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РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
УДК 378.147.88
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Житомирський військовий
інститут ім. С. П. Корольова
ORCID ID 0000-0002-9920-9503
DOI 10.24139/2312-5993/2017.02/003-011

ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА ПОЛЯРИЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
У статті розглѐдаятьсѐ питаннѐ вивченнѐ теми «Полѐризаціѐ» у процесі
виконаннѐ лабораторних робіт курсантами вищих військових навчальних закладів.
Результати дослідженнѐ сучасного навчаннѐ фізики й питаннѐ раціонального
використаннѐ навчального часу показали, що доцільно впровадити інновації в методику
проведеннѐ тих занѐть, на ѐких курсанти здобуваять практичні вміннѐ та навички
професійного спрѐмуваннѐ вже з перших років навчаннѐ у вищій школі. Використаннѐ в
межах одного занѐттѐ експериментального і практичного компонентів при вивченні
одніюї теми в процесі підготовки курсантів наочно вказую на інтеграція
фундаментальної та професійної складових підготовки майбутніх військових фахівців.
Ключові слова: фізика, лабораторні роботи, полѐризаціѐ, практичні занѐттѐ,
навчаннѐ курсантів.

Постановка проблеми. Вивченнѐ дисципліни «Загальна фізика»
складаютьсѐ з лекцій, практичних занѐть та лабораторних. У процесі
підготовки сучасних фахівців військового профіля найвагомішими ю занѐттѐ,
на ѐких здобуваятьсѐ саме практичні знаннѐ, уміннѐ й навички, що
спрѐмовуять курсантів на безпосередню баченнѐ їх подальшої професійної
роботи. Професійно компетентним фахівцем галузі можна вважати такого
курсанта, ѐкий післѐ вивченнѐ курсу може повноя міроя не лише застосовувати здобуті знаннѐ фундаментального циклу підготовки, а також опановувати нову фізичну інформація, потрібну длѐ подальшої професійної діѐльності,
вбачати її зв’ѐзок із майбутньоя працея згідно фаху. Оскільки курсанти
радіотехнічних спеціальностей маять бути компетентними в питаннѐх
передачі сигналів відповідно до вимог та розвитку сучасних технологій, то
вивченнѐ ѐвища полѐризації хвиль длѐ їх подальшого навчаннѐ на
спеціальних кафедрах і майбутньої професійної діѐльності ю досить вагомим.
Аналіз актуальних досліджень. Педагогічні аспекти управліннѐ
процесом вихованнѐ військовослужбовців досліджували М. І. Нещадим *7,
49+, Б. А. Сусь *2, 68+, О. В. Бойко, Е. Ю. Литвиновський, М. В. Руденко,
Д. В. Іщенко *6, 37+, В. С. Маслов. Питаннѐм підготовки кваліфікованих
робітників галузей займалисѐ такі вчені-практики: В. Ю. Биков, В. І. Бурда,
С. Ф. Артях, В. І. Гучюв, Р. С. Гуревич. Методичні засади контроля засвоюних
знань, умінь і навичок розроблено на основі аналізу праць провідних
педагогів: М. Н. Скаткіна, А. А. Плітіна, К. Д. Ушинського, Н. А. Менчинської,
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Л. С. Виготського, П. Я. Гальперіна та ін. Розвитку та вдосконаленнѐ вищої
освіти присвѐчено праці науковців А. В. Хуторського, М. І. Шута,
А. В. Касперського, І. В. Гребенюва, В. М. Вергасова; теорії педагогічних
інновацій: В. І. Звѐгинского, М. В. Кларина, С. Д. Полѐкова. Новітні тенденції
розвитку теорії та методики навчаннѐ фізики описано у працѐх таких
вітчизнѐних учених, ѐк: В. Д. Шарко, В. С. Коваль, В. М. Безручко,
В. Ф. Савченко, О. І. Лѐшенко, П. С. Атаманчук, Є. В. Коршак, О. І. Бугайов,
Д. Я. Костякевич, М. В. Головко, А. І. Шапіро та ін.
Мета статті – обґрунтуваннѐ доцільності поюднаннѐ практичного й
експериментального компонентів навчаннѐ дисципліни в межах
проведеннѐ лабораторного занѐттѐ на тему «Полѐризаціѐ» при підготовці
курсантів вищих військових навчальних закладів.
Методи дослідження: 1) теоретичні: вивченнѐ, аналіз і
узагальненнѐ педагогічної та спеціальної літератури; 2) емпіричні: бесіда,
опитуваннѐ, педагогічне спостереженнѐ; 3) педагогічний експеримент;
4) обробка даних.
Виклад основного матеріалу. Практичні занѐттѐ дисципліни
(грец. prakticos – діѐльний) ю такоя формоя навчального занѐттѐ, на ѐкому
педагог (викладач) організую детальний розглѐд окремих теоретичних
положень навчальної дисципліни й формую вміннѐ та навички їх
практичного застосуваннѐ шлѐхом виконаннѐ відповідно поставлених
завдань [3, 29]. У процесі проведеннѐ практичного занѐттѐ курсанти
практично більше працяять самостійно, але під керівництвом викладача.
Доцільно відмітити, що практичні й лабораторні занѐттѐ отримали
поширеннѐ в університетській освіті у другій половині XIX століттѐ. Перелік
тем і відповідна кількість годин практичних занѐть визначаютьсѐ робочоя
навчальноя програмоя дисципліни «Загальна фізика». Викладач маю так
організувати практичні занѐттѐ, щоб реалізувати дидактичний принцип
зв’ѐзку теорії з практикоя. Це маю вагоме ѐк виховне, так і практичне
значеннѐ, оскільки стаю можливим реалізаціѐ викладачем та оріюнтаціѐ
курсантів на вирішеннѐ таких завдань: формуваннѐ практичних умінь і
навичок, необхідних у майбутній професійній діѐльності; поглибленнѐ,
закріпленнѐ й конкретизація знань, отриманих на лекціѐх і в процесі
самостійної роботи; розвиток умінь спостерігати та поѐснявати ѐвища, що
вивчаятьсѐ; прогнозувати й передбачати закономірності зміни фізичних
величин, що потім перевірѐютьсѐ в процесі виконаннѐ експериментальної
частини лабораторної роботи; розвитку самостійності особистості
курсантів; розвитку і поглибленнѐ інтересу до вивченнѐ дисципліни тощо.
За дидактичноя сутністя практичні занѐттѐ й виконувані в їх процесі
завданнѐ ю близькими до лабораторних робіт дисципліни, а саме: до
розрахункової частини лабораторних робіт. У деѐких випадках
використовуютьсѐ термін «лабораторно-практичні роботи». «Загальна
4
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фізика» в цьому випадку не стала винѐтком, адже поюднаннѐ практичної та
експериментальної компонент навчаннѐ в межах одного занѐттѐ ѐк
завершеної ланки роботи наочно демонструю інтеграція фундаментальних
та професійних складових підготовки.
Лабораторні роботи (від лат. labor – труднощі, робота; laboro –
трудитисѐ, працявати, долати труднощі) ю одиним із видів самостійної
навчальної роботи, що проводитьсѐ за завданнѐм викладача із
застосуваннѐм навчальних приладів, інструментів, матеріалів, установок та
інших технічних засобів. Зміст лабораторних робіт завжди тісно пов’ѐзаний
із іншими видами навчального експерименту (демонстраційними
дослідами, розв’ѐзаннѐм експериментальних задач, міркуваннѐми щодо
прогнозуваннѐ майбутніх результатів роботи, можливостѐми модернізації
установки тощо) та науковими спостереженнѐми [3, 87]. Відмітимо, що
одніюя з вагомих переваг такого виду роботи, ѐк лабораторні занѐттѐ, у
порівнѐнні з іншими видами аудиторної навчальної роботи, ю інтеграціѐ
теоретичних знань і практичних умінь та навичок курсантів у процесі
навчально-дослідницької діѐльності. Виконаннѐ лабораторних робіт із
фізики вимагаю від курсантів розуміннѐ досліджуваного ѐвища й
навчального матеріалу в цілому, творчої ініціативи, самостійності у
прийнѐтті рішень, надаю можливість наочно перевірити теоретичні знаннѐ
на практиці та стати «відкривачем», позитивно впливаю на розвиток
пізнавальних інтересів та здібностей особистості курсанта.
Поюднаннѐ теорії і практики, що відбуваютьсѐ у спеціально
обладнаному апаратуроя й матеріалами приміщенні – лабораторії, зміст і
зовнішній виглѐд ѐкої маю активізувати пізнавальну діѐльність курсантів,
надаю конкретного характеру вивченому на лекціѐх матеріалу та сприѐю
детальному й більш глибокому засвоюння навчальної інформації вже з
перших років навчаннѐ. Правильно оформлене та ергономічно обладнане
робоче місце курсанта в лабораторії сприѐю виховання культури навчаннѐ і
праці. Корисно додати до кожної установки наочний методичний плакат,
де чітко й лаконічно викласти зміст лабораторної роботи, її мету, ідея і
завданнѐ, методи їх реалізації. До того все це можна деталізувати у
відповідних документах: «Інструкції до виконаннѐ» або «Методичних
рекомендаціѐх». У такому випадку лабораторно-практичні роботи будуть
органічно доповнявати лекції. Відомо, що «краще один раз побачити, ніж
сто разів почути», тому побачене на практичній частині до заданої теми
лабораторної роботи й відчуте безпосередньо в експериментальній
частині занѐттѐ в лабораторії фізики виклячно позитивно впливаю на ѐкість
навчально-пізнавальної діѐльності курсантів та автоматично мотивую їх на
саморозвиток щодо навчаннѐ на старших курсах [1, 7].
Різновидом лабораторних робіт у вищій школі ю лабораторний
практикум – система спеціально розроблених, змістово й методично
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об’юднаних лабораторно-практичних занѐть за великим розділом, темоя чи
цілісним навчальним курсом. Під час практикуму курсантам пропонуютьсѐ до
виконаннѐ низка робіт, що спрѐмовую курсанта на формуваннѐ й розвиток
професійно значущих умінь і ѐкостей, що маю дослідницькі вміннѐ у
відповідній практичній галузі. При проведенні лабораторно-практичних
занѐть кількість курсантів не може перевищувати половини академічної
групи. Психологічно важливо длѐ таких занѐть, щоб навчально-допоміжний
персонал (інженери та лаборанти) мав фахову й педагогічну підготовку; знав і
міг допомогти курсанту в потрібний момент виконаннѐ експериментальної
частини роботи. Відповідно, перед виконаннѐм роботи викладач обов’ѐзково
маю попередити кожну підгрупу академічної групи, ѐку лабораторну роботу
(номер) вони маять виконувати; указати, ѐка з підгруп спочатку працяю в
лабораторії (з допоміжним викладачем та інженером), а ѐка – в аудиторії (з
ведучим викладачем). До занѐттѐ курсанти самостійно заповняять бланкизвіти, що маять містити такі елементи: записані тему, мету, зарисовану схему
установки з нанесеннѐм і вказаннѐм її елементів, записані робочі формули та
завданнѐ у відведених длѐ цього місцѐх. Устаткуваннѐ (обладнаннѐ) курсанти
записуять безпосередньо в лабораторії відповідно до робочого місцѐ.
Опишемо процес поюднаннѐ практичного й експериментального
компонентів роботи в межах лабораторного занѐттѐ при вивченні теми
«Полѐризаціѐ»; вивчаютьсѐ у другому семестрі. Длѐ вивченнѐ даного ѐвища
курсантам пропонуятьсѐ три лабораторні роботи:
- лабораторна робота № 26, тема ѐкої «Експериментальна
перевірка закону Маляса», мета роботи: дослідити ѐвище полѐризації в
процесі експериментальної перевірки закону Маляса;
- лабораторна робота № 27, тема ѐкої «Дослідженнѐ полѐризації
світла при відбиванні від поверхні діелектрика», мета роботи:
експериментально дослідити ступінь полѐризації світла, відбитого на межі
поділу двох діелектриків, та перевірити закон Брястера;
- лабораторна робота № 28, тема ѐкої «Дослідженнѐ ѐвища
обертаннѐ площини полѐризації світла», мета роботи: дослідити ѐвище
природного обертаннѐ полѐризації світла оптично активними речовинами.
Перед виконаннѐм указаних робіт курсанти маять повторити такі
теоретичні питаннѐ:
- до лабораторної роботи № 26:
1. Явище полѐризації електромагнітних хвиль. Природне та
полѐризоване світло.
2. Методи отриманнѐ полѐризованого світла. Фізична природа дії
полѐризаційних приладів. Закон Маляса.
- до лабораторної роботи № 27:
1. Понѐттѐ полѐризації світла та її види.
2. Закон Маляса. Закон Брястера.
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- до лабораторної роботи № 28:
1. Подвійне променезаломленнѐ. Природне обертаннѐ площини
полѐризації.
2. Магнітне обертаннѐ площини полѐризації. Ефект Фарадеѐ.
Длѐ виконаннѐ курсантам пропонуятьсѐ такі завданнѐ:
- до лабораторної роботи № 26:
1. Дослідити залежність інтенсивності полѐризованого світла від кута
між площинами полѐризації полѐризатора й аналізатора (перевірка закону
Маляса).
2. Дослідити проходженнѐ світла крізь три полѐризатори.
- до лабораторної роботи № 27:
1. Дослідити інтенсивність світла різної полѐризації, відбитого від
поверхні діелектрика, залежно від кута падіннѐ.
2. Визначити кут Брястера й показник заломленнѐ діелектрика.
- до лабораторної роботи № 28:
1. Дослідити залежність кута повороту площини полѐризації світла
від концентрації водного розчину цукру.
2. Визначити питому сталу обертаннѐ цукрового розчину.
3. Визначити невідому концентрація водного розчину цукру.
4. Визначити питому сталу обертаннѐ скипидару.
Відповідно до завдань та обладнаннѐ кожної з лабораторних робіт, у
вивченні даної теми ю вагомим те, що лабораторні роботи різнѐтьсѐ
складністя виконаннѐ; тому курсантам із найслабшим рівнем підготовки
пропонуютьсѐ до виконаннѐ лабораторна робота № 26; а роботи № 27 і
№ 28 виконуятьсѐ курсантами з вищим рівнем знань дисципліни, оскільки
навіть саме устаткуваннѐ (обладнаннѐ) вимагаю від курсанта зібраності й
відповідальності при знѐтті показів і виведенні установки в початковий
стан (особливо робота з гоніометром – лабораторна робота № 27 та
точність роботи з полѐриметром і кяветами відповідних концентрацій –
лабораторна робота № 28).
До кожної з робіт подаютьсѐ окремий теоретичний вступ та відповідний
порѐдок виконаннѐ. Порѐдок виконаннѐ кожної з робіт окремо викладаютьсѐ
на всіх робочих місцѐх. Післѐ виконаннѐ експериментальної частини роботи
викладач видаю курсантам перелік контрольних питань, на ѐкі вони маять
знати відповіді в разі усного захисту.
Обговореннѐ результатів здійсняютьсѐ або в лабораторії, або в
аудиторії (під час проведеннѐ практичної частини занѐттѐ). Це дозволѐю
узагальнити результати, колективно визначити складності (труднощі)
вивченнѐ питаннѐ, виѐвити типові помилки курсантів, здійснити їх корекція.
Екперементальна частина лабораторного занѐттѐ триваю, ѐк правило,
одну півпару; тоді на іншій півпарі курсанти з лабораторії переходѐть в
аудиторія длѐ виконаннѐ практичних завдань із ведучим викладачем групи.
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А та підгрупа, що працявала в аудиторії з ведучим викладачем, переходить у
лабораторія і працяю відповідно до того, ѐк описано вище. Наш досвід
свідчить про можливість і необхідність диференційованого підходу до
курсантів у процесі виконаннѐ лабораторно-практичних робіт. Адже в даному
випадку, що описано в статті, можна сильнішим у знаннѐх дисципліни
курсантам пропонувати до виконаннѐ лабораторні роботи № 27 і № 28; тоді
слабшим пропонуютьсѐ лабораторна робота № 26. Викладач та інженер
можуть працявати з курсантами білѐ відповідних установок упродовж усіюї
півпари. Але важливим залишаютьсѐ факт, що при цьому занѐттѐ повинні
організовуватисѐ таким чином, щоб кожен курсант (і сильніший, і слабший)
відчував підвищеннѐ рівнѐ своюї підготовки. На прикладі цих лабораторних
робіт показано, що можна поюднати практичну частину роботи й
експериментальну, зберігаячи цілісність системи теоретичної і практичної
підготовки та їх взаюмозв’ѐзок. Тоді кожне лабораторне занѐттѐ – це
тематично завершена ланка навчального процесу.
На практичній частині занѐттѐ курсанти розв’ѐзуять задачі; на їх
виконаннѐ відводитьсѐ теж одна півпара. Приклади задач наведено нижче:
Задача 1. Знайти питому сталу обертаннѐ площини полѐризації у
скипидарі, ѐкщо трубка довжиноя 20 см повертаю площину полѐризації
світла на 29. (Густина скипидару 0,8510 3 кг/м 3 ).
Задача 2. У скільки разів зменшитьсѐ інтенсивність природного світла
післѐ проходженнѐ двох полѐризаторів, ѐкщо кут між їхніми головними
площинами полѐризації дорівняю /3?
Задача 3. У скільки разів зменшитьсѐ інтенсивність природного світла
при проходженні крізь два ніколѐ, площини пропусканнѐ ѐких утворяять
кут 30°, ѐкщо в кожному з ніколей втрачаютьсѐ 10 % інтенсивності світла,
що падаю на нього?
Задача 4. На ѐкій кутовій висоті над горизонтом повинно знаходитисѐ
Сонце, щоб відбитий від поверхні води (n = 1,33) промінь був максимально
полѐризований ?
Задача 5. Граничний кут повного внутрішнього відбиттѐ на межі
розділу речовина-повітрѐ дорівняю 45°. Знайти длѐ ціюї речовини кут
Брястера, а також швидкість світла в ній.
Післѐ закінченнѐ занѐттѐ курсанти отримуять домашню завданнѐ:
оформити бланки-звіти лабораторної роботи (виконати розрахунки,
заповнити таблиці, побудувати графіки чи зобразити на малянку результат
дослідженнѐ, зробити висновки з проведеної роботи й отриманих
результатів) та підготуватисѐ до виконаннѐ наступної лабораторної роботи
(номер указую ведучий викладач, за ѐким закріплена академічна група).
Отже, у межах одного занѐттѐ – лабораторного – тему, ѐка вивчаютьсѐ,
можна розглѐнути і з експериментального, і з практичного боків.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. З оглѐду на
вище зазначене можна зробити такі висновки:
- було досліджено процес вивченнѐ дисципліни «Загальна фізика» у
вищих військових навчальних закладах і опрацьовано науково-педагогічну
літературу й джерела з досліджуваного питаннѐ в аспекті проведеннѐ
лабораторних робіт та практичних занѐть при вивченні теми «Полѐризаціѐ»;
- було визначено напрѐм роботи із вдосконаленнѐ методики
проведеннѐ лабораторних та практичних занѐть при вивченні теми «Полѐризаціѐ» шлѐхом поюднаннѐ практичного й експериментального компонентів
роботи в межах одного занѐттѐ з метоя наочного поюднаннѐ фундаменттальної та професійної складових підготовки курсантів вищих військових
навчальних закладів та раціонального використаннѐ робочого часу;
- розроблено методику проведеннѐ лабораторного занѐттѐ
дисципліни «Загальна фізика» з теми «Полѐризаціѐ» з урахуваннѐм
практичного й експериментального компонентів занѐттѐ;
- метоя подальших досліджень ю розробка та вдосконаленнѐ
практичної частини занѐттѐ, тобто підбір і розв’ѐзаннѐ таких практичних
задач, ѐкі враховуватимуть диференціальний підхід у вивченнѐ теми
«Полѐризаціѐ».
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РЕЗЮМЕ
Аврамук Елена. Изучение ѐвлениѐ полѐризации в процессе выполнениѐ
лабораторных работ.
В статье описыватсѐ вопрос изучениѐ темы «Полѐризациѐ» в процессе
выполнениѐ лабораторных работ курсантами высших военных учебных заведений.
Результаты исследованиѐ современных процессов в обучении физике и вопросов
рационального использованиѐ ученого времени показали, что целесообразно
использовать инновации в методике проведениѐ тех занѐтий, на которых курсанты
приобретаят практические знаниѐ и навыки профессионального направлениѐ уже с
первых лет обучениѐ в высшей школе. Использование на одном занѐтии
экспериментальной и практической компонент при изучении одной темы или
раздела в процессе подготовки курсантов наглѐдно показывает процесс
интеграция фундаментальной и профессональной составлѐящих подготовки
будущих военных специалистов.
Ключевые слова: физика, лабораторные работы, полѐризациѐ, практические
занѐтиѐ, обучение курсантов.

SUMMARY
Avramchuk Olena. The study of polarization phenomena in the process of
implementation of laboratory works.
The article discusses the study of the topic “Polarization” in the process of
implementation of laboratory works of the students of higher military education institutions.
The results of the study of modern physics teaching and the issues of rational use of teaching
time has shown that it is expedient to introduce innovations in the methodology of
conducting those activities in which the students acquire practical skills in professional
direction from the first years of study in higher school. The use of one of the classes of
experimental and practical components in the study of one topic in the process of training of
students clearly indicates integration of fundamental and professional components of
training of the future military specialists.
The process of the combination of the practical and experimental component of the
work in the framework of laboratory classes on the topic “Polarization” is described; it is
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studied in the second semester. To explore this phenomenon cadets are offered three
laboratory works:
- laboratory work № 26, under the theme “Experimental verification of law of Malus”,
the goal of the study was to explore the phenomenon of polarization in the process of
experimental verification of law of Malus;
- laboratory work № 27, under the theme “Study of polarization of light upon
reflection from a dielectric surface”, the aim of this work is to investigate experimentally the
degree of polarization of light reflected at the interface of two dielectrics, and to verify the
Brewster’s law;
- laboratory work № 28, the theme of which is “the study of the phenomenon of
rotation of plane of polarization of light”, the aim of the study was to investigate the natural
phenomenon of rotation of polarized light in optically active substances.
Before they perform the work, the students should repeat the following theoretical
questions:
- for the laboratory work № 26: 1. The phenomenon of polarization of
electromagnetic waves. Natural and polarized light. 2. Methods of obtaining polarized light.
The physical nature of the action of the polarization devices. Law of Malus.
- laboratory work № 27: 1. The concept of light polarization and its types. 2. Law Of
Malus. The Law Of Brewster.
- laboratory work №28: 1. Podine premeasurement. The natural rotation of the plane
of polarization. 2. Magnetic rotation of the plane of polarization. 3. The Faraday Effect.
According to the tasks and equipment of each laboratory work the study of the topic
is weighty fact that laboratory works vary by complexity of implementation; therefore,
students with low levels of training are offered the laboratory work № 26; and work № 27
and № 28 are proposed for the students with a high level of knowledge of the discipline,
because even the equipment itself requires discipline and responsibility of the students in the
deposition and withdrawal of the installation to its original state (especially working with
goniometer – laboratory work № 27 and accuracy with the polarimeter cuvettes and the
appropriate concentrations, laboratory work №28).
Each of the works serves a separate theoretical introduction and an appropriate order
of execution. The order of execution of each job was individually taught in all workplaces.
After performing the experimental part of the work the teacher gives the students a checklist
of questions for which they should know answers during the oral defense.
Key words: physics, laboratory work, polarization, practical component.
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У статті схарактеризовано основні підходи до організації роботи з формуваннѐ
навичок композиторської творчості студентів музичних спеціальностей.
Обґрунтовуютьсѐ модель процесу навчаннѐ композиції майбутніх учителів музики.
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Постановка проблеми. Концепціѐ викладаннѐ музики ѐк образного
мистецтва почала формуватисѐ ще в 20-х роках минулого сторіччѐ в
роботах Н. Брясової, В. Каратигіна та ін. Хоча музично-естетичне
вихованнѐ було основноя складовоя освітніх процесів, що проходили в
Російській імперії, починаячи з другої половини ХІХ ст., це питаннѐ було
вперше порушено відомим громадським і музичним діѐчем
С. Миропольським (1842–1907) [1].
Пізніше Б. Яворський і Б. Асаф’юв довели не тільки можливість, але й
необхідність використаннѐ в навчальній практиці таких активних форм
музично-творчої діѐльності, ѐк імпровізаціѐ і створеннѐ («сочинительство»)
музики. Невипадково Б. Асаф’юв підкреслявав значимість вихованнѐ
музично-творчих навичок, мотивуячи це тим, що кожен, хто відчув радість
творчості в будь-ѐкій сфері мистецтва, буде в змозі сприймати й цінувати
все те хороше, що робитьсѐ в цій сфері *2+.
Аналіз актуальних досліджень. Реальне втіленнѐ у практику
музичної освіти даний підхід знайшов лише в 70-ті роки XX століттѐ в
педагогічній концепції росіѐн Д. Кабалевського, Е. Абдуліна, Л. Горянової,
Л. Школѐр, В. Усачової та українських дослідників Т. Цвелих, Л. Хлюбнікової,
Л. Коваль, О. Михайличенка, Г. Падалки, В. Орлова, Г. Шевченко та ін. Саме
Д. Кабалевський звернув увагу на залежність активізації творчої фантазії і
творчої діѐльності учнів від рівнѐ творчого розвитку вчителѐ, вклячаячи
розвиток його музичного смаку й рівнѐ його теоретичної підготовки.
Мета статті – висвітлити особливості формуваннѐ навичок музичнокомпозиторської творчості в майбутніх учителів музики.
Методи дослідження – теоретичні: аналіз, синтез, порівнѐннѐ,
узагальненнѐ, що уможливили висвітленнѐ особливості формуваннѐ
навичок музично-композиторської творчості в майбутніх учителів музики.
Виклад основного матеріалу. Одним із ефективних засобів розвитку
музично-творчих здібностей майбутніх учителів музики ю навчаннѐ
композиції. Саме залученнѐ до досвіду композиторської діѐльності сприѐю
розуміння логіки побудови музичних творів, найбільш повноцінному
їхньому сприймання, успішній професійній самореалізації, активізації
розвитку музичного слуху.
Однак, у сучасних педагогічних дослідженнѐх, на наш поглѐд,
приділѐютьсѐ недостатнѐ увага розвитку композиторських здібностей
студентів – майбутніх учителів музики. Єдиним дослідженнѐм, ѐке
частково висвітляю ця проблему, стала робота Е. Бриліна «Формуваннѐ
навичок композиторської творчості у студентів музично-педагогічних
факультетів» (2002) *3+. Однак, із плином часу в цьому напрѐмі з’ѐвилисѐ
нові тенденції, ѐкі спонукаять до нових підходів до цього питаннѐ.
Історичний досвід розвитку вітчизнѐної музичної освіти свідчить, що
професійна підготовка музикантів із застосуваннѐм музично-творчого
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підходу найбільш ефективно почала здійсняватисѐ в кінці ХІХ – на початку
ХХ ст. Серед провідних навчальних закладів, ѐкі давали теоретичні знаннѐ
з базових музичних предметів і практичні навички масової музично-творчої
роботи в школі, слід назвати Московське Синодальне училище церковного
співу. Діѐльність цього навчального закладу пов’ѐзана, насамперед, із
іменами трьох видатних музичних діѐчів – С. Смоленського (1848–1909),
В. Орлова (1857–1907) та А. Кастальського (1856–1926), ѐкі втілили ідея
створеннѐ хорової академії.
У 1886–1889 рр. училище давало почало надавати своїм слухачам
курс загальноосвітньої підготовки й готувало дітей до співу в
Синодальному хорі. У ході освітньої реформи 1898 р. училище
перетворилосѐ на вищий навчальний заклад, що займавсѐ підготовкоя
фахівців хорового співу, учителів співу длѐ народних шкіл і привілейованих
навчальних закладів, а також хорових композиторів.
Важливо відзначити, що програми навчальних курсів училища,
особливо програма курсу гармонії, розроблена В. Орловим, спираласѐ на
досѐгненнѐ вітчизнѐної музичної науки кінцѐ XIX століттѐ – за її основу були
взѐті підручники П. Чайковського та М. Римського-Корсакова. Порѐд із
освоюннѐм музично-теоретичних знань і принципів гармонізації
(«культових унісонів російського хорового співу» і побутових мелодій)
програма була спрѐмована на виробленнѐ «основ композиторської техніки
в галузі хорового співу». Курс гармонії діливсѐ на три основних розділи:
1) тризвуки, їх з’юднаннѐ, правила голосоведіннѐ, каденції,
гармонізації даного голосу;
2) септакорди, світська і церковна гармонізаціѐ, модулѐції, органний
пункт;
3) первинні та допоміжні звуки, затриманнѐ й підвищеннѐ,
альтеровані акорди, модулѐції через енгармонізм септакордів.
Кожен розділ супроводжувавсѐ не тільки практичними завданнѐми з
гармонізації, але й обов’ѐзковими завданнѐми на створеннѐ музики *4+.
Зміст музичних дисциплін на старшому регентському відділенні було
більш насиченим. Навчаннѐ інструментальної гри знаходилосѐ в прѐмому
зв’ѐзку з хормейстерськоя роботоя. Вихованці регентського відділеннѐ
перебували в постійному виконавському контакті з хоровими та
інструментальними колективами, маячи всі можливості длѐ всебічного
музично-творчого розвитку.
На прикладі роботи Синодального училища слід зазначити, що в
дореволяційній музичної педагогіці, що здійснявала підготовку
хормейстерів, у межах Синодального училища склаласѐ універсальна
багаторівнева система підготовки хорового спеціаліста. Випускники цього
училища ставали професійними півчими, хормейстерами, регентами,
хоровими композиторами, учителѐми церковного і світського шкільного
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хорового співу, учителѐми теорії музики, фахівцѐми хорової аранжуваннѐ,
методистами шкільного хорового співу.
Навчаннѐ майбутніх учителів музики композиції в системі
професійної освіти не ставить за мету підготовку композиторів, а
спрѐмовано, насамперед, на їхній музично-творчий розвиток і осмислене
знаннѐ музичної теорії у взаюмозв’ѐзку з реальноя практичноя діѐльністя,
на розкриттѐ творчого потенціалу та набуттѐ впевненості у власних силах,
розуміннѐ значущості своюї майбутньої професійної діѐльності.
У методиці навчаннѐ композиції майбутніх учителів музики ми спираюмосѐ, насамперед, на традиційні стилістичні напрѐми музичної культури.
На самому початку не слід акцентувати увагу студентів на музиці
авангардних напрѐмів, бо цѐ частина культури практично незнайома й
незрозуміла авторам-початківцѐм. У той же час, саме «академічна» школа
ю тим міцним фундаментом, на ѐкий спираятьсѐ всі подальші творчі
пошуки початківців. З цього приводу доречно згадати висловляваннѐ
австрійського композитора Арнольда Шенберга, ѐкий, будучи
основоположником одного з авангардних напрѐмів у музичному мистецтві
(додекафонії), у своїй роботі з молодими композиторами дотримувавсѐ
академічних оріюнтирів навчаннѐ: «Немаю нічого більш безглуздого і навіть
небезпечного, ніж спроби експериментувати в серійній, алеаторичній,
сонористичній і будь-ѐкій іншій манері в той час, коли він (молодий
композитор) ще не в змозі розібратисѐ в складнощах сучасної музики й
свідомо оцінити ідейно-творчі завданнѐ, що стоѐть перед ним» *5+.
Традиційна система композиторської освіти вклячаю поглиблене
вивченнѐ предметів, що становлѐть фундамент теорії композиції: гармонії (у
тому числі сучасної), поліфонії, музичної форми, інструментуваннѐ. Одніюя з
особливостей викладаннѐ теоретичних дисциплін на композиторському
факультеті ю їх взаюмозв’ѐзок із творчоя практикоя. Невипадково всі вище
перелічені предмети (за винѐтком індивідуальних занѐть із інструментуваннѐ)
викладаятьсѐ в поюднанні форм лекційно-групових та індивідуальних занѐть,
ѐкі ведуть переважно досвідчені професійні композитори.
Основу музично-теоретичної бази студентів музично-педагогічних
навчальних закладів складаять ті самі предмети, що входѐть у галузь теорії
композиції: гармоніѐ (переважно класична) й елементарна теоріѐ музики;
аналіз музичних форм, поліфоніѐ і сольфеджіо.
Велику роль у діѐльності вчителів відіграю робота з хором, тому в
систему навчаннѐ вклячено аранжуваннѐ хорових творів, а не
інструментуваннѐ длѐ симфонічного оркестру. Музично-теоретичні
предмети вивчаятьсѐ переважно у формі групових занѐть і націлені на
засвоюннѐ майбутніми вчителѐми базової основи теоретичних знань із
мінімальним виходом на творчу практику.
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Якщо на композиторських факультетах консерваторії викладаннѐ
теоретичних предметів розподілѐютьсѐ між першими трьома курсами, то
навчальний план теоретичних курсів музично-педагогічних факультетів,
ѐкий не передбачаю підготовки композиторів, розподілений на весь час
навчаннѐ. Основний акцент тут зроблений на вивченнѐ елементарної теорії
музики та гармонії у взаюмозв’ѐзку з сольфеджіо.
Разом із тим, аналіз музичних форм і поліфонія майбутні вчителі
музики вивчаять лише на останньому курсі, коли сформувалисѐ у студентів
основні уѐвленнѐ про функціональні закономірності музичної мови і
створивсѐ певний запас виконавського та слухацького досвіду, що сприѐю
більш глибокому розуміння й засвоюння закономірностей музичного
формоутвореннѐ і контрапунктного розвитку.
Слід зазначити, що курси елементарної теорії музики, гармонії і
сольфеджіо взаюмопов’ѐзані по матеріалу і формами роботи. Вони формуять
у студентів уміннѐ вільно оріюнтуватисѐ в системі музично-виразних засобів
(лад, тональність, мелодіѐ, метроритм, інтервали, акорди, альтераціѐ,
модулѐціѐ, колорит, гармоніѐ, поліфоніѐ, фактура та ін.).
Основне значеннѐ серед засобів музичної виразності належить
інтонаційно-мелодійній основі, вклячаячи характерні ладові й ритмічні
елементи, що відображаять індивідуальний композиторський почерк.
Елементарна теорія музики ю базовим музично-теоретичним
предметом, основноя сполучноя ланкоя длѐ всіх наступних спеціальних
дисциплін і клячем до освоюннѐ досвіду практичної композиторської
творчості. Гармоніѐ, ѐк спадкоюмицѐ елементарної теорії, належить до
фундаментальної дисципліни, що формую у студентів уѐвленнѐ про логіку
музичного мисленнѐ. Сольфеджіо пов’ѐзую між собоя елементарну теорія
і гармонія, а його пріоритетним напрѐмом ю розвиток навичок зв’ѐзного й
усвідомленого інтонуваннѐ.
У створенні мелодії необхідно домагатисѐ ѐсності і логічності її
побудови. Длѐ цього потрібно оволодіти навичками інтонаційного та
ритмічного розвитку мотиву й утвореннѐ фрази (повтореннѐ і зіставленнѐ,
зворот інтонаційних мотивів; вичленовуваннѐ та збереженнѐ, зменшеннѐ
або збільшеннѐ ритмічних тривалостей).
Необхідно також знати прийоми досѐгненнѐ контрасту в мелодичному
розгортанні за рахунок регістрових, динамічних, тембрових, штрихових змін,
особливості побудови кульмінації за рахунок ритмічної і звуковисотної
організації. Не менш важливо знати організація побудови музично-синтаксичних структур (періодичність, підсумовуваннѐ, дробленнѐ, секвенції тощо).
Особливу увагу майбутніх учителів музики слід звертати на
характерні особливості ритмічних малянків різножанрової музики
(особливо вокальної й танцявальної). Вони повинні отримувати уѐвленнѐ
про поліритмія, остинато і органний пункт. Робота над вокальними
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жанрами вимагаю вміннѐ взаюмодіѐти з двома основними ритмічними
одиницѐми: тактом у музиці і строфоя в поезії, мовної та музичної
інтонації при збереженні природності мелодійної лінії.
Наступноя невід’юмноя частиноя комплексу знань з композиції ю
гармонія, ѐку можна розглѐдати не тільки ѐк систему звуковисотної
організації музики, але і ѐк формоутворявальний елемент, засіб
отриманнѐ того чи іншого колориту.
Порѐд із передачея знань функціональної системи класичної
гармонії, способів з’юднаннѐ акордів і норм голосоведіннѐ, необхідно
сприѐти розкріпачення гармонічного мисленнѐ студентів за рахунок
ознайомленнѐ зі сформованоя в минулому столітті акордикоя,
розширеноя і хроматичноя тональністя, джазовоя гармоніюя. Також
бажано сформувати уѐвленнѐ студентів про дванадцѐтитонову техніку і, за
можливості, деѐких інших сучасних технік.
Одним із найважливіших організуячих елементів тематичного
комплексу ю фактура. Володіннѐ майстерністя побудови фактури багато в
чому визначаю втіленнѐ художнього образу. Так володіннѐ різними
прийомами викладу мелодійної та гармонійної фігурації, дубляваннѐ,
остинато, контрапункту, ускладненим використаннѐм педалі дозволѐю
створявати різноманітні плани звучаннѐ, що даю свободу длѐ вираженнѐ
творчої фантазії. Як показую практика, у своїй творчій діѐльності вчителі
музики спираятьсѐ, насамперед, на фактуру гомофонно-гармонічного
складу, найбільш поширеного в музикуванні.
Окрім того, длѐ вираженнѐ музичної думки, особливо в хоровій музиці,
необхідно вміти користуватисѐ елементами поліфонічної фактури:
імітаційної, підголоскової і контрастної. Успішність освоюннѐ прийомів роботи
над фактуроя залежить не тільки від теоретичної підготовки, але й від
ступенѐ свободи володіннѐ музичним інструментом (особливо фортепіано),
що дозволѐю на практиці освоявати технологія композиторської
майстерності. Тому вивченнѐ теорії композиції необхідно поюднувати з
творчоя та виконавськоя практикоя на всіх етапах навчального процесу.
При вивченні особливостей побудови музичної форми, виходѐчи зі
специфіки діѐльності майбутнього вчителѐ музики, акцент слід зробити на
простих формах, ѐкі переважаять жанри вокальної та інструментальної
мініатяри.
У шкільному музикуванні особливо актуально написаннѐ пісень,
романсів, невеликих хорових та інструментальних п’юс. Необхідно знати
особливості формоутвореннѐ, насамперед, періоду, простої двочасної і
тричасної, а також куплетної форми та їхніх різновидів. Длѐ розвитку логіки
музичного мисленнѐ й освоюннѐ принципів формоутвореннѐ, фактурного
збагаченнѐ створяваних творів необхідно звернути увагу студентів на
поліфонічні форми – канон, інвенціѐ, фугета і фуга *6+.
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Інструментування не входить в коло обов’ѐзкових предметів
музично-педагогічного факультету, однак, длѐ розширеннѐ загального
кругозору студентів бажано давати їм знаннѐ про виконавські можливості
різних інструментів, насамперед, тих, по класу ѐких ведетьсѐ навчаннѐ в
даному навчальному закладі.
Виконавська підготовка майбутніх учителів спочатку відрізнѐютьсѐ
різноманітністя, зважаячи на те, що їм належить здійснявати музичне
керівництво різними видами діѐльності дітей. У навчальний план музичнопедагогічних навчальних закладів входить основний інструмент (фортепіано,
баѐн або акордеон – у залежності від передуячої раніше підготовки) і
додатковий інструмент. Крім того, план вклячаю акомпанемент (у ѐкості
самостійного предмета) і оркестр народних інструментів (додатковий
предмет), а також індивідуальні занѐттѐ з вокалу й керуваннѐ хором.
Таким чином, на музично-педагогічному факультеті акцент
переважно зроблений на вокально-хоровому виконавстві, фортепіано і
інструментах народного оркестру.
Особливо слід відзначити, що з приходом у концертну та навчальну
практику синтезаторів істотно розширилисѐ можливості длѐ втіленнѐ
творчих задумів за рахунок відносної легкості в обігу і в той самий час
багатства їхніх звукових можливостей.
Синтезатор ю універсальним інструментом, ѐкий дозволѐю
створявати аранжуваннѐ класичної та поп-музики. Причому специфіка
діѐльності вчителѐ у виконавській діѐльності дуже часто пов’ѐзана саме з
жанром пісні й володіннѐ навичками інструментального аранжуваннѐ на
синтезаторі підвищую інтерес учнів до гри на ньому.
Робота з синтезатором вимагаю вміннѐ розрізнѐти «акомпануячі
фігури» основних стилістичних напрѐмів та жанрів сучасної поп-музики.
Крім іншого, корисними виѐвлѐтьсѐ й загальні відомості про інструменти
симфонічного та естрадного оркестрів (їх пристрої та виконавські
можливості), підкріплені прикладами з музичної літератури *7+.
Таким чином, у визначенні обсѐгу й характеру знань майбутніх
учителів музики з теорії композиції слід виходити:
 по-перше, з системи послідовного освоюннѐ базових знань;
 по-друге, з практичної необхідності у втіленні конкретного задуму в
межах проходженнѐ зі школѐрами тіюї чи іншої навчальної теми. Вивченнѐ
музично-виразних засобів завжди повинно бути спрѐмоване на втіленнѐ
художнього образу, а не ставати самоцілля.
Висновок. На підставі вищевикладеного можна побудувати модель
процесу навчаннѐ композиції майбутніх учителів музики.
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Дана модель передбачаю взаюмодія різних видів музичної
діѐльності: композиторської, виконавської, слухацької і встановляю більш
тісний взаюмозв’ѐзок між теоретичними знаннѐми та їхнім застосуваннѐм у
творчій діѐльності студентів на предметах музично-теоретичного циклу та
в практиці.
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РЕЗЮМЕ
Альгейс Альзубейди. Формирование навыков музыкально-композиторского
творчества у будущих учителей музыки.
В статье охарактеризованы основные подходы к организации работы по
формирования навыков композиторского творчества студентов музыкальных
специальностей. Обосновываетсѐ модель процесса обучениѐ композиции будущих
учителей музыки.
Ключевые слова: музыкально-композиторскаѐ деѐтельность, учитель
музыки.

SUMMARY
Alghaith Alzoubaydi. Formation of the future music teachers’ skills of musicalcomposition creativity.
The article describes the main approaches to organization of work on formation of
skills of composition creativity of students of musical specialties. It explains the model of the
process of learning the composition by the future music teachers.
It is stressed that one of the most effective means of developing musical and creative
abilities of the future teachers of music is composition. Involving into the experience of
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composing activity facilitates understaning of the logic of constructing musical works, their
the most complete perception, successful professional self-realization, enhancing the
development of musical hearing.
The historical experience of the development of native music education shows that
professional training of musicians using musical and creative approach most effectively
started in the late XIX – early XX century. Among the leading education institutions, which
provided the theoretical knowledge in basic musical subjects and practical skills of mass
musical-creative work in school is to be called the Moscow Synodal College of Church singing.
On the example of the Synodal school, it should be noted that in pre-revolutionary
music pedagogy, providing training of choirmasters, in the framework of the Synodal school
had developed versatile multi-level system of training of a choral specialist. The graduates of
this College became professional singers, choirmasters, choir directors, choral composers,
teachers of church and secular choral singing, teachers of music theory, specialists in choral
arrangements, methodologists of school choral singing.
Determining of the scope and nature of knowledge of the future teachers of music
composition theory should be based on:
 the system of sequential development of basic knowledge;
 the practical need in the embodiment of a particular idea within the passage with
the students of a particular academic theme. The study of means of musical expression
should always be directed at the embodiment of the artistic image and not become an end in
itself.
Key words: musical-composing, music teacher.
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ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ І СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
У статті уточнено сутність клячових понѐть; на основі теоретичних
положень проаналізованих досліджень надано змістову характеристику
компонентів, критеріїв і показників здоров’ѐзбережувальної компетентності
майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників.
На підставі компонентів, критеріїв та показників було визначено рівні
сформованості здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх соціальних
педагогів і соціальних працівників під час професійної підготовки, а саме: високий,
середній, низький.
Ключові
слова:
соціальний
педагог,
соціальний
працівник,
здоров’ѐзбережувальна компетентність, компоненти, показники, критерії, рівні,
характеристика підготовленості.

