мовного матеріалу в
«нерозривному зв’ѐзку з ознайомленнѐм сфери використаннѐ, ступенѐ
поширеннѐ, специфічними ознаками всіх стилів української мови з метоя
виѐвленнѐ спільних і відмінних длѐ них ознак» *10, 37–38+. Отже, відповідно
до цього принципу студент повинен усвідомити й зрозуміти роль і
призначеннѐ мовних одиниць, специфіку їх використаннѐ, контекстуальну
обумовленість на основі опрацяваннѐ текстів різних стилів.
Слушноя ю думка М. Пентиляк про врахуваннѐ принципу
професійного спрѐмуваннѐ навчального матеріалу, ѐкий визначаю тісний
зв’ѐзок навчаннѐ мови й мовленнѐ з майбутньоя професійноя діѐльністя
вчителѐ української мови *13, 212+. Його вихідні положеннѐ лежать в основі
навчальних планів длѐ філологічних спеціальностей і передбачені
інформаційним обсѐгом мовознавчих дисциплін.
На нашу думку, проаналізовані принципи навчаннѐ вимагаять
доповненнѐ відповідно до розробленої й запропонованої нами
методичної системи формуваннѐ лінгвістичної компетентності майбутніх
учителів української мови з мовознавчих дисциплін:
- принцип взаюмозв’ѐзку у вивченні лінгвістичних дисциплін;
- принцип оперуваннѐ лінгвістичноя термінологіюя;
- принцип компаративного аналізу мовних одиниць;
- принцип системного впровадженнѐ ІКТ-технологій.
Принцип взаюмозв’ѐзку у вивченні лінгвістичних дисциплін
реалізуютьсѐ
через
засвоюннѐ
дисциплін
у
міжпредметних,
внутрішньопредметних зв’ѐзках. Так, засвоюннѐ сучасної української
літературної мови повинно базуватисѐ на відомостѐх із історії мови,
української діалектології, загального мовознавства, стилістики української
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мови тощо. Урахуваннѐ теоретичних положень кожної з дисциплін
забезпечить високоѐкісну підготовку майбутнього фахівцѐ.
Принцип оперуваннѐ лінгвістичноя термінологіюя ю елементом
успішної підготовки майбутнього вчителѐ української мови, оскільки
професійно компетентний фахівець повинен знати мову фаху, ѐкий він
отримую, глибоко й усвідомлено оперувати термінами, що ю свідченнѐм
розуміннѐ засвоюного навчального матеріалу. Цілеспрѐмоване засвоюннѐ і
збагаченнѐ активного термінологічного апарату майбутнього фахівцѐ
плануютьсѐ й проводитьсѐ в тісній співпраці з усіма викладачами, ѐкі
читаять мовознавчі дисципліни.
Принцип компаративного аналізу мовних одиниць (початкова школа –
основна школа – вища школа) реалізуютьсѐ на занѐттѐх із сучасної української
літературної мови з метоя підготувати майбутнього вчителѐ української мови
до практичної роботи в школі. Задлѐ цього пропонуютьсѐ здійснявати
глибокий аналіз чинних програм із визначених предметів та окреслених
етапів, діячих підручників, навчально-методичних посібників і рекомендацій.
Принцип системного впровадженнѐ ІКТ-технологій у навчальну й
наукову діѐльність уважаюмо на сучасному етапі ю беззаперечно важливим,
оскільки його реалізаціѐ забезпечить швидкісне передаваннѐ навчальної
інформації за допомогоя електронних носіїв; організація освітнього
простору, в основі ѐкого – ефективний обмін інформаціюя між викладачем
і студентом та між студентами; створеннѐ новітньої інформаційної
продукції: презентації, комп’ятерні програми, електронні книги, словники
тощо; запровадженнѐ системи перевірки та контроля досѐгнень студенів.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, в
основі створяваної методичної системи формуваннѐ лінгвістичної
компетентності в процесі підготовки майбутнього вчителѐ української мови
під час вивченнѐ мовознавчих дисциплін лежать загальнодидактичні,
власне методичні та специфічні принципи навчаннѐ. Реалізаціѐ
пропонованої системи принципів допомагаю організувати навчальний
процес, обрати оптимальні методи, прийоми, засоби та форми навчаннѐ.
У ході дослідженнѐ нами виділено специфічні принципи: взаюмозв’ѐзку у
вивченні дисциплін лінгвістичного циклу; оперуваннѐ лінгвістичноя
термінологіюя; компаративного аналізу мовних одиниць; системного
впровадженнѐ ІКТ-технологій. У перспективі плануютьсѐ розробка
специфічних методів навчаннѐ на основі запропонованих специфічних
принципів навчаннѐ української мови.
ЛІТЕРАТУРА
1. Білѐюв, О. М. (1981). Сучасний урок української мови. К.: Радѐнська школа
(Biliaiev, O. M. (1981). The modern Ukrainian language lesson. K.: Soviet School).

131

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 7 (71)
2. Вашуленко, М. С. (2006). Українська мова і мовленнѐ в початковій школі. К.:
Освіта. (Vashulenko, M. S. (2006). The Ukrainian language and speech at the elementary
school. K.: Education).
3. Выготский, Л. С. (1991). Педагогическаѐ психологиѐ. М.: Педагогика.
(Vyhotskyi, L. S. (1991). Pedagogical psychology. M.: Pedagogy).
4. Донченко, Т. (2004). Власне методичні принципи навчаннѐ української мови.
Українська мова і література в школі, 2, 2-4 (Donchenko, T. (2004). Peculiarly
methodological principles of teaching Ukrainian language. Ukrainian language and literature
at school, 2, 2-4).
5. Караман, С. О. (2000). Методика навчаннѐ української мови в гімназії. К.:
Ленвіт (Karaman, S. O. (2000). The methodology of Ukrainian language teaching in the
gymnasium. K.: Lenvit).
6. Карпенко, Ю. О. (2009). Вступ до мовознавства. К.: ВЦ «Академіѐ».
(Karpenko, Yu. O. (2009). Introduction to linguistics. K.: Publishing Center “Academy”).
7. Кучеренко, І. (2014). Теоретичні і методичні засади сучасного уроку
української мови в середній школі. Умань: ФОП Жовтий О.О. (Kucherenko, I. (2014).
Theoretical and methodological principles of the modern Ukrainian lesson in secondary
school: Uman: Individual Entrepreneur Zhovtyi O. O.).
8. Максименко, С. Д., Євтух, М. Б., Цехмістер, Я. В., Лазуренко, О. О. (2012).
Психологіѐ та педагогіка. К.: Видавничий Дім «Слово» (Maksymenko, S. D., Yevtukh, M.
B., Tsekhmister, Ya. V., Lazurenko, O. O. (2012). Psychology and pedagogy. K.: Word’s
Publishing House).
9. Мамчур, Л. І. (2012). Перспективність і наступність у формуванні
комунікативної компетентності учнів основної школи. Умань: Видавець
«Сочінський» (Mamchur, L. I. (2012). Perspectives and continuity in the formation of
communicative competence of the primary school pupils. Uman: Publisher “Sochinskyi”).
10. Методика навчаннѐ української мови в середніх освітніх закладах. (2004).
К.: Ленвіт (The methodology of the Ukrainian language teaching in secondary schools.
(2004). K.: Lenvit).
11. Нагрибельна, І. А. (2016). Самостійна робота в системі підготовки
майбутніх учителів початкових класів до навчаннѐ української мови. Херсон: ТОВ
«ВКФ «СТАР» ЛТД». (Nahrybelna, I. A. (2016). Independent work in the system of
preparation of the future elementary school teachers for the Ukrainian language learning.
Kherson: Limited Liability Company «VKF«STAR» LTD»).
12. Паламар, Л.М. (1997). Функціонально-комунікативний принцип формуваннѐ
мовної особистості (автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02). Київ (Palamar, L. M.
(1997). The functional-communicative principle of the formation of a linguistic personality
(DSc thesis abstract). Kiev).
13. Пентиляк, М. І. (2011). Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики. К.:
Ленвіт (Pentyliuk, M. I. (2011). Actual problems of modern linguodidactics. K.: Lenvit).
14. Плиско, К. М. (1995). Принципи, методи і форми навчаннѐ української мови.
Х.: Основа (Plysko, K. M. (1995). Principles, methods and forms of teaching Ukrainian
language. Kh.: Basis).
15. Словник-довідник з української лінгводидактики. (2015). К.: Ленвіт. (The
Reference Guide of Ukrainian Linguistics. (2015). K.: Lenvit).
16. Сорокин, Н. (1974). Дидактика. М.: Просвещение. (Sorokin, N. (1974).
Didactics. M.: Enlightenment).
17. Юрійчук, Н. (2004). До проблеми навчаннѐ материнської мови через призму
ноосферної освіти. Українська мова і література в школі, 2, С. 9-11. (Yuriichuk, N. (2004).

132

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 7 (71)
The problem of learning the mother tongue through the prism of noosphere education.
Ukrainian language and literature at school, 2, 9-11).

РЕЗЮМЕ
Рускулис Лилия. Принципы обучениѐ в методической системе подготовки
будущего учителѐ украинского ѐзыка.
В статье охарактеризованы специфические принципы обучениѐ в подготовке
будущего учителѐ украинского ѐзыка; на основе использованиѐ теоретических,
историко-логического и обсервационного методов обоснована сущность понѐтиѐ
«принцип обучениѐ»; выѐснено, что принципы ѐвлѐятсѐ своеобразными исходными
постулатами деѐтельности преподавателѐ, выступаѐ исходной точкой
взаимодействиѐ субъекта и объекта обучениѐ, составлѐѐ единуя систему;
проанализированы группы принципов: общедидактические и лингводидактические;
предложены специфические принципы обучениѐ; доказано, что реализациѐ
предлагаемой системы принципов помогает организовать учебный процесс,
выбрать оптимальные методы, приемы, средства и формы обучениѐ; намечены
перспективные пути реализации предложенной системы.
Ключевые
слова:
принцип
обучениѐ,
общедидактические,
лингводидактические, специфические принципы обучениѐ, лингвистическаѐ
компетентность, методическаѐ система.

SUMMARY
Ruskulis Liliia. Principles of education in the methodological system of training of the
future Ukrainian language teacher.
The principles of education in the methodological system of training of the future
Ukrainian language teacher are described in the article.
On the basis of the usage of theoretical, observational historical and logical methods,
the essence of the concept of “a principle of education” in pedagogy and linguodidactics is
substantiated (the logical category; the instrumental expression of the pedagogical concept;
the fundamental ideas that define the content, forms and methods of educational work; the
initial positions on which the content of education is based, application of methods and
techniques, construction of the system of exercises, etc.).
It is found out that the principles are original initial postulates of teacher’s activities
as they are a starting point of the interaction between the subject and the object of
education, and they form a unified system.
Such groups of principles as general-didactic (scientificity, continuity and perspective,
systematicity and consistency, connecting theory with practice, visibility, independence and
activity, strength of knowledge acquisition, etc.), and linguodidactic (the principle of levels’
language interconnection, the principle of historicism in the study of the language; functional
and communicative orientation in language education; the principle of priority of the usage
of a didactic material for the study of artistic texts, mainly classical; the principle of the
professional orientation of the educational material) are analyzed.
The specific principles, which provided the basis for the creation of the
methodological system for the formation of the future Ukrainian language teachers’
linguistic competence in classes on linguistic disciplines, are proposed: the principle of
interconnection in the study of linguistic disciplines (realized through the mastering of
disciplines in interdisciplinary, intra-subject connections), the principle of operation with
linguistic terminology (implemented through the deep and conscious operation of the terms
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that is evidence of understanding of the mastered learning material), the principle of
comparative analysis of linguistic units (a primary school – a secondary school – a higher
school) is implemented in classes from the modern Ukrainian literary language in order to
prepare the future Ukrainian language teachers for practical work in a school), the principle
of the systematic application of ICTs (its system implementation provides high-speed
transmission of educational information through electronic media; organization of
educational space, which is based on an effective exchange of information between a teacher
and a student and among students; creation of the latest information products).
It is proved that the implementation of the proposed system of principles helps to
organize the educational process, to choose the best methods, techniques, means and forms of
education. The perspective ways of implementing the proposed system of principles are
represented.
Key words: principle of education, general-didactic, linguodidactic, specific principles
of education, linguistic competence, methodological system.
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ОПЕРАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ПСИХОЛОГІВ У ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
У статті досліджено сучасний стан проблеми професійної підготовки
спеціальних психологів. Аналізуятьсѐ практичні аспекти її вдосконаленнѐ.
Розглѐдаятьсѐ різноманітні методики наукових пошуків у межах означеної
проблеми дослідженнѐ. Висвітлено сутність і структуру професійної підготовки
психологів. Особлива увага приділѐютьсѐ пошуку та розробці критеріїв,
оптимального комплексу методів здійсненнѐ психологічної діагностики, що
обумовляю визначеннѐ рівнѐ розвитку професійної підготовки, розробці програми її
розвитку та визначення психологічної ефективності розробленої програми
вдосконаленнѐ діѐльності психологів щодо її розвитку.
Ключові слова: методологіѐ, професійна підготовка, конкурентоздатність,
методи наукового психологічного дослідженнѐ, професійна підготовка, професійна
компетенціѐ, інтернаціоналізаціѐ, операційно-діѐльнісний компонент.

Постановка проблеми та мета статті. Провідна ідеѐ концепції
професійної підготовки психологів полѐгаю в запровадженні такої
педагогічної системи, функціонуваннѐ ѐкої дало б змогу цілевідповідно,
методологічно
й
освітньо-процесуально
забезпечити
ѐкість
і
результативність навчально-виховного процесу у вищій школі. Тож, за
основу наукового обґрунтуваннѐ ми взѐли методологічний, теоретичний та
практичний концепти, ѐкі представлені інтегральноя взаюмодіюя
методологічних підходів (гуманістичний, аксіологічний, гносеологічний,
акмеологічний, системний, контекстний, інтегративний, діѐльнісний,
рефлексивно-діѐльнісний, особистісно-оріюнтований).
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Методологічний концепт охопляю сукупність вихідних положень таких
підходів, ѐк гуманістичний, антропосоціогуманістичний, аксіологічний,
гносеологічний, акмеологічний, системний, контекстний підхід. Проаналізувавши науковий доробок, стверджуюмо, що відсутність теоретичного
концепту унеможливляю становленнѐ практичного, і навпаки. Доцільно
керуватисѐ вищерозглѐнутими методологічними засадами, зокрема,
системного підходу, що відображаю взаюмозв’ѐзок між трьома концептами,
що ю нерозривним механізмом професійної підготовки психологів.
Розглѐдаячи практичний концепт, маюмо на увазі консолідація
діѐльнісного,
системно-діѐльнісного,
особистісно-діѐльнісного,
рефлексивно-діѐльнісного та особистісно-оріюнтованого підходів.
Проведений аналіз концептуальних засад змістової, методичної та
організаційної складових професійної підготовки психологів у галузі
спеціальної освіти з досліджуваної проблеми надав можливість визначити
компоненти професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти.
Дані теоретико-методичні засади змістової, методичної та
організаційної складових професійної підготовки психологів у галузі
спеціальної освіти, що ю підґрунтѐм розв’ѐзаннѐ практично зоріюнтованих
професійних питань. Тільки комплексне поюднаннѐ проаналізованих
концептуальних підходів створяю передумови длѐ глибинного розуміннѐ і
осѐгненнѐ сутносі та шлѐхів удосконаленнѐ досліджуваного феномену
професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти. Тож
доцільно за основу обґрунтуваннѐ наукового пошуку взѐти консолідація
методологічного, теоретичного та практичного концептів у сукупності
відповідних їм підходів, що відображаю взаюмозв’ѐзок між ними і ю
нерозривним механізмом стосовно професійної підготовки психологів.
Отже, вважаюмо за необхідне дослідити динаміку професійної
підготовки психологів у галузі спеціальної освіти відповідно до
функціональної системи компонентів зазначеного процесу. До них
віднесено:
професійно-мотиваційний,
когнітивно-компетентнісний,
операційно-діѐльнісний, результативно-рефлексивний.
Операційно-діѐльнісний компонент ѐк складова професійної
підготовки психологів у галузі спеціальної освіти консолідую: готовність до
професійної діѐльності: А) сформованість діагностичних умінь; Б)
сформованість змістово-процесуальних умінь; В) сформованість
прогностичних умінь; здатність використовувати набуті вміннѐ та навички
при вирішенні професійних завдань.
Методи дослідження. Задлѐ досѐгненнѐ мети, розв’ѐзаннѐ
поставлених завдань були використані загальнонаукові методи теоретичного
рівнѐ (системно-структурний – аналіз і синтез, абстрагуваннѐ, порівнѐльний
аналіз, аналогіѐ, конкретизаціѐ, узагальненнѐ, класифікаціѐ, систематизаціѐ,
алгоритмізаціѐ, схематизаціѐ, моделяваннѐ), застосуваннѐ ѐких уможливило
135

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 7 (71)

об’юктивне вивченнѐ порушених питань, упорѐдкуваннѐ й узагальненнѐ
отриманих інформаційних матеріалів, обґрунтуваннѐ системної цілісності,
багатовимірності.
Аналіз актуальних досліджень. У сучасній психолого-педагогічній
літературі понѐттѐ готовність до виконаннѐ професійної діѐльності
вживаютьсѐ в різноманітних значеннѐх. Готовність визначаютьсѐ ѐк
наѐвність здібностей (Б. Ананьюв, С. Рубінштейн), ѐкість особистості
(К. Платонов), психологічний стан, суттюва ознака установки (Д. Унадзе;),
психологічна умова успішності виконаннѐ діѐльності (І. Ладанов), цілісне
ѐвище, скріплене переконаннѐми, морально-вольовими ѐкостѐми
особистості, способами поведінки, знаннѐми про професія та практичними
вміннѐми й навичками (Р. Романенко; В. Сюріков) [2, 202].
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що за великої
кількості характеристик понѐттѐ «готовність», його розуміннѐ залежить від
основних теоретичних підходів, ѐкі не виклячаять, а взаюмодоповняять
один одного.
Прихильники першого підходу (Н. Левітов; Л. Нерсесѐн, В. Пушкін)
розглѐдаять готовність на функціональному рівні та визначаять її ѐк
особливий психічний стан, цілісний проѐв особистості, що займаю проміжне
положеннѐ між психологічними процесами та ѐкостѐми особистості.
Н. Левітов зазначаю, що психологічний стан створяю той загальний
функціональний рівень, на фоні ѐкого протікаять процеси. Цей підхід
простежуютьсѐ також у дослідженнѐх Л. Єгупова та А. Філатова, ѐкі
розглѐдаять установку ѐк готовність психофізичних сил особистості до
виконаннѐ певних дій *2, 59+.
Інший підхід трактую готовність ѐк складне багаторівневе утвореннѐ,
динамічну систему з пізнавальними, вольовими, мотиваційними та
емоційними характеристиками (В. Крутецький, Є. Козлов, М. Д’ѐченко,
Л. Кандибович та ін.).
М. Д’ѐченко, Л. Кандибович характеризуять готовність і ѐк стан, і ѐк
інтегративну ѐкість особистості. Дослідники стверджуять, що стан
готовності ю «настроюм» – пристосуваннѐм можливостей особистості длѐ
успішних дій у певний момент *2, 259+. Аналогічної точки зору
дотримуютьсѐ Л. Разборова. За її трактуваннѐм, готовність – це складне
особистісне утвореннѐ, стан, ѐкий ю обумовлений психологічними
особливостѐми особистості, що забезпечую ефективність професійної
діѐльності. Отже, незважаячи на широку представленість у науковій
літературі проблеми готовності та різні підходи до визначеннѐ даного
понѐттѐ, науковці розглѐдаять його ѐк складне інтегративне утвореннѐ, що
забезпечую доцільність і можливість організації діѐльності та містить низку
компонентів, адекватних вимогам і змісту діѐльності *3, 244+.
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Виклад основного матеріалу. Існую два підходи до трактуваннѐ змісту
готовності: функціональний та особистісний. У межах функціонального
підходу готовність до професійної діѐльності трактуютьсѐ ѐк певний стан
психічних функцій, ѐкий забезпечую високий рівень ефективної професійної
діѐльності. Саме на базі особистісного підходу готовність розглѐдаютьсѐ ѐк
результат підготовки особистості до певної діѐльності.
Дослідники, ѐкі вивчаять проблему формуваннѐ готовності особистості
студентів-психологів до професійної діѐльності, вклячаять у її структуру такі
компоненти, ѐк мотив вибору професії, професійна спрѐмованість,
професійно-значущі ѐкості особистості, широкий об’юм знань, умінь і навичок;
емоційні та вольові властивості студента, його стани тощо. Процес підготовки
майбутніх психологів здійсняютьсѐ шлѐхом одночасного формуваннѐ всіх
структурних компонентів їх особистісної та професійної готовності. Розвиток
даних компонентів реалізуютьсѐ в умовах спеціально організованого
навчаннѐ, що спрѐмоване на оволодіннѐ теоретичними знаннѐми,
практичними вміннѐми, на формуваннѐ позитивного ставленнѐ до
відповідного аспекту діѐльності психолога в галузі спеціальної освіти.
Дослідники виділѐять загальну (довготривалу) та ситуативну
(короткочасну) готовність.
Довготривала готовність – це стійка система професійно важливих
ѐкостей особистості, її досвід, знаннѐ, навички, необхідні длѐ успішної
діѐльності в багатьох професійних ситуаціѐх. Вона визначаю потенційну
можливість виконаннѐ завданнѐ з найкращими показниками. Однак це
залежить від готовності в певний момент, тобто від стану до початку
виконаннѐ задачі – настроя, ѐкий відображаю особливості та вимоги ситуації.
Короткочасна готовність розглѐдаютьсѐ ѐк актуалізаціѐ довготривалої
готовності, що підвищую її діювість. Обидві форми готовності знаходѐтьсѐ в
юдності та взаюмозв’ѐзку. Виникненнѐ короткочасної готовності залежить
від довготривалої, у своя чергу перша визначаю ситуативну продуктивність
мисленнѐ, пам’ѐті, навичок, знань, діѐльності загалом.
М. Левітов, визначаячи короткочасну готовність ѐк «передстартовий
стан», виокремляю в ній три види: звичайну готовність (перед звичноя длѐ
лядини роботоя); підвищену (перед роботоя, у ѐкій присутнѐ новизна,
творчий характер); знижену (при сильній емотивності особистості, що
проѐвлѐютьсѐ в порушеннѐх уваги, незібраності, помилкових діѐх).
О. Затворняк у структурі готовності майбутнього психолога до
професійного самовдосконаленнѐ виділѐю процесуально-діѐльнісний
компонент, ѐкий вклячаю наѐвність у студента комплексу вмінь, необхідних
длѐ професійної діѐльності, ѐкі надалі він зможе вдосконалявати, а також
знаннѐ методів і технологій саморозвитку. Науковці-психологи (Б. Ананьюв,
Е. Клімов, А. Маслоу) констатуять що готовність до професійного
самовдосконаленнѐ передбачаютьсѐ вміннѐми творити життюві цінності й
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досѐгати конкретних практичних результатів; уміннѐ розрізнѐти цілірезультати і проміжні цілі-засоби; усвідомлявати й співвідносити свої
бажаннѐ, можливості з соціальними вимогами; самостійно формувати,
розвивати, творчо перетворявати необхідні професійні й поліпрофесійні
ѐкості; працявати зі значними обсѐгами науково-професійної інформації *2,
220+. Даний компонент ю провідним і функціонально забезпечуячим
чинником, що обумовляю високу результативність та творчий характер дій.
Він ґрунтуютьсѐ на психолого-педагогічних засадах особистісно-оріюнтованого
та розвивального навчаннѐ, урахуванні вікових та індивідуальнопсихологічних особливостей студентів-психологів. Його реалізаціѐ
здійсняютьсѐ через комплекс форм, методів і засобів навчаннѐ, ѐкі впливаять
на мотиваційно-емоційну сферу студентів, стимуляячи їхня активну
пізнавальну діѐльність. Передбачаютьсѐ взаюмодіѐ студентів та викладачів, а
також взаюмодіѐ студентів з інформаційними технологіѐми, літературоя,
співпрацѐ з іншими студентами.
Досліджуваний компонент пов’ѐзаний і з вибором системи
організаційних форм і методів навчально-виховної діѐльності студентів
(лекції, семінари, практикуми, творчі роботи, науково-дослідна робота,
елективні занѐттѐ тощо). Він також вклячаю управліннѐ ѐкістя освітнього
процесу на кожному з етапів.
У структурі готовності майбутнього психолога до професійного
самовдосконаленнѐ показниками процесуально-діѐльнісного компоненту
О. Затворняк вважаю: професійні вміннѐ, набуті студентами-психологами
(прогностичні, конструктивні, організаторські, комунікативні); володіннѐ
сучасними психологічними технологіѐми; використаннѐ прийомів
самоменеджменту [4, 183].
Проведене дослідженнѐ дозволѐю зазначити, що підходи до понѐттѐ
«готовність» різноманітні й кожна наука надаю цьому понѐття деѐкі
індивідуальні характеристики, хоча з упевненістя можна сказати, що і
педагоги, і психологи, і соціологи даять споріднені дефініції. Ядро цього
понѐттѐ вклячаю в себе ѐк психологічну готовність, ѐка ѐвлѐю собоя базу та
стійку платформу діѐльності, так і практичну (професійну) готовність длѐ
застосуваннѐ комплексу знань і умінь. Таким чином, на основі змістового
аналізу понѐть «готовність», «професійна готовність» обґрунтовано їх
комплексний, багатоаспектний і системний характер.
Отже, теоретичний аналіз проблеми дозволѐю стверджувати, що
готовність майбутніх психологів до професійної діѐльності в галузі
спеціальної освіти – це цілеспрѐмований виѐв потенціалу особистості
студентів-психологів, що вклячаю їх переконаннѐ, поглѐди, мотиви, почуттѐ,
вольові та інтелектуальні ѐкості, знаннѐ, навички, уміннѐ. Готовність досѐгаютьсѐ в ході професійної підготовки, ю результатом всебічного особистісного
розвитку майбутніх психологів з урахуваннѐм вимог професійної психолого138
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педагогічної діѐльності. Що стосуютьсѐ особистісної готовності студентів до
професійної діѐльності, то вона маю складну динамічну структуру і ю
сукупністя інтелектуальних, рефлексивних і психофізіологічних компонентів у
їх співвідношенні з проблемами суспільства.
Готовність до професійної діѐльності характеризую рівень умінь
майбутніх психологів використовувати способи вирішеннѐ діагностичних,
змістово-процесуальних, прогностичних завдань.
Діагностичні вміннѐ ю базовими длѐ майбутньої психодіагностичної
роботи, ѐка становить один із найскладніших видів діѐльності психолога, ѐкий
потребую спеціальної підготовки та сформованості його діагностичних умінь,
звичайно, у комплексі з прогностичними й організаційними. Найчастіше
психодіагностика виступаю одним із етапів у роботі психолога, ѐкий
організовую своя діѐльність на підставі практичного замовленнѐ. Так,
наприклад, шкільний психолог обов’ѐзково використовую психодіагностичні
методи при оцінці психологічної готовності дитини до школи, при відборі
дітей до спеціальних класів чи шкіл, при оцінці програм та методів навчаннѐ,
при оцінці ефективності роботи вчителів, при вирішенні проблем
міжособистісної взаюмодії в педагогічному чи учнівському колективах.
Психодіагностика активно використовуютьсѐ в медицині, особливо у
психіатричних та неврологічних клініках. Психодіагностичне обстеженнѐ ю
необхідним при проведенні трудової, військово-лікарської та судовопсихологічної експертиз. Значне місце воно займаю в консультативній
діѐльності, за його висновками складаютьсѐ програма наданнѐ довготривалої
консультативної допомоги. Застосовуютьсѐ психодіагностика і при вирішенні
проблем, що стосуятьсѐ трудової діѐльності: професійного відбору,
організації професійного навчаннѐ, професійного консультуваннѐ.
Очевидним ю необхідна спеціальна, цілеспрѐмована робота з формуваннѐ в
майбутніх психологів діагностичної компетентності ще під час навчаннѐ у
вищому навчальному закладі. Рішеннѐ даної проблеми можливе у процесі
вивченнѐ студентами педагогічних і психологічних дисциплін з циклу
професійної та практичної підготовки, структура, зміст і технології ѐких
дозволѐять забезпечити системність, наступність, цілісність засвоюннѐ
студентами основ діагностичної діѐльності *3, 239+.
Діагностичні вміннѐ виѐвлѐятьсѐ в тому, що у процесі їх формуваннѐ
об'юднуятьсѐ, інтегруять і систематизуятьсѐ знаннѐ з різних галузей –
психології, педагогіки, фізіології, теорії діагностики тощо. На етапі
функціонуваннѐ діагностичних умінь ці теоретичні знаннѐ перетворяятьсѐ
в інструмент практичної діѐльності. С. Мартиненко до діагностичних умінь
відносить уміннѐ аналізувати, класифікувати, установлявати причиннонаслідкові зв’ѐзки, розпізнаячи серед них випадкові та помилкові;
моделявати та перетворявати моделі взаюмодії, визначати мету й
розроблѐти конкретні завданнѐ діагностичного вивченнѐ, підбирати
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діагностичний інструментарій, накопичувати і оброблѐти діагностичну
інформація, здійснявати самодіагностику тощо. Г. Гац діагностичні знаннѐ
тлумачить ѐк систему засвоюних понѐть із галузі теорії та практики
діагностики, а вміннѐ – ѐк спосіб виконаннѐ дій, ѐкі забезпечуять
сукупність набутих знань та навичок у галузі діагностичної діѐльності. Як
зазначаю М. Єрофеюва, процес формуваннѐ діагностичних умінь маю
охоплявати три аспекти, а саме:
 формуваннѐ знань теорії діагностики;
 засвоюннѐ
знань
технології
проведеннѐ
діагностичного
дослідженнѐ;
 виробленнѐ практичних дій *1, 38].
Виходѐчи з аналізу існуячих класифікацій діагностичних умінь
психолога, виокремлено систему діагностичних умінь, згрупованих
відповідно до компонентів структури психолого-педагогічної діѐльності:
діагностичні вміннѐ цілепокладаннѐ (переводити загальні цілі та завданнѐ
навчаннѐ в цілі та завданнѐ діагностики; ураховувати індивідуальнопсихологічні особливості при постановці завдань діагностуваннѐ; чітко
формулявати мету та завданнѐ діагностики в усній та письмовій формі);
організаторські діагностичні вміннѐ; практико-діагностичні вміннѐ;
оціночно-аналітичні діагностичні вміннѐ; прогностично-конструктивні
діагностичні вміннѐ.
Характеристика сформованості змістово-процесуальних складових
професійної підготовки за операційно-діѐльнісним компонентом стаю
логічним продовженнѐм та доповненнѐм загальної картини сформованості
необхідних знань, умінь і навичок корекційної діѐльності, вирішальним
оріюнтиром длѐ психологів, що здійсняять таку професійну підготовку,
оскільки саме практично-дѐльнісна активність студента (психолога) даю
найбільш повні та об'юктивні дані про стан готовності до застосуваннѐ
професійних знань у фаховій діѐльності. Здатність належно виконувати
певні дії, що заснована на доцільному використанні лядиноя набутих
знань і навичок (зміст), визначаютьсѐ в педагогічній науці одніюя з
провідних категорій дидактики – уміннѐм (процес). Звідси, рівень
виконаннѐ корекційно-педагогічної діѐльності завжди пов’ѐзаний із
наѐвністя корекційно-педагогічних дій-умінь. Педагогічні дії ю складовоя
операційної сфери всіюї педагогічної діѐльності. При цьому вони
охопляять різновиди двох основних груп дій: власне розумових та
психомоторних. Сформованість цих дій впливаю на рівень оволодіннѐ
корекційно-педагогічноя технікоя. За даними досліджень В. Семиченко,
процес реалізації психологічної діѐльності становить систему ѐк наслідок
інтегруваннѐ
окремих
психолого-педагогічних
дій.
Діѐльність,
відповідаячи високому рівня інтеграції, на думку дослідниці, здійсняютьсѐ
ѐк юдине ціле: кожна діѐ ю доцільним актом активності, а характер
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реалізації структурних елементів органічно вписуютьсѐ до системи
діѐльності загалом *3, 293+.
Неодноразово В. Бондар, І. Дмитріюва, С. Миронова, Л. Руденко,
В. Синьов, В. Тарасун та М. Шеремет зазначали, що вирішеннѐ актуальних
длѐ професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти проблем
передбачаю досконале володіннѐ майбутніми спеціалістами основами
теоретичних мультидисциплінарних знань та новітніх психологопедагогічних технологій, практичними вміннѐми проведеннѐ діагностикопрогностичного вивченнѐ особистості з аналізом структури дефекту,
ідентифікаціюя соматичних і психічних станів та сталих характерологічних
рис, активізації та гальмуваннѐ психічних проѐвів тощо.
Проведене дослідженнѐ сформованості змістово-процесуальних
умінь дозволѐю зазначити, що їх номінаціѐ полѐгаю у здатності: здійснявати
пошук «інноваційної» інформації, фіксувати та оброблѐти її, формулявати
й описувати проблему; генерувати та відбирати нові ідеї длѐ досѐгненнѐ
актуальних цілей і вирішеннѐ психологічних та педагогічних завдань;
переносити відомі інтегративні психолого-педагогічні знаннѐ, варіанти
рішеннѐ, прийоми корекційної роботи в умови нової професійної ситуації;
уміннѐ знаходити длѐ кожної конкретної ситуації нове рішеннѐ за
допомогоя інтеграції відомих ідей, знань, навичок; уміннѐ створявати нові
елементи
медико-біологічних
і
психолого-педагогічних
знань,
конструявати нові прийоми длѐ вирішеннѐ корекційно-педагогічних
ситуацій. Параметри цього критерія визначаюмо, спираячись на
класифікація провідних педагогічних умінь О. Щербакова: фіксувати й
оброблѐти інформація, формулявати і описувати проблему; генерувати та
відбирати нові ідеї длѐ досѐгненнѐ актуальних цілей і вирішеннѐ
психологічних та педагогічних завдань (проектувальний компонент),
оволодінні знаннѐми методологічних і теоретичних основ, методик з
навчаннѐ різних предметів, концептуальних основ структури й змісту
засобів навчаннѐ (підручників, навчальних посібників тощо), уміннѐ
застосувати знаннѐ та виконувати основні професійно-методичні функції,
застосовувати набуті інтегративні знаннѐ в умовах корекційної роботи; до
розуміннѐ клінічної складності дефекта, психолого-педагогічних
особливостей та перспектив індивідуального розвитку; до вибору науково
обґрунтованих підходів до складаннѐ відповідних корекційних програм
(конструктивний компонент); продуктивно застосовувати психологічні та
педагогічні нововведеннѐ; творчо і оптимально використовувати зміст,
технології, методи, прийоми, засоби з практики фахових дисциплін у
вищому навчальному закладі; залученнѐ до різних видів професійної
діѐльності й організаціѐ даної діѐльності. Виділѐять такі організаторські
вміннѐ психолога: мобілізаційні, інформаційні, розвивальні та оріюнтаційні;
оволодіти технологіюя психолого-педагогічної взаюмодії, що передбачаю
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усвідомленнѐ її цілей і завдань, вирішення ѐких підпорѐдковуютьсѐ процес
обміну інформаціюя пізнавального (медико-біологічного, психологічного,
педагогічного) і ефективно-оцінного (емоційно-позитивного) характеру,
готовність до творчого співробітництва і творчого спілкуваннѐ, виробленнѐ
юдиної стратегії взаюмодії суб’юктів між собоя, організаціѐ сприйнѐттѐ й
розуміннѐ партнерами різних технологій, методів і прийомів корекційної
роботи длѐ об’юднаннѐ зусиль із метоя досѐгненнѐ юдиної мети
(організаційніий компонент).
Характеристика сформованості прогностичних умінь професійної
підготовки психологів у галузі спеціальної освіти в контексті операційнодіѐльнісного компоненту ю логічним продовженнѐм нашого дослідженнѐ.
Понѐттѐ «прогноз» ю грецького походженнѐ і пов’ѐзуютьсѐ з
передбаченнѐм майбутнього (prognosis – буквально «передбаченнѐ»,
«провіщеннѐ»), здебільшого вживаютьсѐ у значенні вірогіднісного судженнѐ
про майбутню на основі спеціального наукового дослідженнѐ *1, 155+. На
думку багатьох науковців, прогноз можна трактувати ѐк висловляваннѐ, що ю
виведеним за допомогоя відомих законів і наукових теорій про майбутній
стан досліджуваного ѐвища. Отже, прогноз можна розглѐдати ѐк висновок
ланцяга певних логічних міркувань, на основі ѐких роблѐтьсѐ певні висновки
про майбутню. Досить важливоя в цьому контексті ю думка Л. Регуш, ѐка за
основу системи прогностичних умінь взѐла розумові операції прогнозуваннѐ:
уміннѐ передбачати наслідки обраних рішень; уміннѐ моделявати майбутню;
уміннѐ формулявати гіпотези; уміннѐ планувати й оцінявати перспективність
планів. Водночас, формуваннѐ будь-ѐких професійних умінь ю процесом
цілеспрѐмованим, організованим і керованим, але, на відміну від інших,
прогностичні вміннѐ ю більшоя міроя інтегрованими, опосередкованими й
різноплановими знаннѐми, оскільки реалізуятьсѐ на основі наѐвного досвіду
і професійних знань у різні проміжки часу. Процес формуваннѐ
прогностичних умінь доцільно розглѐдати ѐк спеціально організовану
навчально-пізнавальну діѐльність студентів, спрѐмовану на виконаннѐ
професійно оріюнтованих завдань та розв’ѐзуваннѐ проблемно-пошукових
ситуацій, ѐкі передбачаять розвиток умінь студентів здійснявати ѐк
елементарні прогностичні операції і дії, так і реалізовувати цілісні методики
психологічного прогнозуваннѐ. Адже формуваннѐ прогностичних умінь
майбутніх психологів у галузі спеціальної освіти залежить від чіткості
структури самих прогностичних умінь, тобто відповідних знань, умінь та
навичок, необхідних длѐ подальшої професійної прогностичної діѐльності.
Тому доцільно виокремити відповідні знаннѐ, уміннѐ і навички, ѐкі входѐть
до складу прогностичних умінь. Серед них особливої ваги набуваять такі, ѐк
інтелектуальні, проективні, аналітичні уміннѐ й моделяваннѐ. Ефективність
формуваннѐ прогностичних умінь майбутніх психологів значноя міроя
залежить від реалізації комплексу психолого-педагогічних умов, а саме:
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1) позитивної мотивації викладачів і студентів; 2) урахуваннѐ психологічних
особливостей розвитку особистості; 3) використаннѐ інноваційних методів
навчаннѐ, а саме методів інтерактивного навчаннѐ, комп’ятернооріюнтованих засобів навчаннѐ, тренінгів, ділових ігор тощо; 4) фундаменталізації професійної підготовки майбутніх психологів на базі вивченнѐ дисциплін
психолого-педагогічного циклу; 5) організації самостійної пізнавальної
діѐльності студентів у процесі керованої науково-дослідницької роботи.
Доцільно розглѐдати діагностичні вміннѐ та їх сформованість із
позицій декількох наукових підходів, що ю розкритими в попередніх
параграфах.
Методологічна специфіка системного підходу полѐгаю в тому, щоб
адекватно виѐвити механізми формуваннѐ прогностичних умінь та їх
взаюмодія. Оріюнтаціѐ на системний підхід у досліджені передбачаю
з’ѐсуваннѐ структури, взаюмозв’ѐзків елементів, їх функціонуваннѐ,
цілісність розвитку, динаміку формуваннѐ, сутність та особливості прогностичних умінь майбутніх психологів. Отже, за такого підходу процес
формуваннѐ прогностичних умінь досліджуютьсѐ ѐк цілісна система,
упорѐдкована множина взаюмопов’ѐзаних компонентів (мети, змісту,
методів, засобів, форм і результатів навчаннѐ), що ю цілісним утвореннѐм.
Клячовими положеннѐми діѐльнісного підходу ю принцип юдності
свідомості та діѐльності, а також принцип інтеріоризації-екстеріоризації.
Згідно з першим із них, саме діѐльність обумовляю формуваннѐ в лядини
всіх психічних процесів і свідомості, а вони, у своя чергу, виѐвлѐячись
регулѐторами діѐльності, ю умовоя її подальшого вдосконаленнѐ.
Залученнѐ суб’юкта до діѐльності приводить до об’юднаннѐ численних і
різних за складністя її компонентів у функціональну психологічну систему
діѐльності. При цьому індивідуальні ѐкості, з ѐких складаютьсѐ останнѐ, під
впливом вимог діѐльності розвиваятьсѐ, набуваячи рис оперативності та
пристосованості до цих вимог. Особливе значеннѐ маю принцип
інтеріоризації-екстеріоризації. Він характеризую механізм засвоюннѐ
особистістя суспільно-історичного досвіду [4, 162+. Отже, з позицій
діѐльнісного підходу розглѐдаюмо процес формуваннѐ прогностичних
умінь психологів у галузі спеціальної освіти ѐк специфічний вид діѐльності,
у ході ѐкого: здійсняютьсѐ вплив на мотиви та інтереси студента; до цілей
навчальної діѐльності вклячаютьсѐ формуваннѐ прогностичних умінь з
перспективоя подальшого їх розвитку у майбутній професійній діѐльності;
провідна роль належить власній активності суб’юкта, результатом ѐкої ю не
тільки перетвореннѐ зовнішнього світу, а й формуваннѐ специфічного,
цілісного, відносно самостійного внутрішнього світу лядини; відбуваютьсѐ
спільне прийнѐттѐ рішеннѐ, ѐке ю результатом аргументованого
обговореннѐ різних точок зору на проблему, що розглѐдаютьсѐ.
143