Постановка проблеми. У результаті впливу соціально-педагогічних
чинників сформуваласѐ тенденціѐ на сприѐннѐ здоров’ѐ майбутніх
фахівців. Особливо це стосуютьсѐ діѐльності фахівців соціальної сфери, а
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саме: здатності приймати адекватні й відповідні рішеннѐ в проблемних
ситуаціѐх, планувати та успішно досѐгати поставлених цілей. Недостатній
рівень здоров’ѐ соціальних педагогів і соціальних працівників
унеможливляю їх професійний розвиток, повну реалізація потенціалу й
фахового зростаннѐ.
Специфіка професії соціальних педагогів і соціальних працівників
вимагаю сформованості в майбутнього фахівцѐ певної системи знань, умінь
і навичок з охорони і підтримки власного психічного і фізичного здоров’ѐ,
ѐке ю обов’ѐзковоя умовоя професійної придатності соціального педагога і
соціального працівника. У цьому контексті дослідники розглѐдаять
понѐттѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності, ѐка ю складовоя
професіоналізму фахівцѐ соціальної сфери [6].
Саме тому вітчизнѐне законодавство, зокрема Закон України «Про
освіту», ставить збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ особистості
пріоритетним завданнѐм діѐльності педагогів різних категорій *15+.
Актуальність дослідженнѐ зумовлене необхідністя визначеннѐ
компонентів здоров’ѐзбережувальної компетентності, длѐ ефективної
діѐльності щодо її формуваннѐ під час професійної підготовки майбутніх
соціальних педагогів і соціальних працівників у вищих навчальних закладах.
Аналіз актуальних досліджень. Вивченнѐ проблеми формуваннѐ
професійної компетентності ѐк складової професійної підготовки фахівців
соціальної сфери ю одним із пріоритетних напрѐмів сучасних досліджень у
галузі педагогіки. Разом із тим, у дослідженнѐх науковців, ѐкі працяять у
системі вищої освіти (А. Бойко, А. Мартиненко, В. Горащук, В. Кряков,
В. Оржеховська, Г. Апанасенко, М. Амосов, М. Гончаренко, М. Гриньова,
Н. Борисенко, Н. Гундарев, Н. Поліщук, О. Антонова, О. Бондаренко,
О. Васята, О. Дубогай, О. Жабокрицька, О. Сахно, О. Тополь, С. Кириленко,
С. Кондратяк, С. Свириденко, Ю. Лисицин та інших), розкриваятьсѐ аспекти
здорового способу життѐ, здоров’ѐзбереженнѐ та здоров’ѐзбережувальної
компетентності студентів, майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери.
Мета статті: визначити змістові характеристики компонентів,
критеріїв, показників і рівнів здоров’ѐзбережувальної компетентності
майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників під час
професійної підготовки.
Методи дослідження: теоретичні (структурний аналіз наукової
літератури при визначенні компонентів, критеріїв та рівнів сформованості
здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і
соціальних працівників); емпіричні (анкетуваннѐ студентів); статистичні
(статистична обробка отриманих емпіричних даних длѐ визначеннѐ
початкових рівнів сформованості здоров’ѐзбережувальної компетентності
майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників під час
професійної підготовки).
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Виклад основного матеріалу. Найчастіше здоров’ѐзбережувальну
компетентність фахівців соціальної сфери пов’ѐзуять лише з особистісними
характеристиками, а не відносѐть до складової їх професійної діѐльності.
Раніше нами було проаналізовано проблеми здоров’ѐзбереженнѐ у
вищих навчальних закладах при підготовці майбутніх соціальних педагогів
і соціальних працівників, а також уточнено сутність понѐттѐ
здоров’ѐзбережувальна компетентність [8; 14].
Так, під здоров’ѐзбережувальної компетентністя майбутніх фахівців
соціальної сфери ми розуміюмо важливу складову їх професійної
компетентності, ѐка: проѐвлѐютьсѐ в можливості зберігати та
реалізовувати
знаннѐ,
уміннѐ,
навички,
спрѐмовані
на
здоров’ѐзбережувальну діѐльність; визначаютьсѐ емоційноя стійкістя,
високоя працездатністя, відсутністя тривожності, здатністя
витримувати великі навантаженнѐ, переносити психологічні стреси та
протистоѐти розвиткові емоційних перенавантажень у роботі; даю
змогу поліпшити стійкість до стресових чинників, виробити навички
формального й неформального спілкуваннѐ, що сприѐтиме професійному
становлення фахівцѐ соціальної сфери [14, 64].
Структура здоров’ѐзбережувальної компетентності соціально-педагогічних фахівців розглѐдаютьсѐ у працѐх зарубіжних та вітчизнѐних науковців
(А. Гамаянової, Д. Харченка, Е. Шатрової, Н. Анікюювої, Р. Безрукавого, Т. Бондаренка, Т. Осадченко, Д. Вороніна, Б. Долинського, В. Донченка, В. Петровича, І. Рибіної, В. Успенської, В. Шебанової, О. Ландо, О. Шукатки та ін.).
До структури здоров’ѐзбережувальної компетентності належать
життюві навички, що сприѐять здоровому способові життѐ, а саме: фізичному
здоров’я (раціональне харчуваннѐ; рухова активність; гігіюна; режим праці та
відпочинку); соціальному здоров’я (спілкуваннѐ; співчуттѐ; розв’ѐзуваннѐ
конфліктних ситуацій; поведінка в умовах тиску та дискримінації;
співробітництво); духовному та психічному здоров’я (самоусвідомленнѐ й
самооцінка; аналіз проблем і прийнѐттѐ рішень; визначеннѐ життювих цілей
та програм; самоконтроль; мотиваціѐ успіху) [2; 3].
Длѐ методології досліджуваної проблеми важливоя ю розробка
компонентів,
критеріїв
та
показників
здоров’ѐзбережувальної
компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників.
Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови,
компонент – це різновид, складова частина чогось, а також критерій, підстава
длѐ оцінки, визначеннѐ або класифікаціѐ чогось [7+. Тому в межах нашої
проблематики компоненти ми розуміюмо ѐк складові частини
здоров’ѐзбережувальної компетентності, критерії – ѐк сформовані
внутрішні ознаки, ѐкі притаманні майбутньому соціальному педагогові й
соціальному працівникоі, а показники – це ѐкісні характеристики критеріїв.
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Аналіз наукової літератури показав, що існуять різні підходи,
поглѐди
дослідників
щодо
визначеннѐ
компонентів
здоров’ѐзбережувальної компетентності. Дані аналізу наведені в табл. 1.
Таблицѐ 1
Компоненти здоров’язбережувальної компетентності, виділені
науковцями
Компоненти
Когнітивний, діѐльнісний, ціннісно-змістовий
Аксіологічний, інформаційний, діѐльнісний, результативнооцінний
Когнітивний, емоційно-ціннісний, практично-діѐльнісний
Аксіологічний, інформаційний, фізичний, творчий
Мотиваційний,
змістовий,
технологічний,
рефлексивний,
здоров’ѐзбережувальний
Мотиваційний,
когнітивний,
діѐльнісний,
професійноздоров’ѐзбережувальний, рефлексивний
Мотиваційний, змістовий, особистісний
Концептуально-методологічний,
цільовий,
змістовноорганізаційний, результативно-оцінний
Інтелектуальний
(когнітивний),
професійний
(фаховий),
особистісний (суб’юктний)
Ціннісно-мотиваційний та емоційний, когнітивно-рефлексивний,
поведінковий
Мотиваційно-аксіологічний,
когнітивний,
гносеологічний,
соціально-комунікативний,
операційно-технологічний,
поведінковий
Когнітивний, особистісний, діѐльнісний
Цільовий, теоретико-методологічний, організаційно-виконавчий,
ціннісно-мотиваційний, когнітивний, операційно-технологічний,
компонент особистісних і професійних ѐкостей, оціночнорезультативний
Ціннісно-мотиваційний, когнітивний, операційно-технологічний,
компонент особистісних і професійних ѐкостей
Ціннісно-мотиваційний, когнітивний, операційно-технологічний,
особистісно-етичний, рефлексивний
Мотиваційний, когнітивний, діѐльнісний, особистісний

Автор
Н. Анікююва *1+
Р. Безрукавий [3]
Т. Бондаренко *4+
Д. Воронін *9+
Б. Долинський
[11]
В. Донченко [12]
В. Петрович [17]
І. Рибіна *18+
В. Успенська *19+
В. Шебанова [22]
О. Шукатка [23]

А. Гамаянова [10]
Д. Харченко [20]

Е. Шатрова [21]
О. Ландо [13]
Т. Осадченко [16]

Отже, здоров’ѐзбережувальна компетентність вклячаю в себе безліч
складових, ѐкі взаюмопов’ѐзані між собоя. Ми погоджуюмось із
О. Шукаткоя, ѐка стверджую, що комплексне формуваннѐ всіх компонентів
здоров’ѐзбережувальної
компетентності
студента
відіграю
багатофункціональну роль, що виѐвлѐтиметьсѐ не тільки в процесі
здобуттѐ вищої освіти, а й у майбутній професійній діѐльності і його
особистому житті [23, 27].
Базуячись на вищеозначеному та на працѐх науковців [1; 3; 4; 9–13;
16–23], з метоя цілеспрѐмованого формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної
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компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників під
час професійної підготовки, ми виокремляюмо такі компоненти, критерії й
показники здоров’ѐзбережувальної компетентності (табл. 2).
Таблицѐ 2
Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності
майбутніх соціальних педагогів/працівників
Компоненти
Мотиваційний

Критерії
оріюнтовно‐
ціннісний

Інформаційний

когнітивновалеологічний

Технологічний

Організаційно‐
діѐльнісний

Рефлексивний

контрольнооцінний

Показники

- визнаннѐ цінності власного здоров’ѐ в системі
життювих цінностей студентів та задоволеність
діѐльністя, що спрѐмована на його збереженнѐ і
зміцненнѐ;
- бажаннѐ
реалізувати
здоров’ѐзбережувальну
компетентність
у
власній
життюдіѐльності
та
застосовувати її основні елементи в майбутній
професійній діѐльності
- стабільні знаннѐ в галузі валеології, гігіюни, здоров’ѐ,
культури здоров’ѐ, безпеки життюдіѐльності, ергономіки,
здоров’ѐзбережувальних технологій, спрѐмованих на
збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ, профілактику шкідливих
звичок;
- активні пошуки інформації щодо реальних способів
здоров’ѐзбереженнѐ та методик діагностуваннѐ стану
здоров’ѐ;
- знаннѐ про зміст реалізації основних напрѐмів
діѐльності соціальних педагогів і соціальних працівників,
що спрѐмовані на створеннѐ здоров’ѐзбережувального
середовища в системі «працівник − кліюнт»
- уміннѐ та навички плануваннѐ, організації й реалізації
здоров’ѐзбережувальної діѐльності, ѐк по відношення
до самого себе, так і до оточуячих;
- уміннѐ й навички соціальної взаюмодії
- уміннѐ критично оцінявати себе ѐк професіонала та
вдосконалявати свої професійні знаннѐ й навички,
реалізовувати
рефлексія
професійної,
здоров’ѐзбережувальної
діѐльності
на
основі
самоаналізу;
- наѐвність
об’юктивної
самооцінки,
самовдосконаленнѐ та контроля; особистісних і
професійно значущих ѐкостей майбутнього соціального
педагога й соціального працівника, необхідних длѐ
організації та реалізації здоров’ѐзбережувальної
діѐльності

Розглѐнемо
детальніше
змістові
характеристики
здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і
соціальних працівників.
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Мотиваційний компонент здоров’ѐзбережувальної компетентності –
це особистісне позитивне ставленнѐ майбутнього соціального педагога й
соціального працівника до здоров’ѐзбережувальної діѐльності. Мотиваційний компонент ю базоя длѐ реалізації інших компонентів здоров’ѐзбережувальної компетентності, характеризую рівень сформованості ціннісних оріюнтацій, відображаю цільову установку до надбаннѐ знань, умінь і
навичок щодо здоров’ѐзбереженнѐ й потребу в оволодінні і практичному
застосуванні здоров’ѐзбережувальних технологій, наближуячи майбутнього
соціального педагога й соціального працівника до успішної професійної
діѐльності.
Длѐ оцінки рівнів сформованості здоров’ѐзбережувальної
компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників за
мотиваційним компонентом було обрано оріюнтовно‐ціннісний
критерій.
До показників оріюнтовно‐ціннісного критерія відносимо: визнаннѐ
цінності власного здоров’ѐ в системі життювих цінностей студентів і
задоволеність діѐльністя, ѐка спрѐмована на його збереженнѐ та
зміцненнѐ; бажаннѐ реалізувати з здоров’ѐзбережувальну компетентність
у власній життюдіѐльності й застосовувати її основні елементи в майбутній
професійній діѐльності соціального педагога і соціального працівника.
Інформаційний компонент здоров’ѐзбережувальної компетентності –
це сформовані знаннѐ про здоров’ѐ та впливу на нього негативних факторів
(зовнішнього середовища, способу життѐ, руйнівних чинників у професійній
діѐльності
соціального
педагога
й
соціального
працівника),
здоров’ѐзбережувальні технології ѐк основи способів організації
здоров’ѐзбережувальної діѐльності соціального педагога й соціального
працівника; усвідомленнѐ їх значеннѐ длѐ професійного становленнѐ.
Длѐ
оцінки
рівнів
сформованості
здоров’ѐзбережувальної
компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників за
інформаційним компонентом було обрано когнітивно-валеологічний
критерій, що вклячаю стабільні знаннѐ в галузі валеології, гігіюни, здоров’ѐ,
культури здоров’ѐ й безпеки життюдіѐльності, ергономіки, здоров’ѐзбережувальних технологій, спрѐмованих на збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ,
профілактики шкідливих звичок; активні пошуки інформації стосовно
реальних способів здоров’ѐзбереженнѐ та методик діагностуваннѐ стану
здоров’ѐ; знаннѐ про зміст реалізації основних напрѐмів діѐльності
соціальних педагогів і соціальних працівників, що спрѐмовані на створеннѐ
здоров’ѐзбережувального середовища в системі «працівник – кліюнт».
Технологічний компонент здоров’ѐзбережувальної компетентності –
це опануваннѐ знань із одержаної навчальної інформації та практичне їх
застосуваннѐ з метоя засвоюннѐ способів здоров’ѐзбережувальної діѐльності
соціального педагога й соціального працівника; накопиченнѐ продуктивного
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досвіду, що дасть змогу майбутньому соціальному педагогові й соціальному
працівникові застосовувати отримані знаннѐ й уміннѐ у сфері збереженнѐ
здоров’ѐ; наѐвність соціальної мобільності в організації здорового способу
життѐ; постійне вдосконаленнѐ набутих умінь та навичок длѐ переходу на
вищий рівень професійної майстерності.
Длѐ
оцінки
рівнів
сформованості
здоров’ѐзбережувальної
компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників за
технологічним компонентом було обрано організаційно‐діѐльнісний
критерій, ѐкий передбачаю: уміннѐ та навички плануваннѐ, організації й
реалізації здоров’ѐзбережувальної діѐльності, ѐк по відношення до самого
себе, так і до оточуячих (дотриманнѐ режиму днѐ, правил харчуваннѐ,
особистої гігіюни, оволодіннѐ новими способами рухової активності та
фізкультурно-оздоровчої
діѐльності,
длѐ
запобіганнѐ
виникненнѐ
професійних захворявань і забезпеченнѐ оптимального рухового режиму
тощо); уміннѐ та навички соціальної взаюмодії (бути активним, комунікабельним, створявати сприѐтливу морально-психологічну атмосферу,
попереджувати й вирішувати конфлікти, співпереживати, співчувати,
розуміти співрозмовника, уміти бачити проблему очима співрозмовника).
Рефлексивний компонент здоров’ѐзбережувальної компетентності –
це уміннѐ здійснявати рефлексія здоров’ѐзбережувальної діѐльності
(самоаналіз, самооцінка, осмисленнѐ і критичний аналіз власної діѐльності та
її результатів, адекватна оцінка своїх можливостей і здібностей); на прикладі
власного досвіду адекватно оцінявати результати впровадженнѐ здорового
способу життѐ; визначати оптимальні форми, методи, прийоми роботи,
уточнявати шлѐхи організації здоров’ѐзбережувальної діѐльності соціального
педагога й соціального працівника.
Ми поділѐюмо думку науковцѐ М. Боритко, ѐкий визначаю
рефлективність ѐк «осмисленнѐ власного досвіду: професійного – длѐ
педагогів-практиків, життювого – длѐ студентів (із перенесеннѐм його в
сферу майбутньої професійної діѐльності)» [5, 43].
Длѐ оцінки рівнів сформованості здоров’ѐзбережувальної
компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників за
рефлексивним компонентом було обрано контрольно-оцінний критерій.
Показниками контрольно-оцінного критерія вважаюмо вміннѐ
критично оцінявати себе ѐк професіонала та вдосконалявати свої професійні
знаннѐ й навички, реалізовувати рефлексія професійної, здоров’ѐзбережувальної діѐльності на основі самоаналізу; наѐвність об’юктивної
самооцінки, самовдосконаленнѐ та контроля; особистісних та професійно
значущих ѐкостей майбутнього соціального педагога й соціального працівника, необхідних длѐ організації та реалізації здоров’ѐзбережувальної діѐльності (цілеспрѐмованість, відповідальність, креативність, активність тощо).
26

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)

З метоя визначеннѐ сформованості здоров’ѐзбережувальної
компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників під
час професійної підготовки встановлено три рівні проѐву: високий, середній і
низький. У визначених рівнѐх відображено показники кожного її компонента.
Майбутні соціальні педагоги й соціальні працівники з високим
рівнем здоров’ѐзбережувальної компетентності демонструять стійку
цільову установку та позитивну мотивація до здоров’ѐзбережувальної
діѐльності; прагнуть досѐгти успіху й самовдосконаленнѐ в цій діѐльності,
що проѐвлѐютьсѐ і в навчальних діѐх. Вони постійно проѐвлѐять мотивація
до надбаннѐ знань, умінь і навичок щодо здоров’ѐзбереженнѐ, оволодіннѐ
та практичного застосуваннѐ здоров’ѐзбережувальних технологій у
професійній діѐльності.
Студенти маять стабільні, глибокі знаннѐ в галузі валеології, гігіюни,
здоров’ѐ, культури здоров’ѐ, безпеки життюдіѐльності, ергономіки,
здоров’ѐзбережувальних технологій, спрѐмованих на збереженнѐ і
зміцненнѐ здоров’ѐ, профілактики шкідливих звичок. Вони здійсняять
активні пошуки інформації щодо реальних способів здоров’ѐзбереженнѐ
та методик діагностуваннѐ стану здоров’ѐ, маять системні знаннѐ про
зміст реалізації основних напрѐмів діѐльності соціальних педагогів і
соціальних працівників. Студенти добре обізнані й оріюнтовані на
впровадженнѐ здоров’ѐзбережувальних технологій у майбутній
професійній діѐльності. На цьому рівні вони здатні використовувати
здобуті знаннѐ на практиці самостійно з творчим підходом.
У студентів достатньо добре сформовані вміннѐ та навички щодо
дотриманнѐ режиму днѐ, правил харчуваннѐ, особистої гігіюни тощо.
Студенти ведуть здоровий спосіб життѐ та прагнуть до його формуваннѐ в
оточуячих; повністя відсутні проѐви шкідливих звичок. Вони беруть
активну участь у практичних, семінарських занѐттѐх, дослідницькоекспериментальній роботі щодо використаннѐ різних форм і методів
здоров’ѐзбереженнѐ. У студентів сформовані комунікативні та
організаторські здібності, тому без проблем обміняятьсѐ інформаціюя з
питань збереженнѐ здоров’ѐ та здорового способу життѐ. Вони маять
високий рівень знань та навичок щодо попередженнѐ та вирішеннѐ
конфліктів, потрапивши в конфліктну ситуація, не вагаячись приймаять
правильне рішеннѐ, не піддаячись емоційному зараження.
У студентів наѐвна об’юктивна самооцінка й самоаналіз власної
професійної та здоров’ѐзбережувальної діѐльності, сформовані вміннѐ
оцінявати й аналізувати власну здоров’ѐзбережувальну діѐльність та
проѐвлѐять їх у діѐх. У них сформовані особистісні та професійно-значущі
ѐкості майбутнього соціального педагога й соціального працівника.
Студенти активно проѐвлѐять прагненнѐ до саморегулѐції та
самовдосконаленнѐ щодо збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ.
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Усвідомляять негативні впливи особливостей майбутньої професійної
діѐльності та її взаюмозв’ѐзок із необхідністя збереженнѐ і зміцненнѐ
здоров’ѐ, тому плануять власний професійний розвиток з урахуваннѐм
здоров’ѐзбережувальної діѐльності).
Отже,
можна
стверджувати,
що
в
таких
студентів
здоров’ѐзбережувальна компетентність сформована на високому рівні.
Майбутні соціальні педагоги й соціальні працівники з середнім
рівнем здоров’ѐзбережувальної компетентності маять уѐвленнѐ про
здоров’ѐ,
але
не
проѐвлѐять
особливої
зацікавленості
до
здоров’ѐзбережувальної діѐльності. У них частково відсутню прагненнѐ
досѐгти успіху й самовдосконаленнѐ в здоров’ѐзбережувальній діѐльності,
це проѐвлѐютьсѐ у відсутності ініціативи в навчанні. У студентів наѐвна, але
не постійна мотиваціѐ до надбаннѐ знань, умінь і навичок щодо
здоров’ѐзбереженнѐ,
оволодіннѐ
та
практичного
застосуваннѐ
здоров’ѐзбережувальних технологій у професійній діѐльності.
Студенти маять базові знаннѐ в галузі валеології, гігіюни, здоров’ѐ,
культури здоров’ѐ, безпеки життюдіѐльності, ергономіки, здоров’ѐзбережувальних технологій, спрѐмованих на збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ,
профілактику шкідливих звичок, але вони несистематизовані. Вони
недостатньо обізнані та слабко оріюнтовані на впровадженнѐ здоров’ѐзбережувальних технологій у майбутній професійній діѐльності. На цьому рівні
студентам важко без допомоги викладача використовувати здобуті знаннѐ на
практиці, але вони висловляять ідеї і проѐвлѐять творчий підхід.
У студентів сформовані окремі вміннѐ та навички щодо дотриманнѐ
режиму днѐ, правил харчуваннѐ, особистої гігіюни тощо, але іноді
припускаятьсѐ помилок у їх виконанні. Погане самопочуттѐ, ѐке іноді виникаю
від паліннѐ та вживаннѐ алкоголя, періодично спонукаю студентів до веденнѐ
здорового способу життѐ, хоча, найчастіше, ці плани не стаять
систематичними на практиці. Вони не беруть активної участі у практичних,
семінарських занѐттѐх, і, ѐк наслідок, недостатньо вміло використовуять
одержані знаннѐ на практиці. Студенти добре виконуять завданнѐ лише при
наѐвності прикладу, а під час дослідницько-експериментальної роботи щодо
використаннѐ різних форм і методів здоров’ѐзбереженнѐ виникаять
труднощі, припускаятьсѐ помилок. У них на посередньому рівні сформовані
комунікативні й організаторські здібності, тому вважать зайвим обміняватись
інформаціюя з питань збереженнѐ здоров’ѐ та здорового способу життѐ.
Студенти маять базові знаннѐ та навички щодо попередженнѐ та вирішеннѐ
конфліктів, потрапивши в конфліктну ситуація, вагаятьсѐ з прийнѐттѐм
правильного рішеннѐ, піддаячись емоційному зараження.
Студенти вміять оцінявати й аналізувати власну професійну та
здоров’ѐзбережувальну діѐльність, проте постійно звертаятьсѐ за
підтримкоя до викладача. У них сформовані окремі особистісні та
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професійно-значущі ѐкості майбутнього соціального педагога й соціального
працівника, ѐкі проѐвлѐятьсѐ в навчальній діѐльності. Студенти не пов’ѐзуять
збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ з успішноя майбутньоя професійноя
діѐльністя, тим самим впевнені, що зміцнити здоров’ѐ зможуть у будь-ѐкий
час у санаторії, або ж шлѐхом комплексного медичного обстеженнѐ. Тому
грамотність щодо проѐву здоров’ѐзбережувальної активності в майбутній
професійній діѐльності потребую вдосконаленнѐ й систематизації.
Отже,
можна
стверджувати,
що
в
таких
студентів
здоров’ѐзбережувальна компетентність виражена слабко, сформована на
середньому рівні.
Майбутні соціальні педагоги й соціальні працівники з низьким рівнем
здоров’ѐзбережувальної компетентності не маять уѐвленнѐ про здоров’ѐ та
не проѐвлѐять особливої зацікавленості у здоров’ѐзбережувальній
діѐльності. У них відсутню прагненнѐ досѐгти успіху й самовдосконаленнѐ в
здоров’ѐзбережувальній діѐльності, пасивні та безініціативні в навчанні, не
маять позитивних установок до професійної діѐльності. У студентів майже
відсутнѐ мотиваціѐ до надбаннѐ знань, умінь і навичок щодо
здоров’ѐзбереженнѐ, а також оволодіннѐ та практичного застосуваннѐ
здоров’ѐзбережувальних технологій у професійній діѐльності.
Студенти маять поверхневі знаннѐ в галузі валеології, гігіюни,
здоров’ѐ, культури здоров’ѐ, безпеки життюдіѐльності, ергономіки,
здоров’ѐзбережувальних технологій, спрѐмованих на збереженнѐ і
зміцненнѐ здоров’ѐ, профілактики шкідливих звичок. Вони необізнані та не
оріюнтовані на впровадженнѐ здоров’ѐзбережувальних технологій у
майбутній
професійній
діѐльності.
Дисципліни,
де
ю
здоров’ѐзбережувальне спрѐмуваннѐ, студенти не вважаять важливими,
віддаячи перевагу знаннѐм, уміннѐм і навичкам з фахових дисциплін. У
студентів наѐвні фрагментарні знаннѐ про форми, методи, технології та
засоби діагностики, здоров’ѐзбереженнѐ, використовувати їх можуть
тільки з допомогоя викладача. Проблемні питаннѐ з покращеннѐ та
зміцненнѐ здоров’ѐ студенти вирішуять, обмежуячись рекомендаціѐми
лікарів або ж взагалі, порадами друзів.
У студентів частково сформовані групи вмінь щодо дотриманнѐ
режиму днѐ, правил харчуваннѐ, особистої гігіюни тощо, вони постійно
припускаятьсѐ помилок у їх виконанні. Студенти не проѐвлѐять активності
щодо здорового способу життѐ, не приховуять наѐвність шкідливих звичок, а
паліннѐ та вживаннѐ алкоголя вважаять буденноя справоя, не
замисляятьсѐ над збереженнѐм власного здоров’ѐ. Вони не виконуять
практичні роботи, самоконтроль із проблем безпеки ; життѐ, а просто
спостерігаять, також не виѐвлѐять інтересу до літератури з питань збереженнѐ здоров’ѐ, набуттѐ знань, умінь і навичок щодо здоров’ѐзбережувальних технологій. Студенти потребуять постійної організаційно-методичної
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допомоги викладачів. Вони не вміять налагоджувати стосунки з лядьми та
контролявати свій емоційний стан; оскільки відсутні навички попередженнѐ
та вирішеннѐ конфліктів, тому й самі часто стаять їх причиноя, від чого морально-психологічна атмосфера в колективі знаходитьсѐ на низькому рівні.
Студенти не зацікавлені в самовдосконаленні та контролі щодо
збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ, відсутній систематичний аналіз і
самооцінка власної здоров’ѐзбережувальної діѐльності. У них наѐвні
особистісні та окремі професійно-значущі ѐкості майбутнього соціального
педагога й соціального працівника, але вони не проѐвлѐятьсѐ в навчальній
діѐльності. Вони не усвідомляять негативні впливи особливостей
майбутньої професійної діѐльності та не пов’ѐзуять збереженнѐ і
зміцненнѐ здоров’ѐ з успішноя майбутньоя професійноя діѐльністя, тому
плануять
власний
професійний
розвиток
без
урахуваннѐ
здоров’ѐзбережувальної діѐльності.
На нашу думку, визначені нами компоненти взаюмопов’ѐзані між
собоя та ю необхідними у структурі здоров’ѐзбережувальної
компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників,
оскільки без сформованості відповідних їм знань, умінь і навичок вони не
зможуть виконувати професійну діѐльність на високому рівні.
Експериментальне дослідженнѐ проводилосѐ на базі 3-х вищих
навчальних закладів: Київського університету імені Бориса Грінченка,
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького,
ДВНЗ «Переѐслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григоріѐ Сковороди». В експериментальній роботі взѐли участь 480
студентів майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників.
Перший – констатувальний – етап дослідженнѐ охоплявав визначеннѐ
початкового рівнѐ сформованості здоров’ѐзбережувальної компетентності
майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників під час професійної
підготовки за виокремленими критеріѐми (оріюнтовно‐ціннісним, когнітивновалеологічним, організаційно‐діѐльнісним, контрольно-оцінним). З ціюя
метоя респондентам було запропоновано опитувальник, у ѐкому висвітлено
запитаннѐ на визначеннѐ рівнѐ сформованості здоров’ѐзбережувальної
компетентності. Високий рівень проѐву критерія – від 70 % до 100 %,
середній – від 50 % до 69 %, низький – від 0 % до 50 %.
Аналіз результатів дослідженнѐ мотиваційного компоненту, за
оріюнтовно‐ціннісним критеріюм, засвідчую: 18,12 % (87 осіб) опитаних
студентів при виборі майбутньої професії керувалисѐ бажаннѐм
самовизначитисѐ, знайти свою місце в житті; 40 % (192 особи) зоріюнтовані
отримати диплом, щоб формально мати вищу освіту; у 27,91 % (134 особи)
професіѐ ѐк спосіб стати самостійним(оя) та матеріальна стабільність, і
лише 13,95 % (67 осіб) відповіли, що прагнуть здобути знаннѐ й оволодіти
професіюя. Серед основних складових успішної професійної підготовки
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студенти обрали наѐвність поваги та підтримки між студентами та
викладачами 37,70 % (181 особа); терпимість із боку викладачів 11,04 % (53
особи); напружена працѐ та особисті ѐкості 51,25 % (246 осіб). Не
виѐвилосѐ тих, хто б серед складових успішної професійної підготовки
обрав міцне здоров’ѐ та стійкість до стресів.
Більшість опитаних студентів 96,45 % (463 особи) відзначили, що
відносѐть здоров’ѐ до одніюї з головних ціннісних оріюнтацій у своюму
житті. При цьому 92,08 % (442 особи) опитаних вважаять очевидним і
необхідним планувати своя професійну кар’юру і лише у – 7,91 % (38 осіб)
респондентів в пріоритеті планувати свій спосіб життѐ з оріюнтаціюя на
збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ.
Проаналізовані дані свідчать про те, що майбутні соціальні педагоги
й соціальні працівники остаточно не визначилисѐ із власноя професійноя
позиціюя та місцем здоров’ѐзбережувальної діѐльності в ній. Незважаячи
на це, всі студенти виѐвили бажаннѐ реалізувати здоров’ѐзбережувальну
компетентність у власній життюдіѐльності та застосовувати основні
елементи
здоров’ѐзбережувальної
компетентності
в
майбутній
професійній діѐльності соціального педагога й соціального працівника. При
цьому студенти зізналисѐ, що на даний момент не готові до такої
діѐльності через відсутність досвіду. Згідно з відповідѐми студентів,
вплинути на усвідомленнѐ ними необхідності збереженнѐ і зміцненнѐ
власного здоров’ѐ длѐ успішної майбутньої професійної діѐльності можуть:
1) родина – 27,08 % (130 осіб); 2) колектив групи та викладачі – 21,87 %
(105 осіб); 3) власні переконаннѐ – 18,75 % (90 осіб); 4) позааудиторні
занѐттѐ з питань здоров’ѐзберееннѐ – 16,87 % (81 особа); 5) товариші –
15,41 % (74 особи). Длѐ отриманнѐ нових професійних знань щодо
здоров’ѐзбережувальної діѐльності погодились би відвідувати спеціальні
занѐттѐ, навіть ѐк би це було не зовсім зручно, 40,20 % (193 особи)
студентів; відвідували б спеціальні занѐттѐ, але частково 34,16 % (164
особи) опитаних; не змогли відповісти 25,62 % (123 особи) респондентів.
Аналіз результатів дослідженнѐ інформаційного компоненту, за
когнітивно-валеологічним критеріюм, показав, що: 32,29 % (155 осіб)
опитаних студентів без допомоги написали визначеннѐ клячових понѐть, а
саме:
«компетентність»,
«компетенціѐ»,
«здоров’ѐ»,
«здоров’ѐзбережувальна
компетентність»,
«фізичний
розвиток»,
«раціональне харчуваннѐ», «професійне вигораннѐ», «загартовуваннѐ
організму», «здоров’ѐзбережувальні технології» тощо, при цьому
зазначили, що маять недостатній об’юм знань длѐ здійсненнѐ
здоров’ѐзбережувальної діѐльності; 67,70 % (325 осіб) опитаних на
посередньому рівні, з допомогоя викладача, дали визначеннѐ означених
понѐть, хоча стверджуять, що в них достатньо знань щодо
здоров’ѐзбереженнѐ длѐ реалізації їх у власній життюдіѐльності.
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У процесі аналізу анкетних даних ми виѐвили, що: 53,12 % (255 осіб)
опитаних, інформація длѐ надбаннѐ знань, умінь і навичок щодо
здоров’ѐзбереженнѐ шукаять власноруч (відвідуячи бібліотеку, ресурсний
центр, використовуять інтернет-мережу тощо); 31,04 % (149 осіб)
студентів, у разі виникненнѐ спірних питань стосовно здоров’ѐ, у першу
чергу звертаятьсѐ до друзів; 15,83 % (76 осіб) відповіли, що необхідну
інформація отримуять під час відвідуваннѐ лекційних занѐть із навчальних
дисциплін здоров’ѐзбережувального спрѐмуваннѐ, а вміннѐ й навички
маять змогу застосувати під час практичних занѐть.
Щодо здоров’ѐзбережувальних технологій у майбутній професійній
діѐльності, то всі опитані недостатньо обізнані та слабко оріюнтовані на їх
упровадженнѐ. Зважаячи на це, зарано говорити про навички студентів
щодо створеннѐ здоров’ѐзбережувального середовища в системі
«працівник − кліюнт» у майбутній професійній діѐльності соціальних
педагогів і соціальних працівників.
Аналіз результатів дослідженнѐ технологічного компоненту, за
організаційно‐діѐльнісним критеріюм, засвідчую, що у студентів частково
сформовані групи вмінь щодо здорового способу життѐ, а саме: 1) лѐгаять
спати не пізніше 23-ї години 18,12 % (87 осіб) студентів; 96,32 % (393 особи)
опитаних іноді вдаютьсѐ лѐгти спати до 23-ї години, а загалом набагато
пізніше, поѐсняячи це тим, що саме в нічний час наздоганѐять
навчальний матеріал, виконуять завданнѐ самостійної роботи, готуятьсѐ
до заліково-екзаменаційної сесії. Таким чином, у переважної більшості
студентів звичайна тривалість сну становить всього 3–4 години;
2) виконуять ранкову гімнастику 17,29 % (83 особи), а 82,70 % (397 осіб)
ігноруять її через невміннѐ себе організувати, погані побутові умови, брак
часу тощо; 3) із 480 опитаних студентів, лише 11,87 % (57 осіб) намагаятьсѐ
дотримуватись основ раціонального харчуваннѐ, а в переважної
більшості – 88,12 % (423 особи) харчуваннѐ нерегулѐрне, замість
повноцінного сніданку п’ять каву, їх основний раціон – це фаст-фуд, каші й
гарніри з круп, солодке, газовані напої, а інколи овочі та фрукти; 4) 80,62 %
(387 осіб) дотримуятьсѐ гігіюни рук, чистѐть зуби і ѐзик двічі на день та
виконуять вправи длѐ зору під час навчаннѐ в університеті, а в 19,37 % (93
особи) не завжди вистачаю часу; 5) цікаво, що лише 8,75 % (42 особи)
щоденно проводѐть вологе прибираннѐ своюї квартири, 76,66 % (368 осіб)
відповіли, що прибираять 2–3 рази на тиждень, а 14,58 % (70 осіб)
зазначили, що їх це не турбую; 6) у вільний час студенти переважно
користуятьсѐ інтернет-мережея, дивлѐтьсѐ кіно, телебаченнѐ, читаять
книжки, тобто ю прихильниками пасивного відпочинку; 7) 40 % (192 особи)
студентів палѐть кожен день, а 60 % (287 осіб) опитаних не маять такої
звички; із 480 опитаних, 35 % (168 осіб) зізналисѐ, що вживаять алкогольні
напої (два рази на тиждень, а деѐкі два, три рази на місѐць). Цікаво, що
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73,12 % (351 особа) студентів висловили позиція, що викладачі, ѐкі палѐть
або вживаять алкоголь, не можуть пропагувати здоровий спосіб життѐ і
здоров’ѐзбереженнѐ, а 26,87 % (129 осіб) опитаних не турбую наѐвність
шкідливих звичок у викладача, вони вважаять, що це не перешкода длѐ
навчаннѐ основам здоров’ѐзбереженнѐ інших.
На думку студентів, надавати допомогу майбутнім соціальним
педагогам у формуванні здоров’ѐзбережувальної компетентності повинні:
адміністраціѐ ВНЗ – через виховні бесіди, семінари – 17,91 % (86 осіб);
викладачі – через аудиторну та позааудиторну роботу, дисципліни за
вибором, спецкурси, індивідуальні консультації – 46,66 % (224 особи);
студентський профком, через конкурси, змаганнѐ, виставки тощо – 35,41 %
(170 осіб). При цьому студентам було складно визначитисѐ з найбільш
діювими, на їхня думку, технологіѐми длѐ забезпеченнѐ здоров’ѐзбережувальної діѐльності у ВНЗ (тренінгові, інноваційні, інтерактивні,
інформаційні, здоров’ѐзбережувальні), оскільки в них недостатньо знань
щодо прикладів зазначених технологій та можливостей їх застосуваннѐ.
Досліджуячи поведінку студентів у навчальний час, ми виѐвили, що
вони не виконуять або ж частково (вибірково) виконуять практичні
роботи, здійсняять самоконтроль із дисциплін здоров’ѐзбережувального
спрѐмуваннѐ (валеологіѐ, гігіюна, безпека життюдіѐльності, ергономіка
тощо); під час завдань, ѐкі потребуять самостійного виконаннѐ, часто
звертаятьсѐ за допомогоя до викладачів; більшість не вмію налагоджувати
стосунки з лядьми та контролявати свій емоційний стан; відсутні навички
попередженнѐ й вирішеннѐ конфліктів. Нервове напруженнѐ та негативний
вплив стресів 25,83 % (124 особи) студентів долаять за допомогоя
заспокійливих фармацевтичних засобів (екстракт коренѐ валеріани тощо);
34,16 % (164 особи) опитаних допомагаять фізичні навантаженнѐ; 40 %
(192 особи) заспокояятьсѐ за допомогоя паліннѐ.
Відомо, що негативний психологічний стан лядини ю причиноя
виникненнѐ різноманітних захворявань. Наприклад, гнів може призвести
до виникненнѐ каменів у нирках, подагри, хвороб печінки; довготривала
образа на когось призводить до пухлин, ожиріннѐ; усвідомленнѐ лядиноя
провини викликаю різного походженнѐ біль, алергії, виникненнѐ шкідливих
звичок; заздрісність призводить до паралічу; прискіпливість веде до
артриту, ревматизму; страх перед життѐм призводить до спазматичного
боля, виразок, послабленнѐ або втрати пам’ѐті, нападів задухи тощо.
Переважна більшість студентів 96,25 % (462 особи) погоджуятьсѐ, що
порушеннѐ сприѐтливого мікроклімату призводить до негативних емоцій,
ѐкі стаять причиноя погіршеннѐ здоров’ѐ, а також зазначили, що
засобами знѐттѐ нервового напруженнѐ не володіять, але хотіли б їх
засвоїти, а 3,75 % (18 осіб) опитаних відповіли, що їх не турбую нервове
напруженнѐ та стреси.
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Аналіз результатів дослідженнѐ рефлексивного компоненту, за
контрольно-оцінним критеріюм, засвідчую: 7,5 % (36 осіб) опитаних
зацікавлені в самовдосконаленні та контролі щодо збереженнѐ та
зміцненнѐ здоров’ѐ; 21,45 % (103 особи) студентів зізналисѐ, що не маять
звички оцінявати своя діѐльність, ѐкщо виникне потреба, готовий(а)
зміняватись; 33,75 % (162 осіб) присутнѐ постійна звичка оцінявати своя
діѐльність, при цьому не прикладаять зусиль, щоб змінитись і 37,29 % (179
осіб) опитаних не маять схильності до аналізу, самооцінки й бажаннѐ в
собі щось змінявати.
Серед запропонованих студентам особистісних та професійнозначущих ѐкостей майбутнього соціального педагога і соціального
працівника, із 480 опитаних, 28,75 % (138 осіб) віднесли наѐвність міцного
здоров’ѐ ѐк необхідну умову успішної майбутньої професійної діѐльності, а
71,25 % (342 особи) обрали наполегливість, належний рівень кваліфікації,
самоаналіз, прагненнѐ до самовдосконаленнѐ, активність, красномовність,
щирість, а навички збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ не розглѐнули.
Переважна більшість опитаних студентів вважаять стан свого
здоров’ѐ задовільним 73,33 % (352 особи), а 26,66 % (128 осіб) зазначили,
що маять незадовільне здоров’ѐ. Упевнені, що об’юктивно оціняять
власне здоров’ѐ і рівень знань щодо його збереженнѐ і зміцненнѐ 18,12 %
(87 осіб) опитаних; маять сумніви з цього приводу 32,5 % (156 осіб)
студентів, а 49,37 % (237 осіб) упевнені, що здатні на необ’юктивність у
самооцінці. Так, студенти недостатньо приділѐять увагу ѐк власному
здоров’я, так і способу життѐ, не вважаять за необхідне проходити
медичні обстеженнѐ, самонадіѐно сподіваятьсѐ, що в будь-ѐкій життюві
ситуації їм достатньо буде власних знань і досвіду, разом із тим,
зізнаятьсѐ, що погане самопочуттѐ знижую продуктивність навчаннѐ.
Таким чином, перший – констатувальний – етап дослідженнѐ
показав, що початковий рівень сформованості здоров’ѐзбережувальної
компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників під
час професійної підготовки, за виокремленими критеріѐми, знаходитьсѐ на
середньому та низькому рівнѐх.
Тому пріоритетом у професійній підготовці майбутніх фахівців
соціальної сфери повинно бути збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ ѐк
студентів, так і педагогів, а навчально-виховний процес спрѐмовуватисѐ на
забезпеченнѐ
здорового
способу
життѐ
й
формуваннѐ
здоров’ѐзбережувальної
компетентності.
Формуваннѐ
визначених
компонентів здоров’ѐзбережувальної компетентності буде здійсняватись
ефективно, ѐкщо в навчально-виховний процес підготовки майбутніх
соціальних педагогів і соціальних працівників упровадити відповідні
педагогічні умови й робити це потрібно починаячи з першого року навчаннѐ.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз
наукової літератури з означеної проблеми дав змогу визначити змістові
характеристики
компонентів,
критеріїв,
показників
і
рівнів
здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і
соціальних працівників під час професійної підготовки.
Так, до структури здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх
соціальних педагогів і соціальних працівників відносимо взаюмодія мотиваційного, інформаційного, технологічного й рефлексивного компонентів.
Длѐ оцінки рівнів сформованості здоров’ѐзбережувальної
компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників за
мотиваційним компонентом було обрано оріюнтовно‐ціннісний критерій;
за інформаційним компонентом – когнітивно-валеологічний критерій, за
технологічним компонентом – організаційно‐діѐльнісний критерій та за
рефлексивним компонентом було обрано контрольно-оцінний критерій.
На підставі виокремлених компонентів та критеріїв було визначено
рівні сформованості здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх
соціальних педагогів і соціальних працівників під час професійної
підготовки, а саме: високий, середній, низький.
Результати дослідженнѐ показали, що початковий рівень сформованості здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх соціальних
педагогів і соціальних працівників під час професійної підготовки, за
виокремленими критеріѐми, знаходитьсѐ на середньому та низькому рівнѐх.
Таким чином, перспективами подальших досліджень, ми вважаюмо
визначеннѐ педагогічних умов, що сприѐтимуть ефективному формування
здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і
соціальних працівників під час професійної підготовки.
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РЕЗЮМЕ
Веретенко Тетяна, Лехолетова Марина. Содержательные характеристики
здоровьесберегаящей компетентности будущих социальных педагогов и социальных
работников.
В статье уточнена сущность клячевых понѐтий; на основе теоретических
положений проанализированных исследований представлена содержательнаѐ
характеристика компонентов, критериев и показателей здоровьесберегаящей
компетентности будущих социальных педагогов и социальных работников.
Так, к структуре здоровьезберегаящей компетентности будущих социальных
педагогов и социальных работников относим взаимодействие мотивационного,
информационного, технологического и рефлексивного компонентов.
На основании компонентов, критериев и показателей были определены
уровни сформированности здоровьесберегаящей компетентности будущих
социальных педагогов и социальных работников во времѐ профессиональной
подготовки, а именно: высокий, средний, низкий.
Ключевые
слова:
социальный
педагог,
социальный
работник,
здоровьесберегаящаѐ компетентность, компоненты, показатели, критерии,
уровни, характеристика подготовленности.