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 7 (71)

Синергетичний підхід – це міждисциплінарний науковий напрѐм, що
ґрунтуютьсѐ на ідеѐх системності та цілісності світу, уѐвленнѐх лядини про
світ і себе в ньому; теоріюя систем, що саморозвиваятьсѐ,
самоорганізуятьсѐ, процесів становленнѐ «порѐдку через хаос»,
нестійкості ѐк основоположної характеристики процесів еволяції *3, 193].
Використаннѐ синергетичної методології длѐ вирішеннѐ окресленої
проблеми означаю, що:
− формуваннѐ прогностичних умінь майбутніх психологів не можна
вважати планомірно-поступовим, лінійним процесом. Він обов’ѐзково
супроводжуютьсѐ кризами, подоланнѐ або запобіганнѐ ѐких зумовляять
необхідність негайного аналізу (самоаналізу), перебудову професійної
картини світу майбутнього фахівцѐ;
− прогностичні вміннѐ майбутніх психологів варто розглѐдати ѐк
складноорганізовану систему, ѐкій неможливо нав’ѐзати шлѐхи розвитку
без урахуваннѐ внутрішніх потреб особистості;
− ефективність формуваннѐ прогностичних умінь не виклячаю фактор
випадковості;
− аналіз стану сформованості прогностичних умінь ю підґрунтѐм длѐ
прогностичної діѐльності, виокремленнѐ варіантів подальшого їх розвитку;
− процес формуваннѐ прогностичних умінь маю здійсняватисѐ за умови
узгодженнѐ темпів розвитку суб’юктів, що беруть участь у цьому процесі;
− результати сформованості прогностичних умінь майбутніх
психологів маять бути затребувані освітнім простором ВНЗ, соціальним та
професійним оточеннѐм.
Здійсняячи дослідженнѐ, ми спиралисѐ на основні положеннѐ
компетентнісного, особистісно-оріюнтованого та контекстного підходів.
Компетентнісний підхід у системі формуваннѐ прогностичних умінь
майбутніх психологів у галузі спеціальної освіти вимагаю зміщеннѐ акцентів
із засвоюннѐ визначених державними стандартами знань, умінь і навичок
на формуваннѐ здатності практично діѐти («знаннѐ в дія»), приймати
ефективні рішеннѐ; застосовувати технології прогнозуваннѐ; активну
професійну позиція в усіх сферах діѐльності. Прогностична компетентність
майбутнього психолога розглѐдаютьсѐ нами ѐк інтегрована ѐкість
особистості,
що
визначаю
складне
індивідуально-психологічне,
поліфункціональне утвореннѐ професійних теоретичних знань, ціннісних
установок, особистісних ѐкостей і практичних умінь психолога у сфері
психологічного прогнозуваннѐ, а також мотиваційно-ціннісного ставленнѐ
до прогностичної діѐльності, прагненнѐ до плануваннѐ власного
професійного самовизначеннѐ та особистісного розвитку, що в перспективі
призведе до професійного самоздійсненнѐ (в ідеалі). Сформована в
майбутнього психолога компетентність у здійсненні прогностичної
діѐльності обумовляю рівень його професійної підготовки, оскільки такого
144

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 7 (71)

фахівцѐ вирізнѐю здатність з-поміж розмаїттѐ рішень, технологій обирати
найбільш оптимальні, підвищити ефективність процесу професійної
діѐльності; цѐ компетентність передбачаю постійне оновленнѐ знань,
оволодіннѐ новоя інформаціюя, формуваннѐ вмінь відповідно до змін у
суспільстві длѐ успішного вирішеннѐ професійних завдань. Отже, у
контексті компетентнісного підходу результат формуваннѐ прогностичних
умінь ми розглѐдаюмо ѐк сформованість у студентів прогностичної
компетентності у процесі їх навчаннѐ у ВНЗ.
За особистісно-оріюнтованого підходу впливам зовнішнього характеру
надаютьсѐ особистісний сенс. Формуваннѐ прогностичних умінь стаю
керованим завдѐки механізму вибірковості, що забезпечуютьсѐ гармонійним
балансом між зовнішніми впливами і внутрішніми процесами –
персоналізаціюя, самоідентифікаціюя, самореалізаціюя та ін. В умовах вищої
школи передбачаютьсѐ проектуваннѐ навчально-виховного процесу таким
чином, щоб під час формуваннѐ прогностичних умінь студентів одночасно
впливати на їх свідомість, розвивати їх почуттѐ й вироблѐти навички і звички
професійно спрѐмованої поведінки, сприѐти формування особистих
переконань (мотивів), ѐкими майбутні фахівці будуть керуватисѐ у
професійній діѐльності.
Контекстний підхід – це підхід, що передбачаю моделяваннѐ та
організація навчального процесу за допомогоя комплексу дидактичних
форм, методів і засобів предметного та соціального змісту майбутньої
професійної діѐльності студентів. Формуваннѐ прогностичних умінь фахівцѐ
за умов контекстного підходу в навчанні здійсняютьсѐ в ході послідовного
залученнѐ студентів до трьох базових та низки проміжних форм діѐльності.
Базовими ю навчальна, квазіпрофесійна і навчально-професійна діѐльності,
перехідними – форми діѐльності, що відповідаять конкретним завданнѐм
навчаннѐ на відповідних етапах підготовки майбутніх фахівців. Отже,
контекстний підхід сприѐю досѐгнення низки важливих з поглѐду розвитку
професійної спрѐмованості майбутніх психологів цілей: підвищення їхньої
пізнавальної активності; формування пізнавальної та професійної
мотивації; формування ціннісного ставленнѐ до професії психолога;
забезпечення поступового переходу студентів від навчальної до
професійної діѐльності [4, 55].
Тільки комплексне поюднаннѐ проаналізованих концептуальних
підходів створяю передумови длѐ глибинного розуміннѐ й осѐгненнѐ
сутності досліджуваного феномену сформованості прогностичних умінь
психологів у галузі спеціальної освіти.
Проведене дослідженнѐ операційно-діяльнісного компоненту
дозволѐю зазначити, що його номінаціѐ полѐгаю в готовності до професійної
діѐльності та характеризую рівень умінь майбутніх психологів
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використовувати
способи
вирішеннѐ
діагностичних,
змістовопроцесуальних, прогностичних завдань. Систематизуюмо вищерозглѐнуте:
– сформованість діагностичних умінь полѐгаю у здатності: визначати
інноваційні проблеми в навчально-виховному процесі та виѐвлѐти чинники,
що спричинили їх виникненнѐ; діагностувати рівень розвитку особистості,
навчально-пізнавальних потреб; рівень саморозвитку;
– сформованість змістово-процесуальних умінь полѐгаю у здатності:
здійснявати пошук «інноваційної» інформації, фіксувати та оброблѐти її,
формулявати й описувати проблему; генерувати та відбирати нові ідеї длѐ
досѐгненнѐ актуальних цілей і вирішеннѐ психологічних та педагогічних
завдань (проектувальний компонент); оволодіти знаннѐми методологічних і
теоретичних основ, методик із навчаннѐ різних предметів, концептуальних
основ структури і змісту засобів навчаннѐ (підручників, навчальних посібників
тощо), уміннѐ застосувати знаннѐ в педагогічній і громадській діѐльності,
виконувати основні професійно-методичні функції, оволодінні знаннѐми
методологічних і теоретичних основ, методик із навчаннѐ різних предметів,
концептуальних основ структури і змісту засобів навчаннѐ (підручників,
навчальних посібників тощо), уміннѐ застосувати знаннѐ та виконувати
основні професійно-методичні функції, уміннѐ застосовувати набуті
інтегративні знаннѐ в умовах корекційної роботи; розуміннѐ клінічної
складності дефекта, психолого-педагогічних особливостей та перспектив
індивідуального розвитку; вибір науково обґрунтованих підходів до
складаннѐ відповідних корекційних програм (конструктивний компонент);
продуктивно застосовувати психологічні та педагогічні нововведеннѐ; творчо
й оптимально використовувати зміст, технології, методи, прийоми, засоби з
практики фахових дисциплін у вищому навчальному закладі; залученнѐ до
різних видів професійної діѐльності й організаціѐ даної
діѐльності.
Організаторські вміннѐ психолога вклячаять такі складові: мобілізаційні,
інформаційні, розвивальні і оріюнтаційні; оволодіти технологіюя психологопедагогічної взаюмодії, що передбачаю усвідомленнѐ її цілей і завдань,
вирішення ѐких підпорѐдковуютьсѐ процес обміну інформаціюя
пізнавального (медико-біологічного, психологічного, педагогічного) і
ефективно-оцінного (емоційно-позитивного) характеру, готовність до
творчого співробітництва і творчого спілкуваннѐ, виробленнѐ юдиної стратегії
взаюмодії суб’юктів між собоя, організаціѐ сприйнѐттѐ і розуміннѐ партнерами
різних технологій, методів і прийомів корекційної роботи длѐ об’юднаннѐ
зусиль із метоя досѐгненнѐ юдиної мети (організаційніий компонент);
– сформованість прогностичних умінь полѐгаю у здатності:
формулявати цілі і завданнѐ щодо застосуваннѐ нововведеннѐ, розвитку
інноваційної особистості фахівцѐ; прогнозувати зміни, труднощі, засоби
досѐгненнѐ цілей, позитивні і можливі негативні сторони реалізації
нововведеннѐ; аналізувати та узагальнявати одержані результати
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застосуваннѐ педагогічних та психологічних інновацій, порівнявати їх із
попередніми; визначати рівень своюї готовності до професійної діѐльності
та шлѐхи його підвищеннѐ.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Суспільство двадцѐть першого століттѐ чекаю на психолога, ѐкий володію
системоя
професійних
знань
і
вмінь,
умію
підтримувати
конкурентоспроможний рівень психолого-педагогічної підготовки,
знайомий із новітніми досѐгненнѐми й науково-педагогічними дискусіѐми
на національному та світовому рівнѐх, прагне до постійного саморозвитку,
самовдосконаленнѐ та професійного самоздійсненнѐ, тобто ю готовим до
професійної діѐльності в галузі спеціальної освіти. Отже, соціальноекономічні та політичні реалії сучасного світу, трансформаційні процеси у
вітчизнѐній системі освіти, вимоги до сучасного фахівцѐ та соціальне
замовленнѐ ринку праці спонукаять до переглѐду окремих усталених
поглѐдів на цілі та завданнѐ професійно спрѐмованої підготовки психологів
у галузі спеціальної освіти загалом та управлінської її складової зокрема.
Рівень підготовленості психолога повинен відповідати міжнародним
стандартам, що дозволить ефективно співпрацявати в глобальному
життювому просторі. Зазначені стандарти не запроваджуятьсѐ без
належної зазначеної підготовки, ѐка у провідних вишах країни маю
надаватисѐ майбутнім фахівцѐм-психологам.
Беззаперечно, що інтернаціоналізаціѐ стимуляю розвиток вітчизнѐної
вищої школи. Вагомий внесок у позитивні зрушеннѐ робить загальна
тенденціѐ професійної підготовки фахівців із належним рівнем розвитку
управлінських умінь та навичок і відповідноя англомовноя
комунікативноя компетенціюя, що уможливить їх конкурентноздатність на
світовому рівні. Вважаюмо за необхідне впровадженнѐ зазначених аспектів
у професійну підготовку психологів у галузі спеціальної освіти.
Подальше дослідженнѐ передбачаю проведеннѐ практичного
запровадженнѐ теоретико-методичних аспектів професійної підготовки
психологів у галузі спеціальної освіти з позиції психолого-педагогічної
проблеми.
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РЕЗЮМЕ
Супрун Дарья. Операционно-деѐтельностный компонент профессиональной
подготовки психологов в сфере специального образованиѐ.
В статье исследовано современное состоѐние профессиональной подготовки
специальных психологов. Анализируятсѐ практические аспекты её совершенствованиѐ.
Рассмотрены различные методики в контексте указанной темы исследованиѐ.
Освещены сущность и структура профессиональной подготовки психологов. Особое
внимание уделѐетсѐ поиску и разработке критериев, оптимального комплекса
методов осуществлениѐ психологической диагностики, который обусловливает
определение уровнѐ развитиѐ профессиональной подготовки, разработке программы
её развитиѐ и определения психологической эффективности разработанной
программы совершенствованиѐ деѐтельности психологов по её развития.
Ключевые
слова:
методологиѐ,
профессиональнаѐ
подготовка,
конкурентность,
методы
научного
психологического
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профессиональнаѐ
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интернационализациѐ, операционно-деѐтельностный компонент.

SUMMARY
Suprun Daria. Operating-activity component of professional training of psychologists
in the field of special education.
The present-day state of specialized psychologists’ professional training is explored.
The practical aspects of its improving are analysed. The different methods of research in this
field are determined.
Sense and structure of professional training are viewed. The main elements of the
definition, criteria and indicators of its formation are outlined. Particular attention is paid to
finding and developing the criteria, the optimal range of methods of psychological diagnosis,
which determines the level of professional training, the development of the psychological
effectiveness of the program, designed to improve psychologists’ performance aimed at its
development.
A close connection of operating-activity component with such personal characteristics
as self-esteem, self-awareness, social values, which focuses on business, creativity,
responsibility, social adaptability, self-regulation is confirmed. In order to determine the level
of professional components developed criterion framework, aimed at identifying qualitative
changes in the development of certain aspects and manifestations of mental activity of
psychologists’, which ensures their self-life, system of values, orientation and awareness of
the needs, motivation and interests, subjectivity of behavior, the ability to responsible, selfsufficient and adequate responce in different situations.
The article marks recent internationalization trends, which are observed worldwide;
lists the positive aspects of internationalization of higher education and elements of the
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culture of the University, which must be developed in terms of internationalization. The
article reviews the status and trends of professional training of psychologists in the field of
special education. The review of the standard documents, that regulate such training is
made. The list of competencies that must have specialists-psychologists by the end of
training is provided. The necessity of applying of the competence approach in professional
training of psychologists in the field of special education in foreign language is proved.
Internationalization stimulates development of the national higher education. An
important contribution was made to positive changes in professional training with appropriate
level of management skills and relevant professional skills and professional competence that
make possible their competitiveness on the global level. In perspective, the introduction of the
course in pedagogical process is recommended. We consider it is necessary to introduce these
aspects in the training of psychologists in the field of special education.
Key words: methodology, professional training, competitiveness, scientific
psychological-pedagogical investigation methods, professional motivation, professional
competence, internationalization, operating-activity component.
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ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ В УЧНІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ З ОБТЯЖЕННЯМ
З метоя аналізу та оптимізації тренувального процесу розвитку силових
ѐкостей янаків професійно-технічних навчальних закладів із застосуваннѐм вправ з
опором на уроках фізичного вихованнѐ та в позанавчальний час було обстежено 28
учнів (янаків) 15 років. Установлено статистично достовірний приріст показників
рівнѐ розвитку різних видів сили в янаків. Виѐвлено проблеми й фактори, що
регламентуять ефективність розвитку силових ѐкостей в учнів професійнотехнічних навчальних закладів (янаків) на занѐттѐх з фізичної культури. Також
обґрунтовано запропоновану програму покращеннѐ силових здібностей учнів
старших класів та доведено її ефективність.
Ключові слова: силові ѐкості, фізичне вихованнѐ, вправи з обтѐженнѐм, учні
професійно-технічних навчальних закладів.

Постановка проблеми. На сьогодні проблема силової підготовки учнівської молоді викликаю особливий інтерес у зв’ѐзку з вираженими змінами
соціальних, екологічних та економічних умов життѐ суспільства [1, 3, 5]. Найбільше значеннѐ в життюдіѐльності лядини маять сила м’ѐзів плечового поѐса, тулуба та стегон. Недостатнѐ кількість м’ѐзових тканин призводить до порушеннѐ корсетної функції організму (сколіози, плоскостопість, захворяваннѐ
хребта), захворяваннѐ дихальної та серцево-судинної систем тощо [3, 4].
Отже, умови сьогоденнѐ, ѐкі постійно зміняятьсѐ, ускладняятьсѐ, й
висуваять підвищені вимоги до застосуваннѐ і впровадженнѐ нових
методик силової підготовки. Силова підготовка складаю основну частину
професійно-прикладної фізичної підготовки учнів професійно-технічних
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навчальних закладів (ПТНЗ). Таким чином, створеннѐ раціональної
методики силової підготовки ю одним із факторів підвищеннѐ не лише
рівнѐ здоров’ѐ, фізичної підготовленості, а й розумової працездатності,
гармонійного розвитку особистості. Силова підготовка складаю основну
частину професійно-прикладної фізичної підготовки учнів професійнотехнічних навчальних закладів.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукової літератури,
присвѐченої розвитку сили на занѐттѐх з фізичного вихованнѐ, показую, що
в останній час дослідженнѐ в цьому напрѐмі значно зросли. Проблемами
розвитку силових здібностей, пропонуваннѐ методик відносної сили
займалисѐ дослідники М. Вроб’йова, О. Зѐнкін, Т. Круцевич, Б. Ланда,
С. Приходько та ін. Відтак, проблема розвитку силових ѐкостей в учнів
ПТНЗ ю актуальноя й потребую подальшого вивченнѐ.
Мета дослідження полѐгаю в теоретичному обґрунтуванні та
експериментальній перевірці програми тренувальних занѐть щодо
покращеннѐ силових здібностей учнів ПТНЗ та доведено її ефективність. Длѐ
досѐгненнѐ поставленої мети використовувалисѐ такі методи дослідженнѐ:
аналіз науково-методичної літератури, анкетуваннѐ, педагогічний
експеримент, методи математично-статистичної обробки отриманих даних.
Виклад
основного
матеріалу.
Вирішеннѐ
поставлених
експериментальних завдань здійснявалосѐ на базі філії ДНЗ «Охтирського
центру ПТО» смт. Великої Писарівки Сумської області. У дослідженні брали
участь 28 учнів (янаків) 15 років, було створено контрольну та
експериментальну групи (КГ, ЕГ).
Згідно з даними науково-методичної літератури, у період старшого
шкільного віку силові показники стаять подібні до дорослих: спостерігаютьсѐ
швидкий приріст м’ѐзової маси, м’ѐзи стаять еластичними, маять гарну
нервову регулѐція. За рахунок припиненнѐ росту тіла в довжину
збільшуятьсѐ його поперечні розміри та маса м’ѐзів. Учні самі контроляять
власні можливості *4+. Тому ефективна методика занѐть із покращеннѐ
розвитку силових ѐкостей у цей період буде мати найвищі результати.
Таким чином, янаки 15–16 років володіять найширшими
можливостѐми в межах шкільного періоду длѐ спрѐмованого розвитку
м’ѐзової сили. Поступове привчаннѐ янаків цього віку до великих, близько
граничних і граничних зусиль вважаютьсѐ виправданим. Длѐ розвитку
м’ѐзової сили в янаків цього віку застосовуятьсѐ вправи з обтѐженнѐм
масоя 16 кг, вклячаячи 3–4 серії по 6–12 повторень з інтервалами
відпочинку 60–85 с. Величина опору при тренуванні максимальної сили за
допомогоя обтѐжень у початківців маю становити 60–80 % максимальної
маси. Кількість повторень при цьому коливаютьсѐ від 2 до 8 разів *2, 5+.
Кожна з груп складаласѐ з 14 янаків основної групи здоров’ѐ. На
першому етапі досліджень ми визначили рівень розвитку силових ѐкостей
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за допомогоя контрольних вправ та тестів: 1) динамометріѐ; 2) під’йом
переворотом; 3) лазіннѐ по канату; 4) підніманнѐ тулуба з положеннѐ
лежачи, зігнувши ноги за 1 хвилину; 5) згинаннѐ та розгинаннѐ рук в упорі
лежачи. За результатами попередніх досліджень можна зробити висновок,
що ЕГ та КГ знаходѐтьсѐ на однаковому рівні розвитку сили, ѐкий
визначаютьсѐ ѐк нижчий за середній.
На наступному етапі ми впровадили програму длѐ розвитку силових
ѐкостей, ѐку учні експериментальної групи виконували на занѐттѐх з
фізичного вихованнѐ. Крім уроків фізичної культури силові вправи
вклячалисѐ до занѐть у спортивних секціѐх, під час самостійних занѐть та
при виконанні домашніх завдань. КГ займаласѐ фізичним вихованнѐм за
загальноприйнѐтоя методикоя згідно з «Робочоя навчальноя
програмоя».
Обов’ѐзковоя
умовоя
занѐть
було
самостійне
спостереженнѐ за зміноя у стані здоров’ѐ й фізичного розвитку.
Самоконтроль вклячав суб’юктивні (самопочуттѐ, працездатність, сон,
апетит) та об’юктивні (частота серцевих скорочень, артеріальний тиск,
фізичний стан і візуальні спостереженнѐ) показники.
Аналіз результатів педагогічного тестуваннѐ показав, що в
контрольній групі в тестах, ѐкі визначали рівень силових ѐкостей,
спостерігаютьсѐ достовірний приріст показників (р < 0,05). Порівнѐннѐ
показників результатів розвитку силових ѐкостей учнів ПТНЗ контрольної
групи попереднього та заклячного досліджень показало, що в тестах
показники покращилисѐ до середнього рівнѐ (табл. 1).
Таблицѐ 1
Рівень розвитку силових якостей в юнаків ПТНЗ першого року навчання
Назва тесту
Динамометріѐ (кг)
Підйом переворотом (раз)
Лазіннѐ по канату (м)
Підніманнѐ тулуба сидѐчи
за 1 хвилину (раз)
Згинаннѐ і розгинаннѐ рук в
упорі лежачи (раз)

Контрольна група
жовтень
травень
35±5
37±3
4±1
5±2
10±2
14±2
50±6
57±3

Експериментальна група
жовтень
травень
35±5
39±4
4±1
6±2
10±2
16±2
50±5
58±4

15±5

15±5

17±6

18±7

В експериментальній групі також виріс рівень розвитку силових ѐкостей
і спостерігаютьсѐ достовірний приріст показників (р < 0,05). Аналіз показників
результатів розвитку силових ѐкостей у янаків ПТНЗ експериментальної
групи попереднього й заклячних досліджень виѐвив покращеннѐ показників
з нижче середнього на вище середній рівень (табл. 1).
За
нормативними
значеннѐми
відповідних
тестів,
що
використовувалисѐ в роботі, були розроблені критерії оціняваннѐ розвитку
сили, що поділѐлисѐ на 3 рівні: низький, нижче середнього, середній, більш
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за середній та високий. Длѐ визначеннѐ шкали оціняваннѐ ми за достатній
рівень приймали вікові норми заданих показників, відповідно низький
рівень – показники нижчі норми, високий рівень – вищі норми (табл. 2).
Таблицѐ 2
Шкала оцінювання сили для юнаків ПТНЗ
Тести

Рівні розвитку сили в балах
Низький
Середній
Високий
(1–3 бали)
(4–6 балів)
(7–9 балів)
Динамометріѐ (кг)
1 бал – 35–38
4 бали – 45–46
7 балів – 52–54
2 бали – 39–41
5 балів – 47–48
8 балів – 55–57
3 бали – 42–44
6 балів –49–51
9 балів – 58–60
Силовий індекс (%)
1 бал – 50–54
4 бали – 65–67
7 балів – 76–78
2 бали – 55–59
5 балів – 68–71
8 балів – 79–81
3 бали – 60–64
6 балів – 72–75
9 балів – 82–85
Підйом переворотом (раз) 1 бал – 0
4 бали – 2
7 балів – 5
2 бали – 1
5 балів – 3
8 балів – 6
3 бали – 1
6 балів –4
9 балів –7
Лазіннѐ по канату 5 м без 1 бал – 21
4 бали – 17
7 балів – 12
допомоги ніг (с)
2 бали – 20
5 балів – 15
8 балів – 11
3 бали –18
6 балів – 13
9 балів –10
Підніманнѐ тулуба сидѐчи 1 бал – 25–29
4 бали – 40–44
7 балів – 51–55
за 1 хвилину (раз)
2 бали – 30–34
5 балів – 45–47
8 балів – 56–60
3 бали – 35–39
6 балів –48–50
9 балів –61–70
Згинаннѐ і розгинаннѐ рук 1 бал – 10 –12
4 бали – 20–22
7 балів – 29–31
в упорі лежачи (раз)
2 бали – 13–16
5 балів – 23–25
8 балів – 32–35
3 бали –17 –19
6 балів – 26–28
9 балів –36–40

Аналіз педагогічного тестуваннѐ показав, що в експериментальній
групі спостерігаютьсѐ достовірний приріст показників рівнѐ силових ѐкостей
(р<0,05). Так, на початку проведеннѐ тренувань середні показники
динамометрії складали 38±3 кг, а на заклячному етапі – 49±4 кг, таким
чином результат покращивсѐ з рівнѐ нижче середнього до рівнѐ вище
середнього (на 11±1 кг). У контрольній групі також виріс рівень розвитку
силових ѐкостей (спостерігаютьсѐ достовірний приріст показників (р<0,05) і
результат покращивсѐ з рівнѐ нижче середнього до середнього рівнѐ
(приріст склав 8 кг).
За результатами обрахунків можемо сказати, що на початку
експерименту силовий індекс обох груп досліджуваних мав низький рівень
та нижче середнього. Післѐ експерименту в янаків КГ силовий індекс
збільшивсѐ до середнього рівнѐ (65±3), у янаків ЕГ – до вище середнього
(71±2) (табл. 3).
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Таблицѐ 3
Рівень розвитку силових якостей у юнаків ПТНЗ першого року навчання
Контрольна група
Назва тесту
(n = 14)
Листопад
Травень
(М±m)
(М±m)
Динамометріѐ (кг)
38±3
46±3
Силовий індекс (%)
57,5±3
65±3
Підйом переворотом (раз) 3±1
5±2
Лазіннѐ по канату 5 м без 19±2
14±2
допомоги ніг (с)
Підніманнѐ тулуба сидѐчи 45±6
57±3
за 1 хвилину (раз)
Згинаннѐ і розгинаннѐ рук 17±2
25±2
в упорі лежачи (раз)

Експериментальна група
(n = 14)
Листопад
Травень
(М±m)
(М±m)
38±3
49±4
57±4
71±2
3±1
6±2
19±2
11±2
45±5

58±4

18±2

28±1

Також за результатами дослідженнѐ тестової вправи підйом
переворотом, зазначимо, що янаки КГ і ЕГ протѐгом тренувань підвищили
показники з середнього і вище середнього рівнѐ на високий, що свідчить
про правильність підбору тренувальних вправ в обох випадках, але все ж
таки показники в ЕГ стали вищими. Результати тестових вправ лазіннѐ по
канату в янаків КГ позитивно зрушилисѐ з низького рівнѐ на середній, а в
янаків ЕГ показники зросли до високого рівнѐ, що свідчить про
ефективність підібраних вправ силової підготовки (спостерігаютьсѐ
достовірний приріст показників (р < 0,05).
Аналізуячи результати тесту підніманнѐ тулуба сидѐчи за 1 хвилину,
ми можемо зробити висновок, що в янаків ѐк КГ, так і ЕГ спостерігалосѐ
збільшеннѐ показників із середнього та вище середнього рівнів до
високого, що свідчить про оптимальність підібраних вправ на зміцненнѐ
м’ѐзів тулуба і спини в обох групах (табл. 3).
Таким чином, у контрольній групі також виріс рівень розвитку
силових ѐкостей і спостерігаютьсѐ достовірний приріст показників (р<0,05)
за вправоя згинаннѐ і розгинаннѐ рук в упорі лежачи. Як бачимо з
результатів дослідженнѐ, у янаків КГ до експерименту вправа
виконувалась у середньому 17±2 разів, а післѐ експерименту стало – 25±2,
що свідчить про збільшеннѐ показників на 8 разів. Динаміка показників
констатую їх перехід від рівнѐ нижче середнього до середнього. У янаків ЕГ
спостерігаюмо приріст показників за період тренувань на 10 разів і
покращеннѐ показників з рівнѐ нижче середнього до високого.
Отже, ѐк ми бачимо із результатів порівнѐльного аналізу
педагогічного тестуваннѐ, в обох групах зросли показники рівнѐ розвитку
сили в янаків ПТНЗ першого року навчаннѐ. Але в експериментальній групі
ці показники досѐгли більш високого рівенѐ. Застосуваннѐ розробленої
програми длѐ розвитку силових ѐкостей в експериментальній групі янаків
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ПТНЗ першого року навчаннѐ дозволило отримати більш високі результати,
ніж у контрольній групі, у динамометрії, показниках підніманнѐ тулуба,
лазіннѐ по канату, згинаннѐ й розгинаннѐ рук в упорі лежачи.
Таким чином, у результаті проведеннѐ педагогічного експерименту
виѐвлено статистично достовірний приріст показників рівнѐ розвитку
різних видів сили в янаків ПТНЗ першого року навчаннѐ. У янаків
експериментальної групи спостерігавсѐ такий приріст показників силової
підготовленості: статичної сили (динамометріѐ) – показники зросли з рівнѐ
нижче середнього до рівнѐ вище середнього; швидкісної динамічної сили
(лазіннѐ по канату, підйом переворотом) – показники зросли з низького до
вище середнього та високого рівнѐ, повільно-динамічної сили (підніманнѐ
тулуба сидѐчи за 1 хвилину, згинаннѐ і розгинаннѐ рук в упорі лежачи) – з
рівнѐ нижче середнього до високого.
За результатами дослідженнѐ за визначеноя шкалоя оціняваннѐ
сили длѐ янаків ПТНЗ та їх критеріїв було визначено, що кількість янаків
КГ, ѐкі мали середній рівень розвитку силових ѐкостей, зменшиласѐ на 6
янаків, а янаків, ѐкі мали рівень вище середнього – зросла на 8 чоловік. У
ЕГ кількість янаків, ѐкі мали середній рівень розвитку силових ѐкостей,
також зменшиласѐ на 6, а янаків, ѐкі мали рівень вище середнього –
зросла на 5 чоловік і з’ѐвилосѐ 3 чоловіки з високим рівнем (табл. 4).
Таблицѐ 4
Розподіл студентів за рівнем розвитку силових якостей
до експерименту і після
Бальна шкала за рівнѐми

Низький рівень (1–17 )
Нижче середнього (18–23)
Середній рівень (24–35)
Вище середнього (36–41)
Високий рівень (42–54)

Контрольна група
(кількість янаків)
До
Післѐ
експерим.
експерим.
0
0
2
0
11
5
1
9
0
0

Експериментальна група
(кількість янаків)
До
Післѐ
експерим.
експерим.
0
0
2
0
10
4
2
7
0
3

Таким чином, аналіз показників результатів розвитку силових
ѐкостей у янаків ПТНЗ експериментальної групи попереднього й
заклячних досліджень виѐвив покращеннѐ показників із нижче
середнього на вище середній та високий рівень. Отже, можемо зробити
висновок, що одержані результати засвідчили більш позитивну динаміку
розвитку силових ѐкостей, ѐку ми спостерігаюмо в експериментальній групі,
що свідчить про ефективність застосуваннѐ розроблених комплексів вправ
з опором на розвиток силових ѐкостей.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Застосуваннѐ
розробленої програми длѐ розвитку силових ѐкостей в експериментальній
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групі янаків ПТНЗ першого року навчаннѐ дозволило отримати більш високі
результати, ніж у контрольній групі. У результаті проведеннѐ педагогічного
експерименту виѐвлено статистично достовірний приріст показників рівнѐ
розвитку різних видів сили в янаків ПТНЗ першого року навчаннѐ. У янаків
експериментальної групи спостерігавсѐ такий приріст показників силової
підготовленості: максимальної сили – з низького до середнього рівнѐ,
силової витривалості – з нижче середнього до вище середнього, швидкісної
динамічної сили – з низького до нижче середнього, повільно-динамічної
сили – з низького до середнього рівнѐ.
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РЕЗЮМЕ
Беседина Антонина, Гудым Светлана, Гудым Николай. Оптимизациѐ развитиѐ
силовых качеств у учеников профессионально-технических учебных заведений с
помощья упражнений с отѐгощениѐми.
С целья анализа и оптимизации тренировочного процесса развитиѐ силовых
качеств яношей профессионально-технических учебных заведений с помощья
упражнений с отѐгощениѐми на уроках физического воспитаниѐ и в позаурочное времѐ
было обследовано 28 учеников (яношей) 15 лет. Установлен статистически
достоверный прирост показателей уровнѐ развитиѐ разных видов силы у яношей.
Выѐвлены проблемы и факторы, регламентируящие эффективность развитиѐ
силовых качеств у учащихсѐ профессионально-технических учебных заведений (яношей)
на занѐтиѐх по физической культуре. Также обоснована програма улучшениѐ силовых
способностей учащихсѐ старших классов и доказана ее эффективность.
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отѐгощением, учащиесѐ профессионально-технических учебных заведений.