SUMMARY
Veretenko Tetyana, Lekholetova Maryna. The characteristics of health-preserving
competence in the future social teachers and social workers.
The purpose of the article was to determine the characteristics of the components of
content, criteria, indicators and levels of health-preserving competence of the future social
pedagogues and social workers. It is argued that insufficient health of social pedagogues and
social workers makes it impossible for their professional development, full realization of the
potential and professional growth.
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In the article the essence of key concepts is clarified; based on the theoretical
positions of the analyzed studies the components, criteria and indicators of health-preserving
competence of the future social pedagogues and social workers are highlighted.
Thus, the structure of health-preserving competence of the future social pedagogues
and social workers includes interaction of motivational, information, technology and
reflective components.
To assess the level of development of the health-preserving competence of the future
social pedagogues and social workers for the motivational component the orientingevaluative criterion was elected; for the information component – cognitive-valeological
criterion was selected, for the technology component – criterion of organizational activity
was selected, and for the reflexive component was elected control-evaluation criterion.
On the basis of the components, criteria and indicators, the levels of formation of the
health-preserving competence of the future social pedagogues and social workers during
training, namely: high, medium, low, were identified.
Results of the study aimed at determining the initial level of formation of healthpreserving competence of the future social pedagogues and social workers showed that the
students lack initiative in teaching, they are insufficiently informed and poorly oriented to the
implementation of the health-preserving technologies; they are not interested in the
improvement, preserving and promoting health.
Prospects for further research are seen in the definition of educational environment
which will be effective for forming health-preserving competence of the future social
pedagogues and social workers during training.
Key words: social pedagogue, social worker, health-preserving competence,
сomponents, indicators, criteria, levels, characteristic of preparedness.
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РОЛЬ ДОПОВІДІ У ФОРМУВАННІ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ФІЛОЛОГА
(З ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ)
У статті обґрунтовуютьсѐ, що основоя формуваннѐ риторичної особистості
філолога ю його риторична культура, ѐка охопляю ефективне мисленнѐ, ѐкісне
мовленнѐ, високий культурно-комунікативний рівень, успішну реалізація законів
риторики в будь-ѐких ситуаціѐх спілкуваннѐ. Доводитьсѐ, що важливу роль у
формуванні риторичної культури відіграю вміннѐ готувати й виголошувати доповіді
на різні теми. Аналізуятьсѐ традиційні та інноваційні форми й методи роботи зі
студентами-філологами під час вивченнѐ теми «Доповідь в академічному
красномовстві» в курсі «Сучасна риторика».
Ключові слова: академічне красномовство, доповідь, культура мовленнѐ,
культура мисленнѐ, культура спілкуваннѐ, риторична освіченість, риторична
культура, риторична особистість доповідача.

Постановка проблеми. У ХХІ столітті обов’ѐзковим атрибутом іміджу
висококваліфікованого фахівцѐ, запорукоя його професійного успіху ю
риторична культура. Культура мисленнѐ, мовленнѐ і спілкуваннѐ –
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визначальні чинники риторичної культури інтелігентної лядини взагалі й
обов’ѐзкова складова діѐльності філолога зокрема, адже висока риторична
культура формую риторичну особистість, ѐку вирізнѐять філологічний стиль
мисленнѐ, широкий філологічний кругозір, мовна індивідуальність, мовний
смак, мовленнюва моральність тощо *4; 7+. Зазначені ѐкості допомагаять
філологові оптимально організовувати і креативно скеровувати своя
мисленнюво-мовленнюву діѐльність, зокрема готувати й виголошувати
доповіді на різноманітну тематику.
Аналіз актуальних досліджень. Понѐттѐ «риторична особистість»,
«риторична культура», базуячись на головних принципах педагогіки,
риторики, психології, мистецтва, перебуваять на стадії становленнѐ. Але
вже можна констатувати, що сучасні підходи дослідників до вихованнѐ
риторичної особистості педагогічних та гуманітарних кадрів в Україні, про
що йдетьсѐ, зокрема, у дослідженнѐх А. Капської, С. Іванової, О. Юніної,
Д. Александрова, Є. Кляюва, Т. Хазагерова та ін. *6, 186+, об’юдную понѐттѐ
«мистецтво слова». У наших дослідженнѐх з визначеної проблеми
констатовано, що риторична особистість філолога – це «особистість, ѐка,
володіячи ефективним мисленнѐм, ѐкісним мовленнѐм, демонструю
високий культурно-комунікативний рівень, успішно реалізую закони
риторики в будь-ѐких ситуаціѐх спілкуваннѐ» [2, 61].
У розумінні понѐттѐ «риторична культура» враховуюмо підходи відомих
українських педагогів І. Зѐзяна, А. Капської, Г. Сагач, Н. Тарасевич, ѐкі
риторичну культуру розуміять здебільшого ѐк вищий виѐв професійновиконавської культури, педагогічної майстерності *1, 15+; О. Залябінської, ѐка
стверджую, що риторична культура поюдную в собі, крім культури мовленнѐ в
традиційному розумінні, певні аспекти культури мисленнѐ, психологічної
культури, сценічної майстерності, риторичну етику, імідж мовцѐ *3, 14+;
Я. Білоусової, ѐка трактую це понѐттѐ ѐк ѐкісну характеристику особистості,
показник духовного розвитку, сформованих риторичних знань, умінь та
навичок, здібностей і потреб у риторичній діѐльності *1, 14+. Ми в попередніх
розвідках риторичну культуру філолога потрактували ѐк складне ціле, основу
ѐкого «становлѐть високий рівень освіченості й професійні знаннѐ, культура
мисленнѐ, культура мовленнѐ, культура спілкуваннѐ, невербальна й зовнішнѐ
культури, талант, натхненнѐ і майстерність» *2, 62+.
Мета статті. Загальноприйнѐтої системи формуваннѐ риторичної
культури філолога не існую, але з оглѐду на запити часу, поставлені перед
педагогікоя і школоя завданнѐ назріла потреба у створенні такої
риторичної моделі сучасного філолога, ѐка сприѐла б формування
привабливої перспективи професії педагога та наповнявала б навчальний
процес глибоким змістом, пізнавальним інтересом і високим результатом.
Аналіз наукових джерел, власний науково-педагогічний досвід
переконуять, що важливу роль у формуванні риторичної культури
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філолога відіграю вміннѐ готувати й виголошувати доповіді на різні теми,
ѐке формуютьсѐ під час опануваннѐ філологами-магістрантами курсу
«Сучасна риторика». Отже, мета статті – окреслити роль доповіді ѐк жанру
риторики у процесі формуваннѐ риторичної культури філолога.
Методи дослідження визначено поставленими завданнѐми.
Використано загальнонаукові теоретичні (контент-аналіз, систематизаціѐ й
узагальненнѐ наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури з
визначеної проблематики), емпіричні (прѐме та опосередковане педагогічне
спостереженнѐ, аналіз досвіду роботи тощо) методи. Застосовано системнокомпонентний і системно-структурний підходи до аналізу й опису матеріалу.
Виклад основного матеріалу. Лекційні і практичні занѐттѐ на тему
«Доповідь в академічному красномовстві» будуюмо з урахуваннѐм
принципів
системності,
наступності,
міжпредметних
зв’ѐзків,
культуровідповідності, професійно-творчого підходу до самореалізації
особистості тощо. З метоя формуваннѐ риторичної культури філолога, крім
названих, застосовуюмо принципи фундаменталізації, аксіологізації,
самостійності, креативності, емоційності тощо. Обираюмо традиційні й
інноваційні форми та методи роботи з метоя формуваннѐ професійних умінь
і навичок: теоретико-інформаційні (лекціѐ, дискусіѐ), практико-операційні
(алгоритм, дослід, експеримент, майстер-клас), пошуково-творчі (творчий
діалог, риторичний аналіз доповідей), самостійної роботи (опрацяваннѐ
лекції, наукової літератури, підготовка доповідей, укладаннѐ цитатників),
контрольно-оцінявальні (виголошеннѐ доповідей, опитуваннѐ).
Під час лекції «Риторична культура доповіді (виступу,
повідомленнѐ)» акцентуюмо увагу філологів на теоретичних аспектах жанру
доповіді, аналізові етапів її підготовки, розглѐдові спільних і відмінних рис
наукової доповіді ѐк усного жанру та статті, кваліфікаційної роботи тощо ѐк
писемних наукових праць, за матеріалами ѐких виголошуютьсѐ доповідь,
ураховуячи дослідженнѐ в цій царині Г. Онуфріюнко, О. Семеног,
О. Сербенської та ін. *5; 8; 9+.
З’ѐсовуюмо, що матеріали наукового дослідженнѐ (статті, низки статей,
монографії, кваліфікаційної роботи тощо) можуть бути покладені в основу
наукової доповіді (виступу, повідомленнѐ), ѐка може бути виголошена на
будь-ѐкому зібранні фахівців – науковій конференції, семінарі тощо. Отже,
доповідь трактуюмо ѐк усний жанр академічного красномовства, що
презентую матеріали наукового дослідженнѐ з певної теми.
Опрацьовуюмо етапи підготовки наукової доповіді: інвенціѐ
(винайденнѐ),
диспозиціѐ
(розташуваннѐ),
елокуціѐ
(словесне
оформленнѐ), меморіѐ (запам’ѐтовуваннѐ), акціѐ (виголошеннѐ),
релаксаціѐ (ослабленнѐ напруженнѐ, аналіз і самоаналіз). Доходимо
висновку, що ѐкоя б прекрасноя, відшліфованоя не була статтѐ,
монографіѐ, кваліфікаційна робота тощо, це ще не гарантую її успішної усної
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презентації і схвального відгуку слухачів. Длѐ цього необхідно володіти
риторичноя майстерністя. Досліджуюмо особливості риторичної
майстерності під час підготовки й виголошеннѐ доповіді:
1. З’ѐсовуюмо мету і завданнѐ доповіді з урахуваннѐм складу
слухацької аудиторії; уточняюмо тему доповіді, ѐка маю бути чіткоя,
зрозумілоя, відображати зміст доповіді та зацікавити слухачів.
2. Визначаюмо проблеми дискусійного характеру й принципи їх
презентації, спрогнозовуюмо можливі запитаннѐ слухачів і готуюмосѐ до їх
висвітленнѐ під час доповіді чи обговореннѐ.
3. Продумуюмо оригінальну вступну частину доповіді (несподівану
інформація, що може здивувати слухачів, викликати інтерес до теми);
показуюмо важливість теми длѐ слухачів; установляюмо психологічний
контакт зі слухачами, створяюмо ефект однодумства; мотивуюмо активність
слухачів риторичними запитаннѐми або постановкоя проблемної ситуації.
4. Слідкуюмо, щоб основна частина була логічним продовженнѐм
вступу, розкривала сутність проблеми, презентувала її авторське баченнѐ,
спонукала слухачів до обговореннѐ проблеми, підтримувала їх інтерес,
викликала задоволеннѐ в слухачів змістом і стилем мовленнѐ. Висвітляюмо
кожен аспект проблеми, добираячи відповідні аргументи, цифри, факти,
цитати. Вживаюмо конструкції: прикладом може слугувати, розглѐнемо
приклад, проіляструюмо ѐскравими прикладами, проаналізуюмо типові
приклади, унаочнимо, візуалізуюмо. Пам’ѐтаюмо, що кількість прикладів не
маю бути надто великоя, а ілястративний матеріал не повинен відвертати
увагу від змісту. Продумуюмо, у ѐких місцѐх доречно зробити «ліричний
відступ» длѐ знѐттѐ напруги й перепочинку слухачів (наприклад, цікавий
факт із життѐ чи творчості науковцѐ; філологічний анекдот).
5. Лаконічно й однозначно, відповідно до мети доповіді,
формуляюмо висновки, ѐкі повинні узгоджуватисѐ зі вступом, свідчити про
виконаннѐ поставлених завдань. Вживаюмо конструкції: таким чином,
отже, у цілому, це дозволѐю зробити висновок, у підсумку, у результаті,
це свідчить про те, що…
6. Здійсняюмо стилістичне шліфуваннѐ, пам’ѐтаячи, що доповідь –
це різновид усного мовленнѐ, отже, треба враховувати, що сприйманнѐ на
слух маю свої особливості. Текст повинен чітко ділитисѐ на частини, що
відбиваять логіку міркуваннѐ. Реченнѐ маять бути прозорі за будовоя –
прості або складні з невеликоя кількістя частин (не більше 2–3 одиниць).
Не зловживаюмо діюприслівниковими/діюприкметниковими зворотами, не
загромаджуюмо без потреби реченнѐ однорідними членами. Не вживаюмо
розмовні слова, жаргонізми, суржик, просторіччѐ. Отже, перевірѐюмо текст
на дотриманнѐ мовних норм.
7. Готуюмосѐ не до читаннѐ доповіді, а до її виголошеннѐ з опороя на
текст.
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8. Обдумуюмо психологічний контакт з аудиторіюя: психологічні й
логічні паузи, засоби концентрації і посиленнѐ уваги, ефективні прийоми
контакту з аудиторіюя. Контакт зі слухачами підтримуюмо, використовуячи
діюслова «співпраці»: простежимо, з’ѐсуюмо, схарактеризуюмо,
уточнимо, порівнѐюмо, розмежуюмо, продемонструюмо, доведемо та под.
Посилити увагу слухачів до змісту доповіді можна за допомогоя висловів
«Звертая вашу увагу на такий важливий аспект...», «Вдумайтесѐ у
зміст цього вислову...», «Звичайно, ви можете не погодитисѐ з таким
підходом, але...», «Мало кому на сьогодні відомий той факт, що...»,
«Багато хто з вас здивуютьсѐ, напевне...», «Дозволя собі звернути вашу
увагу на той факт...», «Спробуюмо разом з вами з’ѐсувати причини...»
тощо. Співпраця зі слухачами посилѐть мовні засоби ретроспекції: ѐк ми
знаюмо, ѐк ми розуміюмо, ѐк було сказано раніше, ми вже говорили про це,
згадаймо, що було з’ѐсовано тощо.
9. Дбаюмо про чітку невербаліку: індивідуальний інтонаційний стиль
мовленнѐ (інтенсивність голосу, різнотемпова структура фраз, емотивні
інтонеми, інтонеми важливості, різноманітність тональних рисунків, чистота і
ѐсність тембру, гнучкість і сугестивність голосу – здатність впливати на емоції
й поведінку слухачів); чітку позу – нескуте стоѐннѐ за кафедроя чи столом із
піднѐтоя головоя й розправленими плечима; прѐмий поглѐд; привітна
посмішка; охайний зовнішній виглѐд та доречні аксесуари.
10. Пам’ѐтаюмо, що доповідь маю бути чітко регламентованоя.
11. Післѐ доповіді проаналізуюмо її змістову, наукову й інтонаційну
наповненість, успіх чи неуспіх крізь призму сприйнѐттѐ слухачами,
ефективність прийомів контакту з аудиторіюя.
Звертаюмо увагу студентів на те, що досить часто перед виступом
доповідач відчуваю страх, ѐкий необхідно подолати. Пропонуюмо такі
поради щодо подоланнѐ ораторського страху.
1. Перед початком доповіді: до місцѐ виступу йдіть спокійно і
впевнено, природно, без різких поворотів, не метушітьсѐ; на ходу не
перебирайте папери, не поправлѐйте одѐг, зачіску; не починайте говорити,
не дійшовши до місці виступу; витримайте паузу, дайте аудиторії
можливість подивитисѐ на вас; заспокойтесѐ, охопіть зором уся аудиторія,
знайдіть зручне, природне положеннѐ длѐ рук, посміхнітьсѐ – і починайте;
ніколи не починайте доповідь із вибачень, що вам ніколи було
підготуватисѐ, що у вас проблеми, неналежний виглѐд тощо.
2. Під час доповіді: випроміняйте впевненість у собі, будьте
виразними, енергійними, експресивними; підтримуйте зоровий контакт зі
слухачами; під час виступу імпровізуйте; подбайте про пристойний
зовнішній виглѐд, позу, природні рухи та жести, суворе почуттѐ міри і такту;
слідкуйте за мовоя свого тіла.
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3. Пам’ѐтайте: налаштовуять слухачів проти доповідача й руйнуять
контакт зарозумілість, демонстраціѐ переваги, повчальний, менторський тон,
зневага, зверхність, доріканнѐ в некомпетентності, публічні зауваженнѐ,
вираженнѐ своїх симпатій і антипатій, ухилѐннѐ від суті проблеми, ухилѐннѐ
від запитань слухачів, порушеннѐ логіки й послідовності виступу, повтори,
тривіальні думки, затѐгненнѐ часу виступу тощо.
У заклячній частині лекції пропонуюмо філологам майстер-клас:
подаюмо роздруковану версія авторської статті й виголошуюмо доповідь за її
матеріалами. Прослухавши нашу доповідь, студенти складаять порівнѐльну
таблиця «Спільні й відмінні риси статті та наукової доповіді за
матеріалами статті». Виконавши завданнѐ, філологи констатуять такі
спільні риси: науковість, аргументованість, інформативність, логічність і
точність, структурованість, доступність, лаконічність.
Науковість і аргументованість – це визначальна риса академічного
красномовства взагалі й жанру доповіді зокрема. Це наповненість фактами,
уміннѐ з фактів вивести узагальненнѐ, сформулявати основну думку,
проблему, показати ступінь її розв’ѐзаннѐ в науці й підкреслити, ѐкі моменти
ще залишилисѐ нерозв’ѐзаними; висвітленнѐ стану питаннѐ, ѐкому
присвѐчений виступ, у науці, наѐвність власного, можливо, й відмінного від
загальноприйнѐтого поглѐду на питаннѐ. Водночас не можна
перевантажувати доповідь фактичним матеріалом, а слід узѐти меншу
кількість фактів чи положень, натомість докладніше їх проаналізувати.
Пам’ѐтаюмо мудру істину Д. І. Менделююва: «… велика кількість фактів у
виступі нагадую піч, до того завалену дровами, що вона не загорѐютьсѐ».
Логічність і точність викладу – важлива умова досѐгненнѐ потрібного
ефекту від доповіді, з ѐкої слухач повинен винести струнку систему
поданих фактів, ідей, а не їх хаотичне нагромадженнѐ. Бути логічним –
уміти виділити головну думку і провести її послідовно через весь виступ, не
забути про висунуту тезу, а обов’ѐзково довести її за допомогоя ѐскравих
фактів. Логічність виѐвлѐютьсѐ в послідовності висловляваннѐ, його
доказовості та аргументованості, у побудові мовленнѐ відповідно до
законів логіки. Пам’ѐтаюмо пораду Е. Ренана: «Добре говорити – значить
просто добре думати вголос».
З логічності викладу матеріалу закономірно випливаю чіткість
побудови виступу, у ѐкому виразно повинні виділѐтисѐ три частини (вступ,
основна частина, висновки). Струнку побудову доповіді тонко відчуваять
слухачі. Про доповідь хаотичну, у ѐкій «кінці не зведено з кінцѐми», вони
говорѐть: «На городі бузина, а в Киюві дѐдько» або «Наговорив сім мішків
гречаної вовни». Видатний драматург А. П. Чехов говорив: «Якщо в
першому акті на стіні висить рушницѐ, то в останньому вона повинна
вистрілити». Цим він сформулявав потребу логічності й стрункості,
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завершеності побудови драматургічного твору, але це стосуютьсѐ, на наш
поглѐд, будь-ѐкого публічного виступу.
Ще одна необхідна риса публічного виступу – доступність,
популѐрність. Виникаю складне завданнѐ: поюднати науковий матеріал,
інколи досить важкий длѐ сприйманнѐ, з легким і доступним викладом.
Справжній оратор обов’ѐзково прагне цього й досѐгаю за допомогоя:
1) бездоганного володіннѐ предметом (тільки той, хто ѐсно уѐвлѐю, про що він
маю говорити, знайде найбільш прості і доступні слова длѐ поѐсненнѐ певного
ѐвища, доведеннѐ окремих положень); 2) доречного вживаннѐ іншомовних
слів; 3) використаннѐ загальновживаної лексики. Сенека радив: «Доповідь,
ѐка турбуютьсѐ про істину, повинна бути простоя і немудрованоя».
Про лаконічність чітко висловивсѐ В. Черчилль: «Оратор маю вичерпати тему, а не терпіннѐ слухачів». Стислі виступи розглѐдаятьсѐ слухачами
ѐк більш розумні, правильні й правдиві. Говорити стисло – складна наука.
Поѐсняячи відмінні риси, студенти вказуять, що длѐ писемних
наукових творів важливим ю чітка структура, цитуваннѐ, посиланнѐ на
джерела, відсутність образності та емоційності, ліричних відступів,
оригінальних вступів і висновків, бездоганне мовне оформленнѐ; під час
доповіді важливо продемонструвати всі риторичні компетентності, красу
живого наукового слова, інтонаційну виразність, наукову етику, уміннѐ
контактувати зі слухачами – діалогову взаюмодія.
Післѐ опрацяваннѐ етапів підготовки й виголошеннѐ доповіді, порад
щодо подоланнѐ ораторського страху та майстер-класу окресляюмо ѐкості
риторичної особистості доповідача: «висока методологічна культура,
фундаментальна підготовка, володіннѐ секретами ефективного «живого»
слова, «наукова іскорка», тонке відчуттѐ наукового стиля, толерантність,
наукова ерудиціѐ, діалогова взаюмодіѐ» [8, 189].
Важливим аспектом самостійної роботи студентів вбачаюмо
опрацяваннѐ лекції, рекомендованої літератури, підготовку доповідей.
Практичне занѐттѐ розпочинаюмо постановкоя завдань
дискусійного характеру:
– У чому полѐгаю пафос доповідача?
– Яка роль імпровізації під час доповіді?
– Які прийоми активізації уваги слугуять установлення контакту
між доповідачем і слухачами?
– Чи повинен доповідач бути емоційним?
На занѐтті з’ѐсовуюмо теоретико-методичні та риторичні особливості
доповіді ѐк жанру академічного красномовства, окресляюмо мовні
конструкції длѐ утримуваннѐ уваги слухачів під час усіх етапів її виголошеннѐ
(вступ, основна частина, висновки). Наголошуюмо, що доповідь маю писемноусну форму реалізації. На етапі виголошеннѐ підготовлений текст маю
відчужитисѐ від паперу і стати усномовним продуктом. На виконавському
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етапі неминучоя стаю імпровізаціѐ. Проте імпровізаціѐ буде вдалоя тільки за
умови ґрунтовної попередньої підготовки.
Важливоя ділѐнкоя роботи ю аналіз наукових доповідей відомих
українських мовознавців. Здійсняюмо риторичний аналіз доповідей
П. Гриценка, О. Пономарева, А. Мойсіюнка та ін. учених, заслуханих за
допомого мультимедійних засобів.
Заслуховуюмо також і доповіді студентів, підготовлені за матеріалами
їхніх наукової статей, надрукованих у збірниках наукових праць магістрантів і
студентів «Актуальні питаннѐ філології та методології», «Філологічні студії» та
ін. Порівняюмо статті й доповіді, з’ѐсовуюмо спільні та відмінні ознаки
написаного тексту статті й усної доповіді. Зануряюмосѐ в риторичний аналіз
прослуханих доповідей, висловляюмо компліменти і поради.
На занѐтті осмисляюмо поради відомих лядей щодо риторичної
культури доповідача, зокрема М. Ажама («Будьте сміливими! Горе тому,
у кого немаю сміливості зустрітисѐ віч-на-віч з аудиторіюя, ѐка часто
тим грізніша, коли вона спокійна й мовчазна»), Скілефа («Аудиторіѐ –
найкращий учитель красномовства»), архіюпископа Меджи («Існую три
категорії ораторів: одних можна слухати, других не можна слухати, а
третіх не можна не слухати»), Платона («Усѐкий виступ повинен бути
складений, наче жива істота: у ньому повинні бути тіло з головоя й
ногами, причому тулуб і кінцівки повинні пасувати одне одному й
відповідати цілому») тощо.
Аналізуячи невербальну культуру оратора під час виголошеннѐ
доповіді, з’ѐсовуюмо роль голосу, психологічної паузи, посмішки тощо.
Філологи моделяять невербальну культуру доповідача, користуячись
матеріалами укладеного цитатника.
Підсумком проведених занѐть мусить бути усвідомлене переконаннѐ
студентів, що запорукоя успішної доповіді ю її науково-теоретична
обґрунтованість, глибокий фактичний матеріал, власне баченнѐ проблеми
й висока риторична культура доповідача (логічна, психологічна,
мовленнюва та невербальна).
Наступний етап формуваннѐ риторичної культури доповідача – науково-дослідницька робота: участь філологів у щорічному науково-методичному
семінарі магістрантів «Актуальні питаннѐ філології та методології» (започатковано в 2008 році), всеукраїнських і регіональних студентських конференціѐх і
вебінарах, доповідь-захист кваліфікаційного дослідженнѐ тощо.
Науково-дослідницьку роботу магістрантів вважаюмо вищим рівнем
самостійної роботи з риторики. Така робота сприѐю формування творчого
потенціалу майбутнього фахівцѐ, продукування його наукових інтересів,
вироблення академічної культури, активізації критичного мисленнѐ,
самооптимізації тощо.
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Вважаюмо, що риторика ѐк навчальна дисципліна покликана вироблѐти
в студентів ефективне мисленнѐ, ѐкісне мовленнѐ, високий культурнокомунікативний рівень, а також виховувати свідомого громадѐнина, патріота,
високоморальну лядину. Тому риторика – важливий складник сучасного
освітнього процесу й модернізації навчаннѐ, відродженнѐ української
риторичної традиції, бо охопляю гносеологічний, лінгвокультурологічний,
мисленнювий, естетичний, психологічний, педагогічний та інші аспекти.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, на занѐттѐх із сучасної риторики під час вивченнѐ теми «Доповідь в
академічному красномовстві» формуюмо професійні вміннѐ та навички,
пропонуячи магістрантам аналітичні (риторичний аналіз доповідей
відомих філологів, колег по групі), творчі (підготовка наукових доповідей
за матеріалами власних статей, укладаннѐ цитатників до теми) вправи
тощо. Оволодіваюмо ораторськими прийомами: ѐк готувати й
виголошувати доповідь; ѐк оригінально розпочати й закінчити доповідь; ѐк
подолати ораторський страх; ѐк зацікавити слухачів; ѐк підібрати доречні
мовно-виражальні засоби; ѐкі методи аргументації обрати ѐк
найпереконливіші; ѐк зробити доповідь емоційноя тощо.
Результат опрацяваннѐ теми – удосконаленнѐ ораторських умінь і
навичок студентів-філологів, зростаннѐ фахової майстерності в
мисленнюво-мовленнювій діѐльності, особистісне задоволеннѐ від
практичного втіленнѐ теоретичних знань. Перспективу вбачаюмо в
окресленні ролі полемічної майстерності в системі формуваннѐ риторичної
культури філолога.
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РЕЗЮМЕ
Герман Виктория. Роль доклада в формировании риторической культуры
филолога (из опыта практической работы).
В статье определѐетсѐ, что основой формированиѐ риторической личности
филолога есть его риторическаѐ культура, котораѐ объединѐет эффективное
мышление, качественнуя речь, высокий культурно-коммуникативный уровень,
успешнуя реализация законов риторики в различных ситуациѐх общениѐ.
Подчеркиваетсѐ, что особаѐ роль в формировании риторической культуры
принадлежит умения подготовить и произнести доклад на избраннуя тему.
Предлагаятсѐ традиционные и инновационные формы и методы работы со
студентами-филологами при изучении темы «Доклад в академическом
красноречии» в курсе «Современнаѐ риторика».
Ключевые слова: академическое красноречие, доклад, культура речи,
культура мышлениѐ, культура общениѐ, риторическаѐ образованность,
риторическаѐ культура, риторическаѐ личность докладчика.

SUMMARY
German Victoria. The role of report in the rhetorical culture formation of the
philologist (from practical experience).
The article explains that the formation basis of philologist rhetorical identity is its
rhetorical culture that embraces effective thinking, speech quality, high cultural and
communicative level, successful implementation of the rhetorical law in all the situations of
communication. It is proved that an important role in rhetorical culture formation plays an
ability to prepare reports and pronounce them on various topics. It analyzes traditional and
innovative forms and work methods with students-philologists in the study of the topic
“Report of the academic eloquence” in the course “Modern Rhetoric”.
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During the lecture “Rhetorical culture of research report” we focus philologists’
attention on the theoretical aspects of report genre, on the analysis of its preparation stages,
on consideration general and distinctive features of the report as an oral genre and articles,
qualification work, etc. as written scientific works, based on materials that report
pronounced. We interpret the report as a genre of oral academic eloquence, which
represents the study materials on a particular topic. We are working on preparation stages of
the scientific report: invention, disposition, elocution, memoria (lat.), action (lat.), and
relaxation. We investigate the particular rhetorical skills during the preparation and
publication of the report. We provide advices on overcoming of public speaking fear and
conduct master classes based on materials the author’s article.
An important aspect of students’ individual work we can see processing lectures,
recommended literature, preparation of reports. In the practice we provide a rhetorical
analysis the reports of the famous Ukrainian linguists P. Hritsenko, A. Ponomarev,
A. Moisiienko and other scientists. We compare articles and reports; find out general
distinctive features of the written text and oral report. We immersed in a rhetorical analysis
of the intercepted reports to express compliments and advices.
The result of conducted training is self-conscious beliefs of students, that the key to
the successful report is its scientific-theoretical validity, deep factual material, its vision of the
problem and high rhetorical culture of the speaker (logical, psychological, verbal, nonverbal). The result of processing threads is to improve public speaking skills of studentsphilologists and the growth of professional skills.
Key words: academic eloquence, report, speech culture, culture of thinking, culture of
communication, rhetorical education, rhetorical culture, rhetorical identity of the speaker.

УДК 378:796.071.4.03
Mуroslava Danylevych
Lviv State University of Physical Culture
ORCID ID 0000-0002-1285-392X
Galina Ivanova
National Pedagogical Dragomanov University
ORCID ID 0000-0003-4943-8110
Pavlo Slobozhaninov
Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University,
ORCID ID 0000-0002-3703-2191
DOI 10.24139/2312-5993/2017.02/050-058

MODERN LOOK AT TRAINING OF PROSPECTIVE SPECIALISTS IN PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT TO RECREATIONAL AND HEALTH-RELATED
ACTIVITIES
Статтѐ присвѐчена проблемі професійної підготовки майбутніх фахівців з
фізичного вихованнѐ та спорту до рекреаційно-оздоровчої діѐльності в умовах
сучасної парадигми вищої фізкультурної освіти. Проаналізовано результати
опитуваннѐ студентів десѐти вищих навчальних закладів України щодо рівнѐ їхніх
знань, вмінь та навичок, необхідних длѐ успішного здійсненнѐ рекреаційно-оздоровчої
діѐльності. Визначено рівень сформованості готовності майбутніх фахівців з
фізичного вихованнѐ та спорту до подальшої професійної діѐльності. Теоретично
обґрунтована сучасна концепціѐ професійної підготовки фахівців з фізичного
вихованнѐ та спорту, здатних ефективно здійснявати рекреаційно-оздоровчу
діѐльність.
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Ключові слова: професійна підготовка, майбутні фахівці з фізичного
вихованнѐ та спорту, рекреаційно-оздоровча діѐльність.

Problem statement. The higher education level describes the
development of civilization. The global system of higher education in the
XXI century is in crisis, as evidenced by the decline in the quality of education,
the gap between culture and science, and between natural science and
humanities. Attempts to find a new paradigm of education led to the
awareness of a need to develop the concept of training of prospective
specialists in physical education and sport to recreational and health-related
activities. According to O. V. Andreeva, Ukraine, for an extended period, didn’t
have a strong school of training for physical recreation areas that resulted
shortage of specialists in this segment of the labor market [1, 221].
Review of recent publications. Analysis of library resources on the issue.
Researches of some today's national scientists are devoted to the problems of
training of prospective specialists in physical education and sport to
professional activity (O.Yu. Azhyppo, P. B. Dzhurinsky, E. A. Zakharina,
L. I. Ivanova, R. P. Karpyuk, A. P. Konoh, Ye. N. Prystupa, A. V. Svatyev,
L. P. Sushchenko, O.V. Timoshenko and others).
Issues related to training for physical recreation areas are highlighted in
the works of Ukrainian scientists O.V. Andreeva, O. L. Blahij, M. V. Dutchak,
O. M. Zhdanova, T. Yu. Krutsevych, V. V. Levytskij and others. Thus,
A. V. Andreeva considers it necessary to develop and justify theoretically the
approaches to selection and structuring the content and methodical support of
educational process at higher educational establishments; define perspective
directions of modernization of professional training of future specialists in the
field of physical recreation [1, 231].
A lot of studies curried out by foreign experts, including C. Bouchard,
T. Wolanska, Z. Krawczyk touch upon the analysis of problems in physical
recreation.
From the today’s standpoint we carried into practice an active scientific
search for ways to modernize professional training of prospective specialists in
the field of physical recreation. However, currently there are no fundamental
works devoted to the training of specialists in physical education and sport for
recreational and health-related activities.
The purpose of the article is to characterize the modern view of the
training of prospective specialists in physical education and sport for
recreational and health-related activities.
According with the purpose we defined the following objectives:
1. To study the current state of training of prospective specialists in
physical education and sport to recreational activities.
2. To formulate the basic training concepts of future specialists in
physical education and sport for recreational and health activities.
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To achieve the objectives the following methods were used: theoretical
analysis of scientific and methodological literature; survey of high school
students; statistical processing of results.
Major content. The rapid development of science and technologies,
socio-economic and cultural changes which take place in modern society define
new terms, according to which universities must operate. Therefore
professionalism of specialists in physical education and sport is measured
according to the requirements imposed by employers.
To design the educational content thoroughly, T. A. Makarova (Say)
identifies two groups of landmarks: 1) guidances that had been grounded by
scientists before and still retained its influence today: a conceptual understanding
of the educational content; didactic principles of the unity of procedural and
substantive parties of training while selecting the educational content; nature of
prospective graduates’ careers; a methodological principle where the subject
matter is the result of didactic outcome due to specific set of knowledge and skills
needed to master professional qualifications; 2) new guidelines, which radically
change the situation with the selection and design of educational content in
higher education: globalization and the emergence of new forms of educational
process, one of which is a distance learning; information and Internet
technologies; joining the Bologna process and higher education reform based on
competence approach; the emergence of new regulations that reflect the
interests of different parties (students, employers, society and state) [3, 40].
Meeting new requests is possible in terms of transformation of the global
academic community. The reform of educational systems abroad in the past
decade, organization the Bologna process and joining it by Ukraine make
characteristic changes in the development of education, namely the
introduction of two-tier training system (bachelor, master); the introduction of
the credit system; monitoring of higher education quality; students and
teachers’ mobility expanding; the issuance of a single European Diploma
Supplement; graduates employment support and others.
In modern times much emphasis is on continual learning ( «lifelong
learning»), which aims at the continuous process of mastering human
knowledge and skills, which is carried throughout the human life.
To put into practice a modern paradigm of lifelong learning The European
Commission on education and training (European Commission for Education and
Training) has developed a strategy and international programs of continual
education for the period 2009-2020 (Strategic framework for education and
training). The main objectives for the countries participating in this project are: to
realize lifelong learning and a human mobility; to increase the effectiveness of
education and vocational training; to promote equity, social unity and active social
position; to enhance the creative component and innovation, including
entrepreneurship, at all levels of education and vocational training.
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Since a modern approach to the problem of employment of prospective
specialists in physical education and sport is the realization of the principle of
personality oriented employment, in which not only graduate’s professional
but also personal characteristics are associated with actual and expected
staffing needs in recreational and health-related areas, the problem of
competitive specialist in physical education and sport is of particular urgency.
Formation of competitiveness of future specialists in physical education and
sport is a way out of the situation with employment of physical education staff.
In order to clarify the current state of training of prospective specialists
in physical education and sport to recreation and health-related activity we
conducted a survey of senior students of ten higher educational establishments
of Ukraine: Dnipropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sports,
National Pedagogical University named after M. P. Dragomanov, National
University of Physical Education and Sport of Ukraine, Ternopil National
Pedagogical University named after Volodimir Hnatyuk, Lviv State University of
Physical Culture, Vinnitsja National Pedagogical University named after
Mykhajlo Kotsiubynskyi, Chernivtsi National Universitynamed after Yurij
Fedkovich, Uzhgorod National University, Zhytomyr State University named
after Ivan Franko, Carpathian National University named after V. Stefanik. The
total number of respondents was 822 individuals.
Using questioning it was found that most surveyed students (78,2%)
require additional practical training for further implementation of recreational
and health-related activities (Fig. 1). Thus, far fewer individuals (64,33%) are
planning to work as a specialist in physical recreation.
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Fig. 1. Index of a number of students interviewed on the need for more
practical training to put into practice recreational and health-related activities
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The research enabled us to determine the extent of future specialists
mastering professional terminology necessary for the implementation of
recreation and recreational activities into different groups of people. In
particular, only 21,2% of respondents mastered professional terminology;
29,85% – said that rather yes than no; 36,98% – said that rather no than yes
and 11,97% of the surveyed students indicated that it was hard to answer.
Questionnaires were aimed to establish the knowledge level of prospective
specialists in physical education and sports, necessary for effective work in the
field of recreation and health-related activities. The results showed that students
mastered a method of monitoring of the physical exercises health effects on a
human body (77,6%); features of recreational and health-related activities using
for people of different sex (76,13%) and age (74,2%); forms of recreational and
health-related activities (74,43%); objectives of recreational and health activities
(73,64%). Along with this, students indicate insufficient knowledge as to the
content of legislative and program documents on physical culture and sport
development; state and public organizations subsystem, which competence is
recreational and health-related activities of various groups of population; features
of recreational and health-related activities for people of various fitness levels.
Through the survey we also determined the mastery level of future
specialists in physical education and sports abilities and skills in physical recreation.
Most students have mastered the following abilities and skills: to determine an
individual’s fitness level (87,5%); to generate motivation for recreational and
health-related activities (79,77%); to conduct recreational and health-related
activities with people of various age and sex (78,64%); to shape individuals behavior
aimed at preserving and strengthening their health (77,89%); to program
recreational and fitness classes with different types of exercise (77,78%).
In the list of skills, which students haven’t mastered enough, the skill to
advertise recreation and health-related services and recreational and fitness events
of competitive nature for the various categories of the population dominates.
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It is very important for the quality of training of prospective specialists in
physical education and sport to provide the highest quality physical education,
which determines the degree of formation of readiness for recreational and
health related activities and indirectly, their personal, ideological and social
development. Therefore we using a survey conducted self-assessment of the
readiness degree formation of prospective specialists in physical education and
sport to the recreational and health-related activities (Fig. 2).
Analysis of the questionnaire data showed that 74,21% of students
surveyed consider themselves prepared for work in the field of physical
recreation, 25,79% don’t prepared for work in the field of physical recreation.
The results of the survey became the basis for the development and
theoretical study of the modern concept of training of prospective specialists in
physical education and sport for recreational and health-related activities
which include the following:
1. Professional training for recreational and health-related activities is a
subsystem of higher physical education and for formation competitiveness and
mobility of prospective specialists in physical education and sport in a global
market economy that expands and seeks to overcome the borders of states.
2. Professional training for recreational and health activities takes into
account such factors as the transformation of the global academic community,
humanization and liberalization of higher physical education, creation of
information environment of higher education and two-tier system of training of
prospective specialists in physical education and sport.
3. The selection and design of learning content in high school depends on
the nature of graduates’ future recreation and health-relative activities, the
specific field of study and is reflected in the courses and programs of a
particular university.
4. Professional training of prospective specialists in physical education
and sport, who are capable of successful activity in the field of recreation, is
carried out at the expense of active use of innovative teaching methods in the
pedagogical environment of higher educational institution.
5. Organization of the educational process of training of prospective
specialists in physical education and sport is based on the interaction with
employers, recreation and fitness centres, public and state organizations.
The theoretical analysis of scientific literature allowed us to allocate
socially important and professionally significant qualities of a specialist in
physical education and sport.
Socially important qualities of a specialist in physical education and
sports include: civic maturity, law-abiding, social activity, social optimism, high
value orientations, development of intellectual and practical skills, dignity,
success orientation; social mobility; capacity for constructive conflict
resolution; adaptability, cooperation, ability to take responsibility.
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Professionally important qualities of a specialist in physical education and
sports include: possession of professional abilities and skills (competence,
professionalism), the ability to plan, execute and control recreational and healthrelated activities; possession of certain qualifications, professional mobility,
enterprise; possession of new technologies and understanding of their scope,
readiness to lifelong self-education, professional development, communicative
skills, ability to attract customers to their own recovery by means of recreation.
New modern technology with their powerful facilities, on the one hand,
enhance the efficiency of the educational process, on the other, penetrating all
spheres of society, changing social and psychological qualities of prospective
specialist in physical education and sport, require improved teaching.
In modern times it is advisable in education, says V. Topchiy, to expand
knowledge sharing system among students through: 1) organizing and conducting
seminars by students (including curricula for Master course that officially provide
teaching practice); 2) «storytelling» during which students could inform fellow
students about the results of practical training, implementation of research,
conference participation or competition. It can serve as additional motivation for
other students to participate in similar activities; 3) providing conditions (e. g., eportal) to interact applicants, students, alumni and faculty to exchange useful
information, experience, knowledge with [4, p. 183]. We were impressed with the
thought of the scientist.
Updating of higher physical education is a complex and ambiguous process
in its form and manifestation. New concepts of such updating, says J. Keller, are
based on the following principles: a driving force of the updating process is to
update the economic, scientific and technological potential; upgrade to its content
should be humane, environmental and social; updating is based on new
information technologies; on the principle of high efficiency; on stratification; on
training highly qualified personnel; focusing on the achievements [2, 23].
Conclusions. To improve the quality of training of prospective specialists
in physical education and sport for recreational and health activities it is
necessary: to enhance professionally-aimed training through theoretical and
practical training; to increase the share of minor courses to better familiarize
students with the features of future recreation and health-related activities; to
extend the hours for independent work, and to use modern monitoring means
to control over its implementation; to use modern pedagogical, and
information and communication technologies that promote convergence of
training activities and future recreation and health-related activities; to develop
new professionally oriented courses and their educational and methodological
support; upgrade existing teaching methods and others.
Prospects for further research foresee development and scientific
grounds of training of prospective specialists in physical education and sport
for recreational and health-related activities.
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РЕЗЮМЕ
Данилевич Мирослава, Иванова Галина, Слобожанинов Павел. Современный
взглѐд на профессиональнуя подготовку будущих специалистов по физическому
воспитания и спорту к рекреационно-оздоровительной деѐтельности.
Статьѐ посвѐщена проблеме профессиональной подготовки будущих
специалистов по физическому воспитания и спорту к рекреационнооздоровительной деѐтельности в условиѐх современной парадигмы высшего
физкультурного образованиѐ. Проанализированы результаты анкетированиѐ
студентов десѐти высших учебных заведений Украины относительно уровнѐ их
знаний, умений и навыков, необходимых длѐ успешного осуществлениѐ
рекреационно-оздоровительной
деѐтельности.
Определен
уровень
сформированности готовности будущих специалистов по физическому воспитания
и спорту к дальнейшей профессиональной деѐтельности. Теоретически обоснована
современнаѐ концепциѐ профессиональной подготовки специалистов по физической
культуре и спорту, способных эффективно осуществлѐть рекреационнооздоровительнуя деѐтельность.
Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка, будущие специалисты по
физическому воспитания и спорту, рекреационно-оздоровительнаѐ деѐтельность.