SUMMARY
Biesiedina Antonina, Gudim Svetlana, Gudim Nykola. Optimization of power
qualities in students of professional and technical education institutions.
The article presents the results of researches, during which problems and factors that
regulate the effectiveness of the development of strength qualities in students of vocational
schools (boys) in physical culture classes were identified. The proposed program for improving
the strength of high school students is also substantiated and proved to be effective.
As a result of the pedagogical experiment, a statistically significant increase in the
indicators of the level of development of various types of force in the boys of the vocational
schools of the first year of study was revealed. The young boys of the experimental group
observed the following increase in the indicators of strength preparedness: static strength,
which rose from below average to above average; high-speed dynamic forces – the indicators
have increased from low to higher than average and high, slow-dynamic strength – from a
level below the average to high.
Thus, the analysis of the indicators of the results of development of strength qualities
in the boys of the vocational schools of the experimental group of preliminary and final
studies showed improvement of the indicators below the average on the above average and
high level. Consequently, we can conclude that the results obtained showed a more positive
dynamics of the development of power qualities that we observe in the experimental group,
which indicates the effectiveness of the application of developed complexes of exercises with
resistance to the development of power qualities. As we can see from the results of the
comparative analysis of pedagogical testing in both groups, the indicators of the level of
development of force in boys of the vocational schools of the first year of study increased in
both groups. But in the experimental group these indicators rose to a higher level.
The application of the program for the development of power qualities in the pilot group
of boys in the first year of training for vocational schools allowed to obtain higher results than in
the control group. As a result of the pedagogical experiment, a statistically significant increase in
the indicators of the level of development of various types of force in the boys of the vocational
schools of the first year of study was revealed. The young boys of the experimental group
observed the following increase in the indicators of force readiness: the maximum force – from
low to medium level, strength endurance – from below average to above average, speed
dynamic power – from low to low average, slowly-dynamic strength – from low to average level.
Key words: strength qualities, physical education, exercises for strength, students of
vocational schools.
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ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЇ ЗМІСТУ БІОЛОГІЧНОЇ
ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У статті представлена дидактична модель проблематизації змісту,
розглѐнуто та проаналізовано понѐтійний апарат дослідженнѐ, особливості й
механізми проблематизації змісту біологічної профільної освіти. Аналізуятьсѐ цілі,
механізми, принципи, форми, способи, методи проблематизації та їх дидактичні
можливості. Наголошуютьсѐ, що проблематизаціѐ змісту впливаю на ефективність
педагогічного процесу й забезпечую міцність і діювість знань, профільну компетентність
учнів, розвиток творчих здібностей, навичок продуктивної діѐльності.
Ключові слова: зміст освіти, проблемне навчаннѐ, проблематизаціѐ змісту,
профільні класи.

Постановка проблеми. Модернізаціѐ системи освіти України, перехід
старшої школи до профільного навчаннѐ викликала необхідність
удосконаленнѐ технологій навчаннѐ, спрѐмованих на формуваннѐ таких
особистісних ѐкостей учнів ѐк здатність до саморозвитку, уміннѐ
формулявати та вирішувати проблеми, виконувати завданнѐ на
продуктивному рівні, збагачувати власний пізнавальний досвід.
У теорії і практиці профільного навчаннѐ ще залишаятьсѐ
невирішеними суперечності між: об’юктивноя потребоя в розвиткові
особистості майбутнього випускника, здатного розв’ѐзувати проблеми та
переважно репродуктивноя організаціюя навчального процесу в
загальноосвітніх навчальних закладах; необхідністя розвитку в учнів
біологічної компетентності і пануваннѐм у сучасній освіті знаннювої
парадигми формуваннѐ й реалізації змісту.
Зазначені проблеми зумовляять необхідність пошуку нових науково
обґрунтованих підходів до вдосконаленнѐ змісту біологічної профільної
освіти. Логіка побудови навчального змісту повинна будуватисѐ на
принципі проблемності, що забезпечую активність і самостійність
пізнавальної діѐльності учнів.
Аналіз актуальних досліджень. Проблемам змісту освіти присвѐчені
роботи
вітчизнѐних
науковців
(О. В. Барановська,
С. П. Бондар,
Г. О. Васьківська,
С. У. Гончаренко,
Н. В. Захарчук,
В. І. Кизенко,
С. В. Косѐнчук, Л. А. Липова, С. Е. Трубачева та ін.) та зарубіжних
дослідників (В. В. Краювський, І. Я. Лернер, М. М. Скаткін, А. В. Хуторський
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та ін.). Науковцѐми розроблено структурні елементи змісту освіти, що
впливаять на формуваннѐ досвіду пізнавальної діѐльності, умінь приймати
нестандартні рішеннѐ у проблемних ситуаціѐх.
Розв’ѐзання питань проблемного навчаннѐ в загальноосвітніх
навчальних закладах присвѐчені роботи низки науковців у галузі педагогіки і
психології (А. М. Алексяк, Н. М. Буринська, Л. І. Круглик, С. Д. Максименко,
Л. Л. Момот, В. І. Паламарчук, О. І. Пометун, Ю. Д. Руденко, А. Й. Сиротенко,
О. Г. Стадник, М. С. Топузов та ін.). Дослідниками обґрунтовано дидактичні
основи проблемного навчаннѐ, розроблено проблемно-пошукові методи
викладаннѐ навчальних предметів.
Мета статті полѐгаю в обґрунтуванні дидактичної моделі
проблематизації змісту біологічної профільної освіти.
Методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної,
науково-методичної літератури, узагальненнѐ, систематизаціѐ – длѐ
розкриттѐ змісту основних понѐть, підходів, моделей досліджуваних ѐвищ;
емпіричні – педагогічне спостереженнѐ за пізнавальноя діѐльністя та
пізнавальним інтересом учнів профільних класів у процесі вивченнѐ біології.
Виклад основного матеріалу. У педагогічному словнику
С. У. Гончаренка категоріѐ «зміст освіти» розглѐдаютьсѐ ѐк система знань
про природу, суспільство, лядське мисленнѐ, практичних умінь і навичок
та способів діѐльності, досвіду творчої діѐльності, світоглѐдних, моральних,
естетичних ідей та відповідної поведінки, ѐкими повинен оволодіти учень
у процесі навчаннѐ *2, с. 137].
В. В. Краювським виділено рівні формуваннѐ змісту освіти: перший
рівень – загального теоретичного уѐвленнѐ; другий – рівень навчального
предмета; третій – рівень навчального матеріалу; четвертий рівень – процесу
навчаннѐ, п’ѐтий – особистісний, ѐк результат здобутих знань учнѐ *5, с. 154+.
Українські дослідники розглѐдаять зміст освіти ѐк: систему наукових
знань, умінь і навичок, засвоюннѐ ѐких ю основоя длѐ розвитку та формуваннѐ
особистості, її світоглѐду, моралі, поведінки, підготовки до суспільного життѐ
та праці (Н. П. Волкова, М. М. Фіцула); складову культури, соціального досвіду
суспільства, що використовуютьсѐ в навчальному процесі длѐ вирішеннѐ
завдань навчаннѐ, вихованнѐ і розвитку особистості (Н. Є. Мойсеяк);
сукупність знань, умінь і навичок, що входѐть у загальну середня
освіту (М. Б. Євтух). Структуру змісту загальної середньої освіти складаять
чотири основні компоненти: знаннѐ, уміннѐ, навички, досвід.
Останнім
часом
приділѐютьсѐ
велика
увага
проблемі
фундаменталізації змісту освіти «ѐк стратегічному напрѐму розвитку
системи освіти XXI ст., що характеризуютьсѐ взаюмозв’ѐзком та іюрархіюя
елементів, генералізаціюя знань, цілісністя, сприѐю ѐкісній підготовці
особистості, спроможної приймати відповідальні рішеннѐ в нестандартних
ситуаціѐх» [7, c. 6].
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Фундаменталізаціѐ змісту освіти у профільних класах оріюнтована на
досѐгненнѐ значних освітніх ефектів: самореалізація, самовизначеннѐ
учнів, формуваннѐ творчого пізнавального досвіду, загальних та
спеціальних компетентностей, навичок самостійної науково-практичної,
дослідницько-пошукової діѐльності, розвиток їхніх інтелектуальних,
психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних ѐкостей, прагненнѐ до
саморозвитку та самоосвіти, що потребую засвоюннѐ максимального об’юму
знань. Це досѐгаютьсѐ впровадженнѐм ѐкісно інших принципів, способів,
методів і технологій реалізації змісту. У контексті даного питаннѐ
проблемне навчаннѐ маю значний потенціал тому, що перевідкриттѐ
учнѐми теоретичних блоків змісту (теорій, концепцій, законів,
закономірностей, понѐть тощо) сприѐю ефективному запам’ѐтовування
навчального матеріалу й забезпечую міцність і діювість знань.
Науковий інтерес до проблемного навчаннѐ ѐк засобу формуваннѐ й
розвитку творчих здібностей шлѐхом активізації мисленнѐ на основі
розв’ѐзаннѐ проблем з’ѐвивсѐ на початку 60-х років. Дослідженнѐ в галузі
дидактики і психології висвітлено в роботах А. В. Брушлинського, Т. А. Ільїної,
Т. В. Кудрѐвцева, І. Я. Лернера, А. М. Матяшкіна, М. І. Махмутова, В. Оконѐ та
ін. У дослідженнѐх акцентуютьсѐ увага на важливості проблематизації освіти,
розкриваятьсѐ форми проблематизації: проблемні запитаннѐ, завданнѐ,
задачі, ситуації. Науковцѐми визначено сутність категорії «проблематизаціѐ»,
розроблено рівні проблематизації (О. В. Ковалевська, В. А. Крутецький,
Т. В. Кудрѐвцев). У науковий обіг увійшли такі дидактичні категорії, ѐк
«проблемний підхід», «проблемний метод», «проблематизаціѐ», виділено
рівні проблематизації.
О. В. Ковалевська та С. В. Юткіна розуміять проблематизація ѐк
спосіб створеннѐ проблемної ситуації в навчальному процесі *4; 9].
О. В. Ковалевська зазначаю, що проблематизаціѐ може бути здійснена на
трьох рівнѐх: проблематизаціѐ змісту навчаннѐ, процесу навчаннѐ,
одночасна проблематизаціѐ змісту і процесу навчаннѐ. Дослідницея
розроблена модель проблематизації змісту іноземної мови, що
реалізуютьсѐ на трьох рівнѐх: лінгвістичному, комунікативному, духовнопізнавальному *4, с. 23–24].
Проблематизаціѐ розглѐдаютьсѐ ѐк стратегіѐ навчаннѐ академічно
обдарованих дітей порѐд із прискореннѐм, збагаченнѐм, поглибленнѐм
змісту [6, с. 37–40]. Практичний досвід свідчить, що проблематизаціѐ змісту
ю важливим джерелом розвитку нелінійного, критичного, рефлексивного
мисленнѐ учнів, дозволѐю зрозуміти наѐвність суперечності між наѐвними
знаннѐми та результатами навчальної діѐльності, ѐких необхідно досѐгти в
найближчому майбутньому.
Проблематизаціѐ освітнього змісту навчального предмета «Біологіѐ»
вклячаю: введеннѐ в проблематику біологічної науки, її галузей,
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оригінальні поѐсненнѐ, повідомленнѐ суперечливих точок зору, інформації
щодо новітніх досѐгнень, що спростовуять усталені уѐвленнѐ,
альтернативні інтерпретації, постановку проблемного запитаннѐ,
систематизація та встановленнѐ іюрархії складових проблеми. У результаті
виконаннѐ проблемних завдань в учнів підвищуютьсѐ ефективність
розумових операцій та дій, значно покращуятьсѐ вміннѐ аналізувати,
синтезувати,
узагальнявати,
систематизувати,
порівнявати,
виокремлявати головне тощо; актуалізуятьсѐ навички переносу знань на
інші об’юкти й ситуації; розвиваятьсѐ вміннѐ встановлявати міжпредметні
зв’ѐзки, відбуваютьсѐ формуваннѐ інтегрованої системи знань, ѐка в
подальшому відображаютьсѐ в світоглѐді особистості учнѐ.
На основі теоретичного аналізу та практичного досвіду розроблена
дидактична модель проблематизації змісту вклячаю: мету, механізми,
принципи, форми, способи, методи, прийоми (рис. 1).
Проблематизація змісту
Мета

Механізми
проблематизації

Принципи
проблематизації

Методичний
інструментарій
проблематизації

Евристичність

Форми

Доступність

Методи

Нелінійність

Способи

Виділення
проблематизованих структурних
одиниць змісту

Особиста
значущість

Прийоми

Інтеграція змісту

Конструктивність

Структурування
проблемного поля
Вибір вектору дії

Рис. 1. Дидактична модель проблематизації змісту
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Мета проблематизації – вкляченнѐ учнів у продуктивну діѐльність
шлѐхом активного сприйнѐттѐ навчального матеріалу, пошук рішень,
формуляваннѐ гіпотез, розвиток оригінального, альтернативного мисленнѐ.
Проблематизаціѐ – це простір длѐ виникненнѐ, розвитку та
вирішеннѐ проблеми.
Основним механізмом проблематизації змісту ю: структуруваннѐ
проблемного полѐ, вибір вектору дії, виділеннѐ проблематизованих
структурних одиниць, інтеграціѐ змісту, що дозволить максимально
швидко наблизити до розв’ѐзаннѐ проблеми.
Структуруваннѐ проблемного полѐ – це процес, ѐкий полѐгаю в
системній побудові навчального матеріалу, цільову оріюнтація блоків
змісту, їх адаптація до навчальних умов, і базуютьсѐ на виділенні
понѐтійного апарату теми з даного предмета на основі системного аналізу,
що передбачаю послідовність дій із установленнѐ структурних зв’ѐзків між
елементами змісту з подальшоя їх систематизаціюя.
Виокремленнѐ проблемного полѐ може здійсняватисѐ на різних
рівнѐх:
– загальнонауковому – сучасна наукова проблематика, розбіжність
теорій з експериментальними даними, конфронтаціѐ теорій, зіткненнѐ точок
зору, стилів наукового мисленнѐ, сумніви щодо вірності гіпотез і теорій;
– загальнопредметному, що відображаю основні біологічні ідеї ѐк
провідні узагальненнѐ (організм ѐк цілісна система, юдність структури й
функцій, рівні організації живого, юдність походженнѐ живого, адаптивний
характер еволяції тощо);
– тематичному – формуляваннѐ локальних проблем.
Під час опрацяваннѐ проблемного полѐ змісту відбуваютьсѐ процес
суб’юктивізації, переосмисленнѐ і набуттѐ особистісної значущості знань
відповідно до пізнавальних потреб та інтересів, перевідкриттѐ законів,
закономірностей, фактів, що сприѐю підвищення інтелектуальної ініціативи.
Окресленнѐ проблемного полѐ потребую вибору вектору дії, що
здійсняютьсѐ в декілька етапів: чітке формуляваннѐ проблеми, збір, аналіз
і систематизаціѐ даних, опис обраної проблеми, розгалуженнѐ основної
проблеми, висуненнѐ, підтвердженнѐ та спростуваннѐ суміжних і
альтернативних проблемних положень, звуженнѐ кола пошуку, виділеннѐ
клячової ланки проблеми, головного протиріччѐ, що складаю основу
проблеми, усвідомленнѐ відсутньої інформації длѐ її розв’ѐзаннѐ.
Процес
проблематизації
змісту
передбачаю
виділеннѐ
проблематизованих
структурних
одиниць:
теорій,
законів,
закономірностей, правил, головних біологічних ідей, на основі ѐких
відображаятьсѐ компоненти змісту розділу, теми, понѐть, опануваннѐ
ѐкими потребую пошукової роботи учнів.
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Під час викладу загальноприйнѐтих теорій слід зосередити увагу на
етапах їх створеннѐ, розвитку відповідно до сучасних досліджень,
суперечностѐх, що вирішувалисѐ та представити альтернативні теорії.
Наприклад, слід розглѐдати не тільки теорія еволяції Ч. Дарвіна, але й
альтернативні (теоріѐ катастроф Ж. Кяв’ю, синтетична теоріѐ еволяції,
нейтралістична теоріѐ, теоріѐ когерентної та некогерентної еволяції тощо).
У контексті проблематизації понѐттѐ формуятьсѐ різними шлѐхами:
індуктивним – послідовний перехід від обговореннѐ окремих властивостей
біологічної системи, процесу, ѐвища до загальних ознак і сутності даної
категорії. Доцільно застосовувати кероване «відкриттѐ», учнѐм пропонуятьсѐ
приклади логіки аналізу біологічного ѐвища, процесу, а вони під керівництвом учителѐ за допомогоя навідних запитань формуляять понѐттѐ.
Дедуктивний шлѐх – це перехід від загального до окремого, спочатку
формуляютьсѐ понѐттѐ, його сутність, потім розглѐдаятьсѐ окремі ознаки.
Традуктивний шлѐх – формуляваннѐ висновків за аналогіюя, від
часткового до часткового, від загального до загального, це висновок щодо
характеристики біологічної системи на основі властивостей іншої.
Реалізаціѐ проблематизованих структурних одиниць ѐк елементів
змісту може здійсняватисѐ на різних рівнѐх.
Нульовий рівень відзначаютьсѐ під час пасивного сприйнѐттѐ учнѐми
проблеми, що міститьсѐ в навчальному матеріалі, пізнавальна діѐльність
(самостійність, активність) та інтерес спонтанні, учитель організую та
контроляю роботу учнів.
На першому рівні учні більш свідомо сприймаять проблему,
залучаятьсѐ до пізнавальної діѐльності під керівництвом учителѐ, ѐкий
пропоную напрѐми рішеннѐ проблеми, частково самостійно здійсняять
пошук рішень.
Другий рівень проблематизації змісту передбачаю цілісне сприйнѐттѐ
учнѐми проблеми та повністя самостійне її розв’ѐзаннѐ, учні повністя вирішуять проблему, роблѐть висновки, пропонуять та обґрунтовуять гіпотези.
Третій рівень визначаютьсѐ, ѐкщо учні, крім усвідомленнѐ
особистісної значущості проблеми, її самостійного вирішеннѐ, здатні до
самостійного баченнѐ проблеми, глибоко аналізу та інтеграції знань.
Наступний етап – інтеграціѐ змісту проблематизованих структурних
одиниць, тобто встановленнѐ внутришньопредметних та міжпредметних
зв’ѐзків між структурними одиницѐми змісту, що ю умовоя цілісного
баченнѐ й розв’ѐзаннѐ проблеми.
Інтеграціѐ проблематизованих структурних одиниць змісту
забезпечую функціональність, системність знань учнів, здобутих у процесі
навчаннѐ; формуваннѐ цілісної природничо-наукової картини світу,
поглибленнѐ та розширеннѐ змісту окремих розділів предмету, розкриттѐ
професійно-оріюнтованого аспекту знань.
163

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 7 (71)

Принципами формуваннѐ проблематизованих структурних одиниць
змісту ю: евристичність, що забезпечую пізнавальну активність у пошуці
нових знань та вмінь, можливість самостійно формулявати наѐвні та нові
ідеї длѐ вирішеннѐ проблеми, що виникла з протиріччѐ; доступність
вирішеннѐ поставленої проблеми означаю те, що знань та вмінь повинно
вистачати длѐ організації початкового етапу дослідженнѐ; особистісна
значущість навчального матеріалу длѐ учнѐ надаю можливість розширити
суб’юктивний досвід учнѐ; нелінійність відображаю різноманітність варіантів
розвитку біологічних систем, можливі ситуації, ѐкісні, стрибкоподібні
зміни, що ю універсальноя і фундаментальноя властивістя, визначаю
розвиток природи, її еволяція тощо, цей принцип усуваю фрагментарність
баченнѐ проблеми; конструктивність, що ю умовоя ефективного та
цілеспрѐмованого руху до вирішеннѐ проблеми.
Проблематизовані структурні одиниці змісту реалізуятьсѐ за
допомогоя різних способів створеннѐ проблемних ситуацій, зокрема:
 учні не володіять способами вирішеннѐ поставленого завданнѐ,
не можуть відповісти на проблемне запитаннѐ, дати поѐсненнѐ новому
факту в навчальній або життювій ситуації;
 наѐвність протиріччѐ між наѐвними знаннѐми і способами
діѐльності, що володіять учні та новими даними, ѐкі слід поѐснити на
основі цих знань;
 усвідомленнѐ учнѐми неможливості поѐснити нові дані, практичні
результати за допомогоя знань, ѐкі вони маять;
 ю необхідність використовувати раніше засвоюні знаннѐ в нових
практичних умовах;
 існую суперечність між теоретично можливим шлѐхом розв’ѐзаннѐ
проблеми і практичноя нездійсненністя вибраного способу.
Учні залучаятьсѐ до таких видів діѐльності, ѐк пошук інформації (або її
виокремленнѐ) під час розв’ѐзаннѐ завдань, длѐ ѐких характерний дефіцит
інформації, пошук способів вирішеннѐ, інтерпретаціѐ фактів, аналіз, виділеннѐ головного, поѐсненнѐ, пошуку сутності біологічного процесу, ѐвища.
Серед форм проблематизації у профільних класах доцільно
використовувати проблемні лекції, на ѐких використовуятьсѐ такі прийоми:
– прѐма постановка проблеми; проблемне завданнѐ у виглѐді
запитаннѐ; повідомленнѐ інформації, що містить суперечність;
– повідомленнѐ протилежних думок із будь-ѐкого питаннѐ;
– зверненнѐ уваги на те чи інше біологічне ѐвище, ѐке потрібно
поѐснити;
– повідомленнѐ фактів, що викликаять непорозуміннѐ;
– співставленнѐ життювих уѐвлень з науковими;
– постановка запитаннѐ, на ѐке повинен відповісти учень,
прослухавши частину лекції, і зробити висновки.
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Важливим доповненнѐм до лекцій ю проблемні семінари, що
присвѐчуятьсѐ питаннѐм, темам, ѐкі маять пошуковий, світоглѐдний
потенціал та сприѐять формування цілісної системи знань. У профільних
класах досить поширеними формами організації навчальної діѐльності
також ю: диспути, ѐкі проводѐть упродовж уроку за темоя, що маю
проблемний характер, дискусії ѐк елемент уроку, «круглі столи»,
дидактичні ігри тощо. Процес проблематизації може розгортатисѐ у формі
полілогу, діалогу, побудованих за дедуктивноя або індуктивноя логікоя.
Методи активізації пізнавальної діѐльності ю важливим інструментаріюм
здійсненнѐ проблематизації. Вибір методів навчаннѐ вчитель здійсняю
залежно від змісту навчаннѐ, організаційних форм, конкретної мети уроку на
основі дидактичних і методичних знань, власного досвіду тощо.
Проблематизаціѐ змісту потребую вибору продуктивних методів
навчаннѐ, в основу ѐких покладено: рівень самостійної пізнавальної
діѐльності: репродуктивний, поѐснявально-ілястративний, евристичний,
проблемного викладу, дослідницький метод, «метод мозкового штурму,
«метод проектів», пошукові методи (евристична бесіда, пошукова
лабораторна робота, експериментальна робота); логіку побудови змісту та
його аналіз: індуктивний, дедуктивний, традуктивний; імітаційні методи,
ѐкі передбачаять формуваннѐ в учнів професійних умінь, навичок та
пов’ѐзані з моделяваннѐм ігрової ситуації (аналіз виробничих ситуацій,
виконаннѐ індивідуальних завдань, ділова гра); метод моделяваннѐ
біологічних систем, ѐвищ, процесів; мотивація навчально-пізнавальної
діѐльності: пізнавальні ігри (ігри-подорожі, вікторини, рольові ігри), метод
конкретних ситуацій, метод інциденту (обмеженість у часі, умовах), метод
продукуваннѐ нових ідей; активну взаюмодія і співпраця учнів:
інтерактивні методи (метод «Прес», метод «Мікрофон»), робота в малих
групах *1, с. 88]. Зазначені методи забезпечуять перенесеннѐ знань у нову
ситуація, баченнѐ нових особливостей, функції, структури об’юкта,
розвиваять альтернативне мисленнѐ, стимуляять знаходженнѐ різних
способів вирішеннѐ проблеми та альтернативних доказів.
Проблемність створяютьсѐ також за допомогоя прийомів, мета ѐких –
викликати в учнів зацікавленість у розкритті ними всього процесу виникненнѐ
й вирішеннѐ проблем: прийом аналогій, пошук протиріч, прийом
семантизації, повідомленнѐ історичних фактів тощо.
Слід відзначити, що стратегіѐ збагаченнѐ навчального матеріалу
історичними фактами та сучасними досѐгненнѐми біологічної науки ѐк
способи проблематизації навчаннѐ ю найбільш перспективним. Вона
дозволѐю максимально врахувати особистісні потреби, інтереси, нахили,
здібності учнів профільних класів та надаю можливість усвідомлено
самовизначитисѐ на основі знань про напрѐми та перспективи розвитку
різних галузей біології.
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Отже, проблематизаціѐ змісту – це особлива система викладу
навчального матеріалу, що маю особливі механізми, методичний
інструментарій (форми, методи, прийоми, засоби), ґрунтуютьсѐ на
принципах (евристичність,
доступність, особистісна значущість,
нелінійність, конструктивність) та спрѐмована на формуваннѐ в учнів
фундаментальних знань та вмінь продуктивної діѐльності шлѐхом
активного сприйнѐттѐ навчального матеріалу, формуляваннѐ гіпотез,
пошук рішень, розвиток оригінального, альтернативного мисленнѐ.
Важливоя умовоя ефективності застосуваннѐ механізмів та форм
проблематизації змісту ю готовність учителѐ до виокремленнѐ та
формуляваннѐ
проблематизованих
структурних
одиниць.
Слід
ураховувати, що спочатку необхідно виділити основні наукові ідеї та
проблеми змісту, інтегрувати їх із попереднім матеріалом, виклад проблеми
повинен претендувати на високий ступінь обґрунтованості та довіри,
відповідати сучасному рівня розвитку науки, проте проблеми можуть бути
«вичерпними», й «невичерпними».
Під час побудови проблемного полѐ вчителя необхідно враховувати
принципи: науковості, цілісності, системності і послідовності, наочності,
активності особистості, індивідуалізації процесу навчаннѐ.
Розгортаннѐ проблематизованих структурних одиниць відповідно до
ступенѐ складності та логіки повинно відбуватисѐ за спіралеподібним
принципом, також необхідно спрѐмовувати діѐльність учнів на пошук
альтернативних рішень проблемних ситуацій та прогнозувати можливі
утрудненнѐ учнів.
Незважаячи на переваги активного впровадженнѐ проблемного
навчаннѐ, слід зазначити, що необхідно враховувати складність
проблемних запитань та пізнавальні можливості учнів, надмірне насиченнѐ
навчального матеріалу проблемними ситуаціѐми викликаю перевтому
учнів та позбавлѐю інтересу до навчаннѐ.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Проблематизаціѐ змісту ю одніюя з важливих умов гуманізації освіти, що
маю на меті сприѐннѐ розвиткові учнів ѐк суб’юктів пізнавальної діѐльності,
під час ѐкої формуютьсѐ наукова картина світу.
Проблематизаціѐ змісту навчального предмету «Біологіѐ» може
слугувати засобом формуваннѐ міцних, глибоких знань, логіки наукового
пізнаннѐ; втіленнѐ особистісно значущих цінностей; актуалізації
пізнавальних структур учнів, особистісного розвитку, рефлексивного
мисленнѐ учнів через активізація самостійної пізнавальної діѐльності.
Перспектива подальших досліджень полѐгаю в удосконаленні
теоретико-методичних основ проблематизації змісту навчального
предмета «Біологіѐ» у профільних класах.
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РЕЗЮМЕ
Генкал Светлана. Дидактическаѐ модель проблематизации содержаниѐ
биологического профильного образованиѐ.
В статье представлена дидактическаѐ модель проблематизации
содержаниѐ, рассмотрен и проанализирован понѐтийный аппарат исследованиѐ,
особенности и механизми проблематизации содержаниѐ биологического
профильного образованиѐ. Анализируятсѐ цели, механизмы, принципы, формы,
способы, методы проблематизации и их дидактические возможности.
Акцентируетсѐ внимание на том, что проблематизациѐ содержаниѐ влиѐет на
эффективность педагогического процесса и обеспечивает прочность и
действенность знаний, профильнуя компетентность учащихсѐ, развитие
творческих способностей, навыков продуктивной деѐтельности.
Ключевые слова: содержание образованиѐ, проблемное обучение,
проблематизациѐ содержаниѐ, профильные классы.
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SUMMARY
Genkal Svitlana. The didactic model of problematization of the content of biological
profile education.
In the article the didactic model of problematization of the content is presented, the
conceptual apparatus of the research, the features and mechanisms of the problematization
of the content of the biological profile education are considered and analyzed. The goals,
mechanisms, principles, forms, methods, methods of problematization and their didactic
possibilities are characterized by the author. It is noted that problematization of the content
affects the effectiveness of the pedagogical process and provides the strength and efficiency
of knowledge, profile competence of the students, the development of creative abilities, skills
of productive activity.
The aim of the article is to substantiate the didactic model of the problematization of
the content of biological profile education.
As a result of the implementation of problematic tasks for the students, the efficiency
of mental operations and actions improves, the ability to analyze, synthesize, systematize,
compare, highlight the main thing are improved; the skills of transfer of knowledge to other
objects and situations are updated; the ability to establish interpersonal relationships are
developed; the formation of an integrated knowledge system, which is further reflected in
the person’s worldview of the student, takes place.
The main mechanism of problematization of the content is: structuring of the problem
field, the choice of the vector of action, the allocation of problematical structural units and
the integration of the content, which will allow possible to approach the solution of the
problem as quickly as.
The principles of the problematic content are: heuristic, accessibility of the solution to
the problem, the personal significance of the student’s material, not linearity,
constructiveness, which is a condition for the purposeful movement to solve the problem.
The problematization of the contents of the educational subject “Biology” can serve
as a means of forming firm, deep knowledge, the logic of scientific cognition; the
embodiment of personally meaningful values; actualization of the cognitive structures of the
students, personal development, reflexive thinking of the students through activation of
independent cognitive activity.
Key words: content of education, problematic education, problematization of the
content, profile classes.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ФОРМ І МЕТОДІВ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ І СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ
ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статті висвітлено форми взаюмодії школи і сім’ї у формуванні екологічно
доцільної поведінки учнів, а саме розроблено методичне забезпеченнѐ з екологічного
вихованнѐ учнів початкових класів: виховні години «Я і природа»; програмно-методичний
комплекс «Екосвіт», ѐкий охопляю програму екологічного гуртка «Екосвіт» і методичні
рекомендації щодо організації його роботи; методичні рекомендації длѐ роботи з
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батьками стосовно формуваннѐ екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів.
Обґрунтовано методи, ѐкі було покладено в основу експериментальної роботи: бесіди,
спостереженнѐ, проблемні завданнѐ, дидактичні та екологічні ігри, конкурси, проектна
діѐльність. Установлено, що всі висвітлені форми взаюмодії школи і сім’ї
використовувалисѐ паралельно, були пов’ѐзані між собоя, доповнявали одна одну й були
апробовані під час формувального етапу експерименту.
Ключові слова: екологічно доцільна поведінка, екологічне вихованнѐ,
педагогічні умови, формувальний етап експерименту, форми і методи формуваннѐ
екологічно доцільної поведінки, учні початкової школи, екологічний гурток, батьки
учнів початкових класів.