SUMMARY
Danylevych Myroslava, Ivanova Galyna, Slobozhaninov Pavlo. Modern Look at
Training of Prospective Specialists in Physical Education and Sport to Recreational and
Health-Related Activities.
The article is devoted to the problem of training of prospective specialists in physical
education to recreation and health-related activities in terms of the current higher education
paradigm. The survey results of students from ten Ukrainian universities’ concerning the level
of their knowledge and skills necessary for the successful implementation of recreational and
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health-related activities were analyzed. The level of preparedness formation of prospective
specialists in physical education and sport to their further profession was defined. Based on
the analysis of scientific literature and the questionnaire results we have developed and
theoretically grounded the modern concept of professional training of specialists in physical
education and sports who can effectively carried into practice recreational and health-related
activities. It was determined some socially important and professionally significant qualities
of specialists in physical education and sports, the possession of which would contribute to
their competitiveness in the labor market.
The socially important qualities of a prospective specialist in physical education and
sports include: civic maturity, law-abidance, social activity, social optimism, high values
orientation, enhanced intellectual and practical skills, dignity, focus on success; social mobility;
capability to constructively resolve conflicts; adaptability, cooperation, responsibility.
The professionally significant qualities of a prospective specialist in physical education
and sports comprise: professional abilities and skills (competence, professionalism), ability to
plan, execute and control recreational and health-related activities; specific qualifications,
professional mobility, industriousness; expertise in modern technologies and the scope of
their application, willingness for a lifelong learning and advanced training, communication
skills, the ability to involve customers in their health care by recreational means.
Prospects for further research foresee development and scientific grounds of training
of prospective specialists in physical education and sport for recreational and health-related
activities.
Key words: professional training, prospective specialists in physical education and
sport, recreation and health-related activities.
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ ЕМПАТІЇ
У СТУДЕНТІВ ТВОРЧИХ ПРОФЕСІЙ
У статті наведено результати дослідженнѐ особливостей проѐву емпатії
студентів творчих професій. Акцентуютьсѐ увага на актуальності вивченнѐ
феномену емпатії ѐк універсальної здібності, що дозволѐю не тільки успішно
опановувати творчі спеціальності, але й краще адаптуватисѐ в суспільстві знань.
Показано, що існуять статистично значущі відмінності у проѐві компонентів
емпатії у представників різних педагогічних спеціальностей. З’ѐсовано також, що
існую взаюмозв’ѐзок між рисами особистості й показниками розвитку емпатії.
Підкресляютьсѐ необхідність розробок технологій розвитку емпатії та їх вкляченнѐ
в процес підготовки студентів педагогічного вишу.
Ключові слова: емпатіѐ, раціональний, емоційний та інтуїтивний канали
емпатіѐ, «Я»-образ, уѐвне «Я», творчі професії.

Постановка проблеми. Проблема вивченнѐ емпатії набуваю
особливої актуальності в часи розвинених інформаційних технологій і
стрімкого розвитку суспільства знать. Разом із тим сучасне суспільство маю
гостру потребу в творчо спрѐмованих особистостѐх, бо саме цѐ категоріѐ
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лядей ю найбільш адаптованоя в суспільстві знань. Саме емпатіѐ ю тіюя
універсальноя творчоя здатністя, що властива творцеві в будь-ѐкій сфері
діѐльності й дозволѐю успішно опановувати творчі професії.
Феномен емпатії займаю клячове місце в розумінні лядиноя
оточуячого світу, ефективній взаюмодії педагогічного процесу, наданнѐ
психологічної і психотерапевтичної допомоги, а також при створенні
витворів мистецтва. Психологічна підготовка спеціалістів зазначених
напрѐмів здебільшого оріюнтуютьсѐ на академічні знаннѐ й майже залишаю
за межами здобуттѐ практичні навички.
Аналіз актуальних досліджень. Як показую аналіз літератури вивченнѐ
феномену емпатії маю тривалу історія. Феномен емпатії починали
розглѐдати ще античні філософи й визначали ѐк «симпатіѐ» (Сократ,
Платон, Аристотель, А. Августин, Ф. Аквінський). Пізніше понѐттѐ
«симпатіѐ» було ретельно розроблено А. Смітом, Г. Спенсером і
А. Шопенгауером. У німецькій філософії розроблѐлосѐ понѐттѐ «вчуваннѐ»
(Т. Ліппса, Ф. Фішера). Крім того, дослідники підкресляять важливі
аспекти емпатії в процесі пізнаннѐ світу (М. Аргайл, А. Бен, Т. Ліппс, Т. Рібо,
М. Хоффман)
та
«здатності
прийнѐти
роль
іншої
лядини»
(У. Бронфенбреннер, Р. Даймонд, Дж. Мід).
Радѐнські психологи А. Бодальов, Т. Гаврилова аналізували роль
емпатії в міжособистісних стосунках. У літературі також описано
функціональний і феноменологічний аналіз емпатії (Н. Сарджвеладзе,
М. Обозов); дослідженнѐ її поведінкових форм (В. Петровский,
П. Симонов). Даний феномен презентований ѐк взаюмодіѐ розумових та
емоційних сторін особистості (В. Бойко, Н. Сарджвеладзе, Г. Міхальченко,
B. Петровський); ѐк сукупність емоційних, когнітивних і поведінкових
змінних (Ю. Менжерицька); ѐк інтуїтивне пізнаннѐ емоційного стану іншої
особистості (В. Бойко, А. Ковальов, Т. Шибутані).
Окремим ґрунтовним напрѐмом вивченнѐ емпатії ю її роль у процесі
психологічної допомоги іншим лядѐм (X. Кохут, В. Лейбін, К. Роджерс,
В. Франкл, Е. Фромм, К. Юнг). Існую окремий напрѐм дослідженнѐ –
«емпатійний психоаналіз», що передбачаю залученість психоаналітика в
досвід паціюнта (А. Фрейд, Л. Шерток, Ф. Рустан).
Сучасні філософсько-психологічні дослідженнѐ також розглѐдаять різні
аспекти емпатійного процесу. Длѐ нашої роботи цікавими ю поглѐди Є. Басіна,
ѐкий вивчаю «точки дотику» художньої творчості та емпатії. Таким чином, на
теперішній час піднѐто значний пласт досліджень із вивченнѐ емпатії.
Мета статті – розкрити особливості проѐву емпатії у студентів творчих
професій.
Основними методами, що використовувалисѐ в нашому дослідженні
стали: теоретичний аналіз літератури з проблеми й діагностичні методи
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представлені особистісним опитувальником Р. Кеттела та опитувальником
рівнѐ емпатичних здібностей В. В. Бойка.
Виклад основного матеріалу ми почнемо з твердженнѐ, що емпатіѐ –
це особливий проѐв лядської чуттювості та разом із тим – це вихідний
пізнавальний механізм, ѐкий дозволѐю зафіксувати іншу лядину, чи витвір
мистецтва ѐк суб’юкта.
Підготовка психологів-консультантів потребую розвитку в них
емпатійних навичок, бо серцевиноя консультуваннѐ ю «консультативна взаюмодіѐ» між кліюнтом та консультантом, що ґрунтуютьсѐ на філософії кліюнтцентрованої терапії. А інструментом виникненнѐ такої взаюмодії ю емпатіѐ.
Провідні вчені в напрѐмі психологічної допомоги (Р. Мей,
К. Роджерс, Р. Качунас та ін.) все більше підкресляять структурну
складність емпатії й розглѐдаять її ѐк багатоступеневий процес. «Емпатіѐ ю
здібністя не тільки співпереживати, але й розуміти кліюнта. У цьому
розумінні вона ѐвлѐю собоя афективну й когнітивну навичку – афективну,
оскільки дозволѐю консультанту ідентифікувати почуттѐ кліюнта, а
когнітивну – оскільки зобов’ѐзую консультанта встановлявати події, що
викликаять відповідні почуттѐ» * 4, 61+.
В. Бойко, аналізуячи структуру емпатійних здібностей, визначаю три
компоненти: раціональний, емоційний та інтуїтивний. Так, раціональний
канал спрѐмовую увагу сприйнѐттѐ та мисленнѐ того, хто проѐвлѐю емпатія
на сутність іншої лядини, її стан, проблеми, поведінку. Це спонтанний
інтерес, ѐкий «відкриваю шлязи» (В. Бойко) емоційного та інтуїтивного
каналів відображеннѐ. Емоційний канал емпатії – це здібність
співпереживати та співчувати. Вона даю можливість розуміти внутрішній
світ, прогнозувати поведінку, а також виконую роль сполучної ланки від
того, хто проѐвлѐю емпатія до того об’юкта, на ѐкий емпатіѐ спрѐмована й
назад. Щодо можливостей інтуїтивної складової емпатіѐ, то тут слід
зазначити здібність бачити поведінку партнера й діѐти в умовах дефіциту
інформації про нього, спираячись на досвід підсвідомого.
Задлѐ всебічного розкриттѐ теми роботи необхідно розглѐнути ще
одну здатність емпатії – це здатність фантазії формувати «ѐ-образи»,
стаячи на точку зору цих «Я». Такий механізм лежить в основі створеннѐ й
розуміннѐ витворів мистецтва *1; 5+.
Дослідженнѐ останніх років у психології, мистецтвознавстві, естетиці
(Є. Басін, Т. Матях, О. Наконечна та ін.), дозволѐять стверджувати, що
органічність творчого акту неможлива без емпатії. Вона ю підґрунтѐм і
необхідноя умовоя створеннѐ витворів мистецтва. Хотілосѐ б окремо
зупинитисѐ на розумінні емпатії ѐк процесу моделяваннѐ «Я»,
необов’ѐзково з особистості іншої лядини. Так, Є. Басін вважаю, що останню
ю «лише окремим випадком емпатії» *1, 24+. Розвиваячи ця думку, учений
пише: «У ній (емпатії) уѐвлене «ѐ» моделяютьсѐ за «образом і подібністя»
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будь-ѐкого іншого ѐвища. Це означаю, що лядина може перевтіляватись в
образ будь-ѐкого ѐвища, об’юкта тощо» *1, 24+.
У психології та філософії існуять роботи (Є. Басін, М. Бахтін,
О. Кубанова, Т. Матях та ін.), ѐкі аналізуять можливість установленнѐ
емпатії до неживого предмету. Так, К. Юнг вважаю емпатія стрижнем
естетики. Коли лядина милуютьсѐ художнім твором, вона начебто входить
всередину його, «ототожняю себе з ним і відходить від самої себе» *6, 34].
У цьому полѐгаю катарсична сила мистецтва. Емпатіѐ найбільш зрозуміла в
драматичному мистецтві в силу того, що саме тут відбуваютьсѐ очевидне
ототожненнѐ акторів та їх вигаданих персонажів з одного боку і тонке
ототожненнѐ глѐдачів – з іншого.
Але так само, задушевна розмова, завдѐки емпатії, що виникаю в її
процесі, маю катарсичні властивості. Р. Мюй пише: «ми можемо визначити
цінність бесіди по тому, наскільки вона нас захопила, змусила забути себе». І
далі: «повна самовіддача, що вимагаютьсѐ від психотерапевта,… може бути
тоді, коли післѐ інтенсивного і глибокого сеансу з кліюнтом консультант
відчуваю, що сам позбавивсѐ всіх своїх проблем, та відчуваю одночасно таку
саму втому, ѐк художник післѐ декількох часів творчості» *6, 36].
Чи можна назвати процес консультуваннѐ мистецтвом? Відповідь на
це запитаннѐ можна знайти в працѐх Дж. Бядженталѐ, ѐкий зазначаю, що
майже всі види мистецтва маять певні загальні атрибути, серед ѐких
визначаять: власну особистість ѐк інструмент; незавершеність, спеціально
розвинену чуттювість, високий рівень умінь, певного роду результат,
особисті стандарти, ідентифікаціѐ за своюя роботоя. Ці атрибути стали
важливими оріюнтирами длѐ нашого аналізу. Їх порівнѐннѐ з
характеристиками
особливостей професії
психолога-консультанта,
консультанта-терапевта дозволѐю називати ця діѐльність мистецтвом.
Ми припустили, що певний рівень розвитку емпатії у студентів
педагогічного вишу ю апріорним. Тож метоя нашого дослідженнѐ було
з’ѐсуваннѐ ступенѐ вираженості рівнѐ розвитку компонентів емпатії у
студентів педагогічного вишу в залежності від спеціалізації та специфіки
отриманої професії. Ми також припустили, що у студентів, ѐкі навчаятьсѐ
на творчих спеціальностѐх, особливості проѐвів компонентів емпатії
(раціональний,
емоційний,
інтуїтивний,
проникаяча
здібність)
відрізнѐятьсѐ від проѐвів емпатії у представників інших спеціальностей.
У емпіричному дослідженні особливостей емпатії у студентів творчих
професій взѐли участь 49 студентів ІІ і ІІІ курсу спеціальностей «Практична
психологіѐ», «Музичне мистецтво», «Математика» Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
Обробка даних полѐгала в тому, що були розраховані особистісні
профілі длѐ групи А (студенти спеціальності «Практична психологіѐ»), групи
В (студенти спеціальності «Музичне мистецтво») та групи С (спеціальність
61

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)

«Математика»). Крім того, умовно ми визначили групи А и В ѐк групи
представників професій, що постійно потребуять розвитку творчості
пов’ѐзаної не тільки з педагогічноя діѐльністя. А вид професійної
діѐльності респондентів групи С більше передбачаю розвиток
інтелектуальних характеристик особистості.
Проаналізувавши результати діагностики за багатофакторним
особистісним опитувальником Р. Кеттела, ми виѐвили показники,
представлені нами на рис. 1. До крайніх значень у групі А спрѐмований
показник шкали А (стриманість – комунікативність), високі показники
маять шкали G (виражена сила Я – безпринципність), I (піддатливістьтвердість), M (практичність – розвинена уѐва) та O (спокій – тривожність).

Название оси

Графік особистісних профілів груп А, В, С

Група А
Група В
Група С

Рис. 1 Профілі особистості груп А, В, С за опитувальником Р. Кеттела
У групі В високі показники спостерігаятьсѐ за шкалами E
(домінантність – підкореність), L (довірливість – підозрілість), O (спокій –
тривожність) та приближені до крайньої нижньої границі норми шкали I
(піддатливість – твердість), Q2 (конформізм – нонконформізм). Що до
третьої групи, то вони маять високі показники за шкалоя В (ригідне
мисленнѐ – абстрактне мисленнѐ) та L (довірливість – підозрілість), низькі
за фактором А, решта показників у межах норми. Отримані значеннѐ по
кожному фактору були переведені в стени *3+.
Особистісні профілі груп А, В, С даять можливість стверджувати, що з
більшості шкал спостерігаятьсѐ середні оцінки від 4 до 6,5 стенів і
знаходѐтьсѐ на рівні середніх шкальних значень, однак, існуять суттюві
різниці за шкалами А, В, G, I, L, M, Q1. Длѐ знаходженнѐ статистично значущої
різниці ми використовували критерій Краскала-Уоліса. По цьому критерія на
рівні статистичної значущості р=0,01: фактор А, фактор В, фактор І, фактор L
між групами А, В, С; рівні статистичної значущості р=0,05: фактор Q1.
При дослідженні компонентів емпатії ми використовували методику
дослідженнѐ рівнѐ емпатійних здібностей В. Бойко. Результати даної
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методики інтерпретуятьсѐ за двома напрѐмами. Перший – це загальний
рівень розвитку емпатії і другий – це ступень проѐву окремих компонентів
емпатії. Слід зазначити, що в методиці розглѐдаятьсѐ такі здібності
(компоненти) емпатії, ѐк: раціональний канал емпатії (у таблиці зазначений
ѐк РКЕ), емоційний канал емпатії (ЕКЕ); інтуїтивний канал емпатії (ІКЕ);
установки, що сприѐять чи заважаять проѐву емпатії; проникаяча
здібність емпатії та ідентифікаціѐ ѐк механізм емпатії.
Отримані результати представлені на рис. 2. Як видно з рисунка, за
даноя методикоя високий рівень емпатії не був визначений у жодній
групі. Щодо групи А (практична психологіѐ) то більшість студентів (56 %)
маять занижений рівень, 25 % середній і 19 % зовсім низький.
У групі В (музичне мистецтво) середній та занижений рівень маять
44,5 % та 55,5 % відповідно. Респондентів з низьким рівнем емпатійних
здібностей у цій групі не виѐвлено. Що ж до третьої групи (математика), то
в ній більшість маю занижений рівень 73,4 % і однакова кількість по
2 чоловіка (13,3 %) маять середній та низький рівень.
Вираженість рівня емпатії

Високий
Середній
Занижений
Низький

Рис 2. Показники ступеня проѐву загального рівнѐ емпатії (%) у
групах А, В, С (за методикоя В. Бойка)
Отримані результати дозволили більш ґрунтовно розібратисѐ в проѐвах
структурних компонентів емпатії, аналіз ѐких дозволив скласти табл. 1.
Було з’ѐсовано, що високі показники за окремими структурними
компонентами в респондентів проѐвлѐлась, але їх сумарна кількість не
дозволила піднѐти загальний рівень емпатії. Тож проаналізуюмо їх.
Першим структурним компонентом ю раціональний. Як видно з
табл. 1, високі показники ми спостерігаюмо у 25 % студентів групи А і 26,6 %
у студентів групи С. Це означаю високий рівень спрѐмованості уваги,
сприйманнѐ та мисленнѐ емпатуячого на іншу лядину – її стан, проблему,
поведінку. Більшість респондентів отримали середні показники: 56 % група
А і 66,6 % групи В и С. Ці досліджувані також використовуять у спілкуванні
раціональний канал, але провідним длѐ них ю інший.
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Таблицѐ 1
Показники рівнів розвитку компонентів емпатії (%)
(за методикою В. Бойка)
N=49
Рівень
Група А
Високий
Середній
Низький
Група В
Високий
Середній
Низький
Група С
Високий
Середній
Низький

РКЕ

ЕКЕ

ІКЕ

Установки

Проникаюча
здібність

Ідентифікація

25
56
19

37
50
13

13
56
32

13
63
25

56
44

13
43,5
43,5

66,6
33,4

55,5
33,3
11,2

44,4
50
5,6

11,2
44,4
44,4

22,2
44,5
33,3

5,5
55,5
39

26,6
66,6
6,6

60
40

40
60

33,3
53,3
13,4

46,6
53,4

13,3
46,6
40

Слід зазначити, що в раціональному каналі не слід відшукувати
жорстку логіку чи мотивація зацікавленості іншим. Як правило, партнер
привабляю усвідомленим існуваннѐм, що дозволѐю емпатуячому
неупереджено виѐвлѐти його сутність. Щодо низьких показників, то їх
відсоток поділений між групами таким чином: група А – 19 %, група В –
33,4 %, група С – 6,6 %. Отже, найвищий ступінь проѐву раціональної
складової емпатії ми спостерігаюмо в групі С, а найбільш виражені низькі
показники – у групі В.
Наступним длѐ аналізу був обраний емоційний канал емпатії. Найбільш
виражений рівень проѐву даної здібності ми спостерігаюмо в групі В – 55,5 %
респондентів; потім цей канал проѐвлѐютьсѐ у групі А – 37 %, і, ѐк видно з
таблиці, у групі С високий рівень взагалі відсутній. Отже, високий рівень
проѐву емоційного каналу емпатії характеризую лядей ѐк здібних входити в
емоційний резонанс з оточуячими – співпереживати, співчувати. Висока
емоційна чуйність стаю засобом розуміннѐ внутрішнього світу іншого,
можливістя прогнозувати його поведінку й ефективно впливати. Саме
високий рівень співчуттѐ та співпереживаннѐ виконую роль провідника від
того, хто проѐвлѐю емпатія до того, на кого спрѐмована емпатіѐ і назад.
Суттюво в даній виборці представлений середній рівень проѐву
емоційного каналу емпатії. Він спостерігаютьсѐ у 50 % респондентівпсихологів, 33,3 % – музикантів та 60 % студентів математиків. Ці
респонденти маять досвід співпереживаннѐ, співчуваннѐ, але при
розумінні інших він у них поюднуютьсѐ з іншими засобами пізнаннѐ. Щодо
низького рівнѐ проѐву емоційного каналу емпатіѐ, то більшість (40 %)
представлено в групі С і 13 % та 11,2 % – у групах А і В відповідно. Тобто длѐ
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ціюї вибірки даний канал не ю провідним і длѐ розуміннѐ поведінкових
проѐвів інших лядей використовуятьсѐ інші компоненти емпатії.
Розкриваячи мету нашого дослідженнѐ, вважаюмо за необхідне
розглѐнути й третій – інтуїтивний канал. Отже, з табл. 1 видно, що інтуїтивний
канал найбільш ѐскраво виражений у групі В – у студентів-майбутніх учителів
музичного мистецтва – 44,4 %. На другому місці – 13 %, респонденти групи А
(практичні психологи). Щодо досліджкваних групи С, то високий рівень знову
не представлений. Високі бальні оцінки за даноя шкалоя характеризуять
респондентів ѐк таких, що здібні бачити поведінку партнера, діѐти в умовах
дифіцита інформації, спиратисѐ на досвід, що знаходитьсѐ в підсвідомому.
Слід зазначити, що саме інтуїціѐ менш за все залежить від оцінкових
стереопитів, ніж усвідомлене сприйнѐттѐ партнерів.
Середній рівень був виѐвлений у всіх групах респондентів: 56 % у групі
«психологів»; 50 % у групі «музикантів»; і 40 % у групі «математиків». У
загальній кількості це 26 осіб (53,5 %). Отже, можна сказати, що більшість
виборки досліджуваних маять здібності оріюнтуватисѐ й діѐти в умовах
дифіциту часу і швидко розуміти партнера зі спілкуванѐ. Длѐ майбутніх
педагогічних працівників і взагалі лядей, ѐкі обрали професія в системі
«лялина-лядина» такі результати ю хорошим показником професійної
придатності.
Низькі показники за даноя шкалоя найбільш виражені в групі С – 60
%, потім у групі А – 32 % досліджуваних ціюї групи й лише 5,6 % групи В.
Тож вони залежать від існуячих стереотипів, не маять, або не вміять
спиратисѐ на власний досвід, їм складно діѐти в умовах браку інформації.
Але в розумінні інших вони спираятьсѐ на раціональний чи емоційних
канали емпатії.
Щодо інших каналів проѐву емпатії, то тут слід зазначити наступне
(див. табл. 1):
 наѐвність установок, що сприѐять чи заважаять проѐвам емпатії на
високому й середньому рівні найбільше представлена в групі С (33,3 % і
53,3 % відсотки відповідно). А в більшості респондентів груп А і В вони
(установки) проѐвлѐятьсѐ на середньому та низькому рівнѐх і це ю добрим
показником, адже подібні установки різко обмежуять діапазон емоційної
чуйності й емпатичного сприйнѐттѐ. Саме вони можуть стримувати проѐви
вищезазначених каналів емпатії, унаслідок чого лядина прагне уникати
особистих контактів, переконую себе спокійно ставитисѐ до проблем
оточуячих;
 проникаячу здібність в емпатії розглѐдаять ѐк важливу
комунікативну властивість особистості, що дозволѐю створявати атмосферу
відкритості, довіри, добросердѐ. Виходѐчи з отриманих результатів,
можемо зазначити, що тільтки у 22,2 % студентів-музикантів наѐвний
високий рівень зазначеної здібності. 56 % групи А, 46,6 % групи В і 44,4 %
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групи С маять за даноя шкалоя середні показники. Це теж ю гарним
показником розуміннѐ інших лядей і важливоя здатністя сприѐти
інформаційно-енергетичному обміну в стосунках;
 останьоя, за даноя методикоя, неодмінноя умовоя успішної
емпатії ю ідентифікаціѐ. Більшість респондентів виѐвили середній рівень:
43 % – група А; 55 % – група В; 46 % – група С і низький рівень: 44 % – група
А; 39 % – група В; 40 % група – С. Високий рівень ідентифікації маять 5 %
респондентів групи В і по 13 % досліджуваних груп А і С. Слід зазначити, що
саме останні найбільш схильні до емоційного вигораннѐ, наслідуваннѐ.
Тому найбільш бажаним за цим критеріюм ю середній рівень розвитку
ідентифікації, тобто адекватне вміннѐ поставити себе на місце партнера.
Отже, методика В. В. Бойко виѐвиласѐ дуже інформаційноя длѐ
нашого дослідженнѐ й дозволила виѐвити рівні проѐву емпатії в різних
групах респондентів.
Длѐ достовірності отриманих результатів нами був використаний
коефіціент корелѐції Спірмена, за допомогоя показників між ѐкими був
виѐвлений прѐмий зв’ѐзок, наведений в табл. 2.
Таблицѐ 2
Показники коефіцієнту кореляції за параметрами психодіагностичних
методик
№п/п
1.
2.
3.
4.

Шкали

Фактор С та раціональний канал емпатії
Фактор Q1 та інтуїтивний канал емпатії
Фактор С та проникаяча здібність емпатії
Фактор M та інтуїтивний канал емпатії

Значеннѐ
коефіціюнта, r
-0,443**
0,292*
0,431**
0,358*

Примітка: ** Корелѐціѐ значима на рівні 0.01 (2-сторон.).
* Корелѐціѐ значима на рівні 0.05 (2-сторон.).
Отримані показники свідчать про те, що був виѐвлений прѐмий
взаюмозв’ѐзок на рівні статистичної значущості р=0.01 між показниками
фактору С та рівнем проникаячої здібності емпатії. Отже, спокійні, зрілі,
упевнені, чуттюво постійні особи, ѐкі не боѐтьсѐ складних ситуацій,
емоційно стійкі, маять високий рівень розвитку важливої комунікативної
властивості лядини, що дозволѐю створявати атмосферу відкритості,
довірливості, задушевності.
Також був виѐвлений обернений взаюмозв’ѐзок на рівні статистичної
значущості р=0.01 між показниками за фактором С (емоціональна стійкість)
та раціональним каналом емпатії. Таким чином, спокійні, зрілі, впевнені,
чуттюво постійні особи, ѐкі не боѐтьсѐ складних ситуацій, маять низький
рівень спрѐмованості уваги, сприйманнѐ й мисленнѐ особи на сутність
будь-ѐкої іншої лядини – на її стан, проблеми, поведінку.
Крім того, був виѐвлений прѐмий зв’ѐзок на рівні статистичної
значущості р=0.05 між наступними показниками:
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 фактор Q1 (консерватизм – радикалізм) та інтуїтивний канал емпатії.
Тобто особи, у ѐких високий рівень інтелектуальних інтересів, ѐкі маять
сумніви, проѐвлѐять аналітичне мисленнѐ, прагнуть переглѐнути існуячі
принципи, маять схильність до експериментуваннѐ та нововведень, також
маять високий рівень здатності бачити поведінку партнерів;
 фактор M (практичність – розвинена уѐва) та інтуїтивний канал
емпатії. Це дозволѐю зробити висновок – особи занурені в себе, ѐкі цікавитьсѐ
наукоя, теоріюя, сенсом життѐ, у ѐких багата уѐва, маять високий рівень
здатності бачити поведінку партнерів, діѐти в умовах браку об’юктивної
інформації про них, спираячись на досвід, що зберігаютьсѐ в підсвідомості.
Таким чином, результати порівнѐльного аналізу свідчать про
статистично значущі відмінності між групами за такими шкалами:
1) на рівні статистичної значущості р=0,01: фактор А, фактор В, фактор
І, фактор L, емоційний канал емпатії, інтуїтивний канал емпатії;
2) на рівні статистичної значущості р=0,05: фактор Q1, раціональний
канал емпатії, проникаяча здібність, рівнем емпатії (за методикоя В. Бойко).
Отже, у результаті дослідженнѐ було з’ѐсовано, що у представників
творчих професій ступень вираженості інтуїтивного та емоційного каналів
емпатії ю вищим.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Наше
дослідженнѐ показало, що на рівні статистичної значущості існую різницѐ у
представників різних педагогчних спеціалізацій у таких особистісних рисах, ѐк
замкнутість – товариськість; ригидність мисленнѐ – абстрактність мисленнѐ;
жорсткість – чуттювість, довірливість – підозрілість. Щодо проѐвів різних
компонентів емпатії, то суттюва різницѐ між групами студентів також існую,
однак загальний рівень розвитку емпатії дозволѐю стверджувати, що
більшість студентів маять необхідний рівень розвитку емпатії, ѐкий доволить
їм реалізувати свій творчий потенціал у професіѐх типу «лядина-лядина».
Однак длѐ запобіганнѐ емоційного вигораннѐ та інших професійних
деформацій важливим ю гармонійний розвиток усіх компонентів емпатії.
Отже, результати освоюннѐ теоретичних знань та аналізу практичних
здобутків дозволѐять стверджувати, що емпатіѐ ю не тільки необхідноя,
але й досить складноя навичкоя педагогічної та творчої діѐльності. Тож
важливим залишаютьсѐ питаннѐ розробки технологій розвитку всіх
структурних компонентів емпатії та їх опануваннѐ в умовах збільшеннѐ
відсотку часу, що надаютьсѐ длѐ самостійної підготовки студентів.
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РЕЗЮМЕ
Дворниченко Лариса. Определение особенностей эмпатии у студентов
творческих профессий.
В статье приведены результаты исследованиѐ особенностей проѐвлениѐ
эмпатии студентов творческих профессий. Акцентируетсѐ внимание на
актуальности изучениѐ феномена эмпатии как универсальной способности, что
позволѐет не только успешно осваивать творческие специальности, но и лучше
адаптироватьсѐ в обществе знаний. Показано, что существуят статистически
значимые различиѐ в проѐвлении компонентов эмпатии у представителей разных
педагогических специальностей. Установлено также, что существует взаимосвѐзь
между чертами личности и уровнем развитиѐ эмпатии. Подчеркиваетсѐ
необходимость разработок психологических технологий развитиѐ эмпатии и их
вклячение в процесс подготовки студентов педагогического вуза.
Ключевые слова: эмпатиѐ, рациональный, эмоциональный и интуитивный
каналы эмпатии, «Я»-образ, воображаемое «Я», творческие профессии.

SUMMARY
Dvornichenko Larisa. Determination of features of empathy of the students of
creative professions.
The article is devoted to investigation of features of manifestation of empathy in
students of creative professions. Attention is focused on the relevance of studying of the
phenomenon of empathy as a universal ability not only to successful mastering of the
creative professions, but also to better adaption to the knowledge society.
The analysis of literature has shown that studying the phenomenon of empathy has a
long history. The attempts to reveal the notion of empathy go back in time to antique
philosophers and they are still relevant in the modern conditions.
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The phenomenon of empathy plays a key role in understanding the world by a person, in
effective interaction of the pedagogical process, psychological and psychiatrical help, as well as in
making the work of Arts. The psychological teaching of the specialists of the mentioned directions
is mostly aimed at academic knowledge and is almost left behind the practical skills.
The aim of the article is to tackle the peculiarities of empathy manifestations among the
students of creative professions.
It has been shown that empathy has cathartic properties in the process of
psychological support and the perception of works of art. The fact that a certain level of
empathy belongs to the students of pedagogical university what is proven by empirical
research has been emphasized. But there are statistically significant differences in the
manifestation of empathy components among students of different pedagogical fields. It has
been proved, that the activity of psychologist-consultant is creatively determined.
Statistically significant correlation between intuitive channel of empathy and such
personal traits as conservatism – radicalism and practicality – imagination, rational channel
and emotional resistance has been shown. There is correlation between emotional channel of
empathy and such characteristics as sociability, sensitivity, trust and goodwill. It has been
found out, that the students of creative specialization differ from other students of
pedagogical training areas by more distinctive intuitive and emotional channels of empathy.
The results of mastering of the theoretical knowledge and practical analysis of
achievements argue to suggest empathy to be not only necessary but a very difficult skill for
educational and creative activities.
Key words: empathy, rational, emotional and intuitive channels of empathy, selfimage, self-imaginary, creative professions.
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ПРО МЕХАНІЗМ МЕТАКОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В
ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті досліджуятьсѐ механізми розвитку когнітивного й
метакогнітивного пізнавального простору в межах сучасного розуміннѐ
моделяваннѐ функціональних властивостей нейронних мереж. Передбачаютьсѐ, що
в нейронній структурі редагуятьсѐ і зберігаятьсѐ образи статичних подій та
просторово-часових динамічних ситуацій у виглѐді семантичних зв’ѐзків та мереж.
Вивчаятьсѐ механізми формуваннѐ семантичних зв’ѐзків і мереж, ѐкі
відтворяять у процесі мисленнѐ «хаотично» виникаячі образи й ситуації. Автор
вважаю, що механізм запускаю нейронна мережа з хаотичними нейронами. Роль
хаотичних нейронів зводитьсѐ до виділеннѐ певного контексту з одного семантичного
зв’ѐзку і його конкатенації з іншим. Автор обґрунтовую висновок, що подібний процес у
динамічних семантичних мережах призводить до несподіваних просторово-часових
образів. Процес виникненнѐ несподіваних статичних образів можна пов’ѐзати з
навчаннѐм метанавичкам, виникненнѐ несподіваних просторово-часових ситуацій
пов’ѐзуютьсѐ з механізмом метапізнаннѐ. Поѐва в процесах мисленнѐ елементів
метапізнаннѐ стимуляю пізнавальну систему особистості до подальшого розвитку,
розвитку здібностей, підвищеннѐ математичної та професійної культури.
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Ключові слова: когнітивний і метакогнітивний простір, статичні і динамічні
семантичні зв’ѐзки, нейронна мережа, хаотичний нейрон.