Постановка проблеми. Формуваннѐ навичок екологічно доцільної
поведінки визначено одним із актуальних завдань у Концепції екологічної
освіти України, Національній стратегії розвитку освіти на період до 2021
року; формуваннѐ культури поведінки ю одним із перспективних напрѐмів
науково-педагогічних досліджень НАПН України. Необхідність формуваннѐ
екологічно доцільної поведінки означена в Законах України «Про освіту»,
«Про загальну середня освіту», Національній програмі вихованнѐ дітей та
молоді, інших нормативних документах.
Процес формуваннѐ екологічно доцільної поведінки учнів
початкових класів ю складним і залежить від багатьох чинників. Відповідно,
формуваннѐ екологічно доцільної поведінки у взаюмодії школи і сім’ї
визначаютьсѐ комплексом педагогічних умов.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема екологічного вихованнѐ
школѐрів вивчаласѐ в різних аспектах, зокрема: формуваннѐ екологічної
компетентності, екологічної культури, ціннісного ставленнѐ до природи,
екологічно мотивованої поведінки учнів (О. Колонькова, О. Пруцакова,
Н. Пустовіт, С. Скрипник, І. Трубнік).
У розвитку теорії та практики екологічного вихованнѐ учнів
початкових класів важливими ю праці Г. Тарасенко, С. Жупанина,
В. Мінаювої, І. Цвюткової та інших дослідників.
Вагоме
значеннѐ
длѐ
розкриттѐ
психолого-педагогічних
особливостей поведінки учнів початкових класів маять наукові доробки
Л. Божович, О. Леонтьюва, А. Петровського, С. Рубінштейна, Д. Ельконіна, у
ѐких наголошено, що складовими поведінки учнів початкових класів ю
вчинки ѐк свідченнѐ моральних надбань особистості.
У дослідженнѐх І. Беха, Л. Виготського, В. Давидова, І. Зимньої,
О. Маркової, Н. Тализіної обґрунтовуютьсѐ, що молодший шкільний вік ю
сенситивним щодо формуваннѐ свідомої поведінки.
Разом зі школоя за формуваннѐ екологічно доцільної поведінки
відповідаю сім’ѐ ѐк реальний суб’юкт екологічного вихованнѐ особистості. Це
зумовляю потребу визначеннѐ передумов і розробленнѐ шлѐхів підвищеннѐ
ефективності взаюмодії сім’ї та школи в екологічному вихованні школѐрів.
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На великих можливостѐх вихованнѐ школѐрів завдѐки спільним
зусиллѐм сім’ї і школи наголошували В. Сухомлинський, А. Макаренко.
Наукові підходи до сімейного вихованнѐ в сучасних умовах висвітлені в
дослідженнѐх Т. Алюксююнко, Т. Виноградової, О. Докукіної, Т. Кравченко,
Л. Повалій, В. Постового, О. Хромової. Учені підкресляять необхідність
узгодженнѐ впливів, що їх здійсняять на дітей різні суб’юкти виховного
процесу. Певні аспекти взаюмодії всіх виховних структур суспільства, спільної
діѐльності школи й сім’ї у вихованні школѐрів з’ѐсовані в дослідженнѐх
В. Бочарової, Б. Вульфова, А. Низової, М. Подберезського, В. Семенова,
А. Хрипкової.
Мета даної статті полѐгаю в аналізі сутності та структури екологічно
доцільної поведінки особистості та обгрунтуванні форм і методів
формуваннѐ екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у
взаюмодії школи і сім’ї.
Длѐ досѐгненнѐ мети наукової публікації використано такі методи
дослідження:
– теоретичні: аналіз і систематизаціѐ наукової літератури з проблеми
дослідженнѐ, нормативних документів, що дало змогу розкрити стан
дослідженості проблеми, її актуальність; синтез, порівнѐннѐ, класифікаціѐ,
систематизаціѐ й узагальненнѐ теоретичних та емпіричних даних, на
підставі ѐких визначалисѐ форми і методи формуваннѐ екологічно
доцільної поведінки учнів початкових класів у взаюмодії школи та сім’ї;
– емпіричні: педагогічний експеримент (формувальний етап) длѐ
доведеннѐ доцільності впроваджених форм і методів формуваннѐ екологічно
доцільної поведінки учнів початкових класів у взаюмодії школи і сім’ї;
– статистичні: метод Монте-Карло длѐ перевірки ефективності форм і
методів формуваннѐ екологічно доцільної поведінки учнів початкових
класів у взаюмодії школи і сім’ї.
Виклад основного матеріалу. У даній статі під «екологічно доцільноя
поведінкоя учнів початкових класів» розуміюмо дії та вчинки під час
безпосередньої та опосередкованої взаюмодії з природоя, пов’ѐзані між
собоя цілля збереженнѐ природи, обумовлені характерним длѐ учнів
початкових класів непрагматичним суб’юкт-суб’юктним ставленнѐм до об’юктів
природи або зовнішньо унормовані дорослими (учителем, батьками) *3, 95+.
Дослідженнѐ проблеми формуваннѐ екологічно доцільної поведінки
школѐрів даю можливість виокремити форми й методи взаюмодії школи і сім’ї
у формуванні екологічно доцільної поведінки учнів початкової школи, ѐкі
лѐгли в осонову педагогічних умов означеної проблематики.
У науковій літературі педагогічну умову характеризуять ѐк
обставину, від ѐкої залежить розвиток особистості; обстановку, у ѐкій
відбуваютьсѐ цей розвиток; характеристику середовища, де розвиваютьсѐ
учень *1+. У даному дослідженні розглѐдаятьсѐ педагогічні умови, ѐкі
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визначаять відповідний зміст, організаційні форми, методи (прийоми) та
забезпечуять їх наступність і взаюмозв’ѐзок, урахуваннѐ специфіки засобів,
що використовуять длѐ формуваннѐ екологічно доцільної поведінки учнів
початкових класів у взаюмодії школи і сім’ї.
Педагогічні умови формуваннѐ екологічно доцільної поведінки учнів
початкових класів у взаюмодії школи і сім’ї, визначені шлѐхом аналізу
філософських, соціологічних, психологічних і педагогічних досліджень, стали
підґрунтѐм організації та проведеннѐ формувального етапу експерименту. Він
виходив з теоретичних положень, що характеризуять сутність педагогічного
експерименту та вимоги до обробки й аналізу його результатів *2+.
Формувальний етап експерименту був реалізований у позаурочній
виховній роботі з учнѐми початкових класів під час виховних годин «Я і
природа» і роботи екологічного гуртка «Екосвіт».
Виховні години були сплановані так, щоб поетапно вклячати різні
форми та методи роботи – бесіди, спостереженнѐ, проблемні завданнѐ –
до змісту вихованнѐ з метоя зацікавленнѐ учнів об’юктами природи,
спонуканнѐ до усвідомленнѐ їх цінності й формуваннѐ мотивів
природоохоронної діѐльності та поведінки. Виховні години проводились у
формі екскурсій, творчих годин, ігор, практичної діѐльності.
Кожне виховне занѐттѐ з учнѐми початкових класів складалосѐ з
трьох частин: вступної, основної та заклячної. На виховних годинах
застосовувалисѐ нижченаведені методи та види завдань.
1. Завданнѐ на встановленнѐ взаюмозв’ѐзків об’юктів живої та неживої
природи.
Діювим засобом педагогічного впливу на учнів ю бесіда. На прикладі різних тварин і рослин учні з’ѐсовуять, ѐк живі істоти пристосувалисѐ до середовища свого існуваннѐ (бесіди «Як птахи пов’ѐзані з рослинами», «Розмаїттѐ
рослинного світу», «Жива і нежива природа»). Тематичні бесіди діалогічного
характеру дозволѐять учнѐм самостійно виѐвлѐти існуячі залежності.
Спостереженнѐ даять можливість сформулявати завданнѐ, ѐкі
передбачаять виѐвленнѐ основних ознак пристосуваннѐ живих організмів
до умов середовища: особливостей забарвленнѐ, форми тощо. Так,
організаціѐ спостережень «Зміни у природі», «Вирости рослину», «Умови
росту рослин» допомагаю звернути увагу учнів на зміни, ѐкі відбулись у
природі, з’ѐсувати особливості взаюмодії об’юктів живої та неживої
природи, тварин і рослин.
2. Аналіз ситуацій із метоя формуваннѐ відповідального ставленнѐ
учнів початкових класів до тварин і рослин. Важлива роль тут належить
спеціальним завданнѐм, що розкриваять сутність взаюмодії з природним
середовищем, сприѐять формування оцінних суджень учнів початкових
класів, засвоюння норм і правил поведінки у природі.
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Під час аналізу конкретних ситуацій, з’ѐсуваннѐ почуттів, оціняваннѐ
дій, що визначаять стратегія поведінки та природоохоронної діѐльності,
формуютьсѐ відповідальне ставленнѐ до безпосереднього природного і
соціоприродного оточеннѐ.
Використаннѐ гри сприѐю кращому розуміння завдань. Завдѐки
ігровій діѐльності учні емоційно пізнаять навколишня дійсність, вчатьсѐ
розуміти її внутрішні зв’ѐзки, визначаять свою ставленнѐ до речей, лядей,
природних об’юктів («Прилетіли птахи», «Ходить літера рѐдами», «Я почну,
а ти завершуй», «Швидка допомога»).
Під час аналізу запропонованих ситуацій необхідно домагатисѐ, щоб
учні початкових класів самі визначилисѐ щодо дій і вчинків, що своюя
чергоя вплине на формуваннѐ їх екологічно доцільної поведінки.
3. Завданнѐ на з’ѐсуваннѐ норм і правил поведінки в довкіллі.
Розмірковуячи над такими завданнѐми й обговоряячи відповіді, учні
початкових класів вчатьсѐ екологічно грамотно оцінявати факти та намагаятьсѐ дотримуватисѐ прийнѐтих норм поведінки у взаюмодії з природоя.
Наприклад, до теми «Природа навколо нас» пропонуютьсѐ така
проблемна ситуаціѐ.
Дівчинка побачила, що над акаціюя пурхаю красивий метелик, ѐкий
крильцѐми торкаютьсѐ квіток і щоразу наштовхуютьсѐ на колячку. «Як йому
болѐче», – подумала вона. Тоді дівчинка підійшла до молодого деревцѐ і
почала відламувати одну колячку за іншоя.
– Чому дівчинка так вчинила?
– Чи добре вона вчинила?
– Чи правильний цей вчинок?
– Чи доводилосѐ вам ставати свідками таких випадків?
Отже, застосовані методи та тематика завдань, ѐкі зоріюнтовані на
конкретні інтереси й особливості мисленнѐ учнів початкових класів,
відкриваять широкі можливості длѐ організації пізнавальної діѐльності, а
це у своя чергу розширяю потенціал екологічно доцільних потреб,
зміцняю мотиваційну сферу, створяю підґрунтѐ длѐ формуваннѐ екологічно
доцільної поведінки. Таким чином, виховні години сприѐли добровільному
залучення учнів до роботи екологічного гуртка.
Гурткова робота здійсняваласѐ за розробленим нами програмнометодичним комплексом «Екосвіт», ѐкий вклячаю програму та методичні
рекомендації з організації роботи екологічного гуртка. На реалізація
програми передбачено 36 годин (2 год. на місѐць), з ѐких: 13 год.
теоретичних і 23 год. практичних занѐть.
У процесі гурткової роботи розширявалисѐ, поглиблявалисѐ й
систематизувалисѐ природничі знаннѐ учнів, знаннѐ про норми та правила
доцільної поведінки в природному середовищі, екологічні проблеми
рідного края та шлѐхи їх вирішеннѐ; формувалисѐ потреба в екологічній
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діѐльності, екологічно доцільні мотиви, естетичні почуттѐ до природи,
практичні вміннѐ з поліпшеннѐ стану природного середовища своюї
місцевості, навички та звички екологічно доцільної поведінки.
Занѐттѐ гуртка «Екосвіт» побудовані за принципом об’юднаннѐ зусиль
школи і сім’ї, чітко визначені обов’ѐзки вчителѐ й батьків. Усі занѐттѐ складаятьсѐ з двох частин, перша з ѐких маю на меті набуттѐ відповідних знань
про норми та правила поведінки, спонуканнѐ до переживань щодо об’юктів
природи. Друга частина маю практичну спрѐмованість і покликана сприѐти
підвищення інтересу до отриманої інформації та гурткової роботи в цілому.
Цьому сприѐять відтвореннѐ різних життювих ситуацій, конкурси, вікторини
тощо. Ще одним важливим аспектом роботи екологічного гуртка ю те, що
кожне занѐттѐ закінчуютьсѐ рефлексіюя (запитаннѐми до батьків і дітей).
Слід відзначити, що гурткова робота в експериментальних групах
відбуваласѐ за високої активності учнів, ѐкі з нетерпіннѐм очікували
кожного наступного занѐттѐ. Такому успіху сприѐло те, що батьки, ѐкі
брали участь в їх проведенні, були підготовлені до занѐть, компетентні
щодо основних питань, ѐкі розглѐдалисѐ. Тому кожне занѐттѐ не було
схоже на попередню й відбувалосѐ в особливій емоційній атмосфері.
Участь батьків сприѐла підвищення інтересу дітей не лише до роботи
гуртка, а й до проблеми в цілому, підкреслявала її значеннѐ.
Отже, ефективність формуваннѐ екологічно доцільної поведінки
досѐгаютьсѐ за умов систематичної роботи з батьками, длѐ цього в межах
програми «Екосвіт» розроблено відповідні форми і методи. Її метоя ю
підвищеннѐ рівнѐ батьківської підготовки (теоретичної та практичної) до
екологічного вихованнѐ учнів початкової школи.
Завданнѐ програми:
– підвищеннѐ екологічної грамотності батьків, формуваннѐ інтересу
до проблем охорони довкіллѐ;
– усвідомленнѐ батьками важливості взаюмодії школи і сім’ї у
формуванні екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів;
– формуваннѐ в батьків прагненнѐ до підвищеннѐ своюї теоретичної
та практичної підготовленості до екологічного вихованнѐ школѐрів шлѐхом
педагогічної просвіти та самоосвіти.
Розроблені форми роботи: колективні, групові, індивідуальні.
Методи роботи з батьками: розповідь, бесіда, гра, робота в групах,
конкурс, проектна діѐльність.
Особливістя в роботі з батьками були організовані «перерви длѐ
батьків», під час ѐких їм пропонувалосѐ відпочити та вгадати пісні,
відповісти на загадки про природу за підказками. Наприклад:
– Піснѐ про нерозділене коханнѐ («Что стоишь, качаѐсь, тонкаѐ
рѐбина»).
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– Піснѐ про дерево, ѐке росте в мами на городі («Росте черешнѐ в
мами на городі»).
– Піснѐ про те, що прикрашаю місто («Городские цветы»).
– Те, що ми повинні сприймати таким, ѐк ю («У природы нет плохой
погоды»).
– Про птахів, ѐкі красиво співаять («Вы слыхали, как поят дрозды»).
– Піснѐ про квіти, ѐкі насіѐла мати («Чорнобривці»).
– Піснѐ про місце, де можна почути красивий пташиний спів
(«Соловьинаѐ роща»).
– Піснѐ про квітку, ѐка росте в горах («Лаванда»).
Позитивні емоції, що виникали під час такої роботи, сприѐли
створення дружньої, комфортної атмосфери. На початкових етапах роботи
найбільш активними учасниками «перерв» були батьки, віднесені нами до
групи активної та епізодичної взаюмодії. Однак поступово до такого виду
діѐльності залучалисѐ й батьки, ѐкі за результатами констатувального етапу
експерименту потрапили до групи автономно-відстороненої взаюмодії.
Майже аналогічна ситуаціѐ виникала під час обговореннѐ ситуацій.
Вважаюмо, що причиноя поступового залученнѐ до дискусії батьків,
схильних до автономно-відстороненої взаюмодії, була незгода ціюї
типологічної групи з думками, що їх висловлявали інші учасники,
намаганнѐ довести своя точку зору. У процесі спільного обговореннѐ
батьки, чиї позиції були хибними, мали змогу пересвідчитисѐ в цьому,
набути знань про доцільні дії, спрѐмовані на пошуки виходу із ситуацій, що
обговорявалисѐ.
Зокрема, під час розглѐду теми «Що ми знаюмо про рослини?»
батькам були запропоновані такі ситуації.
Миколка хотів допомогти мамі полити квіти на балконі, а тато сказав:
«Не твою це діло. В жіночі справи не лізь».
Запитаннѐ до батьків:
– Як Ви розуміюте заѐву батька?
– Якої шкоди виховання синів завдаять такі заѐви батьків?
Більшість батьків позитивно оцінили прагненнѐ хлопчика допомогти
матері та висловили повну незгоду з поведінкоя і словами батька. Але
були й такі батьки, ѐкі поділѐять його думку. Під час обговореннѐ батьки
дійшли висновку, що в будь-ѐкому випадку такий тип взаюмин із дитиноя
не допоможе сформувати в неї екологічно доцільну поведінку.
У ході занѐттѐ батькам пропонували ситуації екологічного змісту.
Ваша сім’ѐ прийшла до лісу на відпочинок.
– Поглѐньте, тут ю місце длѐ вогнища. Давайте розпалимо багаттѐ, –
запропонував голова сім’ї.
– Чому саме тут? Давайте розпалимо он під тим деревом, там
затишніше, – заперечила донька.
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– Гаразд, так і зробимо!
Викопали під деревом ѐму, земля відкинули ѐкнайдалі, щоб не
заважала.
Оцініть ситуація і з’ѐсуйте, що зроблено не так.
Наступна ситуаціѐ: Ваші друзі викопали під кущем ѐму і склали в неї
сміттѐ, що лишилосѐ післѐ їхнього відпочинку в лісі.
– Доведіть, що Ваші друзі шкодѐть природі.
Батьки з дітьми прийшли до лісу. Ягід було так багато, що всі, не
сходѐчи з місцѐ, набрали їх досхочу, ще й наїлисѐ. Потім Оленка
зауважила:
– Шкода, що з нами немаю бабусі, вона не бачить, ѐке гарне місце ми
знайшли.
– Та нічого, ми длѐ неї нарвемо гілочок із ѐгодами й покажемо, –
запропонувала матусѐ.
Під час обговореннѐ пропонованих ситуацій не всі батьки висловили
зауваженнѐ героѐм з приводу неправильно обраного місцѐ длѐ
розпаляваннѐ багаттѐ, закопаного сміттѐ і зламаної гілки. Проте післѐ
дискусії більшість батьків змінила своя думку, погоджуячись із тим, що
таке ставленнѐ до природи може призвести до її знищеннѐ. Наприкінці
занѐттѐ батькам було запропоновано разом з педагогом скласти правила
поведінки в природі.
Залучаячись до обговореннѐ цих та інших питань, батьки мали
можливість не лише висловити своя думку, а й переконатисѐ в її
правильності чи недоцільності дій, ѐкі вони зазвичай обираять у процесі
цілеспрѐмованого впливу на дитину.
На завершеннѐ опрацяваннѐ теми батькам давали поради щодо
спільних із дітьми спостережень за об’юктами природи, рекомендували
прочитати дітѐм такі книжки: «Про природу длѐ великих і маленьких»,
«Мій некрасивий друг – жаба» Ю. Дмитріюва, «Про що оповідаять легенди:
летяча миша, гадяка» А. Плюшакова, «Про братів наших менших»
В. Берестова, «Жахливі? Ні, чудові!» Я. Межжериної, «Тільки живий
красивий» В. Сухомлинського.
Окрема увага приділѐласѐ домашнім завданнѐм длѐ батьків з метоя
закріпленнѐ, розширеннѐ й апробації інформації, одержаної під час
колективних і групових зустрічей. Так, під час консультуваннѐ з теми «Усе
навколо нас взаюмопов’ѐзане» батькам рекомендували намалявати разом з
дітьми малянок на тему: «Мою гарне, чисте місто!» та прочитати й
обговорити події, ѐкі відбулисѐ з вини лядини й описані в таких літературних
творах: «Добра справа» Є. Шморгуна, «Какие пустѐки!» Л. Яхніна.
Така діѐльність сприѐю не лише підвищення інтересу батьків до
проблеми екологічного вихованнѐ учнів початкових класів, а й на рівень
сформованості екологічно доцільної поведінки дітей.
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Під час індивідуальних зустрічей відбувалосѐ спільне (за участя
педагога і батьків) обговореннѐ актуальних проблем з екологічного
вихованнѐ, намічалисѐ шлѐхи їх розв’ѐзаннѐ. Залученнѐ батьків до
індивідуальної роботи дозволило встановити безпосередній контакт із
кожним членом родини учнѐ, досѐгти тісної взаюмодії та більшого
взаюморозуміннѐ щодо пошуку шлѐхів екологічного вихованнѐ учнів
початкових класів.
У процесі формувального етапу експерименту періодично робили
контрольні зрізи, що допомагало скоригувати його зміст, форми та методи
реалізації.
Висновки. У процесі роботи та післѐ її завершеннѐ були проведені
діагностичні зрізи, результати ѐких засвідчили підвищеннѐ рівнѐ сформованості екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів. Це дозволило
зробити висновок про ефективність обраного підходу до здійсненнѐ
експериментальної роботи, відповідність її змісту поставленим завданнѐм.
Експериментальна робота також засвідчила, що батьки схвально
ставлѐтьсѐ до означених методів роботи, більш усвідомлено сприймаять
рекомендації, ѐкі надходѐть від інших батьків, ѐкі своїм досвідом
підтверджуять їх доцільність.
Отже, усі висвітлені форми взаюмодії школи і сім’ї використовувалисѐ
паралельно, були пов’ѐзані між собоя, доповнявали одна одну й були
апробовані під час формувального етапу експерименту.
Перспективи подальших наукових розвідок. Проведене дослідженнѐ
не вичерпало всіх аспектів розв’ѐзаннѐ проблеми формуваннѐ екологічно
доцільної поведінки учнів початкових класів у взаюмодії школи та сім’ї. Перспективним вважаюмо вивченнѐ проблеми наступності у формуванні екологічно доцільної поведінки дітей дошкільного віку та учнів початкової школи.
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РЕЗЮМЕ
Колышкина Алла. Реализациѐ форм и методов взаимодействиѐ школы и семьи в
формировании экологически целесообразного поведениѐ учеников начальной школы.
В статье обоснованы формы взаимодействиѐ школы и семьи в формировании
экологически целесообразного поведениѐ учащихсѐ, а именно разработано
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методическое обеспечение по экологическому воспитания учащихсѐ начальных классов:
воспитательные часы «Я и природа»; программно-методический комплекс «Экомир»,
который охватывает программу экологического кружка «Экомир» и методические
рекомендации по организации его работы; методические рекомендации длѐ работы с
родителѐми по формирования экологически целесообразного поведениѐ учащихсѐ
начальных классов. Охарактеризованы методы, которые были положены в основу
экспериментальной работы: беседы, наблядениѐ, проблемные заданиѐ, дидактические
и экологические игры, конкурсы, проектнаѐ деѐтельность. Установлено, что все
предложенные формы взаимодействиѐ школы и семьи использовались параллельно,
были свѐзаны между собой, дополнѐли друг друга и были апробированы в ходе
формируящего этапа эксперимента.
Ключевые слова: экологически целесообразное поведение, экологическое
воспитание, педагогические условиѐ, формируящий этап эксперимента, формы и
методы формированиѐ экологически целесообразного поведениѐ, ученики начальной
школы, экологический кружок, родители учеников начальных классов.

SUMMARY
Kolyshkinа Alla. Implementation of forms and methods of interaction between school
and family in formation of the environmentally expedient behavior of the primary school pupils.
The article describes forms and methods of interaction of school and family in the
formation of environmentally expedient behavior of pupils. In order to achieve the aim of the
publication, the following research methods were used: theoretical: analysis and
systematization of scientific literature on the problem of research, normative documents,
which made it possible to reveal the state of the research of the problem, its relevance;
synthesis, comparison, classification, systematization and generalization of the theoretical
and empirical data, on the basis of which forms and methods of formation of
environmentally expedient behavior of the primary school pupils in the interaction of school
and family had been determined; empirical: pedagogical experiment (forming stage) in order
to prove the expediency of the implemented forms and methods of formation of
environmentally expedient behavior of the primary school pupils in the interaction between
school and family; statistical: Monte Carlo method for checking the effectiveness of forms
and methods for forming environmentally expedient behavior of the primary school pupils in
the interaction between school and family. Methodological provision for the environmental
education of the primary school pupils has been developed: educational hours “I and nature”;
program-methodological complex “Ecoworld”, which covers the program of ecological circle
“Ecoworld” and methodological recommendations for the organization of its work;
methodological recommendations for working with parents regarding formation of the
environmentally expedient behavior of the primary school pupils. Classes of the ecological
circle are based on the principle of combining the efforts of school and family, clearly defined
duties of the teacher and parents. All classes consist of two parts, the first of which is to
acquire relevant knowledge about norms and rules of conduct, inducements to experiences
on objects of nature. The second part has a practical orientation and is intended to help
increase the interest in the received information and circle work in general. The methods,
which were laid in the basis of experimental work, were grounded, namely: conversations,
observation, problem tasks, didactic and environmental games, competitions, project
activity. It was found out that all the revealed forms of interaction between school and family
had been used in parallel, had been interconnected, complementary and had been tested
during the forming stage of the experiment. The research did not exhaust all the aspects of
the solution of the problem of formation of the environmentally expedient behavior of the

177

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 7 (71)
primary school pupils in the interaction between school and family. Perspective is the study of
the problem of continuity in formation of the environmentally expedient behavior of
preschool children and primary school pupils.
Key words: environmentally expedient behavior, environmental education,
pedagogical conditions, forming stage of the experiment, forms and methods of formation of
environmentally expedient behavior, primary school pupils, environmental circle, parents of
the primary school pupils.
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ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ
ШКОЛІ: РАКУРС РЕТРОСПЕКТИВИ
У розвідці здійснено спробу розкриттѐ соціально-правового статусу і
престижності праці науково-педагогічних кадрів, низку привілеїв, що надалисѐ
викладачам вищої школи в умовах Російської і Австро-Угорської імперій. З’ѐсовано
рівень матеріального й соціального забезпеченнѐ, національні, соціальні та гендерні
особливості професорсько-викладацького складу. Здійснено поліаспектний аналіз
студентського контингенту, схарактеризовано правове становище вихованців
вищих навчальних закладів. Проаналізовано реалізація учасниками педагогічного
процесу у вищій школі України на початку ХХ століттѐ низки академічних,
корпоративних, громадѐнських та політичних прав, права соціального захисту.
Ключові слова: викладачі вищої школи, науково-педагогічні кадри,
професорсько-викладацький склад, студенти, права та обов’ѐзки, університет,
вищий навчальний заклад.

Постановка проблеми. Нормативно-правова база освітѐнської галузі
вищої освіти, зокрема Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.) *5+, засвідчую
спрѐмованість державної політики на визнаннѐ лядини найвищоя
соціальноя цінністя, ѐкнайповнішу реалізація ідеї академічної свободи,
розвитку потенціалу кожної особистості в різних видах життюдіѐльності,
забезпеченнѐ комплексу прав і обов’ѐзків учасників навчально-виховного
процесу, що ю суголосним ювроінтеграційним процесам.
Аналіз актуальних досліджень. Окремі аспекти означеної проблеми
представлено в контексті низки сучасних досліджень: історіѐ університетів
та вищих навчальних закладів України в умовах Російської та АвстроУгорської імперій (Н. Дем’ѐненко, О. Драч, К. Кобченко, Г. Косінова,
Л. Левицька, Я. Моклѐк, В. Павлова, С. Пахолків, С. Посохов, Н. Ріккарді,
Т. Удовицька), функціонуваннѐ вчених рад, підготовка науковопедагогічних кадрів (С. Додонова, Л. Зеленська, І. Костенко, С. Куліш,
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Т. Маурер, А. Павко, Т. Стоѐн), історичні аспекти організації самостійної
роботи й функціонуваннѐ органів самоврѐдуваннѐ, товариств та
організацій студентської молоді (В. Бенера, В. Благий, І. Гурак, Р. Коваляк,
В. Масич, А. Чортенко). Водночас більшість авторів переважно фокусуять
увагу на яридичних проблемах процедури атестації, формуваннѐ науковопедагогічного складу вищої школи, політичній та громадській активності
студентської молоді в імперський період, ніж на посиленні
правосуб’юкності учасників педагогічного процесу.
Мета дослідження – схарактеризувати комплекс прав та обов’ѐзків
викладачів і студентів на початку ХХ століттѐ, визначити соціально-правовий
статус учасників педагогічного процесу в умовах Російської та АвстроУгорської імперій.
Методи дослідження. У розвідці використано низку методів:
текстологічного аналізу – при опрацяванні архівних матеріалів та наукової
літератури, синхронного аналізу – длѐ з’ѐсуваннѐ прав та обов’ѐзків
викладачів і студентів вищих навчальних закладів України на території
Російської та Австрійської імперій, діхронного аналізу – длѐ розкриттѐ
динаміки змін контингенту та соціального статусу студентської молоді,
методу узагальненнѐ – у процесі формуляваннѐ висновків.
Виклад основного матеріалу. Згідно з чинним законодавством
Російської і Австрійської імперій, усі штатні викладачі зараховувалисѐ до
категорії державних службовців відповідної табельно-станової іюрархії. Це
сприѐло посилення престижності професії викладача й засвідчувало
підпорѐдкованість
науково-педагогічної
діѐльності
суворому
бярократичному контроля. У нормативних документах наголошувалосѐ на
імперських «вірнопідданських чеснотах» викладачів ѐк провідників
державної політики в галузі вищої освіти. Водночас важливим стимулом
длѐ здобувачів учених ступенів і викладацьких посад було забезпеченнѐ їх
носіїв низкоя прав та привілеїв, присвоюннѐ почесних титулів, чинів
високих класів і рангів. Синхронний аналіз засвідчую: ѐкщо в імперії
Габсбургів функціонувала конкурсна система заміщеннѐ ваканцій, то
загальним Статутом російських університетів 1884 року допускалосѐ
призначеннѐ «зверху» (з допомогоя міністерства і попечителѐ) [2].
Спільним длѐ освітньої практики обох імперій були затвердженнѐ
кандидатур претендентів на викладацькі посади рішеннѐм урѐду або
імператора. Крім того, у Російській імперії присвоюннѐ доктору наук чина
дійсного статського радника уможливлявало отриманнѐ спадкового
дворѐнства, а званнѐ одинарного професора гарантувало чин статського
радника. Запорукоя кар’юрного зростаннѐ викладача вищої школи були,
передусім, стаж викладацької роботи та лоѐльність до чинної влади.
Суттюво диференційований статус викладачів був пов’ѐзаний не
тільки з їхнім освітнім цензом та професійно-квафікаційним рівнем
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(зокрема, приват-доцентів і професури), але і з яридичноя повночинністя
вищих шкіл різних типів. Якщо університетські науково-педагогічні кадри
послуговувалисѐ найширшим комплексом преференцій, то більшість
представників професорсько-викладацького корпусу недержавних вищих
навчальних закладів, позбавлені службових прав та пенсійних пільг, були
змушені працявати за сумісництвом.
Щодо матеріальної еквівалентності оплати праці науково-педагогічних
кадрів слід зазначити, що ординарний професор у Російській імперії
пересічно отримував 3000 крб., екстраординарний професор – 2000 крб.,
доцент – 1200 крб., лектор іноземних мов – 1000 крб. на рік *8+. Зважаячи на
винѐткову цінність та суспільне значеннѐ інтелектуальної праці, на початку
ХХ століттѐ представники науково-педагогічної громадськості домоглисѐ
збільшеннѐ вдвічі окладів викладачам вищих навчальних закладів.
Синхронний аналіз показую гідний рівень матеріального забезпеченнѐ
викладачів підавстрійських вищих шкіл та актуальність проблеми суттювої
диференціації заробітної платні: ѐкщо професура вирізнѐласѐ солідним
матеріальним забезпеченнѐм, то викладачі нижчих категорій отримували
вельми скромну винагороду за своя праця.
Свідченнѐм визнаннѐ авторитетності викладачів вищої школи ю
активне залученнѐ професури до роботи в законодавчих і виконавчих
органах, міністерських та училищних комісіѐх, органах міського й місцевого
самоврѐдуваннѐ. Слід зауважити на широкому представництві професорів
Галичини й Буковини (зокрема українців) у Віденському парламенті та
крайовому сеймі, що дозволѐло брати безпосередня участь у вирішенні
назрілих проблем суспільства *11+. Установлено, що на відміну АвстроУгорщини, повноцінна реалізаціѐ академічних обов’ѐзків викладачами
вищих шкіл Російської імперії унеможливляваласѐ жорсткими цензурними
обмеженнѐми, браком свободи викладаннѐ і наукової творчості.
Динаміка розвитку науково-педагогічного потенціалу засвідчую
тенденція до поступової демократизації професорсько-викладацького
складу завдѐки переважання представників недворѐнських верств. Проте
репрезентаціѐ викладачів міщанського, купецького і особливо селѐнського
походженнѐ, (що була основоя формуваннѐ національної еліти) була вкрай
незначноя в умовах обох імперій. Аналіз національних характеристик
викладацької корпорації підросійських та підавстрійських університетів
засвідчую значну питому вагу німців (особливо в перші десѐтиліттѐ
функціонуваннѐ університетів), а на Галичині – полѐків. До початку XX століттѐ
діѐли обмеженнѐ щодо викладацької діѐльності іудеїв в університетах
Російської імперії. Збільшеннѐ кількості росіѐн (вихідців з великоросійських
губерній) було зумовлене секретним наказом Міністерства освіти 1898 року
«Про посиленнѐ російського елемента серед викладачів і студентів» [13].
Загалом, у професорсько-викладацькому складі вищих шкіл Російської імперії
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етнічних українців було значно більше, ніж в Австрійській, проте багато з них
вважали себе росіѐнами або мали подвійну російсько-українську
ідентичність; натомість викладачі-українці вищих шкіл Галичини і Буковини
вирізнѐлисѐ високоя національноя свідомістя. Методом порівнѐннѐ
встановлено, що недопущеннѐ до викладаннѐ або захисту дисертації,
звільненнѐ з посади через політичні поглѐди ширше практикувалосѐ в
Російській, ніж в Австрійській імперії. Характеризуячи ґендерний аспект
проблеми, слід зазначити, по на початку ХХ століттѐ перші жінки-викладачки
з’ѐвилисѐ у складі Київського університету, Вищих жіночих курсів Киюва та
Харкова [6; 4].
Завдѐки ретроспективному аналізу виокремлено низку обов’ѐзків
викладача вищої школи, актуальних длѐ професорсько-викладацького
корпусу Російської та Австрійської імперій: мати відповідний науковий
ступінь та професійну кваліфікація; усвідомлявати високу суспільну місія
вченого, бути провідником національної (державної) політики в галузі
вищої освіти, брати активну участь у життюдіѐльності вищого навчального
закладу й залучатисѐ до розробленнѐ стратегії розвитку вищої освіти;
забезпечувати належний науково-методичний рівень викладаннѐ, готувати
статті, монографії, рецензії, здійснявати керівництво дисертаціѐми
здобувачів наукових ступенів; дбати про професійне самовдосконаленнѐ
(закордонні стажуваннѐ, конференції, роботу в наукових товариствах);
здійснявати просвітницьку функція серед населеннѐ.
Методом узагальненнѐ виокремлено комплекс прав, характерних
длѐ викладачів навчальних закладів на території України: академічних (у
сенсі реалізації свободи викладаннѐ і наукової творчості), корпоративних
(участь у засіданнѐх колегіальних та дорадчих органів), громадѐнських та
політичних (свобода слова і совісті, захист власної честі та гідності, право
обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого
самоврѐдуваннѐ), право соціального захисту (на гідну оплату праці,
пенсійне забезпеченнѐ та достатній життювий рівень). Доведено, що
стабілізаціѐ правосуб’юктності викладачів Російської імперії на початку
ХХ століттѐ унеможливляваласѐ сувороя цензуроя навчальних посібників,
перевіркоя «політичної благонадійності» змісту навчальних курсів і
дисертацій, пильним наглѐдом поліції тощо.
З’ѐсовано, що засобами стимуляваннѐ результативної науковопедагогічної діѐльності були: наданнѐ особистого дворѐнства, присвоюннѐ
титулів і вищих статських чинів, преміяваннѐ, відзначеннѐ кращих
викладачів орденами, залученнѐ до експертної діѐльності, забезпеченнѐ
науковими відрѐдженнѐми за кордон, делегуваннѐ на міжнародні
конференції, урочисте свѐткуваннѐ явілеїв, заснуваннѐ на честь видатних
учених премій і стипендій длѐ студентів з особливими успіхами в певній
галузі знань, виданнѐ наукових і методичних праць коштом університету,
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пристойне пенсійне забезпеченнѐ, матеріальна допомога в разі хвороби,
наданнѐ пенсій вдовам та стипендій дітѐм професорів тощо. Колеги і
вихованці засвідчували своя пошану та вдѐчність виданнѐм збірників
праць і спогадів про авторитетних учених і наставників.
Текстологічний аналіз джерел показую, що студенти Російської
імперії поділѐлисѐ на звичайних (повноправних, ѐкі могли отримати диплом) і вільнослухачів, тоді ѐк в Австро-Угорщині – на звичайних,
надзвичайних і госпітантів («гостей»). Правовий статус слухачів
недержавних вищих шкіл вирізнѐвсѐ менш обтѐжливоя регламентаціюя
соціальних та особистих питань життюдіѐльності за браком пільг, властивих
студентам університетів. Право вступу до російських університетів
забезпечували атестат класичної гімназії (або свідоцтво духовної семінарії),
довідка поліції щодо бездоганної благонадійності абітуріюнта та його
батьків. Водночас вступники до недержавних вишів зараховувалисѐ
передусім на основі конкурсу атестатів. Університетські студії АвстроУгорщини ґрунтувалисѐ на восьмирічній ґімназіальній програмі, технічні
вищі школи – на семирічній програмі реальної школи [14, 256].
У 1913–1914 роках у вищих школах на українських землѐх Російської
імперії навчаласѐ 31 тисѐча осіб [10]. Близько третини студентсва
здобувала освіту в університетах, п’ѐта частина – на вищих жіночих
курсах [15, 448], відповідно 15 % і 17 % – в інженерно-технічних та
комерційних інститутах. Представництво непривілейованих верств
населеннѐ у студентському складі Київського, Харківського і
Новоросійського університетів (порівнѐно із загальноросійським
контекстом) було більшим на 5–8 %. Так, у 1915 році сини дворѐн і
чиновників у Харківському університеті становили 25,4 %, духовенства –
6,9 %, селѐнства – 16,6 % [16, 90]. Частка студенток непривілейованого
походженнѐ на Вищих жіночих курсах Киюва, Харкова, Одеси станом на
1917 рік зросла до 55–57 %, у Київському комерційному інституті – до
57,7 %, а на Харківських Вищих комерційних жіночих курсах – до 72,2 %, що
було пов’ѐзано з пом’ѐкшеннѐм обмежень, характерних длѐ державного
сектора: національних, статевих, освітніх. Синхронний аналіз показую, що
тенденціѐ до демократизації студентського складу на початку ХХ століттѐ
була характерноя і длѐ підавстрійських університетів [3].
Правове становище багатонаціонального студентства в умовах
Російської імперії ускладнявалосѐ політикоя великодержавного шовінізму.
Збільшеннѐ кількості вихідців із великоросійських губерній пов’ѐзано із
секретним циркулѐром Міністерства освіти «Про посиленнѐ російського
елемента серед викладачів і студентів» (1898 р.) [13+. До початку ХХ століттѐ
українці за походженнѐм складали близько 20 % студентів підросійських
університетів (найбільше – в Харківському університеті) [20+. Українське
студентство належало до найбільш дискримінованих етногруп: за
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збереженнѐ літератури рідноя мовоя або клопотаннѐ про викладаннѐ
українознавчих дисциплін зараховували до «неблагонадійних». Водночас
попри урѐдові обмеженнѐ (3-5 %) длѐ представників іудейського
віровизнаннѐ, у 1915 році ювреї становили 33 % студентського складу
Новоросійского та 27 % – Харківського університету [16, 89]. Оскільки в цей
час понад 50 % слухачок Київських Вищих Жіночих Курсів були іудейками,
міністерство рекомендувало попечителя вжити відповідних заходів, проте
враховуячи «збитковість» різких змін контингенту, було дозволено
дотримуватисѐ 10 % норми (ѐк у Харківському технологічному інституті) [18].
Методом діахронного аналізу виѐвлено тенденція до посиленнѐ
національної дискримінації у вищій школі Галичини: ѐкщо в 1863 році
українці становили переконливу більшість серед студентів Львівського
університету, то на початку ХХ століттѐ відсоток студентів-українців знизивсѐ
майже вдвічі [12, 310+, принаймні, у матеріалах офіційної статистики [19, 36],
що призвело до ескалації міжетнічних конфліктів. Натомість у Чернівецькому
університеті найчисельніші студентські громади становили німці (424 особи),
румуни (302), українці (288), полѐки (82) [14, 304], що більш відповідало
структурі національного складу мешканців Буковини. У 1900–1914 роках
частка полѐків в університеті складала 44–49 %, українців – 27–31 %, ювреїв –
20–28 % [1, 13]. Якщо українці переважали на теологічному факультеті, що
надавав безкоштовну освіту, то ювреї – на медичному. Адже більшість
студентів-українців були дітьми селѐн, свѐщеників, службовців, натомість
серед більш заможних ювреїв переважали вихідці з торговців, службовців, а
також банкірів та підприюмців.
Права студентів Російської імперії передбачали вільний вибір
навчального закладу й окремих предметів длѐ вивченнѐ, можливість
переходу до інших вишів, право претендувати на матеріальну допомогу та
пільги (щодо зменшеннѐ плати за навчаннѐ, відбуттѐ воїнської повинності),
а післѐ успішного складаннѐ державних іспитів – на здобуттѐ права на
класний чин і державну службу. Водночас у Статутах та «Правилах»
визначалосѐ широке коло обов’ѐзків студентів, зокрема: підкорѐтисѐ
керівництву навчальних закладів, дотримуватисѐ вимог відомчих
регламентів, сумлінно ставитисѐ до навчаннѐ та виконаннѐ обов’ѐзків,
мати гарну поведінку, зберігати безшлябність, мати охайний виглѐд,
носити формений одѐг, відпрацявати на державній службі визначений
термін; не схвалявати і не піддавати критиці адміністрація і викладачів.
Про намір влади уподібнити права та обов’ѐзки студентів до курсантів
військових училищ свідчить міністерський циркулѐр «Правила віддачі честі
студентами університетів царській сім’ї, опікуну навчальної округи,
професорам», концентраціѐ інспекціюя повноважень щодо студентських
проблем, вклячно з розподілом стипендій, гуртожитків, пільг.
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На початку ХХ століттѐ було передбачено такі покараннѐ студентів:
зауваженнѐ, догана, догана із занесеннѐм до штрафної книги, арешт у
карцері (скасований у 1902 р.) тривалістя до 4 тижнів, попередженнѐ про
викляченнѐ, тимчасове викляченнѐ із ВНЗ на 1–3 роки із правом
поновленнѐ, остаточне викляченнѐ, відданнѐ в солдати. З одного боку,
молодь вдаваласѐ до радикальних форм боротьби за власні права
(вклячно з хімічними обструкціѐми, посѐганнѐм на життѐ царѐ та
високопосадовців), з іншого – урѐд віддавав перевагу жорстким
репресивно-каральним засобам. Через поширеність волелябних настроїв
сучасники часто порівнявали студентство із Запорізької Січчя. Щоб
упокорити молодь, російський урѐд дозволив інспекторам здійснявати
екзекуції і карати учасників масових заворушень військовоя службоя –
згідно з «Тимчасовими правилами про студентські організації» (1901 р.) і
«Тимчасовими правилами про відбуваннѐ військової повинності
вихованцѐми вищих навчальних закладів» (1899 р.). Щороку сотні
студентів вилучалисѐ зі складу Київського університету (в 1909 р. –
720 осіб) та інших вищих шкіл *17+. Водночас у 1901 році порушеннѐ
національних прав у Львівському університеті зумовило масову сецесія
600 українських студентів до інших вищих навчальних закладів країни.
Синхроний аналіз показую, що ширшими академічними правами були
наділені студенти Австро-Угорщини, ѐкі могли обирати навчальні предмети,
керуячись власними інтересами та потребоя підготовки до складних
державних іспитів. Прикметно, що на початку ХХ століттѐ українські студенти
в умовах обох імперій віддавали перевагу яридичному факультету, що
дозволѐло обстоявати власні права і зароблѐти гроші на навчаннѐ. Виѐвлено,
що правова нерівність студентства державних і недержавних вищих шкіл
обумовляваласѐ різним яридичним статусом цих закладів, адже випускники
останніх не мали прав на працевлаштуваннѐ та чин. До найвразливіших
категорій належало жіноцтво, позбавлене станових і професійних прав, ѐке
потерпало від невизначеності державного курсу щодо вищої жіночої освіти.
Так, хоча Харківський університет у 1907 році вирізнѐвсѐ найбільшоя в імперії
кількістя вільнослухачок – 450 жінок, проте в 1908 році через реакційну
урѐдову політику їх кількість вдвічі зменшиласѐ. За законом 1911 року жінкам
було дозволено складати іспити в державних університетських комісіѐх, а
посвідченнѐ про закінченнѐ Вищих жіночих курсів прирівнѐно до
університетських дипломів. Якщо на початку ХХ століттѐ частка жінок
коливаласѐ в межах 10 % студентського складу Львівського та Чернівецького
університів *14+, то на підросійській Україні жіноцтво віддавало перевагу
вищим жіночим курсам.
Щодо реалізації права соціального захисту, то охопленість різними
видами пільг у різних ВНЗ становила від 1/5 до 1/10 контингенту вищих шкіл
Російської імперії. Оскільки державні стипендії надавалисѐ тільки особам
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христиѐнського віросповіданнѐ, не поміченим у «протиправній поведінці», це
часто спонукало студентів до зміни релігійної приналежності та
громадѐнської позиції. Хоча на базі кожного закладу існували товариства
допомоги нужденним вихованцѐм, проте їх діѐльність переважно полѐгала у
сприѐнні дешевому харчування, працевлаштування, надання кредитів. У
1906 році студенти домоглисѐ успіхів у захисті права на шляб, дозвіл на ѐкий
надававсѐ керівництвом університету. Невлаштованість особистого життѐ,
хронічне недоїданнѐ, житлові проблеми, економічна скрута, політичні
переслідуваннѐ були причинами девіантної поведінки, частих хвороб і
суїдиців у студентському середовищі. Натомість в Австро-Угорщині питаннѐм
соціального захисту опікувалисѐ загальновишівські студентські товариства. На
підставі свідоцтва про бідність 33–46 % сумлінних студентів звільнѐлисѐ від
плати за навчаннѐ повністя чи наполовину *1+. У студентських гуртожитках
діѐли їдальні з дешевим харчуваннѐм.
Аналіз джерел показую обмеженість особистих та громадѐнських прав
студентської молоді в Російській імперії, переслідуваннѐ проѐвів
громадѐнського активізму, колективних заходів (зібрань, гуртожитків,
поданнѐ спільних заѐв). Утвердження правосуб’юктності студентів мали б
сприѐти органи студентського самоврѐдуваннѐ, проте сфера їх компетенції у
вищій школі Російської імперії була надто вузькоя. Унаслідок урѐдових
заборон та утисків діѐльність студентських землѐцтв і товариств не мала
стабільного характеру. Хоча студентству вдалосѐ домогтисѐ тимчасово
зміцненнѐ власного статусу під час револяції 1905–1907 років (скасуваннѐ
низки обмежень щодо вступників та легалізації діѐльності самодіѐльних
студентських організацій), проте в 1908 році ці новації було скасовано
урѐдом. Натомість студентські товариства Галичини й Буковини,
найчисельнішими з ѐких були «Товариство Братньої допомоги студентів
Львівського університету», «Український Студентський Сояз», «Січ», «Сояз»,
польська «Читальнѐ Академічна», юврейське «Товариство ригорозантів»,
німецькі бурші, вирізнѐлисѐ соціальним активізмом [7, 116–164; 9, 205–214].
Провідними напрѐмами їх роботи були освітнѐ й самоосвітнѐ, наукова,
культурно-просвітницька, громадсько-політична, фізкультурно-оздоровча,
доброчинна, видавнича. Численні з’їзди українських студентів вищих шкіл
Австрії у Львові, участь у міжнародних студентських вічах, конгресах, членство
в товариствах засвідчуять тенденція до консолідації молодіжного руху в
національному і світовому вимірах.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, на початку ХХ століттѐ правовий статус учасників педагогічного
процесу у вищій школі на території України зазнав подальшого розвитку.
Виокремлено низку обов’ѐзків викладача, актуальних длѐ професорськовикладацького корпусу Російської та Австрійської імперій: наѐвність
професійної кваліфікації та наукового ступенѐ; забезпеченнѐ належного
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науково-методичного рівнѐ викладаннѐ, підготовка наукових праць,
керівництво дисертаційними дослідженнѐми здобувачів; постійне
професійне самовдосконаленнѐ; усвідомленнѐ високої суспільної місії
вченого, активна участь у життюдіѐльності вищого навчального закладу,
залученнѐ до розробленнѐ стратегії розвитку вищої освіти; реалізаціѐ
просвітницької функції серед населеннѐ. Узагальнено комплекс прав,
характерних длѐ викладачів навчальних закладів на території України:
академічних (свободи викладаннѐ й наукової творчості), корпоративних
(участь у колегіальних зібраннѐх та дорадчих засіданнѐх), громадѐнських і
політичних (обирати та бути обраними до органів державної влади,
установ місцевого самоврѐдуваннѐ), право соціального захисту (достатній
життювий рівень, гідна оплата праці, пенсійне забезпеченнѐ).
Доведено, що стабілізаціѐ правосуб’юктності учасників педагогічного
процесу в підросійській вищій школі України унеможливляваласѐ
відсутністя Конституції, цензуроя посібників, навчальних курсів і
дисертацій, пильним наглѐдом поліції тощо. Через уповільненість
інституційного розвитку органів студентського самоврѐдуваннѐ в
підросійських
університетах порівнѐно з підавстрійськими, студенти
Галичини й Буковини вирізнѐласѐ більшоя організованістя та
корпоративноя солідарністя в посиленні власної правосуб’юктності, захисті
академічних та корпоративних прав, громадѐнських і політичних свобод.
Подальшого дослідженнѐ потребуять питаннѐ організації взаюмодії
українських викладачів і студентів в умовах імперського та ювропейського
просторів.
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РЕЗЮМЕ
Корж-Усенко Лариса. Права и обѐзанности участников педагогического
процесса в высшей школе: ракурс ретроспективы.
В разведке предпринѐта попытка раскрытиѐ социально-правового статуса и
престижности труда научно-педагогических кадров, рѐд привилегий, которые
предоставлѐлись преподавателѐм высшей школы в условиѐх Российской и АвстроВенгерской империй. Выѐснен уровень материального и социального обеспечениѐ,
национальные,
социальные
и
гендерные
особенности
профессорскопреподавательского состава. Осуществлен полиаспектный анализ студенческого
контингента, охарактеризовано правое положение воспитанников высших учебных
заведений. Проанализирована реализациѐ участниками педагогического процесса в
высшей школе Украины в начале ХХ века рѐда академических, корпоративных,
гражданских и политических прав, права социальной защиты.
Ключевые слова: преподаватели высшей школы, научно-педагогические
кадры, профессорско-преподавательский состав, студенты, права и обѐзанности,
университет, высшее учебное заведение.

SUMMARY
Korzh-Usenko Larysa. Rights and duties of the participants of the pedagogical
process in higher school: perspective of retrospective.
The article reveals the development of the legal status of participants of the
pedagogical process in the higher school on the territory of Ukraine at the beginning of the
XX century. A number of duties of the teacher of higher school, relevant for the teaching staff
of the Russian and Austrian empires are distinguished, in particular: to have the
corresponding scientific degree and professional qualification; to realize the high social
mission of the scientist, to be the leader of the national (state) policy in the field of higher
education, to take an active part in the life of the higher education institution and to be
involved in the development of a strategy for the development of higher education; to
provide the appropriate scientific and methodological level of teaching, to prepare articles,
monographs, reviews, to conduct the guidance of dissertations of the applicants of scientific
degrees; to care about professional self-improvement (foreign internships, conferences, work
in scientific societies); to carry out an educational function among the population.
The complex of rights, inherent for teachers of education institutions on the territory of
Ukraine, is generalized, namely: academic (in the sense of the implementation of the freedom of
teaching and scientific creativity), corporate (participation in meetings of collegial and advisory
bodies), civil and political (freedom of speech and conscience, protection of own honor and
dignity, the right to choose and be elected to bodies of state power and local government), the
right of social protection (for decent wages, pension provision and sufficient life level).
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It is proved that the stabilization of the legal personality of the teachers of the Russian
Empire at the beginning of the XX century was not made possible by the strict censorship of
teaching aids, the verification of “political trustworthiness” of the content of training courses
and dissertations, vigilant police surveillance, etc.
The list of duties and opportunities for students to realize academic, corporate, civil
and political rights, social protection rights, peculiarities of emancipation processes in the
student environment, successes and failures of youth in overcoming social, national, gender
discrimination in the conditions of the Russian and Austrian empires are found out. The
significance of positive and negative motivation for strengthening the legal status of student
youth and ensuring versatile personality development are revealed.
Key words: teachers of higher school, scientific-pedagogical staff, faculty, students,
rights and duties, university, higher education institution.
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Постановка проблеми. Останнім часом у зв’ѐзку з поступовим
входженнѐм України до ювропростору спостерігаютьсѐ жвавий інтерес до
вивченнѐ іноземних мов. Українці прагнуть гідно представити своя країну
на міжнародній політичній, економічній, науковій арені, налагодити
інтернаціональні зв’ѐзки та пізнати світ. Важливим елементом у цьому
процесі стаю знаннѐ іноземних мов, зокрема англійської. Проте,
ураховуячи використаннѐ в середній та вищій школах застарілих методів
навчаннѐ й незадовільної матеріально-технічної бази, відсутності мотивації
в педагогів до самоосвіти, у більшості випадків спостерігаюмо низький
рівень іншомовної компетенції в учнів та студентів. Тому згідно з Указом
Президента України від 23.06.2013 № 344/2013 «Про Національну
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стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» на
сьогоднішній день актуальним залишаютьсѐ підвищеннѐ доступності
ѐкісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного
сталого розвитку суспільства, економіки; забезпеченнѐ особистісного
розвитку лядини згідно з її індивідуальними здібностѐми, потребами на
основі навчаннѐ протѐгом життѐ *5+. Тож, перебуваячи в умовах постійного
наукового пошуку, прагнучи вдосконалити набутий позитивний досвід та
досѐгти клячову мету Національної стратегії, українські науковці все
частіше й частіше апеляять до здобутків світової педагогіки, роблѐть
спроби асимілявати їх до реалій сучасної освіти.
Непересічноя постаття на світовій педагогічній арені ю Вільѐм Герд
Кілпатрик (William Heard Kilpatrick) (1871–1965) – американський теоретик і
практик, автор узагальненої концепції методу проектів у навчанні, про
ѐкого довгий час було досить побіжно відомо вітчизнѐному освітньому
загалу. Зверненнѐ до досвіду та наукових напрацявань В. Г. Кілпатрика в
контексті нашого дослідженнѐ ю цілком логічним і важливим, адже
уможливляю повнішу реалізація потужної демократичної ідеології вченого
в новітньому українському педагогічному процесі.
Аналіз актуальних досліджень. Зверненнѐ до ідей В. Г. Кілпатрика у
вітчизнѐній педагогіці зафіксовано в різні роки у критичних працѐх Б. Єсипова,
М. Кларіна, З. Малькової (біографічні відомості, головні наукові доробки та
ідеї); С. Моложавого, А. Пінкевича, М. Чехова (експлікаціѐ та популѐризаціѐ
досвіду В. Г. Кілпатрика); Г. Ващенка, Л. Гончарова, Н. Крупської, С. Русової,
В. Сухомлинського, Я. Чепіги (опис та інтерпретаціѐ окремих ідей
американського освітнього діѐча); М. Бойченко, І. Єрмакова, Т. Капеляшної,
М. Чепіль (втіленнѐ ідей В. Г. Кілпатрика в зарубіжних освітніх системах);
М. Елькіна, Л. Киселиці, Л. Кондратової, Т. Кручиніної, О. Онопріюнко
(теоретичні засади методу проектів у дошкільних, позашкільних закладах та
середній школі); М. Бухаркіної, В. Нищети, Є. Полат, О. Цимбал, Л. Чеховської
(використаннѐ проектної методики у вивченні іноземних мов, української та
зарубіжної літератури в середній школі); О. Пюхоти, С. Сисоювої (з’ѐсуваннѐ
ситуації щодо проектного навчаннѐ у вищих навчальних закладах) та ін. Між
тим, аналіз зазначених та багатьох інших науково-педагогічних розвідок
указую на фрагментарність застосуваннѐ педагогічної спадщини
В. Г. Кілпатрика в медичній освіті, зокрема під час викладаннѐ таких
нефахових дисциплін, ѐк «Іноземна мова» (І курс) та «Іноземна мова за
професійним спрѐмуваннѐм» (ІІ курс).
Мета статті – висвітленнѐ педагогічних ідей представника
американської педагогічної думки кінцѐ ХІХ – початку ХХ ст. В. Г. Кілпатрика
длѐ їх використаннѐ на занѐттѐх з іноземних мов у медичному університеті.
Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети застосовано такі
методи: метод системно-структурного аналізу та синтезу педагогічних
190

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 7 (71)

поглѐдів американського освітѐнина длѐ побудови цілісного уѐвленнѐ про
їх зміст і функціональні зв’ѐзки; метод спостереженнѐ та узагальненнѐ
інформації – длѐ представленнѐ даних про апробація ідей В. Г. Кілпатрика
на занѐттѐх з іноземних мов у медичному університеті.
Виклад основного матеріалу. У дослідженні увагу зосереджено на
трьох фундаментальних працѐх В. Г. Кілпатрика ‒ «Метод проектів.
Використаннѐ цілеспрѐмованої дії в навчально-виховному процесі» (1918) *7+,
«Основи методу» (1925) *3; 6+ та «Вихованнѐ в умовах цивілізаційних
змін» (1926) *2+, де логічно і вичерпно представлено провідні педагогічні ідеї
американського просвітника, ѐкі актуальні й сьогодні. Тож, на нашу думку, їх
доцільно застосувати у процесі викладаннѐ іноземних мов у медичному
університеті.
Оскільки в межах одніюї статті неможливо відобразити абсолятно всі
педагогічні ідеї В. Г. Кілпатрика, виокремимо клячові постулати, ѐкі
рекомендуюмо враховувати й використовувати на занѐттѐх з іноземних мов
длѐ медичних та фармацевтичних спеціальностей:
1) Філософіѐ освіти. Длѐ В. Г. Кілпатрика лядина ніколи не була
машиноя, ѐкоя постійно керуять та маніпуляять, а навпаки –
індивідуумом, істотоя, ѐка маю наміри, бажаннѐ, сподіваннѐ *8, 153+. Адже
лядина будь-ѐкого віку, ѐка за своюя природоя ю складноя системоя,
реагую по-різному на стимуляячі умови, тому навчаннѐ повинне їх
ураховувати; під час вибору реакцій на ті чи інші умови та
запам’ѐтовуваннѐ найкорисніших, з метоя їхнього перетвореннѐ на звичку
або важливий і постійний елемент характеру, велику роль відіграю
розумова спрѐмованість лядини *6, 7+.
В. Г. Кілпатрик був прибічником популѐрного з часів Г. Галілеѐ
експериментального мисленнѐ (tested thought) – застосуваннѐ основних
принципів, ѐвищ сучасної науки до життювої практики. Тому перевірка
теорії за допомогоя спостереженнѐ і практики ю невід’юмноя частиноя
процесу накопиченнѐ вірогідних знань. Вивченнѐ сучасного життѐ
(сучасного длѐ В.Г. Кілпатрика. – А.К.) розкриваю три головні тенденції, що
випливаять з експериментального мисленнѐ, – мінливість світоглѐду,
індустріалізаціѐ та демократіѐ *2, 14, 16–18, 20]. Тому, беручи за основу
експериментальне мисленнѐ, ляди повинні створити таку освітня систему,
ѐка б співіснувала з фактом безперервного розвитку змін. Інакше
небезпека загрожую всій цивілізації *2, 38+.
2) Специфіка методу навчаннѐ. Метод повинен бути найкоротшим
та найлегшим шлѐхом досѐгненнѐ цілей у викладанні та навчанні. На думку
В. Г. Кілпатрика, метод у вузькому розумінні відрізнѐютьсѐ від методу в
широкому розумінні: у першому випадку потрібно враховувати, що метод
сфокусовано тільки на одному абстрактному, часом нереальному ѐвищі,
частині цілого навчально-виховного процесу, що не може існувати окремо,
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у другому – брати до уваги, що ізольованих ѐвищ у світі не існую, все
пов’ѐзане та нерозривне *3, 11–13].
3) Формула «С – Р» та її зв’ѐзок із навчаннѐм. Учений розглѐдав
формулу «С – Р», де «С(тимул)» – це подразник або фактор (умова), а
«Р(еакціѐ)» – відповідний рефлекс. Навчаннѐ – це набуттѐ нових
рефлекторних зв’ѐзків або заміна старих. Зв’ѐзок посиляютьсѐ тоді, коли
співвідношеннѐ між «С» та «Р» зміняютьсѐ в такому напрѐмі, що «Р»
відповідаю «С», і це відбуваютьсѐ максимально швидко й точно. Зворотний
процес свідчить про послабленнѐ зв’ѐзку. Умовний рефлекс ю
найпростішим видом звички, а за допомогоя суми таких рефлексів
відбуваютьсѐ навчаннѐ та вихованнѐ *3, 15, 19, 25, 28].
В. Г. Кілпатрик засуджував метод примусу та «підсолодженнѐ»
Дж. Дьяї. На його думку, це призводило до роздвоюннѐ особистості та
інших небезпечних наслідків: частої різкої зміни настроя учнѐ,
переважаннѐ особистих інтересів над суспільними тощо. Він також уточнив
постулат «Навчаннѐ – це життѐ, а не тільки підготовка до нього»: навчаннѐ
та вихованнѐ, що складаятьсѐ зі збагаченнѐ досвіду та росту контроля над
досвідом, ю корективом, виправленнѐм, удосконаленнѐм життѐ. Новий
досвід ю корисним длѐ учнѐ, ѐкщо він: навчаю спостерігати, бачити та вміти
(нові враженнѐ та знаннѐ); розвиваю життюву настанову та оцінки (нові
інтереси, правила, норми); зміцняю контрольні здібності (зіставленнѐ,
критичне оціняваннѐ, відбір). Тож навчаннѐ – це процес безперервного
розвитку досвіду учнѐ щодо його організації та вдосконаленнѐ *3, 65, 68,
69+. Якщо розглѐдати навчаннѐ ѐк елемент поведінки, тоді отримуюмо таке
визначеннѐ: це цілеспрѐмоване зусиллѐ з метоя набуттѐ певних
необхідних способів поведінки. Навчаннѐ маю ґрунтуватисѐ на психології,
тобто викладач повинен вивчати та знати особливості своїх учнів *3, 91, 99].
4) Цілеспрѐмована діѐ та інтерес. Цілеспрѐмованість або інтерес –
це розумова настанова на досѐгненнѐ певної цілі або діѐ. Тому можемо
вважати: цілеспрѐмована діѐ = інтерес, що ю природним та юдиним
базисом длѐ зусиллѐ. Особистість, ѐка ю сукупністя зв’ѐзків формули «С –
Р», проѐвлѐютьсѐ в тому, що лядина засвідчую своя присутність там, де їй
цікаво. Особистість завжди активна, цѐ активність приносить справжня
задоволеність, а бездіѐльність – найвищу незадоволеність. Ототожненнѐ
особистості з процесом будь-ѐкого виду праці – це інтерес. Інтерес буваю
двох видів: прѐмий – що безпосередньо пов’ѐзаний із певним ѐвищем,
предметом – та опосередкований – що проѐвлѐютьсѐ, наприклад, у
колективній співпраці, конструктивній творчості і може з часом перерости у
прѐмий інтерес. Длѐ успішного розвитку інтересу викладачеві необхідно
дотримуватисѐ таких умов: підбирати та проводити роботу так, щоб вона
викликала стійкий інтерес у учнів; дати змогу учнѐм усвідомити, що така
робота збагачую їх новими знаннѐми, уміннѐми та навичками; робота маю
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приносити задоволеннѐ та успіх. Тому метоя педагогіки ю вихованнѐ
цільної, величної особистості, ѐка знаходить інтерес та щастѐ не тільки в
піклуванні про себе, а й про інших, тобто потрібно пробудити в учневі
бажаннѐ до певної діѐльності і спрѐмовувати його сили та цілі на активне
виконаннѐ різноманітних завдань *3, 33–34, 60, 64, 69, 71].
Цілеспрѐмована діѐ – це діѐ, спрѐмована на досѐгненнѐ певної мети.
Усвідомлена мета визначаю кожен крок у роботі; проѐсняю причинний
зв’ѐзок між усіма рухами та частинами роботи; ю критеріюм длѐ оцінки дій
та мобілізую зусиллѐ на виконаннѐ роботи. Цілеспрѐмована діѐ маю такі
етапи, ѐкі учень маю виконувати самостійно: формуваннѐ цілі, ѐка
направлѐю та веде учнѐ впродовж усього процесу, плануваннѐ роботи (у
напрѐмі досѐгненнѐ мети), виконаннѐ (відповідно до плану та мети),
оцінка (згідно з метоя учень постійно контроляю й оціняю виконаннѐ
певних дій та кінцевий результат) – такий закінчений навчальний акт
породжую задоволеннѐ та інтерес. Адже самостійна практика – юдиний
шлѐх навчаннѐ длѐ нової педагогіки *3, 70–72].
5) Компоненти навчаннѐ. Важливим компонентом у навчанні ю
свідомість, роль ѐкої зводитьсѐ до такого: надійно і точно пов’ѐзувати різні
рефлекси з відповідними стимулами, щоб поюднати їх із цілѐми навчаннѐ;
аналізувати дії за ознакоя: корисні чи некорисні, тобто спрѐмовувати
навчаннѐ до вірних результатів; за допомогоя посиленої уваги
підвищувати відчуттѐ задоволеннѐ та невдоволеннѐ, тобто сприѐти успіхам
у навчанні. Також до компонентів належать: настанова та готовність.
Настанова – це розумова схильність у певний момент до певного ѐвища чи
занѐттѐ. Вона нижча, ніж готовність, та створяю длѐ досѐгненнѐ цілей
повноцінний комплекс рефлекторних зв’ѐзків. Найбільшу роль у настанові
та праці відіграю мисленнѐ. Готовність – це встановленнѐ чи відновленнѐ
рефлекторного зв’ѐзку зі стимулом *3, 98+.
6) Види навчаннѐ. Навчально-виховний процес складаютьсѐ з таких
трьох видів навчаннѐ *3, 44–45]:
І. Первинне навчаннѐ (primary learning) – виконаннѐ теми та всього,
що з неї випливаю: отриманнѐ конкретних та спеціальних знань, умінь та
навичок, наприклад, виготовленнѐ сукні, кресленнѐ тощо.
ІІ. Асоціативне навчаннѐ (associate learning) – сукупність ідей, що
виникаять у зв’ѐзку з виконаннѐм певного завданнѐ, але можуть
відволікати від первинного навчаннѐ. Наприклад, під час пошиттѐ сукні
можуть виникати думки про її праннѐ, зміну кольору, розміру тощо – усе
це ю неважливим під час процесу виготовленнѐ.
ІІІ. Супутню навчаннѐ (concomitant learning) – набуттѐ більш загальних
знань та настанов, що фіксуятьсѐ у виглѐді постійної риси характеру.
Наприклад, ставленнѐ до себе, своїх сил, викладача, друзів, навчальних
предметів; формуваннѐ загальних норм порѐдку, чистоти, охайності тощо.
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Виходѐчи із зазначеного, цілком зрозумілоя ю думка В. Г. Кілпатрика
про те, що лише навчаннѐ за допомогоя життѐ маю цінне практичне
значеннѐ *1, 262+.
7) Види навчальних цілей. За словами В. Г. Кілпатрика, існую три види
навчально-виховних цілей: безпосередні (звички, вправність, поведінка,
знаннѐ та інші особисті тренуваннѐ – усе, що характеризую дитѐче життѐ),
проміжні та віддалені (маять на меті піднѐти рівень життѐ на вищий
щабель за допомогоя тренувань та особистого успішного досвіду, ѐкий
відбуваютьсѐ тоді, коли ю необхідність; достатній длѐ того, щоб поповнити
та розширити існуячі можливості; урізноманітняю існуячий досвід). До
спільної мети належить прагненнѐ забезпечити учнѐм повне, ѐскраве й
успішне життѐ на цей момент та в майбутньому *3, 113–114].
8) Метод проектів. За В. Г. Кілпатриком, «проект» ‒ це
цілеспрѐмована діѐ, ѐка ю типовоя одиницея гідного життѐ та відбуваютьсѐ
в соціальному середовищі з обов’ѐзковим результатом *7, 320–321+. Метод
проектів – це метод плануваннѐ цілеспрѐмованої діѐльності у зв’ѐзку з
вирішеннѐм певного навчального завданнѐ в реальній життювій
обстановці. Термін «проектний» не означаю абстрагуваннѐ та віддаленнѐ
від реальної дійсності. Варто звернути увагу також на той факт, що
початкова проблема не ю проектом. Вона стаю проектом тоді, коли ю мета
та прагненнѐ її вирішити. Тож, де можлива постановка цілі, там
відбуваятьсѐ проекти. Найголовнішим у проекті ю цільова учнівська
настанова, і ѐкщо вона зникаю, навчальний процес погіршуютьсѐ. Крім того,
метод проектів маю відповідати таким двом умовам: 1) сприѐти розвиткові
сильного інтересу длѐ створеннѐ сильної розумової настанови; 2) учні
повинні розуміти мету, знати, що робити, бути впевненими в тому, що все
ж зможуть досѐгти мети і результату. Длѐ демократичного суспільства
важливим ю вихованнѐ морально здорової особистості. Тож метод проектів
служить прекрасним інструментом морального вихованнѐ, головним
завданнѐм ѐкого ю формуваннѐ характеру, а длѐ цього необхідні: уважність
(чуйність) та оріюнтуваннѐ; звичка аналізувати та оцінявати свої вчинки;
активність у виконанні своїх рішень *3, 52, 104, 106, 109–110].
9) Класифікаціѐ методу проектів. За В. Г. Кілпатриком, існуять такі
види проектів:
І. Виробничий проект – виконаннѐ певного виробничого завданнѐ,
тобто активність спрѐмовано на виготовленнѐ будь-чого – від будівництва
пісочного будиночка до робіт національного або світового масштабу. У
виробничому проекті проблема ю випадковим елементом *3, 109–10].
ІІ. Споживчий проект – відбуваютьсѐ використаннѐ будь-чого з
метоя досѐгненнѐ користі та задоволеннѐ. Наприклад, хлопчик спостерігаю
за свѐтковим феюрверком [3, 110].
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ІІІ. Проект вирішеннѐ проблем – його мета полѐгаю у вирішенні
проблеми або певних інтелектуальних труднощів. Цей тип ю похідним від
виробничого проекту, коли кожне виробниче завданнѐ супроводжуютьсѐ
складнощами, ѐкі необхідно вирішити. В основі проекту вирішеннѐ
проблем лежить сама проблема *3, 110+.
ІV. Проект спеціалізації, коли відбуваютьсѐ цілеспрѐмоване вивченнѐ
певних специфічних знань, умінь та навичок *3, 112+.
10) Переваги та недоліки методу проектів. Недоліком методу
проектів ю те, що його не завжди можна застосувати, оскільки дуже часто в
учнів відсутнѐ цілеспрѐмованість. Серед переваг методу проектів
(порівнѐно з методом завдань) В. Г. Кілпатрик виокремив такі: учень
довше, ніж звичайно, знайомитьсѐ з певними фактами, ѐвищами тощо;
зникаю ціла низка труднощів; цілеспрѐмована діѐльність створяю
сприѐтливі умови длѐ навчаннѐ *3, 110+.
У зв’ѐзку з нерелевантноя традиційноя освітоя, американський
педагог радив таке: потрібно уникати розриву навчального курсу на окремі
дисципліни, адже успіх у вивченні предметів залежить від зв’ѐзку із життѐм;
систематизація навчального матеріалу варто робити тоді, коли відбудетьсѐ
його накопиченнѐ у свідомості учнів; підручники потрібно створявати так,
щоб матеріал був не тільки длѐ запам’ѐтовуваннѐ, а й длѐ пробудженнѐ
самодіѐльності; у класних кімнатах не повинно бути багато учнів; програма
навчального курсу маю містити певні розділи (чіткі теоретичні відомості,
акцентовані на нових цілѐх вихованнѐ та навчаннѐ; кілька детально
розроблених проектів-зразків на різні теми з метоя демонструваннѐ, у ѐкому
напрѐмі та з ѐким матеріалом маю відбуватисѐ робота, з вивченнѐм
корелѐтивних результатів; список приблизних проектів зі списком джерел та
обладнаннѐ; деѐкі результати й висновки, до досѐгненнѐ ѐких потрібно
прагнути (ю допоміжним інструментом на шлѐху досѐгненнѐ власних
учнівських цілей); матеріал длѐ самостійних робіт та учнівська самоперевірка
із зазначеннѐм бажаних корелѐтивних стандартів) *3, 111–113].
В. Г. Кілпатрик не раз наголошував на таких чинниках: потрібно
практикувати те, що викликаю бажаннѐ вивчити; не варто запам’ѐтовувати
все, що ю на практиці, а лише те, що приводить до розуміннѐ; потрібно
створявати певні ситуації длѐ тренувань бажаних ѐкостей та умов длѐ
успіху; викладач – не авторитарний наглѐдач, а партнер, ѐкий намагаютьсѐ
створити належні умови длѐ розвитку цінних ѐкостей; зв’ѐзок старого та
нового навчального матеріалу, їхню порівнѐннѐ; навчаннѐ ніколи не буваю
одностороннім; в основі навчаннѐ маять бути асоціації (ѐкщо під час
досвіду одразу відбуваятьсѐ дві ситуації, то думка про одну викликаю спогад
про іншу). Навчатисѐ – означаю з більшоя продуктивністя розуміти, ѐк себе
по-новому поводити. Метоя освіти ю продовженнѐ та збагаченнѐ життювого
процесу шлѐхом покрашеннѐ думки та дії. Освіта повинна бути стратегічноя
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опороя і творцем нової цивілізації, у ѐкій мисленнѐ йде попереду та показую
вірний шлѐх *2, 64–67, 71, 78, 86–87].
Аналізуячи досвід В. Г. Кілпатрика, В. ван Тіль зазначав, що длѐ
американського педагога важливоя була віра в можливості учнѐ, особливо
коли ці можливості плекаять умілі та чуйні викладачі. Тож сприйнѐти
педагогічні ідеї В. Г. Кілпатрика та розуміннѐ певних ситуацій означаю
усвідомити величезний внесок ученого в освіту епохи, ѐка випустила з полѐ
зору важливість постаті учнѐ, його цілей та можливостей *9, 57+.
Говорѐчи про апробація педагогічних ідей В. Г. Кілпатрика,
констатуюмо, що згідно з освітньоя стратегіюя Запорізького державного
медичного університету про впровадженнѐ новітніх методів навчаннѐ, на
кафедрі іноземних мов відбуваютьсѐ поступове застосуваннѐ вищезазначених
клячових постулатів американського вченого, зокрема методу проектів.
Нами було запропоновано додати в робочі програми дисциплін
«Іноземна мова» (І курс) та «Іноземна мова за професійним
спрѐмуваннѐм» (ІІ курс) напрѐму «Медицина» та напрѐму «Фармаціѐ»
такий вид самостійної роботи студентів (далі – СРС), ѐк виконаннѐ проектів
з теми модулѐ. Указані навчальні дисципліни складаятьсѐ з двох модулів,
отже, студенти маять змогу виконати принаймні два проекти – один у
І семестрі, інший – у ІІ семестрі.
Далі опишемо досвід виконаннѐ проекту на занѐтті з іноземної мови
на прикладі одніюї з груп першого курсу напрѐму «Медицина», де
викладала автор ціюї статті.
Роботу над проектом було організовано в кілька етапів. На першому
етапі роботи викладач повідомила про СРС, коротко розповіла про метод
проектів, відповідно до робочої програми запропонувала теми длѐ
самостійного опрацяваннѐ. У своя чергу, студенти, спираячись на
презентація викладача, на початку роботи обрали загальну тему проекту
(«Medical Education in English-Speaking Countries» та обов’ѐзкове
застосуваннѐ граматики під час виконаннѐ проекту  Present Simple,
Continuous & Perfect Tenses (Active and Passive), англомовну країну,
зробили розподіл на 4 міні-групи по 4 студенти, де кожен мав виконувати
свої певні обов’ѐзки та розробили план подальшої роботи над своїми
проектами стосовно вищої медичної освіти в англомовних країнах.
Що стосуютьсѐ роботи студентів у міні-групах, то розподіл обов’ѐзків
було здійснено відповідно до інтересів та вмінь. Наприклад, перший студент
здійснявав пошук інформації в друкованих та електронних джерелах,
добирав ілястрації, звукові файли; другий розроблѐв опитувальник длѐ
оціняваннѐ проекту іншими, спілкувавсѐ за допомогоя соціальних мереж зі
студентами медичних університетів обраної англомовної країни, допомагав
третьому та четвертому студентам робити презентація у програмі PowerPoint
та роздатковий матеріал за допомогоя програми Publisher; третій студент
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аналізував знайдену інформація, обирав кращі ідеї та створявав
мультимедійну презентація; четвертий студент також використовував
знайдену інформація, створяячи публікація  буклет, що було
продемонстровано на четвертому етапі проекту.
На другому етапі починавсѐ пошук інформації. Учасники проекту
шукали інформація в Інтернеті та в бібліотеці, підбирали ілястрації,
складали анкету длѐ оціняваннѐ проекту, спілкувалисѐ з одноліткамиіноземцѐми з теми проекту.
Під час третього етапу студенти ще раз обговорявали план
проекту, опрацьовували знайдену інформація, з урахуваннѐм вказаного
граматичного матеріалу писали статті длѐ мультимедійної презентації та
буклету, працявали в групі та індивідуально, створявали публікація за
допомогоя програми Publisher, презентація у програмі PowerPoint.
Наприкінці проекту (рекомендуюмо використовувати останню
аудиторне занѐттѐ семестру)  четвертому етапі  учасники представили
своя презентація, публікація, обговорили результати своїх проектів
іноземноя мовоя та заповнили розроблені кожноя групоя анкети длѐ
оціняваннѐ проекту (Project Questionnaire). Відбувсѐ вибір проектупереможцѐ за результатами студентського та викладацького голосуваннѐ.
Переможців було нагороджено грамотами та додатковими балами до
підсумкового модульного контроля.
Викладач виконував роль порадника, наставника протѐгом усіх
етапів проекту(ів), ураховуячи педагогічні ідеї В. Г. Кілпатрика. Длѐ
об’юктивного викладацького оціняваннѐ проектів було запрошено
завідувача кафедри та завідувача секції іноземних мов.
Виконані студентські проекти розміщено длѐ ознайомленнѐ в розділі
«Демонстраційні матеріали» на електронній сторінці кафедри на порталі
університету http://ftp.zsmu.zp.ua.
Отже, на нашу думку, упродовж проекту ѐк виду самостійної роботи
відбуваютьсѐ ѐкісне формуваннѐ у студентів комунікативної культури за
допомогоя максимального зануреннѐ в іншомовне середовище. Під час
цього студент треную всі види мовленнювої діѐльності: читаннѐ автентичних
текстів; аудіяваннѐ – переглѐд документальних і художніх фільмів,
передач, прослуховуваннѐ радіоновин; письмо – написаннѐ статті,
оформленнѐ результатів роботи; говоріннѐ – усне оприлядненнѐ та
обговореннѐ результатів проекту *4, 496+. Крім того, студент розвиваю
компетентності, набуті в середній школі: логічно обґрунтовую своя думку;
переконую; аргументую; досѐгаю взаюморозуміннѐ; формуляю власну
позиція; співпрацяю на результат, спілкуячись іноземноя мовоя; оціняю
навчальні досѐгненнѐ; організовую свій час і навчаннѐ; маю внутрішня
мотивація та впевнений в успішному завершенні проекту тощо.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
оскільки сьогодні, у ХХІ ст., в українській освіті клячовим завданнѐм ю
вихованнѐ й формуваннѐ самостійної та творчої особистості – лядини
нового поколіннѐ, ѐка могла б неупереджено пов’ѐзувати теорія з
практикоя та за допомогоя отриманих умінь, знань і навичок щоразу
впевнено досѐгала мети, то самобутні педагогічні ідеї В. Г. Кілпатрика ю
саме тим інструментом, за допомогоя ѐкого викладач зможе заохотити
учнѐ (студента) до пізнаннѐ свого предмету. Варто зазначити, що
педагогічна спадщина американського просвітника набуваю особливої
актуальності в медичній освіті, зокрема у викладанні ѐк фахових, так і не
фахових дисциплін, до ѐких відносимо іноземні мови. Адже одніюя з
клячових ідей В. Г. Кілпатрика ю метод проектів – спосіб досѐгненнѐ
дидактичної мети шлѐхом детальної розробки проблеми, ѐка маю
завершитисѐ практичним результатом, оформленим відповідним чином [4,
494]. Тож В. Г. Кілпатрик був унікально обдарованим просвітником, ѐкий
зробив вагомий внесок у світову педагогіку, а метод проектів на довгі роки
став одним із головних засобів навчаннѐ на різних освітніх рівнѐх.
Перспективами подальших наукових розвідок стане вивченнѐ
досвіду практичного застосуваннѐ педагогічних ідей В. Г. Кілпатрика в
системі вищої медичної освіти – під час викладаннѐ фахових дисциплін,
його всебічний аналіз.
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РЕЗЮМЕ
Куличенко Алла. Использование педагогических идей У. Х. Килпатрика в
преподавании иностранных ѐзыков в медицинском университете.
В статье сосредоточено внимание на трех фундаментальных трудах
У. Х. Килпатрика – «Метод проектов. Применение целевой установки в
педагогическом процессе» (1918), «Основы метода» (1925) и «Воспитание в условиѐх
менѐящейсѐ цивилизации» (1926). В результате анализа педагогических идей
выделены следуящие клячевые постулаты, которые рекомендуетсѐ учитывать и
использовать на занѐтиѐх по иностранным ѐзыкам длѐ медицинских и
фармацевтических специальностей: философиѐ образованиѐ; специфика метода
обучениѐ; формула «Стимул – Реакциѐ» и ее свѐзь с обучением; целенаправленное
действие и интерес; классификациѐ обучениѐ; компоненты обучениѐ; виды учебных
целей; метод проектов; классификациѐ метода проектов; преимущества и
недостатки метода проектов.
Ключевые слова: педагогические идеи, У. Х. Килпатрик, метод проектов,
классификациѐ проектов, преподавание, иностранные ѐзыки, рекомендации,
медицинский университет.