Постановка проблеми. Проблема формуваннѐ здібностей
особистості
в
освітньому
просторі
вищої
школи,
будучи
міждисциплінарноя, одночасно визначаю напрѐм розвитку системи
неперервної професійної освіти. Вивченнѐ ціюї проблеми з метоя
детального осмисленнѐ механізму когнітивного й метакогнітивного
розвитку здібностей особистості в контексті фундаменталізації вищої освіти
забезпечить ѐкісний стрибок математичної та професійної культури і стане
одніюя зі стратегічних складових модернізації математичної підготовки в
системі триступеневої вищої освіти.
Становить інтерес визначеннѐ особливостей механізмів розвитку
когнітивних і метакогнітивних здібностей. Дослідженнѐ механізмів
конструяваннѐ когнітивного й метакогнитивного пізнавального простору
проведено в межах сучасних поглѐдів із моделяваннѐ функціональних
властивостей нейронних мереж. Цѐ інформаціѐ дозволить відповісти на
питаннѐ про напрѐми, принципи формуваннѐ, характеристики когнітивних і
метакогнітивних функцій мисленнѐ та розвитку здібностей особистості в
процесі математичної підготовки в системі вищої освіти.
Аналіз актуальних досліджень. Сучасноя парадигмоя системи
освіти ю компетентнісний підхід до навчаннѐ, ѐкий здатний вирішити
завданнѐ з розвитку здібностей особистості: здібностей до продуктивної
діѐльності в сучасному суспільстві, здатності до «метазнаннѐ» ѐк здатності
до використаннѐ накопичених знань длѐ придбаннѐ нових знань, і,
відповідно, здатності до інноваційної діѐльності *13, 154+.
Опубліковано багато робіт із дослідженнѐ функцій і механізмів
когнітивних здібностей, автори ѐких пропонуять різні моделі
функціонуваннѐ нейронних мереж штучного інтелекту й нейронних мереж
біологічних систем *1, 99; 6, 28; 7; 12+. Їх автори пропонуять нейронні
мережеві моделі когнітивних функцій, моделі семантичних мереж, ѐкі
відтворяять образи динамічних і статичних інформаційних потоків. У силу
надзвичайної
складності
функціонуваннѐ
нейронних
мереж,
відповідальних за процеси мисленнѐ, у цих моделѐх обговорено окремі
аспекті роботи нейронних мереж. У роботі [7] здійснено оглѐд моделей
нейронів і нейронних архітектур. Результати введеннѐ в мережеві
структури хаотичних нейронів дискутуятьсѐ в роботах [2; 14].
Можливості розумової діѐльності, здібності особистості відображаять
характеристики пізнавального простору особистості,
визначеного
когнітивним і метакогнітивним потенціалом. Доведено, що вдосконаленнѐ
когнітивних процесів під час постійної планомірної навчальної діѐльності ю
можливим, що в результаті навчального процесу підвищуютьсѐ ефективність
когнітивного потенціалу розумової діѐльності, відповідно, здібностей
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особистості *9; 4, 183; 5, 74+. У роботі [3, 150] визначено особливості
структурних компонентів механізму розвитку когнітивних здібностей
студентів у системі неперервної математичної освіти.
Метою статті ю психолого-педагогічне висвітленнѐ проблеми
визначеннѐ механізму когнітивного й метакогнітивного розвитку
здібностей студентів на базовому математичному рівні вищої освіти,
дослідженнѐ когнітивних і метакогнітивних функцій мисленнѐ в межах
сучасних підходів до модуляваннѐ нейронної мережевої системи.
Методом дослідження ю системний підхід із елементами
структурного аналізу до моделяваннѐ нейронних семантичних мереж
когнітивних і метакогнітивних функцій, ѐкі відтворяять образи динамічних
і статичних інформаційних потоків.
Виклад основного матеріалу. У контексті когнітивного підходу до
розвитку особистості вводитьсѐ понѐттѐ когнітивної системи особистості.
Сукупність властивостей ціюї системи, що проѐвлѐятьсѐ у процесі її
функціонуваннѐ, трактуютьсѐ ѐк пізнавальні здібності особистості. У
пізнавальній системі діять функціональні й операційні механізми. Длѐ
розвитку операційних механізмів потрібен певний рівень функціонального
розвитку. У своя чергу розвиток операційних механізмів переводить у
нову фазу розвитку функціональні механізми, що підвищую їх
можливості [8, 19–20].
Функціонуваннѐ такої складної системи полѐгаю ѐк у забезпеченні,
так і в саморегулѐції когнітивного процесу. До недавнього часу вважали,
що роль когнітивних процесів полѐгаю тільки в переробці інформації.
Сучасний поглѐд на пізнавальний процес зазначаю в ньому важливу роль
процесів самоконтроля й саморегуляваннѐ – метакогнітивних процесів.
Більшість психологів висловляять думку, що когнітивні процеси
відповідальні за пізнавальний процес, метакогнітивні процеси
обумовляять здатність «переглѐдати» й «відстежувати» хід когнітивної
діѐльності. Автор одніюї зі статей із метакогнітивної психології визначаю
метакогнітивні процеси ѐк «процессы, которые направлены на контроль и
регулѐция познаниѐ» *13, 153].
Метапізнаннѐ здійсняютьсѐ в декількох напрѐмах. На наш поглѐд,
головними ю: формуваннѐ знаннѐ про власні можливості й обмеженість
свого пізнавального ресурсу і контроль власної інтелектуальної діѐльності.
Контроль
може
бути
забезпечений
тільки
«собственными
интеллектуальными,
ранее
приобретенными,
способностѐми
планированиѐ деѐтельности (цели), определениѐ средств достижениѐ
(цели) и последовательности собственных действий» *8, 155].
Пізнавальний простір особистості – простір когнітивних і метакогнітивних функцій пам’ѐті. Будемо розглѐдати організація цього простору з позицій
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нейронної парадигми побудови мережної системи, ѐка характерна
структурам нервової системи, що містить нейрони (нервові клітини).
У силу багатомодальності каналів отриманнѐ інформації нейронні
мережі характеризуятьсѐ паралельноя обробкоя інформації в різних
елементах мережі. Кожен сенсорний канал формую потік інформації, ѐкий,
вступаячи в мережеву систему, паралельно оброблѐютьсѐ. Відомо *11+, що
«сложность предварительной обработки в разных сенсорах у человека
различна. Наиболее простой ѐвлѐетсѐ обработка информации от поверхности кожи, сложнее – обработка слуховой информации, еще сложнее –
обработка зрительной информации в сетчатке». Розпаралеляваннѐ потоків
відповідаю оптимізації й підвищення ѐкості обробки інформації.
Нейронні мережі відрізнѐятьсѐ асоціативністя, відновляваннѐм
цілого образу предмета за його фрагментами. Когнітивні функції пам’ѐті
об’юднані в систему, ѐка «редагую» інформація, що надходить за
принципом асоціацій, короткочасних і довготривалих, більш або менш
стійких асоціацій за суміжністя, подібністя, контрастом, тимчасовоя і
просторовоя близькістя. Психолого-педагогічне співтовариство висловляю
думку про те, що «асоціативна пам’ѐть ю субстратом всіх творчих
здібностей лядини» *11+. У силу властивості асоціативності довготривала
пам’ѐть «редагую», «очищаю» від повторів інформація, що надійшла.
Властивість асоціативності важлива при обробці «нечіткої» інформації, при
розпізнанні образу за окремим фрагментом.
Нейронні мережі характеризуятьсѐ адаптивністя: мережа може
видозмінявати своя структуру, пристосовую її до виконаннѐ конкретної
задачі. Вивчаячи когнітивний простір нейронної мережі, автор *10, 15+
відзначаю юдність стійкості й мінливості системи, а реакція системи на
зовнішню джерело представлѐю таким чином. Взаюмодіѐ системи з
джерелом проектуютьсѐ на всі елементи мережі так, що в кожному
елементі відображаютьсѐ сукупністя проекцій взаюмодії. Сталий стан
системи порушуютьсѐ, починаютьсѐ процес оптимізації системи. У
результаті елементи системи або відновляять попередній стан, або
переходѐть у новий стійкий стан. Система перебудовуютьсѐ, знаходѐчи
новий стан, відповідно, розширяютьсѐ її когнітивний простір: нейронна
система адаптуваласѐ до нових умов. Динаміка мережі визначаютьсѐ
правилами зміни станів її елементів (нейронів) і формуваннѐ їх зв’ѐзків.
Длѐ детального вивченнѐ механізмів формуваннѐ й розвитку
когнітивних і метакогнітивних здібностей особистості необхідно звернутисѐ
до структури довготривалої пам’ѐті когнітивного простору. Нейронна
мережа когнітивного простору представлѐютьсѐ кількома підсистемами, ѐкі
тісно пов’ѐзані між собоя, але функціонально розрізнѐятьсѐ. Розглѐнемо
модель довготривалої пам’ѐті у виглѐді двокомпонентної структури,
сформованої двома підмережами, в одній із ѐких зберігаятьсѐ образи
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подій, в іншій – образи подій зі зв’ѐзками між ними у виглѐді цілих
ситуацій. У кожній структурі реалізуятьсѐ процеси: обробка і зберіганнѐ
інформації. Функціонуваннѐ кожної підмережі відбуваютьсѐ за принципом
асоціативного розпізнаннѐ образу *7+.
У нейронній мережі обробка та зберіганнѐ інформації у виглѐді
набору образів формую «словники» образів подій редагованих вхідних
потоків *11+. Нехай на вхід мережі надходить сигнал, відповідний певному
образу. Між нейронами мережі встановляятьсѐ зв’ѐзки, ѐкі відповідаять
цьому образу. При повторній подачі нейрони мережі сприймуть сигнал у
виглѐді того самого образу, але встановлені зв’ѐзки, їх ваги, багаторазово
посилѐтьсѐ. Вибудовуютьсѐ семантичний зв’ѐзок, що характеризуютьсѐ
певним потенціалом активації. Длѐ вибудуваного зв’ѐзку поріг активації
знижуютьсѐ. Тому, ѐкщо на вхід мережі надійде трохи змінений сигнал,
відновляютьсѐ багаторазово повторений образ. Якщо на вхід мережі
надійде сильно змінений сигнал, то в результаті асоціативності нейронної
мережі з’ѐвитьсѐ не тільки «запам’ѐтований» образ, але й декілька
«помилкових» образів. Вибудовуятьсѐ семантичні зв’ѐзки длѐ кожного з
них із різними вагами, із різними потенціалами активації. Таким чином, у
довготривалу пам’ѐть додаютьсѐ нова інформаціѐ, когнітивний простір
розширяютьсѐ, підвищуютьсѐ когнітивний потенціал структури.
Численні семантичні зв’ѐзки образів подій переплітаятьсѐ,
утворяячи рівневу структуру, побудовану за іюрархічним принципом. До
певного рівнѐ належать семантичні зв’ѐзки образів, що маять загальну
ознаку. Більш високий рівень містить семантичні зв’ѐзки конструкту правил
длѐ образів більш низького рівнѐ. Можна помітити, що нейронна
підмережа образів подій характеризуютьсѐ ѐк «статичне» різноманіттѐ,
оскільки ю «словником» образів подій.
Багаторівнева конструкціѐ «словника» образів подій певної
дисципліни аналогічна аксіоматичній побудові теорії й відображаю вищу
форму організації знаннѐ. Нижчий рівень – рівень основних понѐть,
образів, символів; більш високий рівень – рівень відносин між понѐттѐми,
мов символів; наступний рівень – рівень об’юктів, визначених через прості,
що знаходѐтьсѐ на нижчих рівнѐх; .... ; нагорі ціюї піраміди знаходѐтьсѐ
рівні процедурного й функціонального знаннѐ.
У нейронній мережі обробки і зберіганнѐ образів подій зі зв’ѐзками у
виглѐді цілих ситуацій зберігаютьсѐ редагована інформаціѐ про просторовочасові зв’ѐзки подій. Тому збережена інформаціѐ маю ознаки належності
«динамічному» різноманіття. Семантичні зв’ѐзки ціюї системи містѐть
інформація про просторово-часові зв’ѐзки подій. Редагуваннѐ та
зберіганнѐ просторово-часової інформації про подія, що надходить у ця
систему, проаналізуюмо в контексті структурно-функціонального підходу до
функціонуваннѐ нейронної мережі. У певний момент у систему надходить
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просторовий образ вхідного сигналу. У мережі встановляятьсѐ зв’ѐзки, ѐкі
відповідаять цьому образу. Вибудовуютьсѐ семантичний зв’ѐзок, що
характеризуютьсѐ певним потенціалом активації.
У наступний момент установляютьсѐ семантичний зв’ѐзок зі своїм
потенціалом активації, що відповідаю наступному образу, але однозначно
пов’ѐзаний із попереднім. Формуютьсѐ впорѐдкована послідовність образів
подій, формуютьсѐ семантична мережа, ѐка відповідаю просторовочасовому сигналу. При повторній поѐві сигналу система активізую
вибудувану семантичну мережу, причому зв’ѐзки в цій мережі, їх ваги,
багаторазово посилѐтьсѐ. Якщо на вхід такої системи надійде сильно
змінений просторово-часовий образ, то в силу асоціативності в нейронній
мережі вибудовуютьсѐ не тільки образ «запам’ѐтованої» ситуації, але й
кілька образів ситуацій – «химер». Семантичні мережі образів кожної
ситуації маять різні ваги, різні потенціали активації. Численні семантичні
мережі, ѐкі відтворяять просторово-часові образи подій, у «динамічному
різноманітті» переплітаятьсѐ, утворяячи динамічну багаторівневу
іюрархічну структуру з ознаками гетерархічності.
Нас цікавлѐть механізми мисленнѐ, відповідальні за розв’ѐзаннѐ
задач, алгоритми ѐких не містѐтьсѐ в довготривалій пам’ѐті. Прикладом
таких процесів можуть бути процеси, що забезпечуять саморегулѐція
діѐльності особистості: виробленнѐ тактики і стратегії, оцінку власної
інтелектуальної діѐльності. Існую багато моделей механізмів побудови
динамічних інтелектуальних алгоритмів *2, 58+. Скористаюмосѐ ідеѐми,
закладеними в модель хаотичної мережі Айхари (K. Aihara) [2, 58].
Останнім часом з’ѐвлѐятьсѐ роботи, автори ѐких показуять, що
складні біологічні системи неможливо описати через неперервні хаотичні
зміни параметрів таких систем у фазовому просторі станів. Подібна
динаміка характерна длѐ нейронних мереж мозку та їх елементів –
нейронів. Робитьсѐ висновок, що елементи такої системи, ѐк і сама
система, знаходѐтьсѐ в постійному динамічному хаосі, їх будь-ѐка фазова
траюкторіѐ неповторна. У межах ціюї парадигми *6, 29+ збудовано модель
хаотичного нейрона, ѐкий безперервно зміняю конфігурація своюї
активності. Його активність хаотична, але обмежена. У фазовому просторі в
системі координат: «величина потенціалу активації» – «швидкість його
зміни», стани нейрона знаходѐтьсѐ в обмеженій області, квазіаттракторі. У
межах теорії хаосу рух нейрона в певному обсѐзі фазового простору
трактуютьсѐ ѐк самоорганізаціѐ в межах квазіаттрактора *6, 30+.
Модель хаотичної мережі Айхари – модель нейронної асоціативної
мережі з додаваннѐм хаотичних нейронів. У цій моделі хаотичні й
нехаотичні нейрони відрізнѐятьсѐ значеннѐми параметрів загасаннѐ
зв’ѐзків і сили пригніченнѐ активності нейронів (рефрактерністя). Роль
хаотичних нейронів зводитьсѐ до виділеннѐ певного контексту (ланки, що
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несе певний сенс, чи алгоритм) з одного семантичного зв’ѐзку і його
конкатенації (зчепленнѐ) з іншим семантичним зв’ѐзком. Подібний процес
зі статичними семантичними зв’ѐзками призводить до семантичних
зв’ѐзків, що відтворяять нові образи подій, ѐкі не можуть бути сформовані
за законами асоціативності й адаптивності процесів мисленнѐ.
Розглѐнемо динамічні семантичні мережі, що відтворяять образи
просторово-часових подій. Нехай хаотичні нейрони мережі знаходѐтьсѐ у
виглѐді окремих елементів або кластерних об’юднань. Вони генеруять не
тільки контексти ланок певної семантичної мережі з подальшоя
конкатенаціюя в іншу мережу, але і впливаять на мережі так, щоб
зміняваласѐ або певним чином коректуваласѐ послідовність семантичних
зв’ѐзків просторово-часової події. У результаті може з’ѐвитисѐ семантична
зв’ѐзка-мережа, що відтворяю нову динамічну подія.
Довготривала
пам’ѐть
поповняютьсѐ
новоя
інформаціюя
динамічного характеру, механізм формуваннѐ ѐкої маю в собі принципи
побудови хаотичних систем, що самоорганізуятьсѐ. Таким чином, у
результатах
процесу
мисленнѐ
можна
відзначити
елементи
непередбачуваності. Динамічний характер інформації з елементами
непередбачуваності в довготривалій пам’ѐті надаю пізнавальному процесу
особистості
ознаки
метакогнітивної
діѐльності.
У
статичному
інформаційному потоці, збереженому в довготривалій пам’ѐті ѐк
«словник» знань, вплив хаотичних тенденцій призводить до формуваннѐ
метанавичок мисленнѐ. Процес виникненнѐ несподіваних статичних
образів призводить до навчаннѐ метанавичкам, виникненнѐ несподіваних
просторово-часових ситуацій пов’ѐзано з механізмом метапізнаннѐ.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Поѐва в
процесах мисленнѐ елементів метапізнаннѐ стимуляю пізнавальну систему
особистості до подальшого розвитку, розвитку здібностей, підвищеннѐ
математичної та професійної культури.
Длѐ створеннѐ системи сприѐтливих умов длѐ розвитку здібностей
особистості необхідно детально вивчити когнітивні й метакогнітивні
механізми довготривалої пам’ѐті. Нейромережева концепціѐ пізнавального
процесу наближаю до розуміннѐ природи і організації таких механізмів.
Інтерес становить вплив механізму хаотичності динамічних процесів
мисленнѐ на такі складові здібностей особистості, ѐк креативність, здатність
до навчаннѐ, інтелект.
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РЕЗЮМЕ
Емельянова Татьяна. О механизме метакогнитивного развитиѐ способностей
студентов в процессе математической подготовки.
В
статье
исследуятсѐ
механизмы
развитиѐ
когнитивного
и
метакогнитивного познавательного пространства в рамках современного
пониманиѐ
моделированиѐ
функциональных
свойств
нейронных
сетей.
Предполагаетсѐ, что в нейронной структуре редактируятсѐ и сохранѐятсѐ образы
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статических событий и пространственно-временных динамических ситуаций в виде
семантических свѐзей и сетей.
Изучен механизм формированиѐ семантических свѐзей и сетей, которые
воспроизводѐт в процессе мышлениѐ «хаотически» возникаящие образы и ситуации.
Автор полагает, что механизм запускает нейроннаѐ сеть с хаотическими
нейронами. Роль хаотических нейронов сводитсѐ к выделения определенного
контекста из одной семантической свѐзи и его конкатенации с другой. Автор
обосновывает вывод, что подобный процесс в динамических семантических сетѐх
приводит к неожиданным пространственно-временным образам. Процесс
возникновениѐ неожиданных статических образов можно свѐзать с обучением
метанавыкам, возникновение неожиданных пространственно-временных ситуаций
свѐзываетсѐ с механизмом метапознаниѐ. Поѐвление в процессах мышлениѐ
элементов метапознаниѐ стимулирует познавательнуя систему личности к
дальнейшему развития, развития способностей, повышения математической и
профессиональной культуры.
Ключевые слова: когнитивное и метакогнитивное пространство,
статические и динамические свѐзи, нейроннаѐ сеть, хаотичный нейрон.

SUMMARY
Emelyanova Tatyana. About the mechanism of metacognitive development of
abilities of the students in the process of mathematical preparation.
Active approach to the cognitive process provides the conditions of cognitive
development, cognitive development of the abilities. The article is dedicated to the problem of
development of mathematical abilities of students of technical profile in the modern university. It
is noted that detailed understanding of the mechanism of cognitive and metacognitive
development of students’ abilities in the context of increasing mathematical and professional
culture is on a par with the strategic components of modernization of the mathematical
education in the three-stage system of higher education. The article explores the mechanisms of
constructing cognitive and metacognitive space in accordance with modern views of modeling of
the functional properties of neural networks. The obtained information will help to answer the
question about the mechanisms of information storage and access in the processes of thinking.
The approach to the analysis of complex mechanisms of thinking process, when a neural
network is represented by a two-component structure, is grounded. Static image in the form of
semantic relations of static images is stored in a static neural structure. Spatio-temporal images
in the form of semantic networks of dynamic situations are stored in dynamic neural structure.
The mechanism of the formation of static and dynamic semantic networks, in which images and
situations in the process of thinking arise chaotically, is studied. The author believes that neural
network with chaotic neurons triggers the appearance of chaotic images in the process of
thinking. In this model, chaotic and not chaotic neurons have different parameters of interaction
and “refractaire”. The role of chaotic neurons is reduced to the choice part of the semantic
communications and to the merger with other semantic communication. The author concludes
that such a process in dynamic semantic networks leads to unexpected spatio-temporal images.
The process of the emergence of unexpected static images can be represented as the
development of meta-skills; the emergence of the spatio-temporal situations can be linked to the
mechanism of metacognition.
The arguments point to the existence in thinking of the mechanism of metacognition,
when the unexpected images, new algorithms for solving the problem, the strategy and the
tactics of the behavior are formed. The emergence of thinking processes with elements of
metacognition stimulates cognitive system of the individual to further development of skills
and enhance mathematical and professional culture.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ВЕРИФІКАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ
КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ
Метоя поданої статті ю висвітленнѐ механізмів експериментальної верифікації
ефективності технології контекстного навчаннѐ в освітньому процесі ВНЗ.
Дослідженнѐ передбачаю використаннѐ системи теоретичних і емпіричних
дослідницьких методів. Розкрито загальну логіку експериментальної роботи,
спрѐмованої на доведеннѐ потенціалу технології контекстного навчаннѐ щодо
формуваннѐ рефлексивних конструктів майбутнього педагога. Відповідно до критеріїв
та показників їх сформованості представлено діагностичний інструментарій длѐ
визначеннѐ рівнѐ сформованості рефлексивної компетентності, мотиваційної,
смислової, суб’юктної сфери майбутнього педагога. Серед перспектив подальших
наукових розвідок визначено презентація результатів діагностики рівнѐ сформованості рефлексивно детермінованих конструктів особистості майбутнього педагога.
Ключові слова: експеримент, рефлексивна парадигма освіти, рефлексивноконтекстний підхід, технологіѐ контекстного навчаннѐ, верифікаціѐ, рефлексивна
компетентність, рефлексивно детерміновані конструкти, діагностичний
інструментарій.

Постановка проблеми. У контексті сучасного процесу модернізації
вищої освіти в Україні в напрѐмі її компетентнісної оріюнтації, а також з
урахуваннѐм її особистісних, смислових, суб’юктних та рефлексивних
вимірів усе більшого значеннѐ набуваять практико зоріюнтовані освітні
технології, що дозволѐять побудувати освітню середовище ВНЗ з
урахуваннѐм специфіки майбутньої професії. Найбільш ефективноя в
цьому плані, на нашу думку, ю технологіѐ контекстного навчаннѐ.
У межах контекстного навчаннѐ розв’ѐзуютьсѐ питаннѐ, ѐк перейти від
навчаннѐ до праці, тобто ѐк перетворити знаннѐ з предмета навчальної
діѐльності на засіб регулѐції професійної діѐльності. Отже, у межах
контекстного навчаннѐ розв’ѐзуютьсѐ суперечність між змістом, формами,
умовами пізнавальної діѐльності студентів та їхньоя майбутньоя професіюя.
У попередніх працѐх нами було розглѐнуто методологічні, теоретичні
та технологічні аспекти контекстного навчаннѐ майбутніх педагогів [1; 2; 3],
а саме: обґрунтовано поліпарадигмальні засади контекстного навчаннѐ,
доведено положеннѐ, що провідні педагогічні парадигми та наукові
підходи синтезуятьсѐ в рефлексивній парадигмі освіти й рефлексивноконтестному підході, ѐкі складаять методологічне підґрунтѐ дослідженнѐ.
79

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)

Провідні понѐттѐ дослідженнѐ впорѐдковано в терміносистему, що містить
три підсистеми: 1) терміни, що характеризуять теоретико-методологічні
аспекти контекстного навчаннѐ; 2) терміни, що пов’ѐзані з його
рефлексивноя оріюнтаціюя та розкриваять сутність рефлексивних
конструктів майбутнього педагога; 3) терміни, що характеризуять
технологія контекстного навчаннѐ. Розроблена в дослідженні технологіѐ
контекстного навчаннѐ містить, відповідно до підходів Г. Селевка [4],
концептуальну основу, змістову й процесуальну частини й базуютьсѐ на
реалізації в системі професійної підготовки майбутнього педагога
організаційних форм навчаннѐ контекстного типу, а також на процесах
трансформації пізнавальних мотивів у професійні, рефлексіогенезу,
смислогенезу, суб’юктогенезу, що спрѐмовані на формуваннѐ сукупності
рефлексивних конструктів майбутнього фахівцѐ. Проте, не зменшуячи ваги
окресленого доробку, теоріѐ й технологіѐ контекстного навчаннѐ
майбутнього педагога не може бути повноцінноя, ѐкщо в ній не
передбачаютьсѐ експериментальна перевірка її ефективності. Тобто
необхідність експериментального доведеннѐ наукової і практичної
значущості технології контекстного навчаннѐ майбутнього педагога в
освітньому процесі ВНЗ ю очевидноя.
Аналіз актуальних досліджень. Концептуальні положеннѐ та сутність
контекстного навчаннѐ було обґрунтовано й розроблено у студіѐх
А. Вербицького. Різні аспекти зазначеної проблеми розроблѐятьсѐ в працѐх
представників його наукової школи, а саме: формуваннѐ професійної
компетентності в умовах контекстного навчаннѐ (О. Ларіонова, О. Попова, К.
Шапошніков); використаннѐ ідей інтеграції в контекстному навчанні
(О. Ларіонова, В. Тюніщюва); реалізаціѐ діѐльнісного підходу до засвоюннѐ
соціального досвіду й розвитку особистості майбутнього фахівцѐ в
контекстному навчанні (І. Тіханкіна); психологічні основи контекстного
навчаннѐ (Т. Дубовицька, Н. Жукова); формуваннѐ ціннісно-мотиваційної
сфери особистості майбутнього фахівцѐ в процесі контекстного навчаннѐ,
зокрема, особистісної та професійної спрѐмованості (Ю. Вюрхова);
пізнавальної та професійної мотивації (Н. Бакшаюва, В. Кругліков); розвиток
самоактуалізованої особистості (Т. Дубовицька); провідні організаційні форми
контекстного навчаннѐ (Е. Андреюва, Н. Борисова, В. Вербицький, К. Гамбург,
О. Ларіонова). Проте при такій зацікавленості різними аспектами контекстного навчаннѐ, питаннѐ, що пов’ѐзані з експериментальним впровадженнѐ
зазначеної технології у освітній процес ВНЗ, а також із аналізом отриманих
результатів, залишаятьсѐ поза увагоя науковців, хоча певні аспекти
проблеми діагностуваннѐ результативності контекстного навчаннѐ
порушуятьсѐ у студіѐх Н. Бакшаювої, А. Вербицького, Т. Дубовицької.
Мета статті – розкрити механізми експериментальної верифікації
технології контекстного навчаннѐ в освітньому процесі ВНЗ.
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Методи
дослідження:
теоретичні:
проблемно-цільовий,
міждисциплінарний аналіз наукової літератури, систематизаціѐ теоретичних
положень длѐ визначеннѐ сутнісних ознак технології контекстного навчаннѐ;
узагальненнѐ провідних ідей длѐ обґрунтуваннѐ теоретико-методологічних
засад дослідженнѐ; емпіричні: діагностичні методики, спостереженнѐ,
опитуваннѐ, експертна оцінка й самооцінка, тестуваннѐ длѐ виѐвленнѐ рівнѐ
сформованості рефлексивних конструктів майбутніх педагогів; педагогічний
експеримент з метоя визначеннѐ ефективності впровадженнѐ технології
контекстного навчаннѐ; моніторинг длѐ виѐвленнѐ кількісних та ѐкісних
показників процесу трансформації пізнавальних мотивів у професійні,
рефлексіогенезу, смислогенезу, суб’юктогенезу.
Виклад основного матеріалу. Визначимосѐ з ґрунтовними позиціѐми
ціюї статті.
1. Беручи до уваги відомі підходи до трактуваннѐ методів науковопедагогічного дослідженнѐ (Г. Цехмістрова), тлумачимо експеримент ѐк
метод наукового пізнаннѐ, за допомогоя ѐкого в умовах, що
контроляятьсѐ і ѐкими можливо керувати, досліджуятьсѐ певні ѐвища
дійсності й виконуятьсѐ функції критерія істинності наукового пізнаннѐ.
2. У межах представленого дослідженнѐ експериментальна робота
спрѐмована на доведеннѐ формувального потенціалу теорії й технології
контекстного навчаннѐ, їх практичне впровадженнѐ і статистичну перевірку
ефективності щодо формуваннѐ рефлексивних конструктів майбутнього
педагога.
3. Технологія контекстного навчаннѐ визначаюмо ѐк систему
функціонуваннѐ всіх його компонентів, а також алгоритмізовану
послідовність певних дій, спрѐмованих на відтвореннѐ у процесі фахової
підготовки предметного й соціального контекстів професійної діѐльності з
метоя формуваннѐ рефлексивних конструктів майбутнього педагога.
4. Авторське трактуваннѐ рефлексивної компетентності майбутніх
педагогів базуютьсѐ на розумінні її ѐк метакомпетентності, що ю
інтегрованоя характеристикоя особистості, ѐка представлена сукупністя
компонентів, адекватних рефлексивній діѐльності, що реалізуятьсѐ в
ефективному здійсненні рефлексивних процесів і зумовляять успішне
оволодіннѐ професійноя діѐльністя.
Таким чином, експериментальній верифікації будуть підлѐгати
ґрунтовні положеннѐ теорії контекстного навчаннѐ, концептуальна модель
рефлексивних конструктів, технологіѐ контекстного навчаннѐ майбутнього
педагога, зокрема її змістовий складник, що пов’ѐзаний із інтеріоризаціюя
досвіду майбутньої професійної діѐльності, а також процесуальний
складник, що представлений процесами трансформації пізнавальних
мотивів у професійні, рефлексіогенезу, смислогенезу, суб’юктогенезу, та
певним педагогічним інструментаріюм, що містить організаційні форми
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навчаннѐ контекстного типу, певні алгоритми й методи двостороннього
представленнѐ матеріалу (дискусіѐ, діалог, полілог). При цьому доречно
зазначити, що верифікаціюя будемо вважати «перевірку істинності
теоретичних положень, установленнѐ вірогідності дослідним шлѐхом» *5,
102+ й розрізнѐти прѐму верифікація, тобто ту, що безпосередньо апеляю
до фактів, та опосередковану, що виходить до них через інші перевірені
положеннѐ *6, 221+. Утім, у межах нашого дослідженнѐ суттювоя ю і прѐма,
й опосередкована верифікаціѐ.
Варто відзначити, що безпосередньому експериментальному
дослідження передував підготовчий етап, у межах ѐкого нами була
обґрунтована низка важливих теоретико-методологічних положень, що стали
базовими в подальшій еспериментальній роботі. Наведемо їх.
Парадигмально-категоріальний простір дослідженнѐ складаю
поліпарадигмальна та поліпідхідна цілісність когнітивної, особистісно
зоріюнтованої та смислової парадигм освіти, а також аксіологічного,
акмеологічного, системного, діѐльнісного, суб’юктного, контекстного,
технологічного, середовищного та задачного наукових підходів, що
синтезуятьсѐ в рефлексивній парадигмі освіти.
Провідні положеннѐ рефлексивної парадигми освіти, а також
педагогічне
трактуваннѐ феномену
«контекст»
відбиваятьсѐ
в
обґрунтованому нами рефлексивно-контекстному підході, що ю синтезом
ідей контекстного навчаннѐ та рефлексивної парадигми освіти, і пов’ѐзаний із
оріюнтація професійної підготовки майбутнього педагога на формуваннѐ
його рефлексивної компетентності, а також рефлексивно детермінованих
конструктів особистості майбутнього педагога у процесі послідовного
моделяваннѐ предметного й соціального контексту професійної діѐльності.
Основним феноменом дослідженнѐ ю понѐттѐ «контекстне навчаннѐ
майбутнього педагога», що ю освітньоя системоя, у ѐкій моделяютьсѐ
предметний та соціальний контекст їхньої майбутньої професійної діѐльності,
результативно-цільовоя основоя ѐкої ю формуваннѐ професійної
компетентності майбутнього фахівцѐ, зокрема її рефлексивного складника.
Метоя технології контекстного навчаннѐ ю формуваннѐ сукупності
рефлексивних конструктів майбутнього педагога, складниками ѐкої ю
самостійний
рефлексивний
конструкт,
зокрема
рефлексивна
компетентність, а також рефлексивно детерміновані конструкти, ѐкими ю
мотиваційна, смислова, суб’юктна сфери майбутнього фахівцѐ.
Важливе місце в теоретичному опрацяванні проблеми належить
розробці критеріального апарату дослідженнѐ. Ґрунтуячись на трактуванні
критерія ѐк ознаки, за допомогоя ѐкої оціняютьсѐ рівень сформованості
рефлексивних конструктів майбутнього педагога, а показника – ѐк
компоненту критерія, що характеризую типові особливості й сутність, ѐкості
зазначеного феномену, ми довели, що критеріѐми сформованості
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зазначених конструктів ю мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційнодіѐльнісний; загально-мотиваційний, смисловий, суб’юктний. Відповідно до
цих критеріїв показниками ю: мотиви рефлексії, установка до рефлексивної
діѐльності, ціннісне ставленнѐ до педагогічної рефлексії; система
рефлексивних знань та рефлексивних умінь; пізнавальні мотиви, професійні
мотиви; смислова установка, смислова диспозиціѐ, особистісні цінності;
суб’юктна професійна позиціѐ, педагогічна активність, суб’юктний досвід,
здатність до рефлексії, антиципаціѐ (див. табл. 1).
Таблицѐ 1
Критерії, показники та методики вимірювання сформованості
рефлексивних конструктів майбутнього педагога
Рефлексивні
конструк
ти
Рефлексивна
компетентність

Критерії

Мотиваційна
сфера

«Загальний
мотиваційний
Синдром»
Смисловий

«Пізнавальний мотиваційний
синдром»;
«професійний мотиваційний синдром»
Смислова установка;
смислова диспозиціѐ;
особистісні цінності

Суб’юктний

Суб’юктна професійна позиціѐ, педагогічна активність, суб’юктний досвід,
здатність до рефлексії;
антиципаціѐ

Смислова
сфера

Суб’юктна сфера

Показники

Діагностичний інструментарій

Мотиваційноціннісний

Мотиви
рефлексії;
установка до
рефлексивної
діѐльності;
ціннісне ставленнѐ до
педагогічної рефлексії
Когнітивний Система рефлексивних
знань
ОпераційСистема рефлексивних
ноумінь
діѐльнісний
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Визначеннѐ рівнѐ рефлексії (за
О. Анісімовим);
визначеннѐ рівнѐ сформованості
педагогічної рефлексії
(за О. Калашніковоя);
«Оцінка
здатності
до
саморозвитку, самооцінки» (за
В. Андреювоя);
методика «Хто Я?»
(за І. Бочкарьовоя);
розв’ѐзаннѐ анаграмм
(за А. Заком);
методика А. Карпова
Методика діагностики навчальної
мотивації студентів (А. Реан, В. Якунін, модифікаціѐ Н. Бадмаювої);
тест-опитувальник (ВЗНП)
Опитувальник
термінальних
цінностей І. Сюніна; методика
дослідженнѐ життювих смислів (за
В. Котлѐковим);
методика
ЦТО;
САТ;
тест
смисложиттювих оріюнтацій
(Д. Леонтьюв)
Тест «Діагностика
особистісної
креативности»
Є. Туніка;
діагностика парціальних позицій
интернальності – екстернальності
особистості
(Є. Бажин,
О. Голинкіна, А Еткінд); методика
визначеннѐ
ініціативності
А. Шмельова
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Наступним етапом експериментального дослідженнѐ став добір
відповідних зазначеним критеріѐм та показникам надійних і валідних
методик, що виконуять діагностичні функції. Відзначимо, що при розробленні
діагностичного інструментарія ми зіткнулисѐ з певними труднощами, оскільки
не існую комплексної методики щодо діагностики рівнѐ сформованості
рефлексивних конструктів особистості. Тобто, експериментально-діагностична
робота ґрунтуваласѐ на синтетичному використанні певних аспектів, окремих
шкал, показників таких відомих методик, ѐк кольоровий тест відносин (за
М. Ляшером), тест смисложиттювих оріюнтацій (СЖО) (за Д. Леонтьювим),
опитувальник термінальних цінностей І. Сеніна, самоактуалізаційний тест
тощо (див. табл. 1). Зауважимо, що до діагностичного інструментарія, крім
зазначених у табл. 1 стандартизованих діагностичних методик, увійшли такі
завданнѐ, ѐк написаннѐ педагогічного твору-роздуму: «Що мене привабляю в
моюї майбутній професії?», результати ѐкого оброблѐлись у спосіб контентаналізу, аналіз педагогічних ситуацій (кейс-метод), а також авторська анкета
«Рефлексивні знаннѐ майбутнього педагога».
Безпосередню експериментальне дослідженнѐ, підпорѐдковане
цілѐм верифікації результативності технології контекстного навчаннѐ
майбутнього педагога, зводилосѐ до такої логічної схеми:
1) діагностувати рівень сформованості рефлексивних конструктів
майбутнього педагога;
2) здійснити
експериментально-формувальний
вплив
через
упровадженнѐ у процес професійної підготовки майбутнього педагога
технології контекстного навчаннѐ;
3) показати динаміку розвитку рефлексивних конструктів на підставі
порівнѐннѐ сумарних показників, здобутих у процесі діагностики рівнѐ
сформованості рефлексивних конструктів на різних етапах трансформації
пізнавальних мотивів у професійні, а також рефлексіогенезу, смислогенезу,
що відповідаять певним етапам упровадженнѐ технології контекстного
навчаннѐ й співвідносѐтьсѐ з навчальноя діѐльністя академічного типу,
квазіпрофесійноя, навчально-професійноя діѐльністя.
Наступний етап експериментального дослідженнѐ передбачав
вихідну; поточну діагностику; підсумкове контрольне обстеженнѐ з
подальшоя аналітичноя обробкоя результатів, що були отримані на всіх
етапах діагностичного моніторингу засобом їх зіставленнѐ.
Отже, відповідно до окресленої загальної логіки експериментальної
частини
дослідженнѐ
розглѐнемо
результати
констатувального
експерименту, тобто вихідного обстеженнѐ студентів-першокурсників,
здійсняваного в межах діагностичного моніторингу рефлексивних
конструктів майбутніх педагогів, ѐкий збігавсѐ з навчальноя діѐльністя
академічного типу, із семіотичноя моделля навчаннѐ й переслідував таку
мету: діагностувати рівень сформованості рефлексивних конструктів
84

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)

студентів-першокурсників; з’ѐсувати ѐкісні показники першого етапу
динамічних процесів, а саме: трансформації пізнавальних мотивів у
професійні, рефлексіогенезу, смислогенезу, суб’юктогенезу.
Наголосимо, що обробка отриманих результатів була полівекторноя.
По-перше, ми розглѐнули дані за певними методиками. По-друге, ми
проаналізували результати за окремими рефлексивними конструктами на
підставі синтезу даних за кількома методиками. Логіка такої побудови
аналітичної роботи була зумовлена тіюя обставиноя, що методики, ѐкі
ввійшли
до
діагностичного
інструментарія
дослідженнѐ,
ю
інформативними за кількома конструктами. Так, тест смисложиттювих
оріюнтацій (за Д. Леонтьювим) ю доцільним щодо визначеннѐ
сформованості установки до рефлексивної діѐльності, смислових
диспозицій, а також професійної суб’юктності студента. Отже, беручи до
уваги окреслені позиції, надамо конкретні результати діагностичного
обстеженнѐ на етапі констатувального експерименту.
Зауважимо, що в межах представленої статті ми не маюмо
можливості репрезентувати результати за всіма методиками, що увійшли
до діагностичного інструментарія, а лише обмежуюмось аналізом кількох,
що спрѐмовані на діагностику рефлексивної компетентності майбутнього
педагога. Подамо їх.
Результати оцінки здатності до саморозвитку й самоосвіти за
В. Андреювоя представлені в табл. 2.
Таблицѐ 2
Оцінка здатності до саморозвитку, самоосвіти (у %) (за В. Андреєвою)
Рівень

КГ

ЕГ

Низький
Середній
Високий

48,8
48,7
2,5

38,8
58,7
2,5

Аналіз поданих результатів, що пов’ѐзані з мотивами рефлексивної
діѐльності, даю підстави вважати, що студенти демонструять переважно
середній рівень мотивів ѐк потреби в самопізнанні й самовдосконаленні.
Результати визначеннѐ рівнѐ сформованості педагогічної рефлексії за
О. Калашниковоя представлені табл. 3.
Таблицѐ 3
Визначення рівня сформованості педагогічної рефлексії
(у %) (за О. Калашниковою)
Рівень

КГ

ЕГ

Низький
Середній
Високий

63,2
25,3
11,5

63,7
26,1
10,2
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Аналіз даних, отриманих у результаті проведеннѐ методики
визначеннѐ рівнѐ педагогічної рефлексії за О. Калашниковоя, дозволив
переконатисѐ в тому, що ціннісне ставленнѐ до рефлексивної діѐльності на
початковому етапі навчаннѐ у ВНЗ у переважної більшості ю низьким.
Результати дослідженнѐ рефлексивності мисленнѐ (за Т. Пашуковоя,
А. Допіри, Г. Дьѐконовим) наведено в табл. 4.
Таблицѐ 4
Методика дослідження рефлексивності мислення
Рівень
Високий
Середній
Низький

КГ
31,5
54,3
14,2

ЕГ
27,4
54,9
17,7

Результати зазначеної методики переконали нас у правильності
припущеннѐ щодо розвинутості інтелектуальної рефлексії порѐд із
пріоритетом особистісної.
У табл. 5, 6 представлені результати діагностики за рівнѐми
самокритичності та колективності особистості ѐк складниками
рефлексивності (за методикоя О. Анісімова).
Таблицѐ 5
Розподіл студентів за рівнями самокритичності
Рівень
Низький
Нижче середнього
Середній
Вище середнього
Високий

КГ
0,0
8,6
59,6
20,9
10,9

ЕГ
0,0
10,9
61,5
19,3
8,3

Таблицѐ 6
Розподіл студентів за рівнями колективності
Рівень
Низький
Нижче середнього
Середній
Вище середнього
Високий

КГ
15,3
33,3
25,8
24,7
0,9

ЕГ
15,9
30,8
27,5
25,8
0,0

Загалом у процесі констатувального експерименту ми з’ѐсували, що
на початковому етапі навчаннѐ у ВНЗ переважаю рефлексіѐ ѐк вагома
особистісна ѐкість. Проте вона теж сформована переважно на середньому й на
низькому рівні. При цьому ю очевидним пріоритет особистісної та
інтелектуальної рефлексії, тобто інтрапсихічних типів рефлексії, пов’ѐзаних із
зверненнѐм «на себе». Комунікативний та кооперативний інтерпсихічні типи
рефлексії, спрѐмовані «на інших», знаходѐтьсѐ в зародковому стані.
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У межах наступного етапу експериментальної роботи проводиласѐ
поточна діагностика рівнѐ сформованості рефлексивних конструктів,
отримані результати зіставлѐлисѐ з первинними. Відбувалосѐ подальше
впровадженнѐ технології контекстного навчаннѐ, що співпадало з
квазіпрофесійноя діѐльністя та з імітаційними навчальними моделѐми.
Метоя цього етапу було з’ѐсуваннѐ динаміки формуваннѐ рефлексивних
конструктів майбутнього педагога засобом порівнѐннѐ результатів їх
вихідного й проміжного моніторингу, визначеннѐ ѐкісних змін у
динамічних процесах, що пов’ѐзані з розвитком та трансформаціюя
рефлексивних конструктів.
Процес подальшого експериментального дослідженнѐ був
пов’ѐзаний із заклячноя діагностикоя та аналітичноя обробкоя
результатів, що були отримані на всіх етапах діагностичного моніторингу
засобом їх зіставленнѐ (див. табл. 7).
Таблицѐ 7
Рівні сформованості рефлексивної компетентності та рефлексивно
детермінованих конструктів у КГ та ЕГ за результатами вихідного та
прикінцевого зрізів (у %)

Рефлексивно детерміновані
конструкти

Рефлексивна
компетентність

Критерії сформованості рефлексивних конструктів

До експерименту
КГ
ЕГ
В

Н

С

Після експерименту
КГ
ЕГ

Н

С

Мотиваційноціннісний

49,1

38,1

12,8 46,4

40,8 12,8 22,7

41,6

35,7 8,9

39,3 51,8

Когнітивний

14,2

54,3

31,5 17,7

54,9 27,4 27,7

41,6

30,7 6,6

26,2 67,2

Операційнодіѐльнісний

27,7

49,8

22,5 28,8

45,2 26,0 22,5

43,8

33,7 9,4

43,4, 47,2

Загальномотиваційний

36,4

44,7

18,9 33,5

43,8 22,7 21,2

49,1

29,7 11,7 49,1 39,2

Смисловий

33,6

44,5

21,9 30,7

45

24,3 23,6

54,4

22,0 14,7 51,9 33,4

Суб’юктний

33,9

45,1

21

47

20,5 23,7

41,7

34,6 13,3 40,5 46,2

32,5

В

Н

С

В

Н

С

В

Н – низький; С – середній; В – високий
Метоя заклячного етапу експерименту було осмисленнѐ цілісної
динаміки
сформованості
рефлексивних
конструктів,
подальше
впровадженнѐ технології контекстного навчаннѐ у форматі навчальнопрофесійної діѐльності та соціальних навчальних моделей, верифікаціѐ
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результативності технології контекстного навчаннѐ щодо процесу
формуваннѐ рефлексивної компетентності, мотиваційної, смислової,
суб’юктної сфери майбутнього фахівцѐ.
За критеріѐми рівнѐ сформованості рефлексивної компетентності
було встановлено підвищеннѐ результатів, а саме: за мотиваційноціннісним критеріюм у ЕГ на 39 %, у КГ – на 22,9 %; за когнітивним
критеріюм у ЕГ на 39,8 %, у КГ – на 0,8 %; за операційно-діѐльнісним
критеріюм у ЕГ на 24,2 %, у КГ – на 11,7 %. За загальномотиваційним
критеріюм зафіксовано зростаннѐ на 39 % в ЕГ, на 22,9 % – у КГ. За
смисловим критеріюм спостерігаютьсѐ підвищеннѐ результатів за всіма
показниками в ЕГ на 9,1 %, у КГ на 0,1 %. За суб’юктним критеріюм також
зафіксовано позитивну динаміку: в ЕГ на 28,4 %, у КГ на 13,6 %.
Беручи до уваги концептуальне положеннѐ, що всі досліджувані
рефлексивні конструкти майбутніх педагогів ґрунтуятьсѐ на педагогічній
рефлексії, нами було здійснено порівнѐльний аналіз її сформованості на
всіх етапах рефлексіогенезу. Графічний опис отриманих результатів (на
першому зрізі відсоток студентів з високим рівнем педагогічної рефлексії
становить 10,2 %, на другому – збільшуютьсѐ до 31,5 %, на третьому –
складаю 63,2 %) подано на рис. 1.
Таким чином, базуячись на отриманих у процесі контрольного
експерименту ѐкісних і кількісних показників, маюмо констатувати позитивні
зміни, що відбулисѐ за всіма критеріѐми.
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Рис. 1. Динаміка формуваннѐ педагогічної рефлексії
педагогів

майбутніх

Щодо рефлексивної компетентності, то вона набула саме професійного
статусу й ґрунтуютьсѐ на контекстній рефлексії. При цьому її мотиваційні
аспекти пов’ѐзані з ціннісним ставленнѐм до рефлексивної діѐльності.
«Прагненнѐ
до
самопізнаннѐ»
поширилосѐ
«прагненнѐм
до
самоактуалізації» та «прагненнѐм до самореалізації». Установка до
рефлексивної діѐльності маю інтенція і на себе, і на інших.
88

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)

Відбулисѐ зміни й у когнітивному складнику рефлексивної
компетентності. Студенти демонстрували своя обізнаність щодо власного
«Я» та ішних (за пропонованими педагогічними ситуаціѐми) у минулому,
сьогоденні, майбутньому. При цьому вони усвідомлявали сутність
рефлексії, рефлексивної компетентності, необхідність її використаннѐ в
професійній діѐльності майбутніх педагогів.
Результати діагностуваннѐ на контрольному етапі рефлексивних
умінь, що становлѐть операційно-діѐльнісний компонент рефлексивної
компетентності, даять підстави вважати, що на етапі навчально-професійної
діѐльності у студента вже сформовані всі типи рефлексії і за аспектами
педагогічної діѐльності (інтелектуальна, особистісна, колективна й
комунікативна – загалом контекстна), і за часовоя ознакоя
(ретроспективна, ситуативна, перспективна). Уміннѐ, що відбиваять
спрѐмованість «на себе» в минулому й сьогоденні, поширилисѐ вміннѐми,
що пов’ѐзані зі зверненнѐм «до інших» і «до себе» у майбутньому. Тобто
поглинаннѐ «у себе» трансформувалосѐ в поглинаннѐ «у професія».
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, ѐк
свідчать результати проведеного експериментального дослідженнѐ,
технологіѐ контекстного навчаннѐ ю ефективноя щодо формуваннѐ
сукупності рефлексивних конструктів особистості майбутнього педагога, що
представлені самостійним рефлексивним конструктом (рефлексивна
компетентність), а також рефлексивно детермінованими конструктами
(мотиваційна, смислова, суб’юктна сфери) майбутнього педагога. У форматі
верифікації ефективності технології контекстного навчаннѐ в аспекті
формуваннѐ зазначених феноменів експериментальна робота мала певну
етапність (підготовчий, діагностувальний, аналітичний етапи). При цьому
вихідна діагностика співпадала с констатувальним етапом експерименту,
поточна – з формувальним, заклячна – з контрольним етапами
експерименту. Такий діагностичний моніторинг рівнѐ сформованості
рефлексивних конструктів відбивав логіку процесів рефлексіогенезу,
смислогенезу, суб’юктогенезу, а також специфіку процесу впровадженнѐ
технології контекстного навчаннѐ. Проте, у форматі ціюї статті ми не мали
можливості розкрити всі аспекти експериментальної частини дослідженнѐ.
Подальшого вивченнѐ потребую питаннѐ щодо аналізу вибіркової сукупності
студентів, ѐкі брали участь у експериментальному дослідженні, а також
презентаціѐ результатів діагностики рівнѐ сформованості рефлексивно
детермінованих конструктів особистості майбутнього педагога.
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РЕЗЮМЕ
Желанова Виктория. Экспериментальнаѐ верификациѐ эффективности
технологии контекстного обучениѐ в образовательном процессе вуза.
Целья данной статьи ѐвлѐетсѐ освещение механизмов экспериментальной
верификации
эффективности
технологии
контекстного
обучениѐ
в
образовательном процессе вуза. Исследование предполагает использование
системы теоретических и практических исследовательских методов. Раскрыта
общаѐ логика экспериментальной работы, направленной на выѐснение потенциала
технологии контекстного обучениѐ по формирования рефлексивных конструктов
будущего педагога. Согласно критериев и показателей их сформированности
представлен диагностический инструментарий длѐ определениѐ уровнѐ
сформированности рефлексивной компетентности, мотивационной, смысловой,
субъектной сфер будущего педагога. Среди перспектив дальнейших научных
исследований определена презентациѐ результатов диагностики уровнѐ
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сформированности рефлексивно детерминированных конструктов личности
будущего педагога.
Ключевые слова: эксперимент, рефлексивнаѐ парадигма образованиѐ,
рефлексивно-контекстный
подход,
технологиѐ
контекстного
обучениѐ,
верификациѐ, рефлексивнаѐ компетентность, рефлексивно детерминированные
конструкты, диагностический инструментарий.