SUMMARY
Kulichenko Alla. The use of W. H. Kilpatrick’s pedagogical ideas in teaching foreign
languages at the medical university.
Today the key task is to educate and form an independent creative character ‒ a new
generation person who is able to link theory with practice in a proper way and to achieve
different goals with the help of acquired knowledge. Thus, W. H. Kilpatrick’s pedagogical
ideas are these that will help a teacher to encourage a student to follow his/her subject.
Besides, it should be noted that the American educator’s pedagogical heritage has a great
value for medical education ‒ in teaching both professional and non-professional disciplines.
It is of particular importance for foreign languages at the medical university.
The paper aims to reveal W. H. Kilpatrick’s pedagogical ideas and their use during
foreign languages lessons at the medical university. In this research, the author deals with
the system-structural analysis and synthesis of W. H. Kilpatrick’s pedagogical ideas ‒ to form
a holistic view of their content and functional relationships, and observation method ‒ to
present the approbation data of W. H. Kilpatrick’s views during foreign languages classes at
the medical university. The article focuses on three W. H. Kilpatrick’s fundamental works ‒
“The Project Method. The Use of the Purposeful Act in the Educative Process” (1918),
“Foundations of Method. Informal Talks on Teaching” (1925) and “Education for a Changing
Civilization” (1926). Having analyzed American scholar’s pedagogical works, the author
outlines the following important postulates that recommends taking into account and using:
education philosophy; teaching method, its peculiarities; formula “Stimulus – Reaction” and
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its connection with training; purposeful act and interest; сlassification of learning; learning
components; types of initial goals; the project method; classification of the project method;
advantages and disadvantages of the project method. Moreover, the article provides
information about approbation of the above-noted pedagogical ideas in teaching foreign
languages at the medical university. As for the future research, it will be the study of the
practical use of W. H. Kilpatrick’s pedagogical ideas in the system of higher medical
education – in the process of students’ professional training.
All in all, W. H. Kilpatrick was a talented educator who made a significant
contribution to world pedagogy, and the project method became one of the main means in
education at different levels.
Keywords: pedagogical ideas, W. H. Kilpatrick, project method, project classification,
teaching, foreign languages, recommendations, medical university.
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ПРИЙОМИ АКТИВІЗАЦІЇ УВАГИ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСАХ
У статті розглѐдаютьсѐ проблема врахуваннѐ закономірностей уваги при
проектуванні мультимедійних освітніх ресурсів. Визначено виклячно важливу роль
використаннѐ мультимедійних освітніх ресурсів у процесі професійної підготовки
майбутніх фахівців видавництва і поліграфії, зважаячи на специфіку навчальних
дисциплін і вимог, що висуваятьсѐ до спеціалістів сучасної видавничо-поліграфічної
галузі. Визначено роль уваги ѐк головного чинника успішної реалізації навчальної
діѐльності й умови усвідомленого сприйнѐттѐ, застосуваннѐ і запам’ѐтовуваннѐ
студентами навчального матеріалу. Визначено та обґрунтовано прийоми активізації
уваги при проектуванні та практичному використанні мультимедійних освітніх
ресурсів. Наведено приклади авторських ресурсів, де реалізовано визначені прийоми.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, мультимедійне освітню
середовище, увага, прийоми активізації уваги.

Постановка проблеми. Упровадженнѐ в навчальний процес вищих
навчальних закладів новітніх засобів навчаннѐ на основі інформаційнокомунікаційних технологій, виступаю одніюя з важливих умов підвищеннѐ
ѐкості підготовки майбутніх фахівців видавництва і поліграфії. Адже сучасна
видавничо-поліграфічна галузь – це високотехнологічна сфера діѐльності, і
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випускник вишу маю володіти низкоя комплексних компетентностей,
заснованих на інтегрованих знаннѐх зі спеціальних дисциплін,
обчислявальної техніки, програмуваннѐ. Реалізувати це, використовуячи
лише традиційні підходи до навчального процесу, наразі ю практично
неможливим. Відтак, постаю потреба пошуку шлѐхів подоланнѐ
невідповідності запиту ринку праці і стану підготовки майбутніх фахівців, що
можливо подолати, використовуячи в навчальному процесі мультимедійні
освітні ресурси.
Проте, лише сам факт наѐвності мультимедійних освітніх ресурсів не
ю гарантіюя забезпеченнѐ ѐкості навчаннѐ. Важливо, щоб студентам було
цікаво навчатисѐ, щоб вони свідомо засвоявали навчальний матеріал і
зосереджували своя психічну діѐльність на навчанні. Тобто, важливо, щоб
на навчальних занѐттѐх із застосуваннѐм мультимедійних освітніх ресурсів
ураховуваласѐ така форма організації свідомості, ѐк увага. Адже увага ю
одніюя з важливих умов успішного навчаннѐ студентів: сприйнѐттѐ
навчального матеріалу, його осмисленнѐ й міцне засвоюннѐ можливі лише
за умови зосередженого ставленнѐ студентів до своюї роботи.
Аналіз актуальних досліджень. Роль уваги в навчальному процесі
виступала предметом дослідженнѐ низки науковців. Сутність уваги, ѐк
психічного процесу, досліджували Ю. Дормашев, А. Луріѐ, В. Романов,
С. Рубінштейн, О. Тихомиров та ін. Роль уваги в процесі навчальної
діѐльності вивчали П. Гальперін, В. Бодрова та ін. Проблема активізації
уваги в навчальній діѐльності студентів розкривали у своїх працѐх
С. Кондратяк, М. Ірчишина, Н. Нікітіна, О. Палях та ін.
Аналіз наукових праць показав, що увага займаю особливе місце зпоміж усіх психічних процесів і станів. І немаю жодного сумніву в тому, що
увага виступаю основноя умовоя успішності будь-ѐкої інтелектуальної
діѐльності, особливо навчальної. Причому, зв’ѐзок уваги й навчальної
діѐльності двобічний, з одного боку, ѐкість навчаннѐ, рівень засвоюннѐ
навчального матеріалу залежить від уваги, з іншого, вона розвиваютьсѐ й
виховуютьсѐ у процесі навчаннѐ. Увага характеризуютьсѐ низкоя певних
особливостей, ѐкі необхідно враховувати при проведенні викладачем
навчальних занѐть, що детально досліджено науковцѐми, зокрема,
М. Добриніним.
Однак, ѐк ураховувати властивості уваги, сприѐти зосередження
студентів на навчальному матеріалі, свідомо ними засвоявати інформація за
умов використаннѐ мультимедійних освітніх ресурсів, наразі висвітлено
недостатньо.
Мета статті полѐгаю в розкритті питаннѐ проектуваннѐ й
використаннѐ мультимедійних освітніх ресурсів з урахуваннѐм
особливостей уваги, зважаячи на специфіку професійної підготовки
майбутніх фахівців видавництва й поліграфії.
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Методи, що використовувалисѐ в дослідженні: теоретичні – аналіз
психолого-педагогічної літератури, узагальненнѐ та систематизаціѐ
отриманих теоретичних даних; практичні – проектуваннѐ (длѐ створеннѐ
мультимедійних освітніх ресурсів).
Виклад основного матеріалу. Підготовка майбутніх фахівців
видавництва і поліграфії у вищому навчальному закладі маю відповідати
зростаячим вимогам галузі, ѐкій потрібні висококваліфіковані фахівці, що
володіять інтегрованими знаннѐми і вміннѐми. До найважливіших
професійних ѐкостей фахівцѐ видавництва і поліграфії належить уміннѐ
виготовлѐти ѐкісну видавничу продукція з використаннѐм широкого
арсеналу засобів і прийомів, застосовуячи сучасне програмне
забезпеченнѐ і враховуячи специфіку всього технологічного процесу.
Якнайкраще сприѐтимуть формування професійних навичок
майбутньої діѐльності студентів-поліграфістів застосуваннѐ в начальному
процесі сучасних технології, зокрема, мультимедійних освітніх ресурсів.
Використаннѐ
мультимедійних
освітніх
ресурсів
обумовлено
особливостѐми змісту навчальних дисциплін, що потребуять вкляченнѐ
значного обсѐгу достатньо різнорідної інформації: схем, графіків, технічних
рисунків, фотозображень, відео, анімації, аудіофрагментів та 3D-об’юктів.
Наприклад, дисципліна «Теоріѐ кольору» стаю більш цікавоя та
зрозумілоя длѐ студентів, коли звична розповідь викладача доповняютьсѐ
відеодемонстраціюя процесів синтезу кольору або функціонуваннѐ таких
приладів кольоровиміряваннѐ, ѐк денситометр чи спектрофотометр. А
викладаннѐ дисципліни «Основи технічної естетики та дизайну» складно
уѐвити без використаннѐ великої кількості зображень, що демонструять
дизайнерські рішеннѐ в оформленні різної поліграфічної продукції.
Засвоюннѐ матеріалу з дисциплін «Додрукарське опрацяваннѐ
інформації», «Видавнича справа і технічне редагуваннѐ» буде
ефективнішим,
із
вкляченнѐм
відеоматеріалів,
що
наочно
демонструватимуть різні види друку чи протіканнѐ видавничополіграфічних процесів, що важко засвоїти лише з опису викладача.
Використаннѐ 3D-об’юктів дозволить показати студентам об’юкти та ѐвища,
важкодоступні длѐ вивченнѐ в умовах звичайного навчального процесу.
Зокрема, 3D-моделі дозволѐять ознайомитисѐ з будовоя пристроїв ззовні
та зсередини, детально розібрати кожний елемент обладнаннѐ, дізнатисѐ
його функціональне призначеннѐ, технічні характеристики. Окрім того, всі
навчальні дисципліни, спрѐмовані на підготовку фахівців видавництва і
поліграфії, характеризуятьсѐ надзвичайно великим обсѐгом інформації,
що невпинно зростаю, відповідно до інтенсифікації науково-технічного
прогресу в сучасному світі, а мультимедійні технології надаять можливість
структуровано представити великі обсѐги інформації у зручному длѐ
сприйнѐттѐ виглѐді.
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Однак, задіѐннѐ лише технічних можливостей мультимедіа не дасть
необхідного дидактичного результату, у професійній підготовці постаю
проблема пошуку способів їх підсиленнѐ. Як зазначено у праці *1+, вища
школа стоїть на шлѐху інтенсифікації процесу навчаннѐ, що розглѐдаютьсѐ
ѐк система технологічних прийомів, ѐкі даять можливість задіѐти резервні
можливості особистості студента длѐ підвищеннѐ ефективності навчальнопізнавального процесу. І чи не головним фактором тут виступаю активізаціѐ
уваги студентів. Адже увага, не будучи самостійним психічним процесом і
властивістя особистості, ю неодмінним компонентом будь-ѐкої практичної
діѐльності, засобом вираженнѐ інтересу, спрѐмованості особистості.
Увага ю важливоя основоя протіканнѐ всіх психічних процесів,
задіѐних у навчальній діѐльності, оскільки сприйманнѐ, пам’ѐть, мисленнѐ
носѐть вибірковий та направлений характер. Увага – це психофізіологічний
процес, стан, що характеризую динамічні особливості пізнавальних
процесів *2+. Саме увага обумовляю вибірковість та усвідомленість
сприйнѐттѐ, застосуваннѐ і запам’ѐтовуваннѐ повідомлень, що поступаять
із зовнішнього світу, та успішну реалізація будь-ѐкого виду діѐльності.
У навчальній діѐльності увага відіграю суттюву роль: регуляю та
контроляю діѐльність, забезпечую відбір значимих длѐ навчаннѐ збудників
та ігноруваннѐ несуттювих, другорѐдних; утримую діѐльність до досѐгненнѐ
поставлених цілей. Якість уваги залежить від індивідуальних особливостей
лядини, змісту навчального матеріалу, об’юму інформаційного
повідомленнѐ, умов реалізації навчальної діѐльності.
У мультимедійних освітніх ресурсах важливо створити умови длѐ
активізації уваги в засвоюнні знань, особливо при віддаленому навчанні,
коли викладач не маю змоги особисто контролявати цей процес. Цьому
значноя міроя сприѐтиме характер проектуваннѐ мультимедійного
контенту за умов урахуваннѐ особливостей уваги.
Увага буваю мимовільноя, довільноя й післѐдовільноя. Мимовільна
увага – це зосередженнѐ на об’юкті в силу його певних особливостей. При
сприйнѐтті навчального матеріалу студенти не прикладатимуть значних
зусиль, ѐкщо застосувати певних прийомів при оформленні мультимедійних
освітніх ресурсів *1; 2; 3; 4+.
Різноманітність форм представлення навчального матеріалу.
Одноманітність завжди швидко викликаю втому, тому необхідно
урізноманітнявати сприйманнѐ навчального матеріалу. Застосуваннѐ
мультимедійних ресурсів ѐкнайкраще може реалізувати це положеннѐ,
оскільки технологіѐ мультимедіа передбачаю можливість представлѐти
контент різними способами, залучаячи різні сенсорні системи. Викладач
може не тільки розповідати навчальний матеріал, а й виносити певні
положеннѐ на екран, демонструвати зображеннѐ, відео, вклячати
звуковий супровід, відтак, студент конспектую на слух, переписую з екрану,
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зарисовую схеми чи заповняю таблиці, самостійно шукаю відповіді на
запитаннѐ післѐ переглѐду відео.
Зміна дії подразника мимовільно привертає увагу. Мультимедійні
технології ѐкнайповніше можуть реалізувати цей прийом за рахунок
застосуваннѐ анімації та різних анімаційних ефектів (миготіннѐ, тремтіннѐ,
пересуваннѐ тощо). Так, при проведенні лекційних занѐть можна
використовувати мультимедійні презентації, у ѐких передбачити анімаційні
переходи між окремими слайдами, щоб привертати увагу студентів у ході
розповіді викладача. Також, можна спроектувати контент так, щоб
поступово виділѐлись (кольором, підкресленнѐм, обведеннѐм тощо)
потрібні елементи, привертаячи увагу до найголовнішого (рис. 1).

Рис. 1. Приклад фрагменту ресурсу
Варто пам’ѐтати, що довга тривалість анімаційних ефектів може
роздратовувати, набридати, втомлявати зір, тому анімаціѐ чим коротша,
тим ефективніша.
Інтенсивність подразника. Будь-ѐкий сильний подразник (різкий
звук, ѐскраве світло) привертаю увагу лядини. Особливу роль у
приверненні уваги граю контраст подразників. Розповідаячи навчальний
матеріал, викладач може підвищити, сповільнити темп мови, змінити
інтонація і цим викликати мимовільну увагу до важливої частини
матеріалу. При створенні мультимедійних освітніх ресурсів важливо
виважено підходити до оформленнѐ, правильно підбирати колірну гамму,
схему композиційної побудови, ураховувати принципи та елементи
дизайну, акцентуячи найголовніше у представленому матеріалі. Можна
задіѐти звукові ефекти при перегортанні слайдів, виділеннѐ кольором чи
композиційно окремих фрагментів матеріалу, на ѐких важливо загострити
увагу студентів (рис. 2).
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Рис. 2. Приклад фрагменту ресурсу
Зосередженню уваги сприяє новизна подразника. Застосуваннѐ
нових прийомів у поданні навчального матеріалу, відхід від усталених і
звичних форм, нестандартні кроки здатні «пробудити» увагу, зосередити
на розповіді викладача.

Рис. 3. Приклад фрагменту ресурсу
Емоційність контенту. Предмети, що викликаять у процесі
пізнаннѐ ѐскравий емоційний тон, зумовляять мимовільне зосередженнѐ
уваги. Тому длѐ виділеннѐ головного в навчальному матеріалі потрібно
використовувати гармонійні кольори, приюмні звукові ефекти, мелодії,
зображеннѐ, що можуть спонукати виникненнѐ різного спектру емоцій, від
подиву до захопленнѐ (рис. 4).
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.
Рис. 4. Приклад фрагменту ресурсу
Велике значення в привертанні уваги мають інтелектуальні,
естетичні і моральні відчуття. Предмет, що викликаю в лядини
здивуваннѐ, враженнѐ, на тривалий час привертаю увагу. Відтак, при поданні
навчального матеріалу доцільно застосовувати ѐкісні, високохудожні,
естетичні ілястрації, що викликатимуть у студентів певний естетичний відгук,
направлѐтимуть мисленнюву діѐльність на глибоке усвідомленнѐ предмету
вивченнѐ. Наприклад, при викладанні дисципліни «Основи технічної естетики
і дизайну» навчальноя програмоя передбачено засвоюннѐ принципів і
прийомів композиційного оформленнѐ різних видів видань, відтак, при
створенні мультимедійних освітніх ресурсів доцільно наводити найкращі
зразки поліграфічної продукції (рис. 5).

Рис. 5. Приклад фрагменту ресурсу
Пробудженнѐ моральних відчуттів можливе з використаннѐм длѐ
демонстрації таких зразків поліграфічної продукції, що обов’ѐзково
віднайдуть відгук у студентів. Так, при розглѐді теми «Плакат» в
електронному посібнику можна навести велику кількість прикладів
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вітчизнѐних плакатів, ѐкі не лише допоможуть розкрити питаннѐ занѐттѐ й
наочно підкріпити текстовий матеріал, а й побічно продемонструять
студентам красу і велич Батьківщини, пробудѐть лябов до рідної мови,
спонукатимуть до турботи про земля (рис. 6).

Рис. 6. Приклад фрагменту ресурсу
Інтерес. Одніюя з важливих причин тривалої мимовільної уваги
виступаю інтерес. Безпосереднѐ зацікавленість тим, що відбуваютьсѐ,
пов’ѐзана з відчуттѐми. Сильний інтерес робить відповідні сигнали
домінуячими, гальмуячи при цьому дія побічних подразників, ѐкі не
перебуваять у сфері інтересів лядини, тому контент маю бути цікавим, а не
сухим і одноманітним. Щоб викликати інтерес студентів і привернути їх увагу
до навчального матеріалу, доцільно наводити оригінальні приклади, факти,
іляструвати розповідь захопливими ілястраціѐми. Наприклад, на вступному
лекційному занѐтті «Композиціѐ, рисунок, перспектива», щоб зацікавити
студентів новоя навчальноя дисципліноя, було продемонстровано
приклади застосуваннѐ творів видатних художників у різних видах графічного
дизайну (рекламі, плакаті, дизайні етикетки і упаковки) (рис. 7).

Рис. 7. Приклад фрагменту ресурсу
207

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 7 (71)

Викликати інтерес студентів до теми, що буде розглѐдатисѐ, можна
завдѐки використання незвичних, ѐскравих, неординарних засобів. Це
можна реалізувати за рахунок подачі цікавого історичного факту, цікавої
інформації щодо тематики даного занѐттѐ, прикладів з літератури, науки
тощо, застосувавши влучну цитату, ѐскраве зображеннѐ чи захопливе
відео (рис. 8).

Рис. 8. Приклад фрагменту ресурсу
Навчаннѐ – це працѐ, недопустимо будувати навчальний процес
лише на мимовільній увазі, виклячно важливого значеннѐ набуваю
довільна увага. Довільна увага – це свідоме регуляваннѐ зосередженнѐ на
об’юкті, кероване вимогами діѐльності [5]. При довільній увазі
зосередженнѐ відбуваютьсѐ на тому, що необхідно робити: засвоявати
навчальний матеріал, виконувати завданнѐ, розв’ѐзувати задачі тощо.
Довільній увазі властива активність та вольові зусиллѐ.
Особам, ѐкі навчаятьсѐ, часто приходитьсѐ зосереджуватисѐ не на
тому, що цікаве і приюмне, а на тому, що потрібно робити. Довільна увага
потребую вольових зусиль, що переживаятьсѐ ѐк напруженнѐ, мобілізаціѐ
сил на вирішеннѐ поставленої задачі. Вольові зусиллѐ необхідні, щоб
зосередитисѐ на об’юкті пізнаннѐ й діѐльності, не відволікатисѐ і не
помилѐтисѐ. Студенти під час навчально-виховного процесу самостійно
активізуять своя довільну увагу, бо ставлѐть за мету бути уважними та
докладати зусиль зберігати увагу протѐгом тривалого часу. Потрібно
виробити у студента поѐву довільної уваги без мети та без зусиль, а це
можливо завдѐки усвідомлення ним важливості навчального процесу [6].
При організації контенту мультимедійних освітніх ресурсів необхідно
сприѐти довільному зосередження на навчальному матеріалі. Цьому
допоможуть дотриманнѐ певних правил.
Практична діяльність тих, хто навчається. Зосередженнѐ уваги
на розумових діѐх полегшуютьсѐ, ѐкщо в пізнаннѐ вклячена практична
діѐльність. Важливо надати студентам можливість під час занѐть активно
працявати: не лише слухати і конспектувати лекційний матеріал, а й
читати, робити схематичні зарисовки, проводити спостереженнѐ,
самостійно вирішувати завданнѐ. У мультимедійних освітніх ресурсах ціюї
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умови
легко
дотримуватисѐ,
оскільки
мультимедіа
дозволѐю
різноманітними засобами представлѐти матеріал та надавати можливість
активно оперувати поданим контентом: зупинѐти переглѐд, повертатисѐ чи
переходити до потрібного місцѐ.
Психічний стан тих, хто навчається. Важливоя умовоя
підтримки довільної уваги ю психічний стан лядини. Втомленій лядині
набагато важче зосереджуватисѐ, ніж бадьорій та активній. Відповідне
оформленнѐ мультимедійних освітніх ресурсів, з урахуваннѐм
ергономічних та психологічних показників, покликане максимізувати
позитивні психічні стани особи, ѐка навчаютьсѐ, підвищити її самопочуттѐ,
активність, настрій та знизити втому при реалізації навчаннѐ із
застосуваннѐм інформаційно-комунікаційних технологій.
Уникнення сторонніх подразників. Емоційне збудженнѐ, викликане
сторонніми длѐ виконаннѐ навчальної роботи причинами, значно
послабляю довільну увагу. У зв’ѐзку з цим, при оформленні
мультимедійних освітніх ресурсів варто акцентувати навчальний матеріал,
а не використовувати елементи прикрашуваннѐ, уникати емоційної
надлишковості, виконаннѐ сторонніх дій.
Усвідомлене зосередженнѐ на певних повідомленнѐх потребую
значних вольових зусиль і втомляю через 20 хв. Проте, ѐкщо навчальний
матеріал цікавий, захопляю особу, ѐка навчаютьсѐ, вона втѐгуютьсѐ в
діѐльність, у неї зберігаютьсѐ цілеспрѐмованість, знижуютьсѐ втома,
напруженнѐ. Це ознаки післѐдовільної уваги – найбільшо ефективної і
тривалої в навчальній діѐльності.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, ефективність використаннѐ сучасних освітніх технологій у процесі
професійної підготовки майбутніх фахівців значним чином залежить від
ѐкості створяваних ресурсів. Важливоя умовоя ю врахуваннѐ
закономірностей уваги ѐк головного фактору забезпеченнѐ вибірковості та
усвідомленості сприйнѐттѐ, застосуваннѐ й запам’ѐтовуваннѐ навчального
матеріалу. При організації контенту мультимедійних освітніх ресурсів
необхідно сприѐти зосередження на навчальному матеріалі та дотримуватисѐ низки прийомів: різноманітність форм представленнѐ навчального
матеріалу; зміна дії подразника; інтенсивність подразника; новизна
подразника; емоційність контенту; інтелектуальні, естетичні і моральні
відчуттѐ; інтерес; практична діѐльність тих, хто навчаютьсѐ; позитивний
психічний стан тих, хто навчаютьсѐ; уникненнѐ сторонніх подразників.
Перспективи подальших наукових розвідок полѐгаять у вивченні
теоретичних та методичних засад створеннѐ всіх компонентів освітнього
середовища професійної підготовки майбутніх фахівців видавництва і
поліграфії у вищих навчальних закладах.
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РЕЗЮМЕ
Лобода Светлана, Войцех Велскоп, Денисенко Светлана. Приемы активизации
вниманиѐ в мультимедийных образовательных ресурсах.
В статье рассматриваетсѐ проблема учета закономерностей вниманиѐ при
проектировании мультимедийных образовательных ресурсов. Определена
исклячительно важнаѐ роль использованиѐ мультимедийных образовательных
ресурсов в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов
издательства и полиграфии, учитываѐ специфику учебных дисциплин и требований,
предъѐвлѐемых к специалистам современной издательско-полиграфической
отрасли. Определена роль вниманиѐ как главного фактора успешной реализации
учебной деѐтельности и условиѐ осознанного восприѐтиѐ, применениѐ и
запоминаниѐ студентами учебного материала. Выведены и обоснованы приемы
активизации вниманиѐ при проектировании и практическом использовании
мультимедийных образовательных ресурсов. Приведены примеры авторских
ресурсов, где реализованы описанные приемы.
Ключевые
слова:
информационно-коммуникационные
технологии,
мультимедийнаѐ образовательнаѐ среда, внимание, приемы активизации вниманиѐ.
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SUMMARY
Loboda Svetlana, Welskop Wojciech, Denisenko Svetlana. Techniques of attention
activation іn a multimedia educational resources.
In the article the problem of consideration of the laws of attention when designing
multimedia educational resources is highlighted. The importance of using multimedia
educational resources in the process of professional training of the future specialists of
publishing and printing is determined. The specifics of educational disciplines and
requirements for specialists of the modern publishing and printing industry are described.
The modern publishing and printing industry is a high-tech sphere of activity, and a graduate
of the university must have a number of complex competences based on integrated
knowledge of special disciplines, computer science, programming.
The most important professional qualities of a specialist in publishing and printing
include the ability to produce quality publishing products using a wide arsenal of tools and
techniques, using modern software and taking into account the specifics of the entire
technological process. The best way to develop professional skills of the future activity of
students is to apply modern technologies, in particular, multimedia educational resources.
The use of multimedia educational resources is due to the peculiarities of the content
of the disciplines that require inclusion of a considerable amount of heterogeneous
information: diagrams, graphs, technical drawings, photographs, videos, animations,
audiofragments and 3D objects.
The article describes the role of attention, as the main factor in the successful
implementation of educational activities and the conditions of conscious perception, application
and memorization of learning material. In multimedia educational resources it is important to
create the conditions for activation of attention. The methods of intensifying attention at
designing and practical use of multimedia educational resources are determined and
substantiated. The following factors are important for activating spontaneous attention: variety
of presentation forms of educational material; change of the effect of the stimulus; intensity of
stimulus; focusing on the novelty of the stimulus; emotionality of the content; intellectual,
aesthetic and moral feelings; interest. Also important are the following points: practical activity
of students; mental state of students; avoiding third-party stimuli. The article gives examples of
author’s resources, where certain methods of attention activation are implemented.
Key words: information-communication technologies, multimedia educational
environment, attention, methods of activation of attention.
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РОЛЬ ГОЛОВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ В РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
У статті розкрито вплив Головного педагогічного інституту на розвиток
ідей педагогічної майстерності вчителѐ, схарактеризовано особливості науковопедагогічної діѐльності професорів інституту; творчого внеску окремих викладачів у
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процес науково-теоретичного пошуку професіограми вчителѐ-майстра та
впровадженнѐ педагогічної техніки в процес педагогічної підготовки майбутнього
вчителѐ. У дослідженні використовувалисѐ такі методи: пошуково-бібліографічний;
хронологічний; просопографічний (описаннѐ біографій і професійної діѐльності
професорів); метод порівнѐльно-історичного аналізу; ретроспективний логікосистемний аналіз; історико-структурного узагальненнѐ, прогностичний.
Ключові слова: професори інституту, вчені-педагоги, закордонне
стажуваннѐ, лекторська майстерність, мистецтво викладаннѐ, методична
підготовка, педагогічна техніка, педагогічні уміннѐ.

Постановка проблеми. У період поступового переходу на
загальноювропейські стандарти в системі вищої освіти України відбуваятьсѐ
процеси модернізації, спрѐмовані на збереженнѐ її стабільності, фундаментальності та інноваційності розвитку. Але інтеграціѐ в загальноювропейську
систему професійної освіти не передбачаю механічного копіяваннѐ
зарубіжних зразків. У зв’ѐзку з цим одніюя з актуальних проблем сучасності ю
забезпеченнѐ історичної спадкоюмності поколінь, збереженнѐ традиційних
цінностей, розвиток національної культури, вихованнѐ дбайливого ставленнѐ
до історичної та культурної спадщини нашого минулого.
На початку ХІХ століттѐ, коли Російська монархіѐ почала вносити
зміни в систему державного управліннѐ, лібералізуячи освіту,
Міністерством народної освіти був прийнѐтий «Статут навчальних закладів
підвідомчих університетам» (1804 р.), ѐкий проголошував ідея створеннѐ
вчительських або педагогічних інститутів у системі діѐльності університетів.
Відповідно до університетської реформи 1804 р. у Російський імперії
були відкриті «Трирічні педагогічні інститути при університетах». В таких
університетах навчаннѐ здійснявалосѐ кращими професорами, студенти
вивчали предмети психолого-педагогічного циклу, здійсняваласѐ
практична підготовка. Завдѐки багатопрофільності випускники післѐ
закінченнѐ навчального курсу мали право викладати декілька предметів.
Упродовж 1804–1837 рр. при Московському, Харківському, Казанському,
Дерптському і Київському університетах були відкриті «Трирічні педагогічні
інститути», що готували фахівців з педагогіки.
Аналіз актуальних досліджень. Перші праці, у ѐких досліджуваласѐ
історіѐ професійно-педагогічної освіти, датуятьсѐ кінцем XIX – початком XX ст.
(Д. Багалюй,
М. Демков,
К. Єльницький,
В. Каллаш,
П. Каптерюв,
С. Рождественський,
К. Ушинський,
Г. Фальборк,
В. Чарнолуський,
Л. Петражицький, М. Пирогов та інші. Сучасні дослідники з історії педагогіки
(Н. Дем’ѐненко, О. Дубасеняк, Г. Корнетов, О. Лавріненко, М. Левківський,
О. Піскунов та інші) вивчаять загальнопедагогічну підготовку вчителѐ в
закладах вищої педагогічної освіти ѐк педагогічну проблему.
Так, Н. Дем’ѐненко звертаю увагу на той факт, що особливістя
становленнѐ педагогічних інститутів Російської Імперії було формуваннѐ
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основ професійно-педагогічної підготовки, зокрема теоретичної і практичної.
Через окремі курси з дидактики, теорії вихованнѐ, теорії та історії педагогіки
формувавсѐ цикл педагогічних дисциплін, що мав виклячно авторське
спрѐмуваннѐ. Як підкресляю науковець, в університетських педагогічних
інститутах були започатковані й на певному рівні реалізовані найважливіші
принципи педагогічної підготовки: практична спрѐмованість, теоретична
зумовленість, системність і науковість *3+.
Метою наукової розвідки ю обґрунтуваннѐ педагогічних поглѐдів з
підвищеннѐ педагогічної майстерності вчителів і виѐвленнѐ провідних
напрѐмів викладацької діѐльності професорів Головного педагогічного
інституту. У статті використовувалисѐ такі методи дослідженнѐ: пошуковобібліографічний; хронологічний; просопографічний (описаннѐ біографій і
професійної діѐльності професорів); метод порівнѐльно-історичного
аналізу; ретроспективний логіко-системний аналіз; історико-структурного
узагальненнѐ, прогностичний.
Виклад основного матеріалу. Першим спеціальним педагогічним
закладом, ѐкий забезпечував професійно-педагогічну підготовку майбутніх
учителів Росії на початку XIX ст. став Санкт-Петербурзький педагогічний
інститут (1804 р.), що був створений на базі вчительської семінарії й мав
статус вищого педагогічного навчального закладу. Саме цей інститут з 1808
р. виступив ініціатором підготовки викладачів з числа своїх найкращих
студентів, ѐкі відрѐджувалисѐ до університетів Західної Європи з метоя
підготовки до професорського званнѐ й стали іменуватисѐ
«професорськими кандидатами».
Значний поступ у підготовці вчительських кадрів та становленні
вчителѐ-майстра здійснив Головний педагогічний інститут, що в 1816 р. був
реорганізований з педагогічного інституту та мав права університету.
Керував ним сам Міністр народної освіти. Післѐ того, ѐк Педагогічний
інститут отримав статус Головного, він став цілеспрѐмовано готувати
вчителів не лише длѐ училищ і гімназій, а й висококваліфікованих
викладачів длѐ університетів (магістрів, ад’янктів, професорів, чиновників
цивільної служби) всіюї Російської Імперії. Інститут виконував функції
навчального закладу та організаційно-педагогічного центру, ѐкий
координував професійну діѐльність усіх профільних інститутів.
Варто зазначити, що Головний педагогічний інституту мав свій Статут,
що зобов’ѐзував збирати інформація про студентів і викладачів у межах
усіюї Російської імперії з метоя забезпеченнѐ її професійними кадрами з
числа своїх найкращих випускників. Так, наприклад, одним із перших
завідувачів кафедри педагогіки Харківського університету став вихованець
Санкт-Петербурзького Головного інституту професор М. Лавровський, ѐкий
згодом став ректором Ніжинського історико-філологічного інституту кнѐзѐ
О. Безбородька.
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До складу Інституту входили історико-філологічний, яридичний і
фізико-математичний факультети. Його вихованцѐми в основному ставали
випускники гімназій і духовних семінарій. Навчаннѐ тривало шість років,
два з ѐких читавсѐ загальний длѐ всіх студентів початковий курс, що був
присвѐчений вивчення основ фундаментальних наук, за винѐтком
медичних. Упродовж двох перших курсів в Інституті відбуваласѐ предметна
підготовка – одну годину на тиждень директор, обраний з ординарних
професорів університету, зобов’ѐзаний був давати настанови «у мистецтві
викладаннѐ науки» *10].
Післѐ складаннѐ вихованцѐми іспитів учні переходили на курс
«вищих наук», отримували статус студентів і обирали длѐ продовженнѐ
навчаннѐ один з трьох факультетів: філософських і яридичних наук;
фізичних і математичних наук; історичних і словесних наук. Шостий рік
навчаннѐ (педагогічний курс) повністя присвѐчувавсѐ педагогічній
підготовці майбутніх учителів. Він передбачав вивченнѐ спеціалізованих
предметів та методик викладаннѐ дисциплін відповідного циклу.
У 1817 р. длѐ підготовки вчителів повітових і приходських училищ був
заснований 2-й розрѐд цього Інституту з чотирічним терміном навчаннѐ.
Головний педагогічний інститут був навчальним закладом закритого типу з
повним державним утриманнѐм, тобто вихованці мешкали на повному
пансіоні та зобов’ѐзані були дотримуватисѐ встановленого розпорѐдку днѐ.
Випускники, що склали іспити, повинні були відпрацявати в навчальних
закладах Міністерства освіти не менше восьми років.
Першим директором Головного педагогічного інституту був
призначений Дмитро Олександрович Кавелін (1778–1851 рр.). Великого
значеннѐ в Інституті надавали професійній підготовці майбутніх учителів,
тому в різні часи професорські посади займали відомі вчені-педагоги:
біолог, академік Ф. Брандт; фізик, академік Є. Ленц; філолог, автор
підручників зі словесності та риторики, професор Я. Толмачев; філолог,
професор М. Тализін; філолог, етнограф, академік, професор
І. Срезнювський; математик, академік М. Остроградський; відомий хімік та
педагог професор О. Воскресенський; історик М. Доброхотов; математик та
фізик І. Руммель; зоолог, професор С. Куторга; учений-педагог, автор
першого російського підручника з педагогіки О. Ободовський та інші.
Архівні джерела засвідчуять, що серед випускників Головного
педагогічного інституту були видатні вчені, педагоги, державні та
громадські діѐчі: О. Галич, М. Тализін, Д. Менделююв, І. Вишнеградський,
М. Вишнеградський, К. Краевич, І. Арсеньюв, М. Добролябов, Д. Міллер,
М. Страхов та інші.
Важливе місце в процесі підготовки майбутнього вчителѐ в Інституті
відводилосѐ ґрунтовному вивчення різноманітних наук з метоя наданнѐ
педагогу розширених знань з багатьох галузей. Студенти вивчали такі
214

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 7 (71)

предмети ѐк: математика, логіка, метафізика, філософіѐ, географіѐ,
загальна історіѐ, всесвітнѐ і російська історіѐ, хіміѐ, фізика, політична
економіѐ, комерційні науки, сільське господарство, естетика, мови
(латинська, німецька, французька), маляваннѐ та кресленнѐ,
природознавство, публічні правила, Закон Божий, яридичне право,
римська й грецька словесність.
Серед кращих викладачів інституту був педагог-науковець, психолог,
філософ, ритор, естет і перекладач – професор Олександр Іванович Галич
(Говоров) (1783–1848 рр.), ѐкий народивсѐ в м. Трубчевськ, Брѐнської
області в сім’ї дѐка. У 1808 р., післѐ закінченнѐ Санкт-Петербурзького
педагогічного інституту, О. Галича відрѐдили на стажуваннѐ до Німеччини.
У період перебуваннѐ в Західній Європі з 1808р. по 1813 р. він вивчав
філософія, логіку, психологія, естетику, педагогіку. Н. Гордіюнко зауважую,
що післѐ закінченнѐ навчаннѐ в Німеччині О. Галичу дозволили
продовжити закордонне перебуваннѐ в Дрездені, Галле, Лондоні, Парижі.
Біограф звертав увагу на той факт, що до поїздки за кордон, крім грецької і
латинської мов, педагог уже гарно володів німецькоя, французькоя,
італійськоя та іспанськоя мовами [3].
З 1813 р. О. Галич почав працявати в Педагогічному інституті на
посаді професора й викладав повний курс філософських дисциплін: логіку,
психологія, етику (філософія моралі), метафізику, історія філософії.
Значний вплив на мисленнюво-мовленнюву культуру його вихованців мав
підручник О. Галича «Теоріѐ красномовства» (1830 р.), ѐкий на той час
називали фундаментальноя працея з риторики і ѐкий був створений длѐ
вихованців інституту. Професійний філософ, психолог і педагог О. Галич у
зміст своюї риторики поклав психологічні, логічні та естетичні основи
словесної дії. Цей підручник відрізнѐвсѐ від інших праць з риторики того
часу своїми практичними порадами *9+.
О. Галич розглѐдав риторику ѐк теорія красномовства, називаячи її
мистецтвом мислити й говорити, що вклячаю вміннѐ впливати на слухачів,
вдало висловлявати думки за допомогоя слів і рухів. Розкриваячи
сутність ораторського мистецтва, педагог сформулявав такі вимоги до
оратора: інтелектуальні ѐкості – проникливий розум, багата і смілива уѐва,
ґрунтовні знаннѐ наук; мистецька освіта; знаннѐ мов (граматичне і
філософське); моральні ѐкості – лядѐність, душевність, міцна волѐ; фізичні
ѐкості – приваблива зовнішність, звучний голос, «міцна грудина» *3+.
Педагог підкреслявав важливість длѐ вчителѐ володіти особливим
психологічним станом та вміннѐм досконало керувати власним
психофізичним апаратом у процесі професійної діѐльності, тому що
свобода самовираженнѐ, відсутність страху, психічна рівновага педагога
сприѐю успіху в його педагогічній діѐльності. О. Галич вважав, що у
професійній діѐльності вчителѐ велика роль належить інтонації та краси
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голосу, за допомогоя ѐких можна продемонструвати той чи інший
душевний стан учнів.
До важливих складників педагогічної техніки належить уміннѐ володіти
своїм тілом. О. Галич зазначаю, що це досѐгаютьсѐ за допомогоя пластики,
виразного та лаконічного жесту, що підсиляю вплив словесної дії й підносить
процес педагогічної дії до рівнѐ мистецтва. Автор також описував мімічні та
пластичні емоційні реакції. Особливе значеннѐ він надавав поглѐду й очам,
завдѐки ѐким, на його думку, говорить душа лядини.
Спогади вихованців О. Галича свідчать про те, що студенти лябили й
поважали молодого, ерудованого, прогресивного, захопленого своюя
наукоя професора за його доброту, розум, душевний талант, веселий
характер, поважне ставленнѐ до студентів *3+.
Помітний слід у житті Головного педагогічного інституту залишив
філолог, професор, автор підручників зі словесності й красномовства Яків
Васильович Толмачов (1779–1873 рр.), ѐкий народивсѐ на Харківщині та
закінчив Харківський колегіум (1799 р.), а згодом – Київську духовну
академія (1803 р.). У Харківському колегіумі він викладав піїтику, математику, грецьку, латинську і французькі мови. На проханнѐ першого ректора
Харківського університету І. Рижського, Я. Толмачев переклав з грецької мови
підручники: «Логіка», «Метафізика», «Моральна філософіѐ» *1+.
У 1816 р. Я. Толмачев був призначений на посаду ординарного
професора кафедри російської словесності Санкт-Петербурзького
Головного педагогічного інституту й викладав майбутнім учителѐм курс
«Критичної історії творів російської словесності», «Теорія стиля і різних
видів прозаїчних творів», «Про витончене». Навчаячі студентів мистецтву
красномовства, Я. Толмачев розрізнѐв понѐттѐ словесність, красномовство
і вітійство. На його думку, словесність – це природна, звичайна здатність
висловлявати свої думки і почуттѐ голосом; красномовство – мистецтво
висловлявати думки чітко й красиво; вітійство – це здатність висловлявати
думки сильно та впливово. Педагог уважав, що здібності лядина отримую
від природи, а мистецтво набуваютьсѐ наукоя, ѐку називаять риторикоя.
Серед видатних педагогів, ѐкі працявали в Головному педагогічному
інституті, особливе місце належить ученому, автору першого російського
посібника з педагогіки, педагогу-новатору Олександру Григоровичу
Ободовському (1796–1852 рр.), ѐкий народивсѐ в м. Галичі в дворѐнський
родині. Післѐ закінченнѐ Головного педагогічного інституту (1816 р.)
О. Ободовський у числі найкращих випускників був відрѐджений на
стажуваннѐ до Європи длѐ вивченнѐ досвіду роботи педагогічних навчальних
закладів. В Англії О. Ободовський ознайомивсѐ з ланкастерськоя системоя
спільного навчаннѐ, що передбачаласѐ длѐ застосуваннѐ в російських
народних школах. У Парижі педагог звернув увагу на ігрову методику
навчаннѐ абата Готью. Найбільший вплив на формуваннѐ педагогічних
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поглѐдів О. Ободовського мав Й. Песталоцці, з ѐким він познайомивсѐ у
Швейцарії. Його педагогічні ідеї він потім розповсяджував у Росії. Післѐ
поверненнѐ до Санкт-Петербургу був призначений на посаду професора
Головного педагогічного інституту, де працявав упродовж 1829–1848 рр.
О. Ободовський володів практично всіма ювропейськими мовами, був
дивовижно енергійноя та тактовноя особистістя. Варто відзначити, що він
став одним із перших педагогів, ѐкий діюво навчав майбутніх учителів
спеціальним педагогічним уміннѐм та педагогічній техніці.
Відсутність у педагогічних закладах спеціальної педагогічної
підготовки, необхідної длѐ досѐгненнѐ майбутніми вчителѐми відповідного
рівнѐ педагогічної майстерності, недостатнѐ кількість методичних джерел з
педагогіки, бажаннѐ поділитисѐ з учителѐми своїм багаторічним
педагогічним досвідом роботи спонукали О. Ободовського написати
підручники. Учений став автором перших у Росії навчальних підручників із
педагогіки і дидактики: «Керівництво до педагогіки або науки вихованнѐ»
(1835 р.) та «Керівництво до дидактики або науки викладаннѐ» (1873 р.).
Звертаячи увагу на важливість педагогіки, ѐк науки і мистецтва,
О. Ободовський зауважував: «Педагогічне мистецтво ґрунтуютьсѐ на теорії.
Хоч досвід свідчить, що багато хто щасливо виховую, ніколи не
розмірковуячи про правила, але такий успіх або природний, або
ґрунтуютьсѐ на здоровому глузді, завдѐки ѐкому вихователі опанували
правилами спілкуваннѐ з лядьми, особливо з дітьми і керуятьсѐ ними. Хто
думаю, що теоріѐ шкодить практиці, той украй помилѐютьсѐ *8+.
Важливим до розуміннѐ педагогічної майстерності ю вимоги, ѐкі
О. Ободовський формуляю до педагога-майстра: розвинена ерудиціѐ
(досконале володіннѐ рідноя мовоя, а з іноземних – німецькоя та
французькоя); знаннѐ філософії, логіки, емпіричної психології, моралі та
естетики, географії, історії, фізики, математики; володіннѐ основами
каліграфії, маляваннѐ й музики; теоретико-педагогічна підготовка: знаннѐ
найважливіших наук длѐ педагога (антропологіѐ, психологіѐ, мораль і
загальна історіѐ), а длѐ вчителѐ – практика, точні знаннѐ того, чому він
зобов’ѐзуютьсѐ навчати інших; моральні ѐкості (лябов до професії, точність,
лагідність, терпимість, мужність, скромність і усвідомленнѐ своюї гідності);
зовнішні ѐкості (домінуваннѐ гарного товариства, уникненнѐ тісних
взаюмин з лядьми, між ѐкими паную неприѐзнь, несмак і неуцтво);
практичні вправи (викладацька працѐ в педагогічних закладах, бо власні
дослідженнѐ ю важливоя складовоя формуваннѐ готовності вчителѐ до
посади вихователѐ-вчителѐ) *6+.
Слід відзначити, що основний зміст «Керівництва до педагогіки»
О. Ободовського носив теоретичний характер, а «Керівництво до
дидактики» було оріюнтоване на педагогічну практику, у ѐкій давалисѐ
конкретні рекомендації педагогам із удосконаленнѐ їх педагогічної
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майстерності. Як свідчить аналіз педагогічних праць, науковець займавсѐ
розробкоя теоретичних засад педагогічної майстерності вчителѐ. У вступі
до «Керівництва до дидактики або науці викладаннѐ» педагог
стверджував: «Усі ланки навчаннѐ маять деѐкі загальні закони і кращий
спосіб викладаннѐ може бути підпорѐдкований твердим правилам. Тому
може бути складена теоріѐ викладаннѐ (дидактика), а прийоми, що
потрібні длѐ виконаннѐ ціюї теорії, становлѐть мистецтво викладаннѐ. Длѐ
будь-ѐкого викладаннѐ необхідне ґрунтовне знаннѐ предмета й мистецтво
викладати іншим свої знаннѐ. Тільки через вивченнѐ теорії викладаннѐ,
майбутні вчителі можуть уникнути багатьох помилок й опанувати
мистецтво викладаннѐ. Крім знаннѐ теорії потрібно багато практики» *6+.
О. Ободовський вважав, що метоя навчаннѐ ю розвиток природних
здібностей учнів, щоб вони могли продовжувати подальшу самостійну
освіту без допомоги інших. Педагог підкреслявав, що бажаннѐ вчитисѐ маю
бути мотивоване не страхом, а самим предметом. Чим більше до нього
лябові в самого вчителѐ, тим жвавіше викладаннѐ, чим більше завзѐтості
до справи виѐвлѐютьсѐ в ньому самому, тим більше старанності
проѐвлѐтиме й сам учень» *6+.
Говорѐчи про збудженнѐ інтересу вихованців до навчаннѐ,
О. Ободовський різко критикував такі примусові виховні методи, ѐк
обуреннѐ, нетерплѐчість, умисне ускладненнѐ матеріалу, насиченнѐ уроку
непотрібними промовами, лайкоя за помилки; примушуваннѐ учнів до
старанності за допомогоя обіцѐнок раніше закінчити урок, звільнити від
завданнѐ на інший день та інші *6+. На його думку, кращими засобами
мотивації до навчаннѐ ю авторитет учителѐ, відданість справі, лябов до
предмету; ґрунтовні знаннѐ предмету, прагненнѐ до вдосконаленнѐ;
спілкуваннѐ з учнѐми, радість від їхніх успіхів; забезпеченнѐ принципів
наочності й доступності в навчанні; емоційність викладаннѐ; використаннѐ
методів змаганнѐ, прикладу та зразка; поюднаннѐ індивідуальних і
колективних форм навчаннѐ *6+.
Розуміннѐ педагогіки ѐк мистецтва, де повинна бути своѐ теоріѐ, що
пропоную правила длѐ практичної діѐльності, зумовила педагога створити
підручники длѐ вчителів у виглѐді «Правил» або «Рецептів», ѐким став твір
О. Ободовського «Керівництва до дидактики або науці викладаннѐ».
Гордістя Головного педагогічного інституту був екстраординарний
академік, професор Михайло Васильович Остроградський (1801–1861 рр.),
ѐкий народивсѐ в селі Пашенівка (Пашенна) Полтавського повіту в родині
поміщика. Навчавсѐ в Харківському університеті (1816–1821 рр.). Бажаячи
продовжити свої математичні занѐттѐ, М. Остроградський у 1822 р. виїхав
до Франції, де навчавсѐ у видатних французьких учених О. Коші,
Л. Пуассона, Ж. Біне, Ж. Штурма та інших.
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У 1828 р. М. Остроградський повернувсѐ до Росії з французьким
дипломом і репутаціюя талановитого вченого. Пізніше він стаю
ординарним академіком Санкт-Петербурзької академії наук (1831 р.).
Учений брав активну участь у роботі Санкт-Петербурзької Академії наук:
читав цикли публічних лекцій, виступав на конференціѐх Академії з
публічними доповідѐми, робив відгуки на дослідженнѐ, що надсилалисѐ
до Академії. Активна наукова діѐльність продовжуваласѐ понад тридцѐть
років і за цей період не було жодного тому праць Академії, у змісті ѐких не
було б робіт видатного математика.
Вагомий внесок наукових досліджень М. Остроградського длѐ світової
спільноти був відзначений присвоюннѐм низки почесних звань: член
Американської Академії наук (1834 р.), член Туринської академії (1841 р.),
член Римської Академії Линчей (1853 р.), член-кореспондент Паризької
академії *7+. З перших днів перебуваннѐ вченого в Санкт-Петербурзі, почаласѐ
його плідна педагогічна діѐльність у вищих навчальних закладах міста.
Значноя подіюя длѐ Головного педагогічного інституту стало запрошеннѐ
М. Остроградського в 1832 р. на посаду професора математики й механіки.
Як свідчать проаналізовані нами джерела, професор досконало володів
ораторськоя майстерністя, викладав лекції просто і доступно. Якщо в
процесі викладаннѐ складного матеріалу М. Остроградський спостерігав, що
навчальний матеріал малодоступний длѐ сприйманнѐ студентами, професор
миттюво пропонував інший доказ, використовуячи метод імпровізації.
Лекції М. Остроградського мали великий успіх у вихованців, професор
постійно їх удосконалявав, наповнявав зміст новими доказами, більш
принциповими ідеѐми, знайомив із останніми досѐгненнѐми математичної
науки, також заохочував до занѐть талановитих учнів. З метоя покращеннѐ
професійної підготовки майбутніх учителів М. Остроградський написав низку
підручників з математики. Саме тому його вихованці отримували ґрунтовну
наукову й педагогічну підготовку і багато ѐких пізніше стали видатними
вченими: І. Вишнеградський, М. Петров, Д. Журавський, Д. Мендюлююв та інші.
Основне завданнѐ освіти педагог убачав у тому, аби розвивати в майбутніх
учителів здатність аналізувати, спостерігати, самостійно мислити.
М. Остроградський писав, що вчитель повинен слідкувати за
інтелектуальним, духовним і фізичним розвитком учнѐ, допомагати йому
пізнати самого себе, щоб він знав, ѐкі вимоги може пред’ѐвити до себе, до
своїх розумових, фізичних і моральних здібностей *6+.
Висловляячи думки про педагогічну майстерність учителѐ М. Остроградський зазначав: «Гарний учитель породжую гарних учнів». Намагаячись
покращити педагогічну підготовку майбутніх учителів, М. Остроградський
опублікував методичну праця «Роздуми про викладаннѐ» *7].
У «Роздумах про вихованнѐ» (1860 р.), написаних спільно з
французьким математиком А. Блумом, М. Остроградський критикую
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систему освіти того часу й відзначаю необхідність історизму в навчанні, де
одним із суттювих методів ю вивченнѐ життѐ видатних лядей, що принесли
користь науці та мистецтву. На думку педагога, цей метод допомагаю
заохочувати увагу учнів й розвиваю їхня загальну культуру, що ю складовоя
педагогічної майстерності.
Упродовж усього життѐ М. Остроградський не зупинѐв педагогічну
діѐльність і виконував роль наставника вчителів. Професор був головним
спостерігачем за викладаннѐм математичних наук у навчальних закладах
Санкт-Петербургу, пропонував теми пробних лекцій длѐ осіб, ѐкі бажали
отримати посаду викладача, аналізував ці лекції й давав поради,
рецензував підручники.
Яскраву сторінку в історії розвитку Санкт-Петербурзького Головного
педагогічного інституту залишив філолог-славіст, лексикограф, палеограф,
фольклорист, етнограф, учений, педагог, методист Ізмаїл Іванович
Срезнювський (1812–1880 рр.), ѐкий народивсѐ в селищі Срезнюво
Спаського уїзду, Ярославської губернії в сім’ї професора словесності та
красномовства Демидівського училища вищих наук Івана Євсейовича
Срезнювського (1770–1820 рр.).
У 1812 р., післѐ того, ѐк батько І. Срезневського отримав посаду
професора Харківського університету, сім’ѐ переїхала до м. Харків. Будучи
чотирнадцѐтирічним янаком, І. Срезневський вступаю на етико-політичне
відділеннѐ філософського факультету Харківського університету (1826 р.).
Значний вплив на формуваннѐ педагогічних здібностей І. Срезневського мав
видатний майстер педагогічної справи – професор, ректор Харківського
університету П. Гулак-Артемовський, ѐкий володів даром слова, вишуканоя
мовоя, уміннѐм збуджувати увагу студентів. Як справжній оратор, він
захопив І. Срезневського викладаннѐм своїх предметів і став його першим
керівником у вивченні слов’ѐнської старовини [2].
У 1839 р. Міністерство освіти відрѐджаю І. Срезневського на стажуваннѐ
за кордон. Упродовж 1839–1842 рр. він подорожував по слов’ѐнських країнах
(Німеччина, Чехіѐ, Моравіѐ, Хорватіѐ, Сербіѐ, Угорщина, Галіціѐ та інші
країни), де зібрав чимало культурно-історичних та етнографічних матеріалів й
оволодів більшістя слов’ѐнських мов. Повернувшись із-за кордону до м.
Харків, І. Срезневський отримав посаду професора в Харківському
університеті (1837–1847 рр.), де й проѐвивсѐ його педагогічний талант і
відбулосѐ наукове становленнѐ вченого. Студентам імпонували ґрунтовні
наукові знаннѐ та широка ерудиціѐ професора, жвавість викладацької
манери, його вміннѐ побудувати лекції на засадах власних спостережень.
Талант І. Срезнювського високо цінував М. Костомаров, ѐкий почав
досліджувати українську словесність та історія саме під його впливом. У 1846
р. І. Срезнювський захистив докторську дисертація, за ѐку першим у Росії
отримав ступінь доктора слов’ѐно-руської філології *2+.
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Наші розвідки свідчать, що з 1847 р. починаютьсѐ СанктПетербурзький період життѐ й наукової та педагогічної творчості
І. Срезнювського, саме тоді вчений був переведений до СанктПетербурзького
університету
на
посаду
професора
кафедри
слов’ѐнознавства і пропрацявав там упродовж 1847–1880 рр.
Наукова й педагогічна кар’юра І. Срезнювського в м. Санкт-Петербурзі
була вдалоя та плідноя: він став ординарним академіком СанктПетербурзької Академії наук (1854 р.); виконував обов’ѐзки ректора СанктПетербурзького університету (1861–1863 рр.); заснував журнал «Вісті
Імператорської академії наук по відділення російської мови і
словесності» (1852 р.); упродовж 1845–1880 рр. І. Срезнювський був
обраний почесним академіком 32-х ювропейських академій.
Слід звернути увагу на те, що в 1847 р. І. Срезнювський, ѐкий був
запрошений на посаду професора історико-філологічного факультету,
виѐвив себе не лише ѐк видатний учений-лінгвіст, але і ѐк талановитий
педагог-методист, справжній сподвижник освітньої справи. Сам професор,
ѐкий викладав курс слов’ѐнської філології та методику навчаннѐ російської
мови, був майстром викладаннѐ, оратором, красномовцем. На своїх
лекціѐх він вдало жартував, цитував вірші видатних поетів, був відвертим і
щирим зі своїми вихованцѐми. Все це позитивно впливало на комунікація
між викладачем і майбутніми вчителѐми, що, у своя чергу, наповнявало
процес засвоюннѐ знань позитивними емоціѐми. На занѐттѐх із курсу
слов’ѐнської філології І. Срезнювський часто практикував прийом перевірки
лекцій, записаних студентами. На думку професора – це навчало майбутніх
учителів уміння вникати в сутність та послідовність викладу навчального
матеріалу і розумно передавати почуте *2+.
У Головному педагогічному інституті заохочувалисѐ виступи студентів
перед аудиторіюя длѐ розвитку майстерності мови. Позитивноя рисоя
методики І. Срезнювського були самостійні дослідні роботи студентів, що
виконувалисѐ протѐгом всього курсу. Ефективноя формоя стали курсові та
семестрові письмові праці зі словесності, метоя ѐких було навчити майбутніх
учителів логічно викладати свої думки, практикувалисѐ також і класні твори.
Спогади учнів свідчать про те, що професор наполѐгав на
досконалому володінні рідноя мовоя, що надзвичайно важливо длѐ
вчителѐ, тому що тільки рідноя мовоя лядина може правильно передати
іншим найтонший поштовх свого розуму і серцѐ, тільки через
посередництво рідної мови можна легко, повно й вільно сприймати та
розуміти думки інших лядей. Професор був переконаний, що робота над
удосконаленнѐм мови не повинна припинѐтисѐ протѐгом усього життѐ.
Знаннѐ рідної мови І. Срезнювський називав найважливішоя умовоя і
знарѐддѐм освіченості кожної лядини й освіченості народу загалом *3+.
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Лекції професора, ѐкий дотримувавсѐ принципів науковості
викладаннѐ, відрізнѐлисѐ оригінальністя, новизноя наукових поглѐдів та
заохочували студентів до творчої співпраці з лектором. Як зазначав
І. Срезнювський, справжнім наставником муже бути лише той, хто сам
високоосвічений, хто сам обдарований, лябить своя справу та морально
чистий *9+. Ці слова можна віднести до самого педагога, тому що від
особистості наставника, його педагогічної майстерності залежав його вплив
на вихованців. Саме завдѐки цьому І. Срезнювський зміг підготувати таких
видатних особистостей, ѐк Д. Писарюв, М. Чернишевський, М. Добролябов,
М. Сухомлинов, О. Пипін, О. Міллер, Т. Флоринський, В. Ламанський,
В. Стоянін та інших, ѐкі пізніше стали відомими академіками, професорами,
видатними педагогами та політичними діѐчами.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
викладачів Інституту об’юднували енциклопедичні наукові знаннѐ, лекторська
майстерність, володіннѐ ефективними методами викладаннѐ свого предмету,
прийомами залученнѐ студентів до науково-педагогічної діѐльності. У
Головному педагогічному інституті розвиваласѐ система методичного
забезпеченнѐ освітнього процесу, продовжувавсѐ пошук результативних
методів навчаннѐ. Багато професорів Інституту використовували різноманітні
методи навчаннѐ, що збагачували не лише пам’ѐть студентів, а й розвивали
розумові здібності, самостійність мисленнѐ та ораторське мистецтво.
Викладачі Інституту збагачували методику навчаннѐ, готували власні
навчальні підручники з різних предметів, у ѐких демонстрували методи та
прийоми навчаннѐ, риторичні правила викладаннѐ. За авторськими підручниками професорів навчалисѐ не лише студенти Інституту. Методичні підручники, розроблені викладачами, стали засобами вдосконаленнѐ педагогічної
майстерності длѐ педагогічних працівників усіюї Російської імперії.
Педагогічні поглѐди багатьох професорів Головного педагогічного
інституту часто спиралисѐ на закордонний педагогічний досвід. Їм були
відомі праці видатних ювропейських учених-педагогів, професори
перекладали їхні твори рідноя мовоя. Російські педагоги часто відвідували
педагогічні навчальні заклади Австрії, Англії, Німеччини, Італії, Франції,
Швейцарії з метоя вдосконаленнѐ навчально-виховного процесу в Інституті.
Зверненнѐ до історії підготовки вчителів у XIX ст. дозволѐю виѐвити не
лише проблеми, ѐкі ю актуальними в період сучасного реформуваннѐ вищої
школи, а й досвід їх вирішеннѐ. Вивченнѐ педагогічної спадщини професорів
Інституту сприѐю становлення професійно-особистісної позиції вчителѐ,
дозволѐю усвідомити зв’ѐзки педагогічних ѐвищ у їх цілісності і взаюмодії з
загальнокультурними процесами, зрозуміти роль науково-педагогічної
діѐльності викладачів в теорії і практиці сучасної педагогічної освіти. На
подальше дослідженнѐ заслуговую порівнѐльний аналіз досвіду викладацької
діѐльності ювропейських та українських викладачів вищої школи.
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РЕЗЮМЕ
Мильто Людмила. Роль Главного педагогического института в развитии
педагогического мастерства будущего учителѐ.
В статье даетсѐ теоретическое обоснование реального вклада Главного
педагогического института в развитие педагогического мастерства учителѐ.
Охарактеризованы особенности научно-педагогической деѐтельности профессоров
института; творческий вклад отдельных преподавателей в процесс научно-
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теоретического поиска профессиограммы учителѐ-мастера и внедрение
педагогической техники в процесс профессиональной подготовки будущего учителѐ.
В исследовании использовались следуящие методы: поисково-библиографический;
хронологический; биографический, просопографичный (описание биографий и
профессиональной деѐтельности профессоров); метод сравнительно-исторического
анализа; ретроспективный логико-системный анализ; историко-структурного
обобщениѐ, прогностический.
Ключевые слова: профессора института, ученые-педагоги, зарубежнаѐ
стажировка, лекторское мастерство, искусство преподаваниѐ, методическаѐ
подготовка, педагогическаѐ техника, педагогические умениѐ.