SUMMARY
Zhelanova Victoriia. Experimental verification of the effectiveness of contextual
learning technology in the educational process of the higher education institution.
The goal of the submitted article is to highlight the mechanisms of experimental
verification of the efficiency of technologies of contextual learning in the educational process
of the higher education institution. The study involves the use of the system of theoretical
(problem-targeted, interdisciplinary analysis of scientific literature, systematization of
theoretical provisions, generalization of the leading ideas of the research) and empirical
(pedagogical experiment, observation, surveys, expert assessment and self-assessment,
testing) research methods. A general logic of the experimental work aimed at proving the
potential of technology of contextual learning as for formation of reflexive constructs of a
future pedagogue has been revealed. Reflexive constructs of a future pedagogue are
represented by independent reflexive construct which is reflexive competence, and reflexive
deterministic constructs, which are motivational, sense bearing, subjective spheres of a
future pedagogue. The criteria of formation of the mentioned constructs are motivational
and value-based, cognitive, operational and activity-related; general motivational, sense
bearing, subjective criteria. According to these criteria the indicators are: motives of
reflection, mindset to reflexive activity, value-based attitude to pedagogic reflection; system
of reflexive knowledge and reflexive skills; cognitive motives, professional motives; sense
bearing mindset, sense bearing disposition, personal values; subjective professional position,
pedagogical activity, subjective experience, ability to reflection, anticipation. In accordance
with the outlined criteria and indicators diagnostic tools for determination of the level of
formation of reflective competence, motivational, sense bearing, subjective areas of a future
pedagogue are presented. Diagnostic tool set is based on the synthetic use of certain aspects,
individual scales, indicators of such well-known techniques as colour relations test (by M. Luscher),
test of purport orientations (TPO) (by D. Leontiev), questionnaire of terminal values of I. Senin, selfactualization test etc. In addition to the standardized diagnostic methods, diagnostic tools
included such diagnostic tasks as writing of a pedagogical composition-reflection:”What
attracts me in my future profession?”, analysis of pedagogical situations (case-method), the
author’s profile “Reflexive knowledge of a future pedagogue.” Among the prospects of
further scientific studies defined is the presentation of diagnostic results of the level of
formation of reflexively determined constructs of a personality of a future pedagogue.
Key words: experiment, reflexive paradigm of education, context-reflexive approach,
contextual learning technology, verification, reflexive competence, reflexively determined
constructs, diagnostic tool set.
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УПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
МАТЕМАТИКИ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Метоя даної роботи було висвітленнѐ основних етапів проектуваннѐ
дистанційного курсу, розробленого длѐ майбутніх учителів початкових класів.
Дослідженнѐ ґрунтуютьсѐ на аналізі сучасної науково-педагогічної літератури з
питань дистанційної освіти та власних напрацяваннѐх. Результатом роботи став
дистанційний курс «Методика навчаннѐ математики в початкових класах»,
створений з урахуваннѐм сучасних вимог. У перспективі дослідженнѐ – розширеннѐ
та урізноманітненнѐ завдань практичної роботи новітніми технологіѐми
дистанційної освіти. Вважаюмо, що матеріали дослідженнѐ стануть у нагоді
майбутнім учителѐм початкових класів, а також усім, хто цікавитьсѐ питаннѐми
розвитку дистанційної освіти.
Ключові слова: дистанційне навчаннѐ, дистанційний курс, проектуваннѐ,
дидактичні принципи, платформи дистанційного навчаннѐ, Moodle.

Постановка проблеми. Інформатизаціѐ навчально-розвивального
середовища в закладах освіти стала важливоя інноваціюя нашого часу.
Дистанційне навчаннѐ (ДН), ѐк результат цього всеосѐжного процесу,
посіло важливе місце в суспільному житті та поширилось у всьому світі й
Україні зокрема.
Нормативно-правове підґрунтѐ дистанційного навчаннѐ в Україні
забезпечуютьсѐ низкоя державних документів, серед ѐких:
 Закон України «Про вищу освіту» від 01. 07. 2014 р., у ѐкому серед
форм навчаннѐ у ВНЗ виокремлено дистанційну;
 Концепціѐ розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена
Постановоя МОН України від 20. 12. 2000 р., згідно з ѐкоя дистанційна
освіта ю повноцінноя формоя навчаннѐ, реалізованоя з допомогоя
технологій дистанційного навчаннѐ;
 Наказ МОН України «Про затвердженнѐ Положеннѐ про
дистанційне навчаннѐ» від 25. 04. 2013 р. № 466 (із змінами), у ѐкому
надаютьсѐ сучасне тлумаченнѐ понѐть «дистанційне навчаннѐ» та
«дистанційна форма навчаннѐ».
Дистанційне навчаннѐ, ѐк результат еволяції системи освіти, активно
увійшло до професійної підготовки вчителів, зокрема вчителів початкових
класів. Тому наразі доцільно посилити роботу з формуваннѐ готовності
студентів до навчаннѐ в нових умовах та використаннѐ набутих навичок
застосуваннѐ дистанційних технологій у майбутній професійній діѐльності.
На сьогодні актуальноя ю проблема розробленнѐ і впровадженнѐ
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дистанційних курсів у підготовку вчителів початкових класів, що маю значно
підвищити ѐкість навчаннѐ, відкрити студентам нові можливості у сфері
інтерактивних технологій та підвищити медіа грамотність, вмотивувати
майбутніх фахівців на самоосвіту і професійне самовдосконаленнѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Значна кількість відомих вітчизнѐних
та зарубіжних учених-практиків присвѐтили свої наукові дослідженнѐ
проблемам оновленнѐ засобів навчаннѐ, створеннѐ системи дистанційної
освіти й використаннѐ відповідних комп’ятерних технологій: І. Акчурін,
В. Биков,
І. Богданова,
М. Бухаркіна,
О. Говорунов,
Н. Жевакіна,
Т. Каменюва,
М. Карпенко,
Т. Койчева,
С. Конѐюв,
В. Кухаренко,
Л. Мікешина, О. Молчан, М. Опенков, О. Спірін, П. Стефаненко, Д. Усенков,
А. Хуторський, П. Вольф (P. Wolff), К. Сандерс (C. Saunders), Ч. Скотт
(Ch. Scott), Ед Тіттел (E. Tіttel) та ін. Ученими доведено, що дистанційна
освіта на сьогодні ю повноцінноя формоя навчаннѐ (разом із очноя,
вечірньоя, заочноя та екстернатом), ѐка реалізуютьсѐ з допомогоя
технологій дистанційного навчаннѐ. У нормативних документах та науковопедагогічних розвідках виокремляятьсѐ дві групи зазначених технологій:
 психолого-педагогічні технології ДН – система засобів, прийомів,
кроків, послідовне здійсненнѐ ѐких забезпечую виконаннѐ завдань
навчаннѐ, вихованнѐ й розвитку особистості *5+, це технології, що
забезпечуять активне спілкуваннѐ викладачів зі студентами з
використаннѐм телекомунікаційного зв’ѐзку та методично організовуять
індивідуальну роботу студентів зі структурованим навчальним матеріалом,
представленим у електронному виглѐді;
 інформаційно-комунікаційні технології ДН – технології створеннѐ,
накопиченнѐ, зберіганнѐ та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів)
навчальних дисциплін (програм), а також забезпеченнѐ організації й
супроводу навчального процесу за допомогоя спеціалізованого
програмного забезпеченнѐ та засобів інформаційно-комунікаційного
зв’ѐзку, у тому числі й Інтернету *5+.
Про технологічність дистанційної освіти почали говорити ще в 60-ті
роки ХХ століттѐ. Як указую Л. Боремчук *3+, у 1967 році на Міжнародній
конференції з питань світової кризи освіти, що відбулась у Вильѐмсбурзі
(США), дистанційну освіту визначили ѐк педагогічну технологія.
П. Мітчелом у «Енциклопедії педагогічних засобів, комунікацій і
технологій» (Лондон, 1978 р.) було затверджено, що дистанційна освіта ѐк
педагогічна технологіѐ ю цариноя досліджень та практики (у межах
системи освіти), що маю зв’ѐзки зі всіма сторонами організації педагогічних
систем длѐ досѐгненнѐ специфічних і потенційно відтворяваних
педагогічних результатів. Пізніше, у 1986 році приналежність дистанційної
освіти до педагогічних технологій була підтверджена ЮНЕСКО *3+.
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Серед технологій дистанційної освіти одніюя з клячових ю технологіѐ
проектуваннѐ дистанційного курсу. Тому доцільним буде згадати загальну
структуру педагогічної технології.
На думку В. Ортинського, у будь-ѐкій педагогічній технології можна
виокремити декілька компонентів:
 концептуальний, ѐкий відображаю «ідеологія» проектуваннѐ і
впровадженнѐ педагогічної технології;
 змістово-процесуальний, що втіляю мету, зміст навчального матеріалу,
методи й форми навчаннѐ, вихованнѐ, розвитку учнів;
 професійний компонент, пов’ѐзаний із успішністя функціонуваннѐ і
відтвореннѐ спроектованої педагогічної технології, із рівнем педагогічної
майстерності вчителѐ.
Крім того, педагогічна технологіѐ маю відповідати методологічним
вимогам (критеріѐм технологічності), а саме концептуальності,
системності, керованості, ефективності, відтворяваності [6+. Зазначені
положеннѐ ю актуальними при проектуванні дистанційного курсу,
особливо на етапах аналізу мети та змісту навчального процесу,
структуруваннѐ й контроля ефективності.
В. Безпалько в роботі «Складові педагогічної технології» зазначаю, що
технологіѐ навчаннѐ передбачаю управліннѐ дидактичним процесом й
відповідно до цього виділѐю два основні принципи розробки педагогічної
технології: принцип природовідповідності, що відповідаю природним
механізмам засвоюннѐ досвіду тими, хто навчаютьсѐ, їх інтелектуального
розвитку; принцип інтенсивності дидактичного процесу, ѐкий дозволѐю
оптимізувати вирішеннѐ дидактичних завдань *1, 96–97]. Позиція
В. Безпалька підтримуять сучасні фахівці з питань дистанційної освіти
(В. Кремень, Є. Рибалко, С. Сисоюва, А. Хуторський та ін.), ѐкі стверджуять,
що організаціѐ дистанційного навчаннѐ маю ґрунтуватисѐ на традиційних
дидактичних принципах. Доповнені сучасними умовами та критеріѐми
інформаційно-комунікаційного навчального середовища, ці принципи
формуять суттюво нові освітні системи.
Проте слід зазначити, що при розробленні дистанційного курсу
доцільно користуватисѐ ѐк традиційними дидактичними принципами
(систематичності та послідовності, доступності, дохідливості викладаннѐ,
свідомості й активності учнів та ін.), так і специфічними длѐ дистанційної
освіти принципами, серед ѐких інтерактивність, гнучкість і мобільність,
адаптованість, педагогічна доцільність, економічність тощо.
Мета статті. Спробуюмо висвітлити основні етапи проектуваннѐ
дистанційного курсу «Методика навчаннѐ математики в початкових класах»,
що був запропонований здобувачам ступенѐ вищої освіти «бакалавр»
спеціальності 013 «Початкова освіта» ДВНЗ «Донбаський державний
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педагогічний університет» та оприляднити власний досвід його впровадженнѐ в систему професійної підготовки вчителів початкової ланки освіти.
Методи дослідження. У процесі дослідженнѐ було використано
загально-логічні методи і прийоми пізнаннѐ: аналіз, синтез, порівнѐннѐ,
узагальненнѐ длѐ вивченнѐ наукової літератури, офіційно-нормативних
документів, длѐ порівнѐннѐ позицій учених щодо змісту понѐттѐ
«дистанційна освіта», длѐ визначеннѐ етапів проектуваннѐ дистанційного
курсу; систематизаціѐ й узагальненнѐ власного досвіду розробленнѐ і
впровадженнѐ дистанційного курсу з «Методики навчаннѐ математики в
початкових класах».
Виклад основного матеріалу. Проектуваннѐ дистанційного курсу з
«Методики навчаннѐ математики в початкових класах» длѐ майбутніх
учителів початкових класів базувалосѐ на запропонованій В. Кухаренком,
В. Биковим та іншими «теорії п’ѐти етапів», ѐка вміщую: аналіз (аналізуютьсѐ
діѐльність, цільова група, формуятьсѐ завданнѐ та мета навчаннѐ);
проектуваннѐ (формуютьсѐ послідовність навчаннѐ, визначаятьсѐ засоби
навчаннѐ, описуютьсѐ навчальна активність (через приклади, дослідженнѐ)
та створяютьсѐ схема навчаннѐ); розвиток (йде відповідно до сценарія
дистанційного курсу, створяятьсѐ вправи, матеріали та інструменти,
відбуваютьсѐ налагодженнѐ курсу й тестуваннѐ), виконаннѐ (обрана група
проходить навчаннѐ в курсі); оцінка (виконуютьсѐ поточне та підсумкове
оціняваннѐ) *7+. Використовуячи дану теорія, проектуваннѐ курсу
відбувалосѐ за певним алгоритмом, з відповідними засобами і методами
на кожному етапі.
Особлива увага під час проектуваннѐ дистанційного курсу приділѐласѐ
технічним засобам, ѐкі забезпечували його успішне й ефективне
впровадженнѐ. З цього приводу В. Вишнівський та інші стверджуять, що длѐ
розробленнѐ курсів ДН необхідно дослідити застосовуваннѐ e-learning
платформ, від вибору ѐких залежить ѐкість процесу навчаннѐ. Платформа
дистанційного навчаннѐ – це центральний елемент, навколо ѐкого
збираятьсѐ учасники дистанційної освіти. Вона містить у собі засоби,
необхідні ѐк длѐ викладача, так і длѐ студента. Наразі у світі існую значне
число e-learning платформ, ѐкі поділѐятьсѐ на комерційні (Blackboard,
LearningSpace, WebTutor та ін.) та безкоштовні (ATutor, Dokeos, ILIAS, Moodle
та ін.) *4, 27+. Доцільно додати, що одним із визначальних факторів вибору
платформи почасту стаю безкоштовність пакета. Одніюя з найбільш
розповсяджених e-learning платформ, ѐкі добре себе зарекомендували, ю
Moodle, ѐка відповідаю всім основним вимогам, що висуваятьсѐ до сучасного
дистанційного навчаннѐ: функціональність, надійність, стабільність, вартість,
відсутність обмежень за кількістя ліцензій на слухачів, наѐвність вбудованих
засобів розробки й редагуваннѐ навчального контенту.
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Крім того, на думку науковців, длѐ впровадженнѐ та організації
дистанційного навчаннѐ слід опанувати основні форми інформаційних
технологій навчаннѐ. Приміром, В. Бойкова в роботі «Моделі і методи
створеннѐ інформаційних технологій навчаннѐ» диференціяю освітні моделі
систем дистанційного навчаннѐ длѐ великих груп (лекціѐ, панель, симпозіум,
обговореннѐ, форум, груповий форум, форум симпозіуму, форум
обговореннѐ, активний клас, інтерактивний клас); длѐ середніх груп (групове
обговореннѐ, семінар, симпозіум, клініка) та маленьких груп (групове
навчаннѐ, спеціальне обговореннѐ групоя, компенсуяче групуваннѐ).
Окремо виділено модель навчаннѐ «один на один» – учень вчитьсѐ, а
викладач контроляю. Науковець указую також на одне з найважливіших
завдань, що висуваятьсѐ перед розробником курсу, – шлѐхом автоматизації
контроля та консультації зменшити навантаженнѐ на викладача *2+.
Ґрунтуячись на опрацьованих джерелах та на власних поглѐдах на
досліджувану проблему, оприляднимо основні етапи розробленнѐ
дистанційного курсу «Методика навчаннѐ математики в початкових
класах» (рис. 1).
Перший етап проектуваннѐ – підготовчий, на ѐкому постало важливе
завданнѐ – визначити призначеннѐ і спрѐмованість курсу, длѐ цього було
сформовано такі питаннѐ й проведено опитуваннѐ студентів:
1. Яка кількість студентів курсу, що вивчатимуть дисципліну
«Методика навчаннѐ математики в початкових класах»?
2. Який рівень освіти та ѐкі базові знаннѐ маять студенти?
3. Чи працявали раніше студенти в середовищі Moodle?
4. На ѐкому рівні знаходитьсѐ культура спілкуваннѐ у студентів?
5. Яка мотиваціѐ длѐ дистанційного навчаннѐ у студентів?
6. Чи маю обрана група студентів фізичні та ментальні особливості?
Відповіді на дані питаннѐ були отримані шлѐхом опитуваннѐ. Було
визначено, що кількість студентів не перевищую 60 осіб; рівень
інформаційної культури дещо вищій за базовий середній; студенти маять
досвід роботи з дистанційними курсами, що значно полегшую роботу з
ними; культура спілкуваннѐ на досить високому рівні; через широкі
можливості та різноплановість прийомів студенти вмотивовані пройти курс
та опанувати нові длѐ себе технології навчаннѐ; ментальних та фізичних
особливостей не виѐвлено. Відповідно до цього було вибудовано цілі й
завданнѐ курсу: вести обговореннѐ, давати оцінку й самооцінку
проведених занѐть; розроблѐти уроки та позакласні заходи з математики в
початкових класах, продуктивно і нестандартно організовувати процес
навчаннѐ, вихованнѐ й розвитку з метоя забезпеченнѐ реалізації вимог
Державного стандарту освітньої галузі «Математика» в початковій школі;
організувати самостійну дослідницьку діѐльність студентів.
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Рис. 1. Етапи проектуваннѐ дистанційного курсу «Методика навчаннѐ
математики в початкових класах»
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Основоя формуваннѐ цілей навчаннѐ були дидактичні принципи,
згідно з ѐкими виокремлено три основні складові визначеннѐ цілей:
бажаний результат, умови досѐгненнѐ цього результату та критерії оцінки
ѐкості результату.
При проектуванні курсу було враховано навчальний план, у ѐкому на
дисципліну «Методика навчаннѐ математики» відводитьсѐ 216 годин і
вивчаютьсѐ 2 семестри, відповідно до цього тривалість курсу становить
приблизно 30 тижнів по 4 аудиторні й 3 самостійні години на тиждень.
Оскільки курс містить 12 тем, то на кожну тему припадаю приблизно 2
тижні, або 8 аудиторних та 6 самостійних годин, що становить 1 годину на
день. Таке навчальне навантаженнѐ цілком влаштовувало ѐк студентів, так
і викладача, ѐкий контролявав даний процес.
Пропонований дистанційний курс містить набір способів доставки
інформації, вклячаячи електронну пошту, аудіо та відео конференції, а
також засоби, ѐкі пропоную обрана платформа дистанційного навчаннѐ.
Курс навчаннѐ побудований переважно на асинхронних засобах навчаннѐ,
що робить його більш гнучким та мобільним і надаю можливість студентам
вибирати зручний длѐ кожного час роботи над матеріалом курсу.
Другий етап – проектувальний, передбачаю конструяваннѐ курсу
(аналіз існуячих програм і подальше розробленнѐ власної), відбір
навчального матеріалу та розробку завдань длѐ контроля. Методи й форми
діѐльності, що застосовані на другому етапі, забезпечуятьсѐ навчальним
середовищем Moodle та не потребуять спеціального обговореннѐ.
Останній етап – контрольно-оцінявальний – порівнѐннѐ результатів
навчаннѐ з поставленими цілѐми. Оцінка дистанційного кусу маю
відповідати цілѐм навчаннѐ, в іншому випадку навчаннѐ не буде вважатисѐ
ефективним. У процесі розробленнѐ була запланована рейтингова система
оціняваннѐ, що дозволило визначити пріоритетність кожної теми в
залежності від значущості в порівнѐнні з іншими і присудити відповідну
кількість балів. Длѐ вмотивованих студентів, ѐкі прагнули знати більше й
мислили нестандартно, було розроблено додаткові творчі завданнѐ.
Середовищем дистанційного курсу «Методика навчаннѐ математики
в початкових класах» длѐ здобувачів ступенѐ вищої освіти «бакалавр»
спеціальності 013 «Початкова освіта» став сайт дистанційного навчаннѐ
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», розташований у
віртуальному середовищі Moodle (http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/
login/index.php), ѐке надаю безліч можливостей длѐ навчаннѐ ѐк студентам,
так і викладачам, а також відповідаю всім вимогам до реалізації
дистанційного навчаннѐ.
Навчальні матеріали дистанційного курсу «Методика навчаннѐ
математики в початкових класах» систематизовано й стисло викладено у
виглѐді ресурсу «Книга» та за допомогоя відео-уроків. У курсі використано
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засоби длѐ групової роботи, запропоновано практичні занѐттѐ у форматі
форуму та різні форми тестуваннѐ. Студенти маять можливість у будь-ѐкий
час користуватисѐ навчальним матеріалом, спілкуватисѐ на форумі та в
чаті. Курс містить глосарій, інтерактивні плакати, веб-квести та скрайбінг,
що демонструю майбутнім учителѐм початкової школи можливості
дистанційних освітніх технологій.

Рис. 2. Головна сторінка курсу

Рис. 3. Навчальний матеріал – відео-урок
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При проектуванні курсу були взѐті до уваги ѐк класичні дидактичні
принципи (науковості, систематичності, індивідуалізації, наочності), так і
специфічні, притаманні дистанційному навчання (принципи відкритості
комунікативного простору, пріоритету стандартизації, інтерактивності,
стартових знань, ідентифікації, педагогічної доцільності застосуваннѐ
засобів нових інформаційних технологій, відкритості та гнучкості навчаннѐ).

Рис. 4. Навчальний матеріал – інтерактивний плакат
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Наразі
дистанційне навчаннѐ продовжую бурхливо розвиватисѐ, поширяватисѐ й
еволяціонувати. Беззаперечно, дистанційна освіта маю великі перспективи
і в майбутньому стане ефективноя системоя підготовки та підтримки
високого рівнѐ кваліфікації фахівців. Уміннѐ й навички застосуваннѐ
технологій дистанційного навчаннѐ стануть показником високої
педагогічної майстерності шкільних учителів та викладачів вищих
навчальних закладів. Через виникненнѐ нових технологій і оновленнѐ
інформаційних джерел навчаннѐ система організаціѐ дистанційного
навчаннѐ весь час зміняютьсѐ та вдосконаляютьсѐ, що завжди маю
враховуватисѐ під час проектуваннѐ дистанційних курсів.
Упровадженнѐ дистанційного курсу «Методика навчаннѐ математики в
початкових класах» у підготовку здобувачів ступенѐ вищої освіти «бакалавр»
спеціальності 013 «Початкова освіта» ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет» дозволило зробити певні узагальненнѐ.
Передусім, ми впевнились у широких можливостѐх дистанційного навчаннѐ,
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у багатофункціональності програмного забезпеченнѐ Moodle. Було
виокремлено засоби дистанційного навчаннѐ, ѐкі викликали особливий
інтерес студентів: інтерактивний плакат, веб-квест та скрайбінг. У той самий
час, деѐкі форми навчальної діѐльності не мали очікуваного впливу. Так,
пропоновані длѐ унаочненнѐ теоретичних положень мультимедійні
презентації, створені у програмі PowerPoint, не були затребувані.
Отже , у перспективі дослідженнѐ – удосконаленнѐ курсу новими
формами й методами дистанційного навчаннѐ, опрацяваннѐ нових
програм, зокрема впровадженнѐ навчальних ресурсів у програмах Prezi та
Glogster, розробленнѐ дистанційних курсів з інших освітніх галузей
початкової школи.
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РЕЗЮМЕ
Юлия Катасонова. Внедрение дистанционного курса по методике обучениѐ
математике в профессиональнуя подготовку будущих учителей начальной школы.
Цель данной работы – освещение основных этапов проектированиѐ
дистанционного курса, разработанного длѐ будущих учителей начальных классов.
Исследование основываетсѐ на анализе современной научно-педагогической литературы по вопросам дистанционного образованиѐ и собственных наработках. Результатом работы ѐвлѐетсѐ дистанционный курс «Методика обучениѐ математике в
начальной школе». В перспективе исследованиѐ – расширение практической работы с
новейшими технологиѐми дистанционного образованиѐ. Считаем, что материалы
исследованиѐ пригодѐтсѐ будущим учителѐм начальных классов, а также всем, кто
интересуетсѐ вопросами развитиѐ дистанционного образованиѐ.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционный курс,
проектирование, дидактические принципы, платформы дистанционного обучениѐ,
Moodle.

SUMMARY
Katasonova Julia. Implementing the distance learning course on methods of teaching
mathematics into the future primary school teachers’ professional training.
Distance education today has become one of the main forms of training and has
spread in many countries worldwide. The rapid development of technologies, the growth of
the importance of education and global informatization make distance learning one of the
priorities of modern education. Issues of developing and implementing the distance learning
courses into future primary school teachers’ training, which greatly improve the education
quality, are relevant.
The aim of this work is to highlight the main stages of designing distance learning
course “Methods of teaching mathematics at primary school” developed for the future
primary school teachers.
The study is based on analysis of scientific studies of the national and foreign researchers
(V. Bykov, V. Kukharenko, O. Spirin, P. Stefanenko et al.) and the author’s own work. During the
research the general logic methods and techniques of knowledge were used: analysis, synthesis,
comparison, generalization for studying scientific literature, official normative documents, for
comparing the scientists’ position on the content of the “distance education” concept, for
determining the stages of designing distance learning course; systematization and generalization
of the author’s experience in developing and implementing distance learning course on “Methods
of teaching mathematics at primary school”.
The author describes the main stages of designing the distance course “Methods of
teaching mathematics at primary school”, which was proposed to the applicants of higher
education “bachelor” degree on the specialty 013 “Primary education”. The environment for
this course was the distance learning site of SHEE “Donbass State Pedagogical University”.
Moodle software was used for distance education.
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The emergence of new technologies and the rapid updating of information sources for
studying prompted the teacher constantly update existing experience by own copyright
practices in designing his/her distance course.
During the work, we have found out the broad possibilities of distance learning, namely
multi-functionality of Moodle software. The author considers that expanding and diversifying the
tasks of practical work with the latest technologies of distance education are in prospect
research. We believe that research materials will be useful for the future primary school teachers,
and all those who are interested in the issue of distance education development.
Key words: distance learning, distance learning course, designing, didactic principles,
distance learning platforms, Moodle.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЖУРНАЛІСТИКИ
У статті на основі аналізу наукових джерел наведено способи типізації
понѐттѐ культура. Окреслено науково-методичні засади культурологічного підходу
до навчаннѐ української мови студентів спеціальності 061 «Журналістика» в умовах
освітнього процесу ВНЗ І–ІІ р.а. Увагу акцентовано на шлѐхах його реалізації в
контексті вивченнѐ курсу «Українська мова за професійним спрѐмуваннѐм». Наведено
зразки проблемних завдань з української мови за професійним спрѐмуваннѐм длѐ
майбутніх журналістів. Запропоновано схему оріюнтованого культурологічного
аналізу тексту.
Ключові слова: молодший спеціаліст, майбутній журналіст, культура, освіта,
культурологічний підхід, мовленнюва діѐльність, культурологічний аналіз, українська
мова за професійним спрѐмуваннѐм.

Постановка проблеми. Під діюя суспільно-політичних і соціальноекономічних трансформацій на межі ХХ–ХХІ ст. кардинально змінивсѐ
вектор журналістської освіти, актуалізувалисѐ нові вимоги до професійної
підготовки майбутніх фахівців у галузі засобів масової інформації.
Модернізаціѐ вищої освіти зумовила інтенсивний пошук нових шлѐхів
оптимізації процесу мовної підготовки майбутніх молодших спеціалістів з
журналістики; змінилисѐ ціннісні оріюнтири, постали нові вимоги до ѐкості
та змісту професійної підготовки майбутніх випускників спеціальності
«Журналістика». Сучасне суспільство потребую творчого журналіста,
здатного самостійно оріюнтуватисѐ в інформаційному просторі, аналітично
мислити, мати стійку громадѐнську позиція, відстоявати власні поглѐди й
водночас уміти почути інших.
Багатство українських звичаїв та традицій, особливо його кращі
зразки, ю ефективним засобом вихованнѐ толерантності, моральності,
патріотизму, гуманізму й духовності. Метоя такої освіти ю лядина ѐк носій
103

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)

культури, А змістом – культура ѐк середовище, культуротворчість – ѐк
спосіб розвитку лядини в культурі.
Випускники вищих навчальних закладах І–ІІ р.а. спеціальності 061
Журналістика, за освітніми вимогами, – це фахівці, готові до виконаннѐ
робіт, пов’ѐзаних з виготовленнѐм видавничої специфікації на видавничий
оригінал, виготовленнѐ оригінал-макету та підготовкоя оригіналів до
друку. Молодший спеціаліст із журналістики може займати такі первинні
посади: оброблявач інформаційного матеріалу; оброблявач замовлень;
коректор (коригуваннѐ текстів); конторський службовець (інформаціѐ) *8+.
Культурологічний підхід до формуваннѐ мовної особистості фахівцівжурналістів передбачаю підвищеннѐ рівнѐ духовності, вихованнѐ відчуттѐ
себе ѐк носіѐ української ментальності, лябові до рідного края, мови, даю
можливість «бачити мовну одиниця в ѐкості не тільки репрезентанта
конкретного мовного рівнѐ, що володію характерними граматичними
ознаками, а й одиниці культурної пам’ѐті народу» *5, 36+.
Аналіз
актуальних
досліджень.
Проблеми
редагуваннѐ,
редакторського фаху – об’юкт наукових праць Р. Іванченка, М. Феллера,
В. Різуна, Н. Зелінської, Е. Огар, Н. Черниш, М. Тимошика, А. Капеляшного,
З. Партика, І. Побідаш, В. Хоня, К. Серажим та ін. Фахівці наголошуять на
динамічних змінах у розумінні фаху редактора і процесу редагуваннѐ. Зміст
культурологічного підходу до навчаннѐ української мови студентів ю об’юктом
дослідженнѐ таких учених, ѐк А. Буднік *1+, Н. Остапенко *9+, Т. Симоненко *12+ та ін. Незважаячи на наѐвність наукових праць, присвѐчених
культурологічному підходу, наразі, на наш поглѐд, ще недостатньо приділено
уваги специфіці застосуваннѐ цього підходу до навчаннѐ українській мові
студентів-журналістів. Разом із тим чи не основноя проблемоя вихованнѐ
сучасної української молоді ю проблема розвитку національно свідомої
особистості студентів, їхнього відношеннѐ до мовно-культурних набутків
рідної длѐ них нації, а також сформованість у студентів навичок особистісної
рідномовної, іншомовної та міжкультурної комунікації.
Мета
статті
–
охарактеризувати
особливості
реалізації
культурологічного підходу в навчанні української мови студентів
спеціальності 061 Журналістика під час опануваннѐ курсу української мови
за професійним спрѐмуваннѐм.
Методи дослідження: теоретичні – аналіз наукових джерел;
вивченнѐ й узагальненнѐ передового досвіду щодо запровадженнѐ
інноваційних перетворень у межах навчального процесу вищих навчальних
закладів І–ІІ рівнѐ акредитації.
Виклад основного матеріалу. Проаналізуюмо поглѐди дослідників на
понѐттѐ «культура». Способів типізації визначень культури ю багато. Зупинимо
увагу на основних, зокрема: описові (поданий перелік окремих елементів
культури: звичаїв, вірувань); антропологічні (культура ю сукупністя наслідків
104

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)

лядської діѐльності); нормативні (базуятьсѐ на тому, що зміст культури
складаять норми, ѐкі регуляять лядську поведінку); історичні (акцентуять
увагу на тому, що культура розвиваютьсѐ шлѐхом передачі культурної
спадщини від поколіннѐ до поколіннѐ); функціональні (аналізуять завданнѐ,
ѐкі виконую культура в суспільстві); герменевтичні (з’ѐсовуять роль текстів,
що інтерпретуятьсѐ й осмисляятьсѐ лядьми); психологічні (відповідно до
ѐких існую зв’ѐзок між культуроя та психологіюя лядської поведінки);
соціологічні (усвідомляять культуру ѐк фактор організації суспільного
життѐ) *3, 127+. Серед великої кількості поглѐдів на сутність і зміст понѐттѐ
«культура» виділимо спільну, на нашу думку, ознаку: термін «культура»
тлумачитьсѐ ѐк комплекс матеріальних, духовних та інтелектуальних рис
суспільства, що вклячаю основні правила лядського буттѐ, систему цінностей,
традицій і вірувань. Культура становить ѐкісну оцінку суспільства та кожної
лядини *3, 9+. Отже, культура – це спосіб діѐльності лядини з оволодіннѐ
світом. Сприйнѐттѐ навколишнього світу представниками різних культур не
однакове. Цей факт можна поѐснити тим, що мисленнѐ маю національну
специфіку, обумовлену, у своя чергу, характером мови. Проблеми мови й
культури були об’юктом уваги таких зарубіжних і вітчизнѐних дослідників, ѐк
Б. Уорф, В. фон Гумбольдт, О. Потебнѐ, В. Костомаров, Р. Кісь, В. Русанівський,
О. Паламарчук, Н. Ніколаюва та ін.
В. Сластьонін переконаний, що важливістя культурологічного
підходу до навчаннѐ ю те, що гуманітарна культура «ю впорѐдкованоя
сукупністя загальнолядських ідей, ціннісних оріюнтацій та ѐкостей
особистості, універсальних способів пізнаннѐ та гуманістичних технологій
професійної діѐльності» *13, 123+. Понѐттѐ культури ю одним із провідних у
системі гуманітарних дисциплін, ѐкі опановуятьсѐ у вищій школі і в курсі
української мови зокрема. Культурологічний підхід до навчаннѐ мови
спираютьсѐ на позиції учених, що мова та культура постаять у тісному
взаюмозв’ѐзку, а лядина ѐк член суспільства – це, з одного боку, основний
носій мови, а з іншого – культури суспільства, тобто це творець культури,
користувач культури *5, 27+.
Понѐттѐ «культура» ю об’юктом вивченнѐ циклу суспільних та
гуманітарних дисциплін вищої школи. До цього циклу входить курс
«Українська мова (за професійним спрѐмуваннѐм)», метоя ѐкого ю
формуваннѐ національномовної особистості та розвиток комунікативних
навичок майбутнього спеціаліста, вивченнѐ мови фаху. Навчальна
дисципліна «Українська мова (за професійним спрѐмуваннѐм)» ю
профільним предметом длѐ студентів спеціальності 061 Журналістика.
Курс складаютьсѐ з 54 годин, ѐкі розподілено на теоретичні та практичні
занѐттѐ, ѐкі спрѐмовуюмо на формуваннѐ в студентів мовної, мовленнювої
та соціокультурної компетенцій, під час ѐких вирішуятьсѐ й завданнѐ
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виховного характеру. Культурологічний підхід сприѐю формування
соціокультурної та мовленнювої компетенцій студента.
Під час вивченнѐ студентами дисципліни «Українська мова (за
професійним спрѐмуваннѐм)» пропонуюмо використовувати лінгвістичний
матеріал з етнічним наповненнѐм, ѐкий демонструватиме існуваннѐ
характерних рис культури в мовних одиницѐх. Зокрема, під час вивченнѐ
теми про природу мови та її функції звертаюмо увагу на те, що мова – це одна
з головних ментальних ознак, ѐка ю серцевиноя спілкуваннѐ, код знань та
життювого досвіду лядини, світоглѐду особистості й соціуму в цілому.
Під час роботи з текстом звертаюмо увагу на лексику ѐк вираженнѐ
історичних, культурних, естетичних та моральних ідеалів народу.
Представлено це в усній народній творчості (анекдотах, прислів’ѐх,
примовках, приказках) та фразеологізмах (крилатих висловах, ідіомах та
перифразах). Безперечно, зразки народного фольклору ю нетиповими,
нестандартними. А ці ознаки ю характерними длѐ публіцистичного стиля, у
ѐкому працяять журналісти: специфіка зосереджена в заголовках,
підзаголовках, рубриках та лідах. Зразки усної народної творчості повноя
міроя можуть забезпечувати посиленнѐ емоційного впливу й виразності
викладеного матеріалу, використаннѐ прийому мовної гри, інтелектуальної
родзинки, ѐка привертаю увагу того, хто читаю. З ціюя метоя журналісту
потрібно дібрати точне, ѐскраве і влучне слово, а длѐ цього варто
використовувати широкий фразеологічний матеріал. Аналізуячи мову
сучасних ЗМІ, бачимо, що, трансформуячи фразеологізми, автори
допускаять багато стилістичних помилок.
Наводимо зразки вправ, що сприѐять розвиткові стилістичних умінь
та мовленнювої культури майбутніх журналістів.
Завданнѐ 1. Відредагувати реченнѐ. Знайти фразеологічні одиниці.
Поѐснити їхню значеннѐ. Аргументувати необхідність їхнього
використаннѐ в текстах ЗМІ.
1. Куди падаю ѐблуко від ѐблуні? (назва відеоролику з телепрограми
«Українські сенсації», ефір від 02.02.2017 року, Телеканал «Студіѐ 1+1»).
2. «Бронѐ міцна, і танки – наші» (повідомленнѐ про вторгненнѐ Російської
Федерації до Сирії, телепрограма «ТСН», ефір від 01.02.2017 року,
Телеканал «Студіѐ 1+1» ). 3. «Росіѐ – Україна: саме синю у світі Чорне
море – мою!» (назва відеоролику з телепрограми «Українські сенсації»,
ефір від 10.10.2016 року, Телеканал «Студіѐ 1+1»). 4.
«Як розв’ѐзати
мову?» (Оглѐд літніх мовних шкіл длѐ дітей. «Життѐ Лебединщини». –
2016. – № 135. – С. 4). 5. Прощавай, зброю? (Росіѐ втрачаю близькосхідний
ринок озброюннѐ. «МК». – 2013. – № 8. – С. 2). 6. Доживемо до понеділка?
(Конфлікт школи з адміністраціюя селища Іваницѐ. Чиновники хочуть
позбавити дітей школи. Назва відеоролику телепрограми «Підсумки»
телеканалу «Україна», ефір від 07.12.2016).
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Завданнѐ 2. До поданих заголовків з фразеологізмами створіть
статті на електронні ресурси.
Свѐткові дні вийшли сумчанам боком; Бонд... Крикливий Бонд…;
вода камінь точить, а лядині – опорний апарат; без п’ѐти хвилин лікар,
а вже рѐтую життѐ.
Завданнѐ 3. Опрацяйте та зробіть тематичні виписки зі статті
«Перетвореннѐ фразеологізмів у газетних заголовках» М. Ковальчука
(Ковальчук М. Перетвореннѐ фразеологізмів у газетних заголовках
*Електронний ресурс+/ Микола Ковальчук. – Режим доступу:
http://ddpu.drohobych.net/native_word/wp-content/uploads/2016/04/201320.pdf (Заголовок з екрану).
З оглѐду на практичну мету навчаннѐ української мови длѐ
професійного спрѐмуваннѐ головний зміст навчального процесу полѐгаю у
формуванні в студентів мовленнювої компетенції, під час ѐкої вирішуятьсѐ й
завданнѐ виховного характеру. Длѐ реалізації цього завданнѐ пропонуюмо
студентам розглѐнути уривок з лекції Ліни Костенко «Гуманітарна аура нації
або дефект головного дзеркала»: Над Скандинавським півостровом, ѐк
північне сѐйво, стоїть заворожуяча аура музики Гріґа, Сібеліуса,
дивовижних казок Андерсена. На іншому континенті маленька Колумбіѐ,
підсвічена магічноя ауроя Маркеса. Чи ж треба казати, що Англіѐ – це
Шекспір, Байрон, Шеллі? Що Франціѐ – це Вольтер, Бальзак, Руссо,
Аполлінер? Що Італіѐ – це націѐ Данте і Петрарки, Paфаелѐ і
Мікеланджело. Бо не квадратне ж підборіддѐ дуче визначаю її обличчѐ, а її
художники і поети. А чому б у таких самих діоптріѐх не подивитисѐ на
Україну?.. *4+. До тексту пропонуюмо завданнѐ: згадати відомих діѐчів
української культури та написати коротку анотація.
Важливим видом мовленнювої діѐльності ю також дискусіѐ, під час
ѐкої особа повинна мати чіткі поглѐди, високу моральну культуру
спілкуваннѐ, володіти мистецтвом запитань. Під час дискусії викладач
уводить необхідну професійну лексику, що сприѐю кращому її
запам’ѐтовування і вживання у продуктивному мовленні. Студентам
пропонуютьсѐ самостійно підготувати вдома повідомленнѐ на одну з тем:
«Чому очі називаять «дзеркалом душі»?», «Поѐсніть слова Лесі Українки
«Хто нікчемну душу маю, то така ж у нього мова».
Ефективним засобом реалізації культурологічного підходу на занѐттѐх з
«Української мови (за професійним спрѐмуваннѐм)» ю робота з
прецедентними іменами, висловляваннѐми, текстами. На думку Т.
Симоненко, «до базового ѐдра стереотипних знань і уѐвлень належать
знаннѐ про прецедентні феномени, що добре відомі й не вимагаять
поѐсненнѐ та коментарів» *12, 5+. Прецедентний феномен ю складовоя знань,
зміст та мета ѐкої відомі діѐчі визначеної етнокультурної спільноти. В.
Красних уважаю, що до прецедентних феноменів належать: прецедентне ім’ѐ
107