SUMMARY
Milto Lyudmila. The role of the Main pedagogical institute in the developing
pedagogical skills of the future teacher.
So, the genesis of pedagogical skills development should be considered taking into
account the real experience of higher education institutions activity; analysis of documents
regulating the educational process, which reveals the rights and responsibilities of the
teaching staff; the level of development of psychological and pedagogical science; concrete
contribution of the best teachers to the development of ideas of pedagogical skills.
Retrospective, logical-system analysis of the creative heritage professors allowed stating that
scientific and pedagogical activity of the professors harmoniously combined a scientist,
philosopher, artist, educator and a man with diversified knowledge. The unity of the
methodological, educational, research and general culture of the teacher provided a
successful general teacher training of the future teacher.
It should be noted that besides the brilliant professional qualities, the professors had
psychological knowledge and special professional skills that allowed them to be not only
teachers but also teacher educators. The personality traits that were inherent in most of the
professors can include pronounced tolerance, patience, the ability to sincerely rejoice at the
success of the students, the desire to help them find their own path in science and life, and
deep respect for the personality of the students. It is necessary to draw attention to the fact
that the system of teaching (expanding the content of pedagogical education, the creation of
new forms of learning, the formation of a system of methodological requirements) in the
Main Pedagogical Institute allowed to create an effective system of training of both
professional researchers and practicing teachers.
A characteristic feature of the teaching skills of the professors of the Institute was the
combination of functions of research activity with pedagogical skills. The important criteria of
teaching professors of that historical period were considered to be the depth of scientific
knowledge, the breadth of horizons and literary skills.
The appeal to the research of the scientific and pedagogical activity of the professors
of pre-revolutionary Russia makes it possible to find out the peculiarities of the development
of the pedagogical skills of the teacher of higher education at a certain historical stage, to
update the valuable scientific and pedagogical experience of modernization processes in the
system of higher education.
Key words: professors of the institute, scientists-teachers, foreign internship, lecturer’s
skill, art of teaching, methodological training, pedagogical technique, pedagogical skills.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВІДБОРУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
КАДРІВ НА ПОСАДИ ПРИВАТ-ДОЦЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТОМ
СВ. ВОЛОДИМИРА (1863-1883 рр.)
У статті висвітлено теоретико-методичні аспекти відбору науковопедагогічних кадрів на посади приват-доцентів Університетом Св. Володимира в
період 1863–1883 рр., зокрема на фізико-математичному та медичному
факультетах. Акцентовано увагу на тому, що запровадженнѐ посади приватдоцента сприѐло створення конкурентного освітнього середовища, пожвавило
наукові дослідженнѐ, модернізувало методику навчального та виховного напрѐмів.
Зазначено, що приват-доценти стали авторами та ініціаторами нових курсів і
спецкурсів, тим самим унеможлививши застійні ѐвища тривалого характеру в
консервативному значноя міроя професорському середовищі. Відмічено, що мало
місце ѐк об’юктивне, так і необ’юктивне ставленнѐ до кандидатів на приватдоцентуру під час виборів на вакантні кафедри, зокрема щодо оцінки їхнього
наукового досвіду, ѐкості пробних лекцій.
Ключові слова: фізико-математичний, медичний факультети, теоретикометодичні аспекти, приват-доценти, pro venia legendi, дисертаціѐ.

Постановка проблеми. З прийнѐттѐм у 1863 р. університетського
статуту, ѐкий значно збільшив диференціація навчальних дисциплін,
кадрова проблема в Університеті Св. Володимира в 1863–1883 рр. суттюво
загостриласѐ. Викладачів із найвищими науковими ступенѐми не вистачало
навіть у столичних університетах. Дефіциту кадрів сприѐли надзвичайно
складні й тривалі випробуваннѐ на одержаннѐ наукових ступенів, а також
недостатню матеріально-фінансове забезпеченнѐ викладачів під час
виборів на вакантні кафедри давалисѐ взнаки протиріччѐ серед членів
факультетів та вченої ради, ѐкі не завжди мали об’юктивний характер.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми, пов’ѐзані з діѐльністя
приват-доцентів в університетах України другої половини ХІХ – початку ХХ
століттѐ, висвітлявалисѐ в працѐх таких учених, ѐк А. Ю. Андрююв,
М. В. Грибовський,
І. Даценко,
О. Ю. Жукова,
О. А. Косетченкова,
С. М. Куліш, Н. М. Левицька, І. В. Піскунов, Т. О. Сидорѐкіна та інші.
Мета статті – висвітлити теоретико-методичні аспекти відбору
науково-педагогічних кадрів на посади приват-доцентів Університетом
Св. Володимира в період 1863–1883 рр., зокрема на фізикоматематичному та медичному факультетах.
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Методи
дослідження.
Під
час
наукового
дослідженнѐ
використовувалисѐ загальнонаукові (історіографічний аналіз, синтез,
абстрагуваннѐ, узагальненнѐ, порівнѐннѐ) та історико-логічний методи.
Виклад основного матеріалу. Звіт Університету Св. Володимира за
1862–1863 рр. свідчив про незаповненість кафедр потрібними науковопедагогічними кадрами. Зазначалосѐ, що ординарні професори
отримували недостатня длѐ прожитку оплату, тому вони були більше
зацікавлені у викладанні додаткових занѐть. Пропозиціѐ щодо підвищеннѐ
річної оплати ординарних професорів до 5 тис. руб., а екстраординарних
до 3,5 тис. руб. Державноя радоя була відхилена. На фізикоматематичному та медичному факультетах вакантні посади на кафедрах
заміщали претенденти, ѐкі не мали на це права, адже їхні наукові ступені
не відповідали посадам [23, с. 124–129].
Керівництво навчального закладу постійно займалосѐ пошуками
талановитих науковців, у тому числі й серед учителів гімназій, кадетських
корпусів, випускників університету зі статусом кандидата чи магістранта. Про
складність такого процесу свідчать протоколи вченої ради університету.
Наприклад, післѐ того, ѐк у 1862 р. професор кафедри зоології К. Ф. Кесслер
перейшов до Петербурзького університету, фізико-математичний факультет
вирішив запросити на тимчасову роботу учителів 1-ї Київської гімназії. Такому
рішення посприѐли рекомендації директора ціюї гімназії, магістра
О. К. Деллена, ѐкий виконував в університеті обов’ѐзки ординарного
професора. В. П. Девіюну планувалосѐ доручити викладати в університеті
загальну зоологія (по дві лекції на тиждень) з оплатоя в 200 руб. за семестр,
а позаштатному старшому вчителя К. М. Єльському – ентомологія (по одній
лекції щотижнѐ). У подальшому останній виконував обов’ѐзки секретарѐ
фізико-математичного факультету та завідував кабінетом зоології, що дало
йому можливість мати річну оплату 400 руб.
Тривалим виѐвивсѐ шлѐх М. Є. Ващенка-Захарченка від учителѐ
Київського кадетського корпусу до професора чистої математики
Університету Св. Володимира. Протѐгом 1847–1852 рр. він перебував за
кордоном (за власні кошти), відвідуячи лекції відомих математиків Європи
(О.-Л. Коші, Ж. Ліувіллѐ та інших). У 1862 р. успішно захищаю магістерську
дисертація, присвѐчену застосування символічного численнѐ до
інтегруваннѐ лінійних диференціальних рівнѐнь, і стаю магістром чистої
математики. Але професор М. А. Дѐченко вважаю, що робота не маю наукової
цінності, а її зміст носить компілѐтивний характер. Іншої думки були
професори М. І. Таліцин та І. І. Рахманінов, відзначивши глибоку обізнаність
магістранта, у праці ѐкого висвітлено 55 математичних положень *15, с. 39].
У 1866 р. М. Є. Ващенко-Захарченко захищаю докторську дисертація
«Ріманова теоріѐ функцій комплексної змінної», ѐку вважаять найкращоя
монографічноя роботоя з теорії аналітичних функцій.
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Ставши
приват-доцентом
Університету
Св. Володимира,
М. Є. Ващенко-Захарченко вів лекції з теорії ймовірностей (3,5 роки) та
теорії чисел (2,5 роки), до літа 1867 р. опублікував 6 наукових статей. Йому
вдавалосѐ поюднувати викладаннѐ математичних дисциплін із науковометодичноя роботоя (займавсѐ розробкоя проблем, пов’ѐзаних із
методикоя викладаннѐ математики в середній і вищій школах; підготував
науково-методичні рекомендації щодо вдосконаленнѐ й проведеннѐ
курсів; написав навчальні підручники з алгебраїчного аналізу, аналітичної
геометрії двох та трьох вимірів, проективної геометрії, варіаційного
численнѐ та багато інших). Його підручники вирізнѐлисѐ оригінальністя й
новизноя матеріалу, живоя та доступноя мовоя викладу. Учений також
займавсѐ перекладами наукових праць ювропейських математиків. Одним
із результатів такої роботи стало виданнѐ «Елементів» Евкліда (1880 р.) у
його перекладі із вміщеним вступом і чіткими роз’ѐсненнѐми. Отже,
обов’ѐзки М. Є. Ващенка-Захарченка, ѐкі він виконував ѐк приват-доцент,
нічим не відрізнѐлисѐ від діѐльності штатних викладачів. Тому було
логічним рішеннѐ М. А. Дѐченка запропонувати надати М. Є. ВащенкуЗахарченку посаду екстраординарного професора *22, с. 8–9; 20, с. 9–10].
М. Є. Ващенко-Захарченко і П. Є. Ромер здійснили «справжній
переворот у викладанні чистої математики на фізико-математичному
факультеті». Вони почали вводити в курс вивченнѐ математики ті розділи, що
зовсім не були відомі студентам або вивчалисѐ в стислій формі. Було
запропоновано аналітичну геометрія ѐк окремий предмет длѐ вивченнѐ. До
того ж знаннѐ англійської та французької мов давало можливість науковцѐм
ознайомитисѐ із сучасним станом математичних наук у ювропейських країнах
і використовувати ця інформація під час занѐть. У третій чверті ХІХ ст.
Університет Св. Володимира стаю найважливішим центром математичної
освіти в Російській імперії завдѐки ефективним змінам у науково-методичній
діѐльності фізико-математичного факультету.
У 1867 р П. Є. Ромер і М. Є. Ващенко-Захарченко вели 11 розділів
чистої математики, останній викладав 12 навчальних курсів, популѐризував
неевклідову геометрія *1, с. 285+. Загалом з-під пера науковцѐ вийшло
близько 6,5 тис. друкованих сторінок наукових праць і підручників,
присвѐчених дослідженнѐм у царині точних наук («Теоріѐ функцій»,
«Аналітична геометріѐ в двох і трьох вимірах», «Елементарна геометріѐ в
обсѐзі гімназійного курсу», «Алгебраїчний аналіз або вища алгебра»,
«Варіаційне численнѐ», «Проектна геометріѐ») та історії математики
(«Історичні нариси розвитку аналітичної геометрії», «Короткий історичний
нарис геометрії», «Історіѐ математики: нариси розвитку геометрії»).
Учителя гімназії В. П. Девіюну планувалосѐ доручити викладати
загальну зоологія в Університеті Св. Володимира на медичному факультеті (з
оплатоя в 200 руб. за семестр), а позаштатному старшому вчителя
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К. М. Єльському – ентомологія. Останній повинен був опікуватисѐ зоологічним кабінетом і виконувати обов’ѐзки секретарѐ фізико-математичного
факультету. Учена рада спершу не схвалила такого рішеннѐ факультету,
оскільки ні В. П. Девіюн, ні К. М. Єльський не мали наукових праць.
К. М. Єльський мав скласти присѐгу, але університет не зобов’ѐзувавсѐ
залишати його на постійну службу й не планував відрѐджати за кордон на
стажуваннѐ ѐк «професорського кандидата». Той факт, що 3 жовтнѐ 1862 р.
К. М. Єльський захистив магістерську дисертація, вплинув на рішеннѐ
залишити його викладачем зоології. Але 11 січнѐ 1864 р. К. М. Єльський був
звільнений зі служби в університеті. Длѐ такого рішеннѐ причиноя
послугувало те, що він під час літньої відпустки 1863 р. взѐв участь у
польському повстанні проти Російської імперії [19, с. 5–6].
Тому було оголошено конкурс на заміщеннѐ вакансії по кафедрі
зоології, але жодної заѐви не надійшло. Увесь 1863 р. курс зоології
студентам не читавсѐ. У кінці року факультет (через особисті зв’ѐзки
викладачів) дізнавсѐ про випускника Московського університету, магістра
М. О. Сюверцова. Він мав репутація «чудового зоолога», виконував
небезпечні завданнѐ Академії наук Росії в Середній Азії, зібрав
антропологічний матеріал длѐ міжнародного конгресу в Геттінгенському
університеті. М. О. Сюверов погодивсѐ викладати зоологія ѐк приватдоцент, але за умови, що йому буде встановлено щорічну оплату в
2 тис. руб. і передбачено одноразову допомогу длѐ полегшеннѐ переїзду
до Киюва в 650 руб. Звісно, що такі завищені вимоги університет виконати
не міг, адже навіть штатний доцент отримував 1200 руб., а гарантувати ще
800 руб. зі спецкоштів було неможливо. Тому було вирішено зайнѐтисѐ
пошуком іншої кандидатури *14, с. 11].
Через деѐкий час мова зайшла про трьох претендентів, що мали
статус кандидатів (кандидатська працѐ в цей період прирівняваласѐ до
дипломної роботи випускника університету ХХ ст.). Викладачами зоології
виѐвили бажаннѐ бути О. Паульсон, М. Степанов і М. Мельников. Правом
вибору скориставсѐ попечитель Київського навчального округу
М. І. Пирогов, рекомендувавши взѐти до Університету Св. Володимира
О. М. Паульсона. Останній 1,5 роки перебував у відрѐдженні від Академії
наук Росії, відвідуячи лекції відомих учених-зоологів Європи *4, с. 4]. 22
вереснѐ 1864 р. О. М. Паульсон став приват-доцентом за наймом, а
пізніше, з 6 листопада 1868 р., – і вчителем природничих наук у 1-й гімназії
Киюва. З 1865 р. до 1886 р. він очолявав в університеті кафедру зоології.
Час показав, що О. М. Паульсон цілком відповідав вимогам, що
ставилисѐ до особистості університетського викладача. Протѐгом 1865–
1867 рр. він читав студентам природничого й медичного відділеннѐ
зоологія, порівнѐльну анатомія, на медичному – порівнѐльну анатомія
нервової системи й органів почуттів, а також вів спецкурс «Паразити
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лядського тіла». З лятого 1867 р. деѐкий час був завідувачем порівнѐльноанатомічного кабінету *6, с. 23+. Через таку завантаженість О. М. Паульсон
лише в другій половині 1866 р. захистив у Санкт-Петербурзькому
університеті магістерську дисертація на тему «Aucreu Diplozoon paradoxun
и взглѐд на процесс слиѐниѐ и соединениѐ организмов». Хоча штатним
доцентом він став у 1869 р., але доцентську оплату одержував,
знаходѐчись у статусі приват-доцента.
У жовтні 1865 р. приват-доцентами кафедри ботаніки стали
І. Г. Борщов і Я. Я. Вальц. Перший із них закінчив у 1853 р.
Олександрійський ліцей. У 1857–1859 рр. він разом із зоологом
М. О. Сюверцовим взѐв участь в експедиції Академії наук по дослідження
басейну річки Сирдар’ї (Центральна Азіѐ). Післѐ поверненнѐ з експедиції
І. Г. Борщов їде за кордон длѐ вдосконаленнѐ знань із природничих наук,
де перебуваю (за власний рахунок) з 1859 р. до червнѐ 1861 р. Став
доктором філософії Вярцбурзького університету за праця «Материалы длѐ
ботанической географии Аралокаспийского бассейна» одержав половину
Демидівської премії Академії наук Росії. У 1865 р. йому присуджено ступінь
магістра, у 1867 р. – доктора ботаніки. У 1868 р. І. Г. Борщова призначаять
екстраординарним професором ботаніки, а через два роки – ординарним
професором кафедри *21, с. 39–40].
І. Г. Борщов читав в університеті фізіологія та анатомія рослин,
підготував курс «Фізіологіѐ рослин», надрукував 13 наукових статей.
Цікавивсѐ мікробіологіюя, вивчав водорості України. Саме І. Г. Борщов
створяю на кафедрі першу наукову школу, ѐку представлѐять альгологи
Університету Св. Володимира – Я. Вальц, П. Ришаві, І. Плутенко,
П. Мощинський, Ф. Риндовський, В. Тимофююв, В. Совинський.
Старший учитель 1-ї Київської гімназії Я. Я. Вальц, ще навчаячись в
університеті, підготував наукову роботу, присвѐчену розвитку папороті. На
думку проф. О. С. Роговича, цѐ робота за змістом виходила «низки
звичайних кандидатських розмірковувань». Успішно склавши іспити на
магістра природничої історії, Я. Я. Вальц двічі звертавсѐ до попечителѐ
Київського навчального округу Ф. Ф. Вітте з проханнѐм відрѐдити його на
стажуваннѐ закордон. Вдалосѐ йому здійснити поїздку до Фрейбургу з 30
листопада 1863 р. до червнѐ 1865 р. лише післѐ того, ѐк він став магістром
ботаніки. Стажувавсѐ у видатного міколога А. де Барі. Тут він публікую
праця «Beitrag zur Morphologie und Systematik der Gattung Vaucheria DC» –
першу в світі монографічну обробку роду Vaucheria, ѐка принесла йому
всесвітню визнаннѐ. Надзвичайні здібності й працездатність дозволили
Я. Я. Вальцу вже 18 груднѐ 1865 р. захистити докторську дисертація
«Морфологіѐ і систематика роду Vaucheria» і на посаді приват-доцента
кафедри ботаніки читати курс анатомії й фізіології рослин *13, а. 30].
У 1868 р. він обіймаю посаду екстраординарного професора по кафедрі
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ботаніки й протѐгом двох років викладаю профільну дисципліну кафедри –
морфологічну ботаніку, але в 1870 р. на посаду професора кафедри
ботаніки обираять І. Г. Борщова. Ординарним професором Я. Я. Вальц став
у Новоросійському університеті.
У 1869 р. 25-річного випускника університету В. А. Субботіна вирішено
було відправити на два роки в закордонне відрѐдженнѐ длѐ того, щоб той
ознайомивсѐ з методикоя викладаннѐ гігіюни. Захистивши докторську
дисертація «Материалы длѐ физиологии жировой ткани» (у травні 1869 р.) і
провівши дві пробні лекції (17 та 20 травнѐ), він стаю 8 липнѐ приватдоцентом кафедри гігіюни, медичної поліції, медичної географії та статистики.
З вереснѐ 1869 р. до вереснѐ 1871 р. В. А. Субботін перебував у закордонному
відрѐдженні, де займаютьсѐ науковоя роботоя (підготував 4 наукові праці,
у тому числі стаття «Фізіологічна роль алкоголя на організм вищих тварин»).
У Парижі вивчав системи опаленнѐ й вентилѐції в госпіталѐх, слухав курс
військової гігіюни, працявав у хімічній лабораторії проф. А. Вярца, ставши
одним із його уляблених учнів. Знайомивсѐ з досвідом дезінфекції клоачних
рідин у системі каналізації Парижа *12, с. 6–9, 36].
У кінці 1872 р. професор зоології О. О. Ковалевський висловив
пропозиція щодо того, щоб продовжити термін служби професорам із
25-річним стажем не з «філантропічноя метоя», а заради розвитку науки,
але вона була відхилена. Науковця навіть хотіли оголосити обструкція.
Членів ученої ради обурили слова О. О. Ковалевського про те, що нерідко
такий їхній вибір поѐснявавсѐ лише корисливістя й матеріальними
вигодами. Виступити на засіданні ради 1 груднѐ 1872 р. з обґрунтуваннѐм
своюї позиції ректор йому не дозволив. У 1873 р. О. О. Ковалевський
перейшов до Новоросійського університету на кафедру зоології та
порівнѐльної анатомії *16, с. 328–329].
Доктор медицини П. С. Фінкель більше року чекав рішеннѐ щодо
наданнѐ йому посади–приват-доцента. На його проханнѐ про прискореннѐ
такого вердикту 27 квітнѐ 1876 р. відреагував попечитель Київського
навчального округу П. О. Антонович. Він писав: «Допущение в эту среду
евреев, хотѐ бы они удовлетворѐли всем необходимым требованиѐм, ѐ
считая вредным». При цьому попечитель додав, що в Університеті
Св. Володимира «в самой научной среде еврейский элемент… могуч и
силён». Зауважимо, що ще раніше, у червні 1866 р., міністр народної освіти
граф Д. А. Толстой повідомлѐв попечителя Київського навчального округу,
кнѐзя О. П. Ширінському-Шихматову: допускати осіб юврейського
походженнѐ в університет длѐ вивченнѐ яридичних, політичних,
історичних наук небажано. Утім до медичного факультету подібної
заборони від міністерства не надходило, міністр дозволѐв вирішувати
доля таких осіб на розсуд університету *7, а. 2–5].
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Складний науково-педагогічний шлѐх пройшов і приват-доцент
М. О. Мандельштам. Спочатку він учивсѐ в Дерптському університеті, потім
перейшов до Харківського, закінчивши його в 1860 р. Чотири роки працявав
лікарем-офтальмологом у Чернігові, стажувавсѐ в Берлінському й
Гейдельберзькому університетах. У Вісбадені М. О. Мандельштам завідував
офтальмологічноя клінікоя, пропонували йому аналогічну посаду й у США,
але той відмовивсѐ. Захистивши докторську дисертація у Військово-медичній
академії Петербурга, переїхав до Киюва. Саме тут учений відчув, що таке
антисемітизм. При відкритому балотуванні 29 жовтнѐ 1868 р. на посаду
приват-доцента М. О. Мандельштама вчена рада університету не затвердила,
у закритому режимі голосували двічі. Длѐ студентів V курсу він вів
необов’ѐзковий навчальний курс офтальмології, хвороб рефракції й
акомодації, використовуячи демонстративні методи навчаннѐ. Протѐгом
1870–1872 рр. лекції длѐ слухачів IV–V курсів проводилисѐ в нього на
квартирі. За відгуками, читав їх М. О. Мандельштам блискуче й захопляяче.
З 1876 до травнѐ 1880 р. завідував очноя клінікоя університету, оскільки
колишній очільник проф. О. В. Іванов перебував у цей час на лікуванні за
кордоном
*9,
а. 4 зв.+.
Тричі
медичний
факультет
вибирав
М. О. Мандельштама на посаду екстраординарного професора, але вчена
рада не затверджувала цих рішень, хоча той і погоджувавсѐ на доцентську
оплату, що була значно меншоя, ніж професорська [5, с. 27+. Післѐ
звільненнѐ з університету М. О. Мандельштам займавсѐ приватноя
лікарськоя практикоя, за 1888–1893 рр. підготував курс «Клінічних лекцій із
офтальмології» у п’ѐти томах, обсѐгом 886 сторінок.
З початку 1877 р. тричі оголошувавсѐ кафедроя приватної патології і
терапії конкурс на заміщеннѐ вакантних посад. Усі кандидати мали
докторські дипломи, але ні один із науковців не відповідав вимогам членів
ученої ради. А претендент М. І. Соколов віддав перевагу Медикохірургічній академії.
Утім такий стан справ в Університеті Св. Володимира не задовольнѐв
міністра народної освіти Д. А. Толстого. 14 квітнѐ 1879 р. від нього
надійшли рекомендації до попечителѐ Київського навчального округу
щодо необхідності заповненнѐ вакансії *8, а. 4–9].
Відомо, що професори Ф. Ф. Мерінг, О. О. Шеффер та М. Г. Міх дали
негативну оцінку науковим працѐм Є. І. Афанасьюва. Але вона викликаю
сумніви, адже науковець мав восьмирічний досвід роботи: вів діагностику
й загальну терапія в Київському військовому госпіталі, працявав у
терапевтичній університетській клініці проф. В. Т. Покровського, ѐкий був
учнем С. П. Боткіна. Післѐ захисту докторської дисертації Є. І. Афанасьюв
став приват-доцентом кафедри спеціальної патології й терапії університету.
Разом із тим О. О. Шеффер у 1878 р. заѐвив на засіданні вченої ради, що за
наукову підготовку Є. І. Афанасьюва не можна ручатисѐ, але пробну його
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лекція назвав блискучоя та чомусь беззмістовноя. На таку критичну
оцінку Є. І. Афанасьюв дав відповідь у брошурі «Ответ гг. Шефферу, Минху и
Мерингу», де назвав її цілком необ’юктивноя й побудованоя на
інсинуаціѐх.
Навпаки,
професори
Н. А. Хржонщевський,
О. С. Шклѐревський, В. Б. Томсон вважали науковцѐ досвідченим
клініцистом, ѐкий набув у Киюві найбільшої популѐрності ѐк лікар-терапевт.
Н. А. Хржонщевський відмітив, що його пробні лекції залишили «найкращі
враженнѐ». Проф. В. Б. Томас дав високу оцінку докторській дисертації
Є. І. Афанасьюва «К физиологии мозговых ножек», написану в 1869 р. Проте
О. О. Шеффер заѐвлѐв, що її автор незнайомий із будовоя мозку, що
виглѐдало неправдоподібно, адже в Старокиївському відділенні
Кирилівської лікарні Є. І. Афанасьюв з листопада 1871 р. вів студентам (V–VI
семестри) занѐттѐ з діагностики внутрішніх хвороб (по 4 год. щотижнѐ).
Однак у вересні 1878 р. вчена рада так і не затвердила Є. І. Афанасьюва
екстраординарним професором, потім ще двічі відмовлѐла йому в посаді
завідуячого кафедри госпітальної терапії *18, с. 31–33, 103–107].
Проф. Г. М. Мінх помилѐвсѐ, коли пророчив, що Є. І. Афанасьюв закінчить
своя наукову кар’юру не почавши. Утім, той став професором і одним із
організаторів системи каналізації Киюва, Охматдиту, станції швидкої
допомоги, Бактеріологічного інституту на Байковій горі *17, а. 5 зв.+.
Складним був науково-педагогічний шлѐх приват-доцента
Петербурзької військово-медичної академії С. П. Коломніна. У 1872 р. він
став приват-доцентом кафедри теоретичної хірургії з хірургічноя
госпітальноя клінікоя в Одесі, адже міністр народної освіти не затвердив
його кандидатуру на посаду екстраординарного професора академії.
Менше ніж за два роки С. П. Коломнін став одним із авторитетніших
викладачів Університету Св. Володимира. Його лекції відвідувало багато
студентів не лише медичного, але й інших факультетів. За формоя
проведеннѐ занѐттѐ не були надто ефектними, але студентів вони
приваблявали повнотоя наукового змісту, новаторством, використаннѐм
новітніх досліджень у галузі медицини. Крім того, С. П. Коломнін був і
практикуячим хірургом, ѐкий застосовував оригінальні оперативні методи.
У лятому 1874 р. вчена рада вирішила провести його балотуваннѐ на
екстраординарного професора. Наукові праці С. П. Коломніна високо
оцінявали професори Ю. І. Мацон, В. Б. Томас, В. Т. Покровський. Утім
проф. О. П. Вальтер стверджував, що в С. П. Коломніна відзначаютьсѐ
недостатнѐ обізнаність із першоджерелами, що той не володію сучасними
методами дослідженнѐ, тому йому ще потрібно вчитисѐ. Професори
В. О. Караваюв, В. О. Бец дали несхвальну оцінку науковим працѐм
С. П. Коломніна, а перший із них навіть звинуватив його в серйозних
помилках під час одніюї з операцій. Пропозиції щодо отриманнѐ посади
екстраординарного професора надійшли до докторів медицини Л. Вейса,
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О. Гейфельдера, О. С. Яценка та С. І. Костарьова, але таке рішеннѐ
зменшувало шанси С. П. Коломніна. Через 14 місѐців створена на
медичному факультеті комісіѐ надала звіт про результати вивчених і
проаналізованих ними наукових робіт кандидатів. Професора
О. Ф. Кистѐківського обурило зволіканнѐ справи з призначеннѐм
С. П. Коломніна. Про це 24 квітнѐ 1875 р. він заѐвив В. О. Бецу,
наголосивши на тому, що не треба діѐти всупереч власній совісті.
Промовистими були слова С. П. Коломніна стосовно своюї кандидатури:
«…человек преданный науке встречает насмешки и противодействие».
15 груднѐ 1875 р. С. П. Коломнін надав до вченої ради доповідну
записку, у ѐкій звинуватив В. О. Караваюва і В. О. Беца в необ’юктивному
аналізі його праць. Але все ж таки він мав деѐкий час надія на перехід до
Казанського університету. Крім того, навесні 1876 р. прохав у міністра
народної освіти Д. А. Толстого дозволу на публікація в «Университетских
известиѐх» поѐснень: чому члени вченої ради (22 особи) не підтримали
його кандидатури. Попечитель Київського навчального округу
П. О. Антонович заборонив друкувати матеріали С. П. Коломніна в
періодичному виданні, а протокол ученої ради від 29 жовтнѐ 1875 р.
дозволив подати лише «в кратком извлечении». Необхідно відзначити, що
лекції з теоретичної хірургії з 1876 р. читав замість С. П. Коломніна доцент
О. С. Яценко. Деѐкий час студенти відмовлѐлисѐ їх відвідувати, бо були
незадоволені зміноя викладача *11, а. 2–6].
Отже, на основі вищезазначеного необхідно підкреслити, що
зростаннѐ чисельності приват-доцентів протѐгом 1860–1870-х рр.
залишалосѐ длѐ Університету Св. Володимира непростим завданнѐм.
Незначні результати спостерігалисѐ й в інституті «професорських
стипендіатів»: за 1863–1883 рр. їх налічувалосѐ 80 осіб, але лише 15 з них
стали професорами *3, с. 39+. Утім збільшеннѐ фінансуваннѐ діѐльності
приват-доцентури давало надія на те, що цей інститут матиме шанси на
подальше існуваннѐ *10, а. 50 зв+. Хоча, ѐк і раніше, на початку 1880-х рр.
частина професорів протиставлѐла доцентську посаду приват-доцентській.
Деѐкі
науковці
(П. Е. Ромер,
М. М. Шіллер,
О. В. Баранецький,
М. Ф. Хандріков) вважали, що штатна доцентура – це шлѐх до
професорської кар’юри, а званнѐ приват-доцента – «столь удобно
достижимое длѐ каждого кандидата университета» і ю менш важливим.
У листопаді 1882 р. попечитель Київського навчального округу
С. П. Голубців вирішив заспокоїти викладачів, ѐкі вбачали проблему
комплектуваннѐ науково-педагогічних кадрів на медичному факультеті у
значному «напливі» студентів і обмеженій чисельності викладацького
корпусу, повідомивши їх про те, що в новому університетському статуті
передбачено посиленнѐ ролі приват-доцентури та гонорарної
системи *2, с. 247].
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Результати
наукового пошуку засвідчили, що в Університеті Св. Володимира не
вистачало приват-доцентів на фізико-математичному та медичному
факультетах. Але все ж таки поступово інститут приват-доцентури
виправдав себе, насамперед, через те, що дійсно став джерелом
поповненнѐ професури. Більшість приват-доцентів показала своя високу
продуктивність, наукову результативність, педагогічну майстерність.
Перспективи подальших досліджень убачаюмо у вивченні
особливостей розвитку приват-доцентури протѐгом 1863–1917 рр. у
Новоросійському університеті.
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РЕЗЮМЕ
Таможская Ирина. Теоретико-методические аспекты отбора научно-педагогических
кадров на должности приват-доцентов Университетом Св. Владимира (1863–1883 рр.).
В статье освещены теоретико-методические аспекты отбора научнопедагогических кадров на должности приват-доцентов университета Св. Владимира в
период 1863–1883 гг., в частности на физико-математическом и медицинском
факультетах. Акцентировано внимание на том, что введение должности приватдоцента способствовало создания конкурентной образовательной среды, оживило
научные исследованиѐ, модернизировало методику учебного и воспитательного
направлений. Отмечено, что приват-доценты стали авторами и инициаторами новых
курсов и спецкурсов, тем самым сделав невозможным застойные ѐвлениѐ длительного
характера в консервативной в значительной мере профессорской среде. Отмечено, что
имело место как объективного, так и необъективного отношениѐ к кандидатам на
приват-доцентуру во времѐ выборов на вакантные кафедры, в частности в оценке их
научного опыта, качества пробных лекций.
Ключевые слова: физико-математический, медицинский факультеты,
теоретико-методические аспекты, приват-доценты, pro venia legendi, диссертациѐ.

SUMMARY
Tamozhska Iryna. Theoretical and methodological aspects of selecting scientific and
pedagogical staff for the private associate professors’ posts of St. Volodymyr
University (1863–1883).
When in 1863 the University Statute was approved, the problem of the staff at
St. Vladimir University in 1863–1883 significantly intensified. The extremely complex and
lengthy challenges to obtaining scientific degrees, inadequate material and financial
assistance, as well as contradictions among members of faculties and the Academic Council
during the election to the vacant departments contributed to the deficiency of scientific and
pedagogical staff with the highest scientific degrees.
During the research general scientific (historical and geographical analysis, synthesis,
abstraction, generalization, comparison) and historical-logical methods were used.
The aim of the article is to elucidate theoretical and methodological aspects of selecting
scientific and pedagogical staff for the private associate professors’ posts of St. Volodymyr
University in 1863–1883, especially at the physics-mathematics and medical faculties.
The theoretical and methodical aspects of selecting scientific and pedagogical staff
for the private associate professors’ posts of St. Volodymyr University in 1863–1883 are
elucidated in the article. The attention is brought to the focus that the introduction of the
private associate professor’s post contributed to creating competitive educational
environment, renewed research, modernized the methodology of educational and
upbringing areas. It is indicated that private associate professors have become authors and
initiators of new courses and special courses, thereby excluding stagnation phenomena of
extended character in the mostly conservative professor medium. It is noted the objective
and nonobjective attitude to the privat-associate professors took place during the election to
the vacant departments, in particular concerning the evaluation of their academic experience
and the quality of their trial lectures. It is indicated that private associate professors’
traineeship abroad for two and more years has become a tradition.
In conclusion, despite all the difficulties and problems the private associate
professors’ institute in St. Volodymyr University proved its vitality and necessity.
Key words: theoretical and methodological aspects, private associate professors,
physics-mathematics and medical faculties, pro venia legendi, thesis.
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