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)

(Тарас Бульба, Дід Мороз); прецедентна ситуаціѐ (поцілунок Іуди);
прецедентне висловляваннѐ (Хіба ревуть воли, ѐк ѐсла повні?). Відзначимо,
що прецедентні тексти вагомі пізнавально та емоційно ѐк длѐ певної
особистості, так і важливі попередникам і сучасникам.
Звертаюмо увагу і на сутність терміна «національно-прецедентний
текст», проводимо на занѐттѐх лінгвокультурологічний аналіз художнього
тексту. Цей різновид мовного аналізу вимагаю високого рівнѐ
загальнолінгвістичної оріюнтації в тексті та знань теоретичних принципів
лінгвокультурології, її методології та методики аналізу, основних одиниць
лінгвокультурології:
код культури, культурна сема, культурне тло,
культурний простір, культурна традиціѐ, культурна спадщина;
лінгоокультурема, лінгвокультурний концепт, лінгвокультурологічна
ментальність, лінгвокультурна парадигма. Лінгвокультурологічний аналіз
художнього тексту ѐк перспективна технологіѐ навчаннѐ може
проводитисѐ окремо, а може бути складовоя частиноя стилістичного або
ширше – комплексноя лінгвістичного аналізу. Але в будь-ѐкому разі його
виконаннѐ передбачаю певну послідовність міркуваннѐ й дій *12, 5+.
Типовоя схемоя культурологічного аналізу тексту може бути така:
1. Визначеннѐ належності тексту до певного історичного періоду
розвитку української культури.
2. Визначеннѐ мовних образів автора, адресатів і персонажів.
3. Виокремленнѐ з тексту культурної інформації, пов’ѐзаної із
загальноя концепціюя художнього твору й основними її концептами.
4. Виділеннѐ в художньому тексті лінгвокультурем і групуваннѐ їх за
рівневим критеріюм (звукосполученнѐ, лексеми, фразеологізми,
синтаксичні словосполученнѐ, надфразні юдності, прецедентні тексти,
цілісний текст).
5. Характеристика виділених лінгвокультурем.
6. Аналіз семантичних зв’ѐзків у лінгвокультуремних рѐдах чи полѐх
(синонімічних, антонімічних, асоціативних, аксіологічних) *12, 6+.
Зміст дисципліни «Українська мова (за професійним спрѐмуваннѐм)»
покликаний сформувати мовну особистість, обізнану з культуроя
діловодства, ѐка вмію укладати ділові папери, правильно добираячи мовні
засоби, що представлѐю їхня специфіку. Студентам пропонуюмо матеріал
передусім у формі взірців ділових текстів: заѐви, автобіографії, резяме,
службових записок тощо. Одним із видів роботи з документами може бути
завданнѐ: скласти заѐву з проханнѐм про відпустку у зв’ѐзку з сімейними
обставинами від імені головного героѐ гуморески П. Глазового «Де
поділась неписьменність?».
Один із аспектів залученнѐ студентів до національної культури за
допомогоя спостереженнѐ над мовоя художнього твору ю різнорівневі
творчі завданнѐ. Зокрема, до 100-річчѐ від днѐ народженнѐ Івана Франка
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було запропоновано створити власний художній твір за самостійно
обраноя тематикоя та обраним жанром, присвѐчений життювому і
творчому шлѐху Каменѐра; листи письменнику, вірші, твори, початком ѐких
стали крилаті вирази І. Франка та ін. Кращі з них увійшли в коледжний
альманах студентської творчості «Мова юднаннѐ». Пропонуюмо оріюнтовні
взірці текстів (автор – студентка третього курсу 061 Кудюльник Владислава):
До Франка!
Студентки на парах затамовуять подих та мріять про таке
коханнѐ.
Дужі студенти вивчаять і стаять сильними мужами.
Молоді та палаячі… Ми саме той огонь в одежі слова.
Буваять хвилини, коли серцѐ наші мліять і на нас летить рій
скорботних думок. Ми не надіюмось нічому та бачимо море в
кожнісіньких очах. А наші ночі? Такі безмірнії, такі безсоннії ночі.
А найважливіше – тепер ми знаюмо, що чари спинѐять хмари.
І ще одне. Ми навчилисѐ чути себе українцѐми. Такими, що без
офіційних кордонів.
І ми будемо жити, бо ми хочемо жити. Ми будемо жити так, ѐк
ти навчив.
Твої, Наступні.
Одним із ефективних методів вважаюмо метод проектів. У наукових
джерелах так називаять модель організації навчального процесу,
оріюнтовану на творчу самореалізація особистості, розвиток її можливостей у
процесі створеннѐ певного «продукту» під контролем викладача. Найбільш
доцільним та ефективним, на нашу думку, метод проектів ю під час вивченнѐ
першого модулѐ дисципліни. Результатом такого проекту можуть бути:
літературні твори різних жанрів, сценарій, альманах, виставка, фольклорне
свѐто, альбом, газета, екскурсіѐ тощо. Підготовка проекту з мови оріюнтую
більше не на пошукову, а на творчу діѐльність. Цікавим прикладом проектів
майбутніх журналістів ю проект «Хроніка заборони української мови». За
допомогоя знань з редагуваннѐ було створено книгу, ѐка відображала
основні нормативні акти, що стосувались утисків української мови з 1622 до
2015 року. У межах вивченнѐ тем: «Специфіка мовленнѐ фахівцѐ»,
«Риторика», «Структура ділового спілкуваннѐ. Техніка ділового спілкуваннѐ.
Мовленнювий етикет» та практичних знань, умінь і навичок зі спецдисциплін
інтегровано з культурологічним аспектом було розроблено та впроваджено
соціальний проект «І оживе добра слава, слава України» – відео-проект на
підтримку бійців зони АТО, організований з викладачами та студентами
Машинобудівного
коледжу
Сумського
державного
університету.
(https://vk.com/slava_ukraine_sumy). Також результатом культурологічного
підходу ю проекти, ѐкі студенти презентуять у межах теми «Діалог мов –
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діалог культур»: аналіз одного художнього твору різними мовами, аналіз
мовних ѐвищ та культур різних країн.
Технології реалізації культурологічного підходу в позааудиторній
роботі зі студентами можуть бути різні, зокрема, шоу «Я лябля Україну»,
метоя ѐкого ю: систематизувати знаннѐ студентів з історії української мови;
удосконалити навички індивідуальної та колективної роботи; розвивати
творчі здібності, навички виразного читаннѐ, вироблѐти сталий інтерес до
рідної мови, плекати почуттѐ національної гідності, віри у творчі сили
народу, формувати внутрішня потребу постійного вдосконаленнѐ мовної
культури. Комплекс завдань длѐ команд-учасниць був пов’ѐзаний із
різними сферами життѐ українців: віруваннѐми, звичаѐми, фольклором,
мовними ментальними особливостѐми тощо.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На основі
аналізу наукових джерел, вивченнѐ педагогічного досвіду ми дійшли таких
висновків: культурологічний підхід до навчаннѐ української мови студентів
ВНЗ І–ІІ р.а. спеціальності 061 Журналістика активізую пізнавальні інтереси
та формую інтелектуальну базу длѐ майбутньої професійної діѐльності.
Досліджуваний підхід сприѐю зосередження уваги студентів на
національних і загальнолядських цінностѐх та зростання інтересу до
рідної культури й мови.
За умови творчого підходу методичне забезпеченнѐ дисципліни
«Українська мова (за професійним спрѐмуваннѐм)» не тільки
урізноманітнить навчаннѐ, а й буде засобом длѐ формуваннѐ та розвитку
країнознавчої компетенції студентів, ѐкі були б готовими здійснявати
міжкультурну та рідномовну комунікація, ураховуячи національну
специфіку співрозмовника, і водночас сприѐти збереження й запобігати
знищення національної ідентичності, традицій та досвіду пращурів.
Перспективними технологіѐми реалізації культурологічного підходу в
навчанні української мови студентів спеціальності 061 Журналістика вищих
навчальних закладів І-ІІ р.а. України визначаюмо такі: підбірка методичного
забезпеченнѐ
дисципліни
«Українська
мова
за
професійним
спрѐмуваннѐм» на основі лінгвокраїнознавчого, етнолінгвістичного
матеріалу; розробка авторських проектних технологій, базоя ѐких і стануть
конкретні навчальні факультативи, наприклад: «Полікультурне довкіллѐ»,
«Українська мова в діалозі культур»; «Основи країнознавства».
Методологічна база культурологічних технологій повинна містити широкий
спектр інноваційних форм, методів,
засобів, прийомів навчальної
діѐльності та співробітництва зі студентами: факультативи, театр, кейссистеми, дискусії, проектні технології, комунікативні дискурс-тренінги,
дебати, ігрові презентації тощо.
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Важливим фактором длѐ вибору методів, прийомів, засобів навчаннѐ
ю методична компетенціѐ викладача-філолога, що ю темоя наступної
публікації.
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РЕЗЮМЕ
Пономаренко Наталия. Культурологический поход к изучения украинского
ѐзыка будущих младших специалистов по журналистике.
В статье на основе анализа научных источников приведены способы
типизации понѐтие культура. Определены научно-методические основы
культурологического подхода к обучения украинскому ѐзыку студентов
специальности 061 «Журналистика» в условиѐх образовательного процесса вузов I–II
аккредитации. Внимание акцентировано на путѐх его реализации в контексте
изучениѐ курса «Украинский ѐзык по профессиональному направления». Приведены
образцы задач длѐ практических занѐтий по украинскому ѐзыку по
профессиональному направления длѐ будущих журналистов. Предложена схема
ориентировочного культурологического анализа текста.
Ключевые слова: младший специалист, будущий журналист, культура,
образование,
культурологический
подход,
речеваѐ
деѐтельность,
культурологический анализ, украинский ѐзык профессиональной направленности.
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SUMMARY
Ponomarenko Natalia. Culturological approach to the study of Ukrainian language of
the future junior specialists in journalism.
Based on the analysis of scientific sources there are ways of typing the concept of
culture in the article. It outlines the scientific and methodological foundations of cultural
approach to teaching of Ukrainian language students of the specialty 061 “Journalism” in the
conditions of educational process of universities of the I–II levels of accreditation and ways of
its realization in the context of the course “Ukrainian language for professional direction”.
There are examples of tasks for practical classes with Ukrainian language of the professional
direction for future journalists. It provides a scheme oriented cultural analysis of the text.
The study used: methods of theoretical analysis of scientific sources; study and
generalization of the advanced experience in the introduction of innovative changes within
the educational process of higher education institutions of the I–II levels of accreditation.
Advanced technologies for the realization of culturological approach to teaching
Ukrainian language students of the specialty 061 “Journalism” in the conditions of
educational process of universities of the I–II levels of accreditation of Ukraine are defined as:
creation of cultural studies clubs; methodological support of the discipline “Ukrainian
language (for professional purposes)” on the basis of linguistic and cross-cultural, ethnolinguistic material; creation of centers of multicultural development; development of a
system of laboratories of international cultural cooperation; development of copyright design
technology, which will be based on specific subjects, such as “Ukrainian language in dialogue
of cultures”; “Foundations of regional geography”; “Multicultural environment”.
The methodological foundation of cultural technologies, of course, must be presented
through innovative techniques, tools, methods, forms of educational activities and
cooperation with students: theatre, discussion, debate, electives, design technology, games,
presentations, case-system, communication discourse training and so on.
The choice of methods, receptions, means of training depends on the methodological
competence of the teacher of Ukrainian language and literature, understanding the
importance of problems of development of cultural personality of the future journalist, their
attitude to the linguistic and cultural heritage of the nation and the desire of students to
develop the skills of personal and intercultural communication.
Key words: junior specialist, journalist, culture, education, culturological approach,
cultural memory, speech activity, cultural analysis, Ukrainian language for professional purpose.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»
У статті висвітлено особливості забезпеченнѐ ѐкості освіти в контексті
імплементації Закону України «Про вищу освіту». Доведено, що ѐкість вищої освіти – не
дань моді, а реальна необхідність. Вона маю, що найменше, два аспекти: внутрішній –
відповідність нормі, стандарту, специфікації, детальніше – зміст освіти, рівень
підготовки студента, викладача, інформаційно-методичний супровід, матеріальнотехнічне забезпеченнѐ ѐкості підготовки, освітні технології, наукова діѐльність;
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зовнішній – відповідність запитам споживача. Отриманнѐ ѐкісної освіти безпосередньо
залежить від ѐкості самих вимог: цілей, стандартів і норм; ѐкості ресурсів: програм,
кадрового
потенціалу,
контингенту
абітуріюнтів,
матеріально-технічного
забезпеченнѐ, фінансів та ѐкості освітніх процесів: наукової й навчальної діѐльності,
управліннѐ, освітніх технологій, ѐкі безпосередньо забезпечуять підготовку фахівців.
Ключові слова: ювропейський освітній простір, ѐкість вищої освіти, кадровий
потенціал, академічні цінності, професійні фахові вміннѐ, модернізаціѐ, розвиток
професійних компетентностей, інтернаціоналізаціѐ вищої освіти, контроль
освітньої діѐльності, Національне агенство із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти,
студентські ініціативи, моніторинг освітнього процесу, внутрішнѐ експертиза,
стандарти освітньої діѐльності, стандарти вищої освіти.

Постановка проблеми. Процеси ювропейської інтеграції охопляять
дедалі більше сфер життюдіѐльності. З метоя реалізації Угоди про
співробітництво Україноя проводитьсѐ адаптаціѐ законодавства до
законодавства Євросоязу. Так, у 1998 році створено Міжвідомчу
координаційну раду, а в 2003 році Верховноя Радоя України прийнѐто
Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Соязу». Програма визначаю мету
й механізми адаптації, а також засади фінансового, кадрового та
інформаційного забезпеченнѐ її виконаннѐ. Цей процес ю тривалим і
супроводжуютьсѐ прийнѐттѐм та впровадженнѐм нормативно-правових
актів, ѐкі розроблено з урахуваннѐм законодавства Європейського Соязу.
Не стала винѐтком і освіта, а особливо вища школа. Визначальноя
подіюя входженнѐ освіти України до ювропейського освітнього простору було
приюднаннѐ до Болонського процесу в 2005 році, коли Міністром освіти і
науки України було підтверджено взѐті зобов’ѐзаннѐ координувати
впроваджувану політику впродовж реалізації Болонського процесу задлѐ
досѐгненнѐ кінцевої мети – створеннѐ Загальноювропейського простору
вищої освіти.
Основні принципи Болонського процесу зафіксовано у спільному
документі «Формуваннѐ майбутнього», прийнѐтому на зібранні 20–30
березнѐ 2001 року представниками понад 300 ювропейських вищих
навчальних закладів у місті Саламанка (Іспаніѐ). Одним і найголовнішим із
них ю Якість ѐк фундаментальний принцип освіти, ѐка ґрунтуютьсѐ на
основі академічних цінностей, що відповідаять вимогам часу та
очікуваннѐм студентів.
Якість – основна умова довіри, мобільності, сумісності й
привабливості в ювропейському просторі вищої освіти. Оцінка ѐкості
вимагаю балансу між нововведеннѐми і традиціѐми, академічними
перевагами та соціально-економічноя необхідністя, сумісністя програм і
вибором студентів. Оцінка ѐкості охопляю викладаннѐ й наукові
дослідженнѐ, керівництво та адмініструваннѐ, сприйнѐтливість до потреб
студентів і забезпеченнѐ позанавчальних послуг. Контроль ѐкості вищої
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освіти передбачаю створеннѐ незалежних від національних урѐдів і
міжнародних організацій акредитаційних агенцій. Оцінка ѐкості освіти маю
ґрунтуватисѐ не на тривалості та змісті, а на знаннѐх, уміннѐх, навичках і
компетенціѐх випускників *6, 36].
Аналіз актуальних джерел. Питаннѐ розвитку національної системи
вищої освіти в наукових колах обговоряятьсѐ досить жваво. Так, на думку В.
Зайчука, «удосконаленнѐ системи вищої освіти та підвищеннѐ ѐкості
професійної підготовки фахівців в Україні – визначальна соціокультурна
проблема, вирішеннѐ ѐкої полѐгаю у приведенні освіти у відповідність до
нових соціально-економічних вимог, ѐкі визначаять і здійсняять політику в
галузі ѐкісної освіти, певних політичних тенденцій, визначенні стратегій дій
відповідно до потреб суспільства і ресурсів держави, створенні освітѐнських
програм, необхідних длѐ економічного та соціального розвитку України, а
також длѐ індивідуального й культурного самовираженнѐ особистості в
суспільстві. Нові функціональні можливості професійної діѐльності
спеціалістів у цих умовах вимагаять зміну галузі забезпеченнѐ ѐкості освіти, її
інформатизації, професійної підготовки та управліннѐ ѐкістя навчальних
програм, методики викладаннѐ і діагностики професійних ѐкостей
спеціалістів усіх категорій, технічних засобів передачі інформації» *2, 3].
За висловляваннѐм Т. Лукіної, необхідно запровадити державний
механізм оперативного та об’юктивного оціняваннѐ досѐгнутого стану в
освіті, визначеннѐ ефективності й результативності освітніх реформ та
конкретних управлінських рішень, а механізм оціняваннѐ ѐкості освіти
визначити ѐк одну з обов’ѐзкових умов входженнѐ України до
ювропейського та світового співтовариства *4, 390–392].
Науковці стверджуять, що ѐкість освіти, ѐку забезпечую система
безперервної освіти, формую високий рівень професійних фахових умінь,
навичок, здатності та здібності до виконаннѐ професійної трудової
діѐльності та компетентності, ѐкі даять випускнику вищого навчального
закладу можливість висококваліфіковано здійснявати покладені на нього
виробничі функції *5, 19].
Проблеми вдосконаленнѐ освітнього процесу й наданнѐ ѐкісних
освітніх послуг досліджували такі відомі науковці та педагоги, ѐк
В. Андрущенко, Б. Грушевський, В. Звѐгінцев, В. Кремень, І. Потай,
В. Паламарчук, О. Савченко та ін. Проблематика чинників, що впливаять на
забезпеченнѐ ѐкості освітнього процесу, питаннѐ виміряваннѐ й оціняваннѐ
ѐкості навчально-виховного процесу, менеджменту ѐкості освітніх послуг
висвітлені у працѐх І. Беха, І. Зѐзяна, Л. Даниленко, Г. Єльникової,
П. Кононенка, В. Кременѐ, О. Рудницької, О. Сухомлинської та ін. Розвитку
професійних компетентностей у системі професійної підготовки присвѐтили
свої праці А. Алексяк, Н. Бібік, М. Дробноход, М. Згуровський, О. Козлова,
О. Овчарук, В. Олійник, А. Павленко, Н. Примаченко, І. Родигіна та ін.
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Різні аспекти основних засад розвитку вищої освіти України,
модернізаціѐ державної системи контроля ѐкості підготовки фахівців,
створеннѐ внутрішньої університетської системи управліннѐ ѐкістя
освітнього процесу, визначеннѐ принципів та процедур забезпеченнѐ
ѐкості вищої освіти у вищих навчальних закладах, здійсненнѐ моніторингу
й періодичного переглѐду освітніх програм знайшли відображеннѐ у
працѐх І. Бабина, Я. Болябаша, В. Грубінки, В. Кременѐ, Ю. Кононенка,
С. Майбороди, В. Олійника, М. Степка, В. Шинкарука та ін.
Метою пропонованої статті ю
розкриттѐ аспектів забезпеченнѐ
ѐкості освіти в контексті імплементації Закону України «Про вищу освіту».
Виклад основного матеріалу. Якість вищої освіти ѐк соціальне ѐвище
необхідно розглѐдати в юдності всіх його сторін: ѐк цінність, ѐк процес, ѐк
результат і ѐк найважливіше право лядини. Якість вищої освіти –
комплексна характеристика, що відображаю діапазон і рівень освітніх
послуг, ѐкі надаятьсѐ системоя освіти відповідно до інтересів особи,
суспільства й держави. Якісна освіта повинна давати можливість кожному
індивіду залежно від його інтересів і можливостей здобувати повноцінну,
безперервну освіту відповідного рівнѐ в усіх її формах. У межах реалізації
Болонського процесу існую Європейська мережа забезпеченнѐ ѐкості
(ENQA), до ѐкої маять адаптуватисѐ вітчизнѐні ВНЗ *1, 1016].
Процес забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти не ю суто українськоя чи
ювропейськоя проблемоя. В усьому світі зростаю увага до ѐкості та
стандартів, що поѐсняютьсѐ швидким розвитком вищої освіти. Україна маю
намір здійснити своя мету: стати одніюя з країн, що маю найбільш
динамічну й інтелектуальну економіку в Європі. Нові ініціативи та вимоги,
що виникаять ѐк в Україні, так і поза її межами, з оглѐду на
інтернаціоналізація вищої освіти, потребуять відповідної реакції.
Формуваннѐ системи забезпеченнѐ ѐкості, заснованої на юдиних
стандартах і рекомендаціѐх, свідчить про виникненнѐ справжнього
ювропейського виміру у сфері забезпеченнѐ ѐкості, що маю посилити
привабливість Європейського простору вищої освіти. Завданнѐ
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти ю багатоплановим і вклячаю:
• наѐвність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових,
матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо);
• організація освітнього процесу, що найбільш адекватно відповідаю
сучасним тенденціѐм розвитку національної, ювропейської та світової
економіки й освіти;
• контроль освітньої діѐльності вищих навчальних закладів та ѐкості
підготовки фахівців на всіх етапах навчаннѐ та на всіх рівнѐх: рівні вишу,
державному, ювропейському і міжнародному.
Підписаннѐ Україноя у 2005 році Болонської декларації зумовляю
необхідність запровадженнѐ системних та структурних змін у вищій школі,
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ѐкі відповідаять рекомендаційним документам міністерських конференцій
країн-учасниць Болонського процесу і особлива увага ѐких зосереджена на
ѐкості освіти.
З 2006 року в Європейському освітньому просторі вищої освіти діять
стандарти і рекомендації щодо забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, ѐкі ю
унікальним міжнародним документом, що визначаю освітня політику країн
Європи. Європейські стандарти і рекомендації забезпеченнѐ ѐкості у
вищий освіті містѐть три частини, ѐкі стосуятьсѐ: внутрішнього
забезпеченнѐ ѐкості у вищих навчальних закладах; зовнішнього
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти;забезпеченнѐ ѐкості в діѐльності агенцій
із зовнішнього забезпеченнѐ ѐкості.
Система забезпеченнѐ ѐкості освітньої діѐльності та ѐкості вищої
освіти у вищому навчальному закладі складаютьсѐ із: системи внутрішнього
забезпеченнѐ ѐкості та системи зовнішнього забезпеченнѐ ѐкості й
охопляю: кадрове забезпеченнѐ освітньої діѐльності; навчально-методичне
забезпеченнѐ освітньої діѐльності; матеріально-технічне забезпеченнѐ
освітньої діѐльності; ѐкість проведеннѐ навчальних занѐть; ѐкість знань
студентів; забезпеченнѐ академічної мобільності учасників освітнього
процесу; забезпеченнѐ наѐвності інформаційних систем длѐ ефективного
управліннѐ освітнім процесом; здійсненнѐ моніторингу й періодичний
переглѐд освітніх програм; забезпеченнѐ публічності інформації про освітні
програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; систему запобіганнѐ
академічного плагіату у здобувачів вищої освіти; стандарти освітньої
діѐльності та вищої освіти; ліцензуваннѐ ступенів вищої освіти;
акредитація рівнів і ступенів вищої освіти; систему менеджменту ѐкості;
відповідність навчальних планів і програм підготовки фахівців вимогам
Європейського та світового освітнього простору; співпраця з
роботодавцѐми щодо контроля за ѐкістя підготовки фахівців; державну
атестація випускників екзаменаційноя комісіюя; імідж вищого
навчального закладу та рейтингову оцінку його діѐльності.
Кожен навчальний заклад визначив політику і пов’ѐзані з нея
процедури, ѐкі б забезпечували ѐкість і стандарти їхніх навчальних програм та
дипломів. Вони відкрито заѐвлѐять про свої наміри створити таку атмосферу
і практику, ѐкі б визнавали важливість ѐкості та її забезпеченнѐ. Задлѐ
досѐгненнѐ такої мети вищі навчальні заклади розробили і втіляять
стратегія постійного підвищеннѐ ѐкості. Розроблена стратегіѐ, політика і
процедури маять офіційний статус і ю доступними длѐ широкого загалу та
передбачаять безпосередня участь студентів у процесі забезпеченнѐ ѐкості.
Призначеннѐ стандартів і рекомендацій щодо внутрішнього
забезпеченнѐ ѐкості полѐгаять у тому, щоб надати допомогу й визначити
оріюнтири ѐк длѐ вищих навчальних закладів при розробці власних систем
забезпеченнѐ ѐкості, так і длѐ агенцій, що здійсняять незалежні
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перевірки. Ці стандарти і рекомендації ґрунтуятьсѐ на низці основних
принципів внутрішнього й зовнішнього забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти в
Європейському просторі вищої освіти, а саме:
 вищі навчальні заклади несуть основну відповідальність за ѐкість
наданих ними освітніх послуг і за те, ѐк цѐ ѐкість забезпечуютьсѐ;
 інтереси суспільства щодо ѐкості і стандартів вищої освіти маять бути
захищені;
 потрібно розвивати й удосконалявати ѐкість навчальних програм в
інтересах студентів та інших бенефіціарів вищої освіти на
Європейському просторі вищої освіти;
 маять існувати ефективні та надійні організаційні структури, у межах
ѐких ці академічні програми здійсняятьсѐ й підтримуятьсѐ;
 важливими ю прозорість і використаннѐ зовнішньої фахової допомоги в
процесах забезпеченнѐ ѐкості;
 створеннѐ культури ѐкості у вищих навчальних закладах маю отримати
всілѐку підтримку;
 необхідно розробити процеси, за допомогоя ѐких вищі навчальні
заклади зможуть демонструвати своя відкритість та підзвітність,
вклячаячи підзвітність за державні і приватні інвестиції;
 забезпеченнѐ ѐкості, ѐке гарантую відкритість та підзвітність, повністя
сумісне з процесами забезпеченнѐ ѐкості задлѐ підвищеннѐ
ефективності роботи закладу;
 заклади освіти маять демонструвати своя ѐкість ѐк на національному,
так і на міжнародному рівні;
 процеси, ѐкі застосовуятьсѐ, не повинні обмежувати різноманіттѐ та
стримувати нововведеннѐ [7].
Процедури зовнішнього забезпеченнѐ ѐкості повинні враховувати
ефективність процесів внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості: оціняваннѐ
закладу в цілому; оціняваннѐ навчальних програм або програм з окремих
предметів; акредитаціѐ на рівні навчальної дисципліни, повного курсу або
закладу в цілому; а також комбінаціѐ різних типів перевірки.
Українська вища школа, на превеликий жаль, живе ілязіѐми, що
систему освіти можна реформувати зсередини, спираячись на власний
інтелектуальний потенціал, але практика спростовую ці наміри і стверджую,
що тільки реальна участь зовнішніх чинників здатна сприѐти отримання
необхідних дороговказів та ресурсів длѐ досѐгненнѐ належної ѐкості.
Щодо діѐльності ювропейських агенцій із забезпеченнѐ ѐкості, то
вони повинні відображати яридичні, соціальні й культурні вимоги того
середовища, у ѐкому вони працяять. Процедури, що їх застосовуять
агенції, ѐкі зосереджуятьсѐ на підвищенні ѐкості вищої освіти,
передбачаять серйозний «захист споживача» освітніх послуг – студента.
Принципами зразкового досвіду, на ѐких базуятьсѐ процеси зовнішнього
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забезпеченнѐ ѐкості, ю повага до автономії закладу; служіннѐ інтересам
студентів та представників ринку праці; використаннѐ результатів власної
діѐльності закладів із внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості.
Якість вищої освіти за роки незалежності України значно погіршиласѐ, і
це тоді, коли відбувалосѐ зростаннѐ кількості вищих навчальних закладів та
чисельності студентів. Так, кількість вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів
акредитації зросла з 149 в 1991 році до більше 300 в 2016 році, а кількість
студентів – з 876 тисѐч майже до двох з половиноя мільйонів. Ці негативні
процеси спостерігаятьсѐ тоді, коли стрімко зменшуютьсѐ народжуваність, а
значить ѐкісний склад абітуріюнтів знижуютьсѐ.
Стрімке зростаннѐ кількості вищих навчальних закладів та чисельних
філій новостворених і старих вищих навчальних закладів та кількості
студентів у них за часів незалежності суттюво позначилосѐ на ѐкості вищої
освіти в Україні. Майже всі новостворені вищі навчальні заклади й філії
далеко не завжди могли забезпечувати належний рівень ѐкості вищої
освіти, а тому дуже часто в них маю місце імітаціѐ навчального процесу,
невід’юмноя частиноя ѐкого ю сам процес імітації оціняваннѐ набутих
студентами знань, що, урешті-решт, призводить до дискредитації вищої
школи в цілому та нівеляваннѐ диплома про вищу освіту ѐк
такого. Погіршеннѐ ѐкості знань також стимуляютьсѐ неможливістя
відрахуваннѐ невстигаячих студентів, ѐкі навчаятьсѐ на контрактній
основі, що, у своя чергу, підриваю довіру до системи оціняваннѐ знань та
негативно впливаю на її сприйнѐттѐ студентами.
Вважаюмо, що невиправдано велика кількість вищих навчальних
закладів та їх філій в Україні ю швидше наслідком, ніж причиноя
погіршеннѐ стану забезпеченнѐм ѐкості вищої освіти в Україні. Важливо
відшукати саме причини погіршеннѐ ѐкості вищої освіти та насамперед
усунути саме їх і не плутати їх із певними наслідками й обставинами.
У 1995 році ЮНЕСКО було розроблено програмний документ
«Реформа й розвиток вищої освіти», у ѐкому зазначено, що на ѐкість вищої
освіти найбільше впливаять: ѐкість професорсько-викладацького складу,
ѐкість підготовки студентів, що забезпечуютьсѐ шлѐхом диверсифікованості
освітніх програм, ѐкі пропоную вищий навчальний заклад та ким і ѐким
чином вона буде реалізована, адже рівень здобутих випускником знань,
умінь та навичок, різних компетентностей підтверджую успішність тіюї чи
іншої освітньої програми, подоланнѐ розриву між середньоя й вищоя
освітоя, підвищеннѐ ролі механізмів навчально-професійної оріюнтації і
мотивації молоді та ѐкість інфраструктури.
Длѐ забезпеченнѐ прозорості і привабливості навчальних програм,
підтриманнѐ їхньої актуальності й попиту на них необхідним ю створеннѐ
механізмів, ѐкі вклячаять порѐдок розробки та формуляваннѐ очікуваних
цілей і результатів навчаннѐ; офіційно затверджені рекомендації й
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нормативні вимоги щодо створеннѐ освітньо-професійних програм,
навчальних планів і навчальних програм дисциплін; визначені вимоги та
характеристики диференціації програм підготовки за денноя, заочноя й
дистанційноя формами навчаннѐ та за академічно чи професійноя типами
вищої освіти; порѐдок внутрішньої експертизи, оцінки й затвердженнѐ
програм, навчальних планів і навчальних програм дисциплін; умови
реалізації освітньо-професійних програм підготовки, їхнѐ забезпеченість
відповідними навчальними ресурсами; аналіз ефективності реалізації
навчальних програм, моніторинг успішності та досѐгнень студентів; розробку
процедур регулѐрного періодичного переглѐду програм за участя
роботодавців, студентів, соціальних партнерів та інших зацікавлених сторін.
Не менш важливоя ю залежність ѐкості вищої освіти від кваліфікації
управлінського персоналу університету та його науково-педагогічних
кадрів. Управліннѐ вищим навчальним закладом повинно здійсняватисѐ
на засадах інноваційних стратегій, створеннѐ сучасної системи моніторингу
ефективності управлінських рішень та їх впливу на ѐкість освітніх послуг,
посиленнѐ ролі всіх учасників освітнього процесу, у ѐкому кожна
особистість ю рівноправним суб’юктом управліннѐ, а всі разом –
партнерами, упровадженнѐ інформативно-управлінських комп’ятерних
технологій. Перед управлінцѐми першочерговими завданнѐми ю побудова
системи високопрофесійного наукового, аналітичного і прогностичного
супроводу управлінських рішень, підготовка всебічної інформації на основі
результатів наукових досліджень, перехід від оперативного до програмноцільового управліннѐ, відкритість системи щодо поширеннѐ громадської
думки на прийнѐттѐ управлінських рішень.
Одніюя з пріоритетних тенденцій, що забезпечую ѐкість вищої освіти в
Україні на сучасному етапі, ю посиленнѐ й поглибленнѐ інноваційних процесів
у сформованому нея академічному середовищі. Длѐ інновацій у вітчизнѐній
вищій школі характерними ю активізаціѐ й поглибленнѐ пошуку,
спрѐмованого на вирішеннѐ проблеми оптимального співвідношеннѐ між
класичними науково-педагогічними традиціѐми, що сформувалисѐ протѐгом
багатьох десѐтиліть у сфері вищої освіти України, та новими напрѐмами,
пов’ѐзаними зі входженнѐм нашої країни в ювропейський освітній простір.
Необхідність запровадженнѐ нових підходів до рівнѐ знань, навичок,
особистісних ѐкостей і професійних компетенцій випускників вищих
навчальних закладів потребую активного впровадженнѐ інноваційних
технологій навчаннѐ за такими їх типами: проблемне; концентроване;
модульне; розвивальне; диференційоване; імітаційне; ігрове.
В університеті клячовоя фігуроя і центральноя постаття повинен бути
професор, ѐкий майстерно володію методикоя викладаннѐ та управліннѐ
навчально-пізнавальноя діѐльністя студентів, що допомагаю подати
доступно складні завданнѐ, урахувати особливості особистості студента,
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зацікавити інформаціюя, захопити нея й викликати бажаннѐ поповнявати
свої знаннѐ; ѐкий використовую інноваційні підходи та методи викладаннѐ і
робить ставку на самостійну роботу студентів ѐк альтернативу до аудиторних
занѐть; поюдную навчальний процес із науковими дослідженнѐми, добре
оріюнтуютьсѐ в суміжних дисциплінах, що сприѐю глибшому розкриття
закономірних зв’ѐзків між предметами, ѐвищами і процесами реального
світу, формування всебічно розвиненого фахівцѐ; маю професійно-специфічні
здібності, тобто сукупність індивідуально-психологічних ѐкостей особистості,
ѐкі сприѐять успішній педагогічній діѐльності: організаторсько-педагогічні
здібності, дидактичні, перцептивні, комунікативні, здібності емоційновольового впливу на лядину, гносеологічно-дослідницькі, науковопізнавальні здібності; широта інтересів ѐкого даю змогу спрѐмувати студентів
на цікаві справи, допомагати їм в організації змістовного дозвіллѐ.
Здійсненнѐ педагогічної діѐльності на дослідницькому рівні, творчий
підхід до неї вимагаю від науковцѐ постійної роботи над собоя, спонукаю
його бути цілеспрѐмованим, ініціативним, дисциплінованим, вимогливим
до себе та інших. Сукупність особистих ѐкостей науково-педагогічного
працівника формую його авторитет, загальновизнану студентами
значущість його чеснот і засновану на цьому силу його виховного впливу.
Водночас слід зважити, що особливе значеннѐ длѐ забезпеченнѐ
ѐкості вищої освіти покладаютьсѐ на студентське самоврѐдуваннѐ – форму
управліннѐ, за ѐкої студенти на рівні академічної групи, факультету, курсу,
спеціальності маять право самостійно долучатисѐ до внутрішнього
управліннѐ ѐкістя вищої освіти, ю засобом реалізації студентськоя
громадоя своїх прав, обов’ѐзків та ініціатив через прийнѐттѐ рішень і їх
упровадженнѐ за допомогоя власних ресурсів у сфері, що визнаютьсѐ
адміністраціюя, та у співпраці з нея, а також гарантії брати участь через
своїх представників у вирішенні питань, ѐкі стосуятьсѐ ѐкості освіти.
Завдѐки студентським ініціативам визначаятьсѐ нові напрѐми
розвитку освітньої діѐльності в університеті, удосконаляютьсѐ навчальний
процес, розширяятьсѐ можливості длѐ розкриттѐ здібностей студентів,
розвитку їх творчого мисленнѐ, наукових досліджень, самореалізації молодих
лядей в інтересах особистості, суспільства й держави. Ефективне студентське
самоврѐдуваннѐ сприѐю забезпечення контроля ѐкості вищої освіти.
Длѐ успішної реалізації поставлених завдань щодо ѐкісної підготовки
здобувачів вищої освіти необхідна достатнѐ забезпеченість навчальнолабораторним обладнаннѐм і навчально-методичними матеріалами,
бібліотеками, комфортними лабораторними приміщеннѐми і навчальними
аудиторіѐми, ѐкі відповідаять програмним вимогам викладаннѐ,
комп’ятерами і програмним забезпеченнѐм, спортивним комплексом,
їдальнея, кафетеріюм, а також допомогу різного роду служб і консультантів.
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Розбудова системи забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти на інституційному
рівні може спиратисѐ на ювропейські стандарти внутрішнього забезпеченнѐ
ѐкості у вищих навчальних закладах длѐ досѐгненнѐ високої ефективності
функціонуваннѐ університету, його визнаннѐ з боку громадськості й
підвищеннѐ статусу університету на міжнародному рівні.
Українська вища школа, чітко визначивши оріюнтир на входженнѐ в
освітній простір Європи, здійсняю модернізація освітньої діѐльності в
контексті ювропейських вимог, вводить систему контроля ѐкості вищої освіти
через Національне агенство із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти ѐк постійно
діячого колегіального органу, ѐкий уповноважений на реалізація державної
політики у сфері забезпеченнѐ ѐкості освіти, робота ѐкого зоріюнтована ѐк на
здійсненнѐ державного контроля, так і на допомогу вищому навчальному
закладу у формуванні культури ѐкості. Контроль ѐкості вищої освіти – це не
тільки вимога сьогоденнѐ, а й впевнений крок у майбутню.
До прийнѐттѐ та введеннѐ в дія нового Закону України «Про вищу
освіту» (№ 1556-УІІ від 06.09.2014 року) в Україні система зовнішнього
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти спираласѐ на систему ліцензуваннѐ та
акредитації, ѐка знаходиласѐ в компетенції Міністерства освіти і науки
України. Створеннѐ Національного агентства із забезпеченнѐ ѐкості вищої
освіти стало першим кроком на шлѐху побудови нової системи
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти.
Постановоя Кабінету Міністрів України № 244 від 15 квітнѐ 2015 року
«Про утвореннѐ Національного агенства із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти»,
ѐка введена в дія 01 вереснѐ 2015 року, утворено Національне агентство ѐк
постійно діячий колегіальний орган з питань реалізації державної політики у
сфері забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти; затверджено його Статут та доручено
Міністерству освіти і науки України здійснити заходи, пов’ѐзані з утвореннѐм
Національного агенства та його державноя реюстраціюя; подати на розглѐд
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо встановленнѐ граничної
чисельності працівників секретаріату Національного агенства та передбачити
видатки, необхідні длѐ організації роботи агенства.
До повноважень Національного агентства із забезпеченнѐ ѐкості вищої
освіти віднесено багато важливих питань, ѐкі стосуятьсѐ змісту та ѐкості
вищої освіти: ліцензійна експертиза, акредитаціѐ освітніх програм,
акредитаціѐ спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій, акредитаціѐ
незалежних установ оціняваннѐ та забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти,
розробленнѐ вимог до рівнѐ наукової кваліфікації осіб, ѐкі здобуваять
науковий ступінь тощо. Багато завдань Національному агентству доведетьсѐ
виконувати вперше в Україні, запроваджуячи ювропейський досвід.
Новоприйнѐтий Закон України «Про вищу освіту» визначаю, що
головними рисами оціняваннѐ ѐкості вищої освіти залишаютьсѐ
незалежний характер оціняваннѐ, ѐке повинно здійсняватисѐ ѐк
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Національним агентством із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, так і
мережея незалежних установ з оціняваннѐ в цій сфері. Незалежні
установи, визначені ст. 23 цього закону, стануть цілком новим ѐвищем у
системі управліннѐ ѐкістя вищої освіти, ѐкщо їх, ѐк це пропонуютьсѐ
Законом України «Про вищу освіту», долучати до процесу, то він стане
менш бярократизованим та репресивним. Але, на жаль, до цього часу не
визначено місце цих установ у системі забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти,
ѐкі функції можуть і повинні виконувати. Сприѐннѐ професійним та
галузевим асоціаціѐм, експертним спільнотам, роботодавцѐм у створенні
незалежних агенцій
оціняваннѐ ѐкості вищої освіти ю одним із
стратегічних напрѐмів діѐльності ѐк Національного
агентства із
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, так і Міністерства освіти і науки України.
14 червнѐ 2016 року Верховноя Радоя України прийнѐтий Закон
України № 1415-VIII «Про внесеннѐ змін до закону України «Про вищу освіту»
щодо Національної агенції із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти». Цей закон
передбачаю створеннѐ правових умов длѐ забезпеченнѐ формуваннѐ ѐкісного
складу Національної агенції із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, ѐкий буде
здатний протистоѐти наѐвним у системі вищої освіти негативним ѐвищам і
сформувати в Україні нові механізми та стандарти ѐкості вищої освіти.
Реалізаціѐ положень закону дозволить сформувати склад Національного
агентства з ѐкості вищої освіти з осіб, що маять бездоганну репутація, високі
особисті ѐкості та професійні досѐгненнѐ, вільно володіять українськоя та
хоча б одніюя з найбільш поширених у Європі мов: англійськоя, німецькоя,
французькоя, іспанськоя або італійськоя, адже діѐльність Національного
агентства передбачаю залученнѐ міжнародних експертів – професорів провідних іноземних університетів та експертів інституцій, що забезпечуять ѐкість
вищої освіти в інших країнах, а також співпраця з Європейськоя асоціаціюя із
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, зокрема з метоя запровадженнѐ ювропейських стандартів і рекомендацій щодо підвищеннѐ ѐкості вищої освіти в
Україні, ѐкісного складу, ѐкий буде здатний забезпечити початок його роботи.
Одним словом: Законом передбачене вдосконаленнѐ вимог до членів цього
агентства, і спонукаю до того, щоб воно стало совістя вищої освіти.
Ще Закон № 1415-VIII не набрав чинності, а Міністерство освіти і
науки України запропонувало длѐ обговореннѐ проект Закону України
«Про внесеннѐ змін до деѐких законів України щодо вдосконаленнѐ
системи вищої освіти», ѐкий ю не чим іншим, ѐк новоя редакціюя Закону
України «Про вищу освіту» і в ѐкому особливе місце відведено Розділу V
«Забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти». Так із ст. 18 «Повноваженнѐ
Національного агентства із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти» вилучено п.
3, ѐким було надано право проводити ліцензійну експертизу, готувати
експертний висновок щодо можливості видачі ліцензії на провадженнѐ
освітньої діѐльності. Статтѐ 19 «Склад Національного агентства із
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забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти» представлена ширше, з акцентом на
проведеннѐ конкурсного відбору членів Національного агентства
Конкурсноя комісіюя, ѐка утворяютьсѐ Кабінетом Міністрів України ѐк
дорадчий орган. Склад Конкурсної комісії становить дев’ѐть осіб і
формуютьсѐ на таких засадах: три члени висуваятьсѐ центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки, три члени – профільним комітетом
Верховної Ради України, по одному члену – Президіюя Національної
академії наук України, Президіюя Національної академії педагогічних наук
України, спільним представницьким органом всеукраїнських об’юднань
організацій роботодавців. Вимоги до членів Національного агентства із
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, висунуті проектом закону, ю високими,
щоб ѐкісний склад агентства був працездатним.
В Україні, ѐк і в інших пострадѐнських країнах, ю пріоритет державних
інтересів над суспільними. У зв’ѐзку з цим клячовими агентами ѐкості
виступаять органи державної влади й управліннѐ, ѐкі формуять вимоги до
неї, самостійно перевірѐять і оціняять діѐльність учасників ринку наданнѐ
освітніх послуг і не завжди узгоджуять їх із реальними потребами інших
зацікавлених сторін. Підтвердженнѐм ю прийнѐттѐ постанови Кабінету
Міністрів України від 30 груднѐ 2015 р. N 1187 «Про затвердженнѐ
Ліцензійних умов провадженнѐ освітньої діѐльності закладів освіти», ѐка
всупереч п. 3 ст. 18 Закону України «Про вищу освіту» забираю повноваженнѐ
в Національного агентства із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти щодо
проведеннѐ ліцензійної експертизи, підготовки експертних висновків щодо
можливості видачі ліцензії на провадженнѐ освітньої діѐльності.
Силу й наміри вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України
підтверджую підготовлений Міністерством освіти і науки України проект
Закону України «Про внесеннѐ змін до деѐких законів України щодо
вдосконаленнѐ системи вищої освіти», ѐким зі ст. 18 Закону України «Про
вищу освіту» вилучено п. 3 щодо проведеннѐ ліцензійної експертизи,
підготовки експертних висновків щодо можливості видачі ліцензії на
провадженнѐ освітньої діѐльності.
Відомо, що вітчизнѐна система ліцензуваннѐ й акредитації
виконувала тільки функція одного з головних інструментів державного
управліннѐ освітоя і тільки післѐ прийнѐттѐ постанови спрѐмована на
трансформація в базову технологія стимуляваннѐ ѐкості освіти; державне
інспектуваннѐ вищих навчальних закладів тільки останні два роки
перейшло до виконаннѐ моніторингових функцій та на поширеннѐ кращих
освітѐнських практик; а основним інструментом внутрішнього
університетського оціняваннѐ ѐкості освіти ю ректорський контроль, ѐкий
також не повноя міроя виконую свої прѐмі функції.
Положеннѐ статей 9 та 10 «Стандарти освітньої діѐльності»,
«Стандарти вищої освіти» Закону України «Про вищу освіту» тісно пов’ѐзані
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з формуваннѐм передумов длѐ забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти та
моніторингу забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти у вищих навчальних
закладах. Саме їх імплементаціѐ ю пріоритетноя в освітній політиці
Міністерства освіти і науки України. Дворічний термін функціонуваннѐ
Закону України «Про вищу освіту» так і не зрушив з місцѐ питаннѐ
стандартів, задекларованих статтѐми 9 та 10, а в проекті Закону України
«Про внесеннѐ змін до деѐких законів України щодо вдосконаленнѐ
системи вищої освіти» ст. 9 «Стандарти освітньої діѐльності» вилучена.
Щодо стандартів вищої освіти, висвітлених у ст. 10 закону, то держава,
що задовольнѐю освітні потреби особи й потреби суспільства у кваліфікованих
фахівцѐх, повинна контролявати результати освітньої діѐльності всіх її
учасників на всіх її етапах. Назрілими ю потреби формуваннѐ моніторингової
системи відстеженнѐ ѐкості реальних знань, навичок і вмінь випускника
вищого навчального закладу та відповідності сформованих у нього
індивідуальних соціально і професійно важливих ѐкостей.
Стандарти вищої освіти базуятьсѐ на Конституції України, Законах
України «Про освіту» та «Про вищу освіту», інших нормативно-правових
актах, що регуляять відносини в системі вищої освіти й установляять
вимоги до змісту, обсѐгу, рівнѐ освітньої та фахової підготовки;
застосовуятьсѐ з метоя забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти і суспільних
потреб у фахівцѐх; слугуять основоя длѐ розробленнѐ, упровадженнѐ,
удосконаленнѐ нормативної й навчально-методичної бази, що визначаю
підготовку фахівців з вищоя освітоя.
Призначеннѐ стандартів у системі вищої освіти визначаютьсѐ тим, що
вони ю основоя оцінки ѐкості ѐк вищої освіти та професійної підготовки
осіб незалежно від форм здобуттѐ освіти, так і освітньої діѐльності вищих
навчальних закладів незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм
власності і спрѐмовані на досѐгненнѐ оптимального ступенѐ
впорѐдкуваннѐ діѐльності у сфері вищої освіти. Вони визначаять:
• зміст вищої освіти ѐк зумовлену цілѐми та потребами суспільства
систему знань, умінь і навичок, професійних, світоглѐдних і громадѐнських
ѐкостей, що маю бути сформована в процесі навчаннѐ з урахуваннѐм
перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, культури й
мистецтва;
• зміст навчаннѐ, тобто структуру, зміст і обсѐг навчальної інформації,
засвоюннѐ ѐкої забезпечую особі можливість здобуттѐ вищої освіти і певної
кваліфікації;
• засоби діагностики ѐкості вищої освіти – стандартизовані методики
длѐ кількісного та ѐкісного оціняваннѐ досѐгнутого особоя рівнѐ
сформованості знань, умінь і навичок, професійних, світоглѐдних та
громадѐнських ѐкостей;
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• нормативні терміни навчаннѐ – терміни навчаннѐ за денноя
(очноя) формоя, необхідні длѐ засвоюннѐ особами нормативної та
вибіркової частин змісту навчаннѐ.
Отже, можна зробити узагальненнѐ, що проведеннѐ і контроль
виконаннѐ ліцензійних умов буде здійснявати Міністерство освіти і науки
України (але ж ліцензійні умови ю елементом забезпеченнѐ ѐкості вищої
освіти, і, ѐк в інших країнах Європи та світу, саме незалежні агенції з
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, а в Україні це – Національне агентство із
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, мало б це робити); національна система
ѐкості вищої освіти в Україні не створена; ліцензуваннѐ та акредитаціѐ,
інспектуваннѐ вищих навчальних закладів та внутрішній ректорський контроль разом не здатні забезпечити системного впливу на всі процеси організації освітньої діѐльності і не стимуляять покращеннѐ ѐкості вищої освіти.
Отже, необхідно, щоб не тільки запрацявали закони та постанова, а
створити національну систему ѐкості вищої освіти, прийнѐти певну кількість
підзаконних актів, ѐкі будуть регулявати, роз’ѐснявати, доповнявати,
визначати місце Національного агентства із забезпеченнѐ ѐкості вищої
освіти та мережі незалежних установ з оціняваннѐ ѐкості вищої освіти.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Ситуаціѐ,
що склаласѐ в Україні з забезпеченнѐм ѐкості вищої освіти потребую
радикальних кроків щодо імплементації положень Закону України «Про
вищу освіту» в частині:
- термінового створеннѐ умов длѐ успішної роботи Національного
агентства з забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти;
- формуваннѐ мережі незалежних агенцій з забезпеченнѐ ѐкості
вищої освіти;
- розробка стандартів освітньої діѐльності та стандартів вищої освіти;
- формуваннѐ системи зовнішнього незалежного оціняваннѐ рівнѐ
підготовки випускників вищих навчальних закладів;
- побудови внутрішньої системи забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти
вищими навчальними закладами.
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РЕЗЮМЕ
Пшеничная Любовь. Обеспечение качества высшего образованиѐ в контексте
имплементации закона Украины «О высшем образовании».
В статье освещены особенности обеспечениѐ качества образованиѐ в
контексте имплементации Закона Украины «О высшем образовании». Доказано,
что качество высшего образованиѐ – не дань моде, а реальнаѐ необходимость. Оно
имеет, по крайней мере, два аспекта: внутренний – соответствие норме,
стандарту, спецификации, более детально – содержание образованиѐ, уровень
подготовки
студента,
преподавателѐ,
информационно-методическое
сопровождение, материально-техническое обеспечение качества подготовки,
образовательные технологии, научнаѐ деѐтельность; внешний – соответствие
запросам потребителѐ. Получение качественного образованиѐ непосредственно
зависит от качества требований: целей, стандартов и норм; качества ресурсов:
программ, кадрового потенциала, контингента абитуриентов, материальнотехнического обеспечениѐ, финансов и качества образовательных процессов:
научной и учебной деѐтельности, управлениѐ, образовательных технологий,
которые непосредственно обеспечиваят подготовку специалистов.
Ключевые слова: европейское образовательное пространство, качество
высшего
образованиѐ,
кадровый
потенциал,
академические
ценности,
профессиональные
умениѐ,
модернизациѐ,
развитие
профессиональных
компетентностей, интернационализациѐ высшего образованиѐ, контроль
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образовательной деѐтельности, Национальное агентство по обеспечения
качества высшего образованиѐ, студенческие инициативы, мониторинг
образовательного процесса, внутреннѐѐ экспертиза, стандарты образовательной
деѐтельности, стандарты высшего образованиѐ.

SUMMARY
Pshenychna Liubov. Ensuring quality of higher education in the context of
implementation of law of Ukraine “on higher education”.
Education is integral for intellectual, cultural, spiritual, social, economic development
of society and the state. The aim of education is one’s multilateral development as a
personality and society’s highest asset, development of talents, mental and physical abilities,
formation of high moral qualities, educating citizens able to make conscious social choice,
enriching intellectual, creative, cultural potential of people, increasing their level of
education, providing qualified professional for national economy.
Quality of education is not a demand of fashion but an actual necessity. It has at least
two aspects: internal, which includes correspondence to the norm, standard, specification,
namely content of education, level of student’s and teacher’s training, informational and
methodological support, material and technical base of quality training, education
technologies, research; external – satisfaction of customer’s demand. Quality of education
depends directly on the demands: goals, standards and norms; quality of resources:
programs, human resources, student population, material and technical base, funding and
quality of education processes: research and educational activity, administration, education
technologies, which directly ensure quality training of professionals.
For Ukraine modernization of the system of quality of higher education control is
important in the context of European higher education area. The importance and relevance
of the task for Ukraine is confirmed by the act of joining Bologna process (May 19, 2005
Bergen, Norway), where the quality of education is defined as the essence for creation of
European higher education area. In 2003 ministers of the countries that were participants of
Bologna process appealed to European Association for Quality Assurance in Higher Education
in order to request to work out standards, methodology and recommendations for
assessment of education quality in collaboration with other organizations.
The process of ensuring quality of education is not solely Ukrainian or European
problem. The emphasis on quality and standards is increasing all over the world, which could
be explained by rapid expansion of higher education. Ukrainian higher education has
articulated the goal to join European higher education area, it takes effort to modernize
educational activity in the context of European requirements, introduced the system of
control of quality of higher education through National Agency for Quality Assurance
in Higher Education as a constantly operating collegial entity with authority to realize state
policy in the sphere of ensuring quality education, its work is focused on executing state
control as well as assisting higher education institutions to form the culture of quality.
Recently adopted Law of Ukraine “On Higher Education” states that the main feature
of quality assessment is independent character of assessment which should be carried out by
National Agency for Quality Assurance in Higher Education, the network of independent
institutions, specialized in quality assessment as well as higher educational establishments.
Key words: European education area, quality of higher education, human resources
potential, academic asset, professional competences, internationalization of higher
education, control of educational activity, National Agency for Quality Assurance in Higher
Education, student initiatives, monitoring of education process, internal expertise, standards
of educational activity, standards of higher education.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ
ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
У статті піднімаютьсѐ питаннѐ визначеннѐ методологічної основи
формуваннѐ професійної готовності майбутніх учителів математики до
використаннѐ
засобів
комп’ятерної
візуалізації
математичних
знань.
Обгрунтовано, що системний підхід забезпечую цілісність педагогічного процесу з
характерними іюрархічністя й наступністя; використаннѐ інтегрованого підходу
сприѐю поѐві нової ѐкості інформатико-математичних знань та технологічних
умінь; компетентісний підхід ю важливим із позицій технологічної практики
навчаннѐ; акмеологічний підхід забезпечую подальшу рефлексія професійної
діѐльності з індивідуальним проектуваннѐм самовдосконаленнѐ і саморозвитку.
Ключові слова: формуваннѐ професійної готовності, готовність до
використаннѐ засобів комп’ятерної візуалізації, системний підхід, діѐльнісний підхід,
компетентісний підхід, інтегрований підхід, акмеологічний підхід, методологічні
основи, підходи в навчанні.

Постановка проблеми. В умовах розвитку інформаційного
суспільства нагальноя ю потреба переглѐду підходів до підготовки вчителѐ,
ѐкий маю вільно володіти комп’ятерними технологіѐми й використовувати
їх у професійній діѐльності. З оглѐду на те, що наразі затребуваними стаять
технології візуалізації інформаційного контенту длѐ його ущільненнѐ та
швидшого сприйнѐттѐ з подальшим аналізом і синтезом нового знаннѐ,
особливої актуальності набуваю вимога формуваннѐ професійної готовності
вчителѐ математики до використаннѐ засобів комп’ятерної візуалізації
математичних знань (ЗКВМЗ).
Аналіз актуальних досліджень. Проведений нами аналіз наукової,
філософської, навчально-методичної літератури та вивченнѐ й узагальненнѐ
вітчизнѐного і зарубіжного педагогічного досвіду в контексті підготовки
вчителѐ математики виѐвили використаннѐ різноманітних методологічних
підходів, серед ѐких: особистісно-оріюнтований, діѐльнісний, компетентісний,
інтегрований, системний, акмеологічний, аксіологічний, когнітивний тощо *1–
17+. Водночас ці підходи використовуятьсѐ з певноя метоя, а тому не
завжди ю ефективними з позицій формуваннѐ професійної готовності
майбутніх учителів математики до використаннѐ засобів комп’ятерної
візуалізації математичних знань.
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Мета статті – визначити методологічні основи формуваннѐ
професійної готовності вчителѐ математики до використаннѐ засобів
ком’ятерної візуалізації математичних знань.
Методи дослідження: теоретичні (аналіз і систематизаціѐ
філософської, педагогічної та психологічної літератури, праць вітчизнѐних і
зарубіжних авторів, нормативно-правових документів, методичних
матеріалів) та емпіричні (вивченнѐ й узагальненнѐ вітчизнѐного і зарубіжного
педагогічного досвіду, спостереженнѐ, самоспостереженнѐ), на основі ѐких
визначено ефективні підходи щодо підготовки вчителѐ математики.
Виклад основного матеріалу. Методологічні основи формуваннѐ
професійної готовності вчителѐ математики використовувати ЗКВМЗ
відображаять взаюмозвѐзок і взаюмодія різних підходів загальнонаукової
й конкретно-наукової методології в контексті формуваннѐ професійної
готовності вчителѐ математики до використаннѐ засобів ком’ятерної
візуалізації математичних знань.
Нами виділені і підтверджені ѐк діюві такі методологічні підходи.
Системний підхід передбачаю сприйнѐттѐ готовності до використаннѐ
ЗКВМЗ ѐк цілісної динамічної системи, системний характер її формуваннѐ,
дослідженнѐ особистості майбутнього вчителѐ ѐк відкритої системи длѐ
формуваннѐ такої готовності.
Послідовники системного підходу (В. Беспалько *3+, М. Каган *8+ та
ін.) зазначаять, що такий підхід охопляю проблему з усіх боків її
дослідженнѐ й дозволѐю розглѐдати процес формуваннѐ професійної
готовності майбутнього вчителѐ до використаннѐ ЗКВМЗ ѐк динамічну
систему з усіма її властивостѐми, особливостѐми та закономірностѐми.
Система досліджуютьсѐ ѐк юдине ціле, де враховуятьсѐ внутрішні зв’ѐзки
між елементами та зовнішні зв’ѐзки елементів системи з іншими
системами й об’юктами. До ѐкісних характеристик системи формуваннѐ
професійної готовності вчителѐ математики відносѐть: цілісність,
структурність, системність, взаюмозв’ѐзок навчаннѐ в університеті і
професійного середовища, іюрархічність, наступність.
Формуваннѐ професійної готовності вчителѐ математики до
використаннѐ ЗКВМЗ із позицій системного підходу сприймаютьсѐ нами у
двох аспектах. По-перше, це педагогічна система, ѐка складаютьсѐ з
упорѐдкованої сукупності функціонально однорідних, взаюмопов’ѐзаних
компонентів, що обумовляять специфічне середовище, в умовах ѐкого в
майбутніх учителів математики виникаять нові, професійно значущі ѐкості
длѐ ефективного використаннѐ ЗКВМЗ. По-друге, це складне ѐвище, ѐке
вклячаю організаційну, педагогічну і професійно зумовлену складові,
кожна з ѐких містить специфічний набір системних характеристик.
У нашій інтерпретації системний підхід обумовляю формуваннѐ
професійної готовності вчителѐ математики до використаннѐ ЗКВМЗ ѐк
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цілісний педагогічний процес із характерними іюрархічністя, наступністя,
структурноя і взаюмноя залежністя з професійним середовищем, ѐкий
дозволѐю виділити відповідні компоненти готовності та їх взаюмозв’ѐзки.
Інтегрований підхід (І. Бех *4+, В. Моргун *13+ та ін.) сприймаюмо ѐк
основу длѐ поюднаннѐ й взаюмопроникненнѐ інформатичних і
математичних знань та технологічних умінь, ѐкі в комплексі забезпечуять
достатній рівень володіннѐ спеціалізованими засобами математичного
спрѐмуваннѐ. Такий підхід, на наш поглѐд, сприѐтиме поѐві нових
метапрофесійних ѐкостей майбутнього вчителѐ математики, здатного
переносити одержані системні знаннѐ й методи в різні галузі знань і сфери
власної діѐльності.
Загалом, інтегрований підхід в освіті сприѐю формування цілісного
баченнѐ проблеми, її системному сприйнѐття. У контексті підготовки
вчителѐ математики під таким підходом розуміюмо природне поюднаннѐ
дисциплін інформатико-математичного, природничого, технологічного
циклів і професійно оріюнтованих дисциплін, активізація пізнавальної
діѐльності за рахунок їхньої прикладної спрѐмованостѐ шлѐхом
установленнѐ міжпредметних і надпредметних звѐзків. Такий підхід, ѐк
правило, сприѐю пожвавлення й зацікавленості навчаннѐм.
У сенсі нашого дослідженнѐ бачимо використаннѐ інтегрованого
підходу ѐк об’юднувальної ланки математики та інформаційних технологій,
що сприѐю поѐві нової ѐкості інформатико-математичних знань та
технологічних умінь у майбутнього вчителѐ математики.
Компетентісний підхід розглѐдаюмо ѐк основу діѐльнісної підготовки
майбутнього вчителѐ до використаннѐ ЗКВМЗ.
Компетентісний підхід, ѐк зазначаять В. Адольф *2+, І. Зімнѐѐ *7+,
С. Трубачева 9, А. Хуторской *17+ та ін., у навчанні зосереджуютьсѐ на
набутті та розвитку здатностей суб’юкта навчаннѐ розв’ѐзувати професійні
завданнѐ різного рівнѐ складності на основі наѐвних знань та умінь.
Оскільки компетентність можна характеризувати і ѐк сукупність здібностей
до реалізації власного потенціалу при розв’ѐзуванні різного роду задач,
через них визначаятьсѐ й ініціативність, здатність до роботи в колективі,
уміннѐ вчитисѐ, оцінявати, аналізувати та робити висновки.
Усвідомленнѐ прогресивних ідей цього підходу регулѐрно
обговоряютьсѐ на рівні Ради Європи *1]. Зокрема, описані п’ѐть клячових
компетентностей, серед ѐких окремими групами виділені компетентності, що
пов’ѐзані з динамічноя інформатизаціюя суспільства, тобто володіннѐ
інформаційними технологіѐми, усвідомленнѐ потреб у їх застосуванні,
слабких і сильних їх сторін тощо, а також здатність навчатисѐ протѐгом життѐ
ѐк підґрунтѐ неперервного особистого, професійного й соціального
зростаннѐ. Це забезпечую підґрунтѐ длѐ інтеграції процесів інформатизації та
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компетентнісного підходу і визначаю важливий напрѐм удосконаленнѐ
сучасної освіти
Формуваннѐ компетентностей ю найбільш актуальноя проблемоя
сучасної педагогічної освіти, і вирішити її неможливо без формуваннѐ, у
тому числі, знань у психолого-педагогічній галузі та в галузі методики
використаннѐ засобів навчаннѐ, ѐкі залучаятьсѐ до розв’ѐзуваннѐ ѐк
типових, так і нетипових завдань.
Інтерпретувати компетентісний підхід можна інтеграціюя мобільності
й варіативності знань з уміннѐми гнучко використовувати відомі методи
опрацяваннѐ даних та обов’ѐзковим критичним поглѐдом щодо
одержаного результату. Згаданий підхід активно протистоїть традиційному
предметному навчання, де на першому плані – транслѐціѐ і засвоюннѐ
знань, дворівневій системі оціняваннѐ (знаю – не знаю), примусовим
формам в організації навчаннѐ.
Домінувальним чинником, ѐкий визначаю напрѐм удосконаленнѐ
сучасної педагогічної освіти, ю інтеграціѐ інформатизації та компетентнісного
підходу, де інформатична компетентність сприймаютьсѐ ѐк важлива
особистісно-діѐльнісна характеристика вчителѐ математики. Дійсно, разом із
поглибленнѐм знань і практичних навичок роботи з програмними засобами
«щільність» їх застосуваннѐ буде зростати, тому варто очікувати, що
компетентісний підхід змусить усе більше заповнявати шкільну математику,
а отже, і предметну математичну сферу підготовки вчителѐ математики,
методами та навичками застосуваннѐ математичних систем на регулѐрній
основі, тобто сприймати комп’ятерний інструментарій та його опануваннѐ
частиноя обов’ѐзкової математичної освіти.
Таке розширеннѐ інструментарія математики та інформатики у
шкільній та педагогічній освіті може стати діювим способом актуалізації
методології комп’ятерного математичного моделяваннѐ, реального
втіленнѐ діѐльнісного підходу до навчаннѐ, формуваннѐ в учнів розуміннѐ
ролі математики ѐк засобу вирішеннѐ практичних завдань.
Варто відзначити, що дослідники зазначаять про важливість активної і
продуктивної діѐльності під час набуттѐ професійних компетентностей,
власної творчості, особистого досвіду через пізнаннѐ вже набутих результатів,
його критичне осмисленнѐ. Підґрунтѐ математичної компетентності складаю
володіннѐ математичним методом, тобто вміннѐ бачити й застосовувати
математичні знаннѐ в реаліѐх сьогоденнѐ, усвідомлявати метод
математичного моделяваннѐ процесів, будувати комп’ятерні моделі,
досліджувати їх на базі сучасних ІКТ, інтерпретувати отримані результати.
Математична (предметна) компетентність учителѐ математики
передбачаю технологічну компетентність, ѐка характеризуютьсѐ рівнем
володіннѐ спеціалізованим комп’ятерним інструментаріюм, зокрема і
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ЗКВМЗ длѐ побудови математичних моделей і їх використаннѐ длѐ
знаходженнѐ розв’ѐзків задач та подальшого їх аналізу.
При такому підході результат професійної підготовки сприймаютьсѐ
ѐк цілісна система ознак готовності до здійсненнѐ певних видів діѐльності.
У контексті нашого дослідженнѐ компетентісний підхід сприймаюмо ѐк
один із важливих у системі теоретико-практичної підготовки вчителѐ
математики та формуванні в нього готовності використовувати ЗКВМЗ саме
з позицій практики навчаннѐ: використаннѐ ЗКВМЗ під час викладаннѐ
предметів математичного циклу, заглибленнѐ у професійне середовище
через роботу проблемних груп, навчальних практик і практикумів, участь у
роботі спеціальних лабораторій, виконаннѐ практично значущих проектів,
індивідуальних робіт, підготовка доповідей тощо. Компетентісний підхід
забезпечую усвідомленнѐ професії вчителѐ математики ѐк сукупності
інформатико-математичних, психолого-педагогічних і технологічних
компетентностей, що разом характеризуять професійну готовність
майбутнього вчителѐ математики до використаннѐ ЗКВМЗ.
Акмеологічний підхід. Акмеологічний підхід, ѐк зазначаять його
послідовники А. Деркач *6+, Н. Кузьміна *10+, Є. Степанова *16+ та ін.,
спрѐмований на вдосконаленнѐ й корекція професійної діѐльності,
забезпечую керуваннѐ індивідуальним професійним розвитком майбутнього
вчителѐ, оріюнтую його на постійне самовдосконаленнѐ і здатність до самореалізації, саморегулѐції та самоорганізації. Акмеологічний підхід забезпечую
розвиток особистості педагога через органічну юдність процесів професійного
вихованнѐ, соціалізації, а також самовихованнѐ й саморозвитку.
Сучасний учитель математики маю сприймати своя професія ѐк
інтегроване наповненнѐ соціальних звѐзків. Педагог маю усвідомлявати
місце інформаційних технологій і ЗКВМЗ у системі професійної діѐльності,
знати вимоги, що висуваятьсѐ до їх використаннѐ, оріюнтуватисѐ у
професійних завданнѐх і вміти визначати шлѐхи їх вирішеннѐ разом із
активним залучненнѐм спеціалізованих програмних засобів.
З використаннѐм акмеологічного підходу на перший план виступаю
розвиток здібностей професіоналів за умов урахуваннѐ різних аспектів
підготовки. Як зазначено у А. Деркач [6], акмеологічний підхід в аспекті
освіти акцентую увагу на діагностиці й розвиткові знань і вмінь особистості,
а у професійному аспекті – на шлѐхах і результатах професійної діѐльності
через визначеннѐ психологічної готовності до обраної професії і міри
соціальної відповідальності за рівень і ѐкість її реалізації та результати.
Професійний аспект передбачаю психологічний і соціальний
компоненти. Перший – характеризую становленнѐ професійної свідомості,
другий пов’ѐзаний із формуваннѐм професійних знань, умінь та навичок,
тобто становленнѐ особистості ѐк суб’юкта професії. Результатом ю ѐкісне
перетвореннѐ особистості вчителѐ математики, що відображаютьсѐ у
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прогресивних змінах підсистем професіоналізму, а саме: у розвитку знань,
умінь і навичок, у розвитку здібностей і особистісних ѐкостей, власної
рефлексії, мотивації досѐгнень, у формуванні професійної моралі,
міжособистісних стосунків тощо.
Серед складових професіоналізму – «освіченість, системність та
аналітичність мисленнѐ, уміннѐ прогнозувати розвиток ситуації,
передбачати результат рішень, уміннѐ мислити масштабно й реалістично
водночас; комунікативні вміннѐ, навички ефективної міжособистісної
взаюмодії; високий рівень саморегулѐції, розвиненість самоконтроля,
стійкість до стресів; ділову спрѐмованість, активність, прагненнѐ до
постійного підвищеннѐ професіоналізму; чітку Я-концепція, реалістичне
сприйнѐттѐ своїх здібностей» *14, 46].
У контексті формуваннѐ професійної готовності до використаннѐ
ЗКВМЗ у майбутніх вчителів математики акмеологічний підхід маю стати
тіюя основоя, ѐка забезпечить подальшу рефлексія власної професійної
діѐльності й діѐльності своїх колег із подальшим індивідуальним
проектуваннѐм самовдосконаленнѐ й саморозвитку.
Діѐльнісний підхід розглѐдаюмо порѐд із особистісно оріюнтованим і
вважаюмо його необхідним з оглѐду на діѐльнісний характер
досліджуваної проблеми – використаннѐ ЗКВМЗ у професійній діѐльності
вчителѐ математики.
Ще за часів А. Дістервега вважалосѐ, що відомості науки, просто
переказані учня, – ніщо порівнѐно з тими результатами, ѐкі цей учень здобув
власноруч. Саме тому такий метод, метод дії, кращий і вирізнѐютьсѐ з-поміж
інших. У цьому полѐгаю принципова відмінність від інших підходів –
діѐльнісний підхід описую діѐльність не того, хто навчаю, а того, хто
навчаютьсѐ.
Ідеѐ аналізу діѐльності була описана Л. Виготським: ним уведені
означеннѐ інструментальних операцій, цілі, а пізніше – мотив
(мотиваційної сфери свідомості) *5+. Пізніше сутність діѐльнісного підходу,
особливості його застосуваннѐ у вирішенні педагогічних проблем були
всебічно обґрунтовані у працѐх П. Гальперіна, Н. Тализіної, В. Давидова та
ін. Розкриттѐ структури діѐльності педагога описано в роботах І. Лернера,
Є. Машбіца, В. Сластьоніна та ін.
На думку О. Леонтьюва, «частина операцій рано чи пізно стаю
функціюя машини, а проблема машинізації та автоматизації лядської
діѐльності й навчальної зокрема, маю бути поставлена ѐк проблема
реалізації операційного компонента діѐльності» *12, 14+. Тому при
входженні суспільства в інформаційну фазу свого розвитку
інструментальний аспект педагогічної діѐльності набуваю домінувального
значеннѐ, оскільки еволяційне перетвореннѐ комп’ятера з об’юкта
навчальної діѐльності на засіб навчаннѐ й потім у знарѐддѐ навчально134
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пізнавальної діѐльності безпосередньо впливаю на структуру предметної
діѐльності і перебудовую її компоненти.
Інформатизаціѐ ставить перед системоя підготовки вчителѐ
математики завданнѐ, пов’ѐзані з оновленнѐм моделі педагогічної
діѐльності. Слушно зауважую А. Новиков *14+, що в умовах інформаційного
(постіндустріального) суспільства відбуваятьсѐ зміни в організації
навчальної діѐльності, ѐкі стосуятьсѐ:
- мотивів – від діѐльності педагога ѐк виконавцѐ професійного
обов’ѐзку до зацікавленості педагога в розвиткові учнів;
- позицій учасників навчального процесу – від педагога, ѐкий
передаю знаннѐ, до педагога-партнера, що створяю умови длѐ
самостійного навчаннѐ;
- форм, методів, засобів, а також параметрів контроля й оцінки –
від оціняваннѐ педагогом до самоконтроля і самооцінки.
Зауважимо, що сучасні нормативні документи, зокрема Державний
стандарт базової і повної загальної середньої освіти *15+, містить положеннѐ
про обов’ѐзковість діѐльнісного підходу, ѐкий розуміять ѐк «спрѐмованість
навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості,
застосуваннѐ на практиці здобутих знань із різних навчальних предметів,
успішну адаптація лядини в соціумі, професійну самореалізація,
формуваннѐ здібностей до колективної діѐльності та самоосвіти» й
характеризую такий підхід ѐк пріоритетний щодо сучасної освітньої політики.
Тому діѐльнісний підхід сприймаюмо ѐк пріоритетність активної дії
у формуванні готовності майбутнього вчителѐ до використаннѐ ЗКВМЗ.
Використаннѐ положень підходу даю можливість виѐвити й розкрити
потенціал і можливості майбутнього вчителѐ у процесі залученнѐ
комп’ятерного інструментарія до розв’ѐзуаннѐ математичних задач на
різних етапах навчаннѐ.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким чином, у формуванні професійної готовності до використаннѐ засобів комп’ятерної візуалізації математичних знань важливу роль відіграять системний,
інтегрований, компетентісний, акмеологічний і діѐльнісний підходи.
Системний підхід забезпечую цілісність педагогічного процесу з
характерними іюрархічністя і наступністя; використаннѐ інтегрованого
підходу сприѐю поѐві нової ѐкості інформатико-математичних знань та
технологічних умінь; компетентісний підхід ю важливим із позицій
практики навчаннѐ; діѐльнісний підхід забезпечую пріоритетність активної
дії; акмеологічний підхід забезпечую подальшу рефлексія професійної
діѐльності й діѐльності колег із подальшим індивідуальним проектуваннѐм
самовдосконаленнѐ та саморозвитку.
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РЕЗЮМЕ
Семенихина Елена.
Методологические подходы к формирования
профессиональной готовности учителѐ математики к использования средств
компьятерной визуализации математических знаний.
В статье поднимаетсѐ вопрос определениѐ методологической основы
формированиѐ профессиональной готовности будущих учителей математики к
использования средств компьятерной визуализации математических знаний.
Обосновано, что системный подход обеспечивает целостность педагогического

137

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)
процесса с характерными иерархичностья и преемственностья; использование
интегрированного
подхода
способствует
поѐвления
нового
качества
информатико-математических
знаний
и
технологических
умений;
компетентностный подход ѐвлѐетсѐ важным с точки зрениѐ практики обучениѐ;
акмеологический подход обеспечивает дальнейшуя рефлексия профессиональной
деѐтельности и деѐтельности коллег с последуящим индивидуальным
проектированием самосовершенствованиѐ и саморазвитиѐ.
Ключевые слова: формирование профессиональной готовности, готовность
к использования средств компьятерной визуализации, системный подход,
деѐтельностный подход, компетентностный подход, интегрированный подход,
акмеологический подход, методологические основы, подходы в обучении.

SUMMARY
Semenikhina Olena. Methodological approaches to the formation of professional
readiness of mathematics teacher for the use of mathematical knowledge computer
visualization tools.
The aim of the article. The article reveals the question of determination of
methodological basis of forming of professional readiness of the future mathematics teachers to
the use of the tools of computer visualization of mathematical knowledge.
Research methods: theoretical (analysis and systematization of philosophical,
pedagogical and psychological literature, works of the local and foreign authors, legal
documents, teaching materials) and empirical (research and compilation of the national and
international teaching experience, observation, introspection) with the help of which effective
approaches to teacher training in mathematics are defined.
Results. Methodological bases of formation of professional readiness of mathematics
teachers to use TCVMK reflect the relationship and interaction of different approaches of
general scientific and specifically-scientific methodology in the context of formation of
professional readiness of the mathematics teachers for the use of mathematical knowledge
computer visualization tools. Among the existing approaches to preparing teachers of
mathematics in the context of formation of their professional readiness to use mathematical
knowledge computer visualization tools the author has identified systems approach, activity
approach, competence approach, integrated approach and acmeological approach.
Conclusions. The systems approach ensures the integrity of the educational process
which is characterized by hierarchy and continuity; using of integrated approach promotes the
emergence of a new quality of knowledge of informatics and mathematic and technological
skills; competence approach is important from the standpoint of practice learning; activity
approach ensures activity skills; acmeological approach provides further reflection of our activity
and professional activities of colleagues with orientation on individual self-improvement and selfdevelopment.
The perspectives of further research. The further researches will be directed at defining
principles of forming the professional readiness to use computer visualization tools of
mathematical knowledge.
Key words: formation of professional readiness, readiness for the use of computer
visualization tools, systems approach, activity approach, competence approach, integrated
approach, acmeological approach, methodological foundations, approaches to learning.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У статті обґрунтовано необхідність дослідженнѐ особливостей соціальногуманітарної підготовки іноземних студентів економічних спеціальностей. Визначено
роль соціально-гуманітарної підготовки у вирішенні проблем адаптації студентівіноземців до соціально-культурного й освітнього середовища України.
Проаналізовано основні підходи до формуваннѐ змісту навчального матеріалу з
дисциплін «Соціологіѐ» та «Політологіѐ» на основі його зв’ѐзку з реальним соціальнополітичним та економічним становищем у країні. Показано переваги використаннѐ
інноваційних лекцій та активних форм проведеннѐ семінарських занѐть. Обґрунтовано
ефективність використаннѐ опорних конспектів лекцій, що передбачаять особливу
структуризація навчального матеріалу й стимуляять самостійну роботу студентівіноземців.
Ключові слова: соціально-гуманітарна підготовка, студенти-іноземці
економічних спеціальностей, адаптаціѐ, інноваційна лекціѐ, лекціѐ-бесіда, опорний
конспект лекцій, мультимедійна презентаціѐ, семінар-мініконференціѐ, ділова гра.

Постановка проблеми. У сучасних умовах інтеграції України в світовий
інформаційний та освітній простір важливе місце в системі вищої освіти
посідаю підготовка іноземних студентів. Це суттюво впливаю на підвищеннѐ
рівнѐ і сприѐю формування позитивного іміджу країни на міжнародному
ринку освітніх послуг. Згідно з даними Державної інспекції навчальних
закладів України, в останні роки спостерігаютьсѐ підвищеннѐ привабливості
українських навчальних закладів длѐ іноземців, що підтверджуютьсѐ
зростаннѐм кількості студентів у ВНЗ. Їх чисельність в Україні в 2016 році
складала понад 3 % від загальної кількості студентів. Переважна більшість
студентів-іноземців ю громадѐнами азіатських та африканських країн.
Представники ювропейських країн складаять лише кілька десѐтків *12+.
Серед основних факторів, що впливаять на вибір українських вишів
студентами-іноземцѐми, ю доступність навчаннѐ. Але існую ціла низка
проблем, що стаять перепоноя на шлѐху до швидкого вкляченнѐ в
навчально-виховний процес іноземців та адаптації до незвичного длѐ них
соціального, культурного, мовного й національного середовища. Як
наслідок – низька ефективність навчаннѐ в подальшому. Одніюя з умов
успішного навчаннѐ та швидкої адаптації іноземних студентів у нашій країні
ю об’юктивне розуміннѐ особливостей існуваннѐ українського суспільства,
соціально-політичної та соціально-економічної ситуації сьогоденнѐ.
Головну роль у вирішенні ціюї проблеми відіграю соціально-гуманітарна
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підготовка студентів. Тому визначеннѐ особливостей, вибору оптимальних
форм, педагогічних методів і технологій викладаннѐ соціальногуманітарних дисциплін під час професійної підготовки студентів-іноземців
економічних спеціальностей ю актуальноя педагогічноя проблемоя.
Аналіз актуальних досліджень. Вирішення проблем підготовки
іноземних студентів присвѐчено чимало праць вітчизнѐних та зарубіжних
науковців. Так, питаннѐ адаптації іноземних студентів до умов українських
вишів, пропедевтичної підготовки та особливостей діѐльності підготовчих
факультетів досліджували Н. Булгакова, В. Груцѐк, І. Сладких, Л. Богинѐ,
П. Баришовець, Е. Лузик та ін. Обґрунтування дидактичних засад та різних
аспектів мовної підготовки студентів-іноземців присвѐчені праці
Л. Васецької, Я. Гладир, Т. Дементьювої, Л. Рибаченко, І. Черненко,
О. Суригіна, О. Хваліної та ін. Комунікативно-когнітивний підхід у навчанні
іноземних студентів вивчали Г. Барабанова, О. Каленик, Г. Колеснікова,
Т. Цареградська, В. Майборода та ін. Питаннѐ теоретико-методологічного
забезпеченнѐ навчаннѐ іноземних студентів висвітлено у працѐх
Т. Довгодько, А. Нікітіна, О. Резван, О. Решетової, І. Родіонової та ін.
Отже, аналіз наукової літератури з проблем підготовки іноземних
студентів показав, що незважаячи на велику кількість різнобічних
досліджень, проблеми та особливості соціально-гуманітарної підготовки
іноземних студентів економічних спеціальностей у сучасних умовах
соціально-економічної та соціально-політичної ситуації в Україні залишаятьсѐ
мало дослідженими. Це підкресляю актуальність означеної теми й потребую
додаткових наукових пошуків щодо визначеннѐ особливостей соціальногуманітарної підготовки іноземних студентів із урахуваннѐм суспільних реалій
сьогоденнѐ, пошуку найбільш ефективних методів та форм навчаннѐ.
Метою статті ю визначеннѐ та аналіз основних особливостей, форм,
педагогічних методів і технологій викладаннѐ соціально-гуманітарних
дисциплін у процесі професійної економічної підготовки іноземних студентів.
Під час дослідженнѐ використовувалисѐ теоретичні й емпіричні
методи, що дозволили виокремити культурологічні, соціальні, релігійні,
національні особливості іноземних студентів та визначити найбільш
ефективні форми проведеннѐ навчальних занѐть.
Виклад основного матеріалу. Із метоя визначеннѐ основних підходів
до викладаннѐ соціально-гуманітарних дисциплін виокремимо та
проаналізуюмо особливості контингенту іноземних студентів на прикладі
Харківського інституту фінансів Київського національного торговельноекономічного університету. Контингент іноземних студентів представлений
громадѐнами Азербайджану, Узбекистану, Гвінеї, Камеруну, Кот-д’Івуару,
Тунісу, Конго, Сенегалу. У процесі соціально-гуманітарної підготовки
майбутніх фахівців економічних спеціальностей важливо враховувати, що це
представники країн із різними соціально-економічними та соціально140
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політичними структурами, формами державного правліннѐ та політичного
устроя. Існую також суттюва різницѐ між рівнѐми економічного розвитку
країн. Так, західноафриканські країни, ѐк колишні колонії, ю найменш розвиненими країнами світу, зі слабко розвинутоя інфраструктуроя та рівнем
економіки в порівнѐнні з країнами Центральної Африки, ѐкі ю суб’юктами
зовнішньої торгівлі. Туніс ю одніюя з найрозвиненіших країн Африки.
Відрізнѐютьсѐ за рівнем економічного розвитку Азербайджан та Узбекистан.
Ці фактори, на нашу думку, необхідно враховувати у процесі викладаннѐ
таких суспільних навчальних дисциплін, ѐк «Соціологіѐ» та «Політологіѐ».
Зважаячи на те, що соціально-гуманітарна підготовка іноземних
студентів відбуваютьсѐ переважно на І та ІІ курсах, процес соціокультурної,
соціально-психологічної та педагогічної адаптації длѐ більшості
продовжуютьсѐ.
Аналізуячи наукову літературу щодо проблеми адаптації іноземних
студентів, можна зазначити, що соціокультурну адаптація дослідники
розглѐдаять ѐк активний процес взаюмодії представника іншої культури й
життювого середовища, набуттѐ необхідних длѐ життѐ трудових навичок та
знань, засвоюннѐ студентом основних норм та зразків нової оточуячої
дійсності, так зване ѐвище «входженнѐ в культуру» *3, 4].
Соціальна-психологічна адаптаціѐ трактуютьсѐ ѐк входженнѐ
іноземного студента в систему міжособистісних відносин, налагодженнѐ
взаюмовідносин у групі, формуваннѐ особистої поведінки в ній. Вона ю
досить складним, багаторівневим і багатокритеріальним процесом, ѐкий
досліджуютьсѐ з позицій різних підходів і напрѐмів *5, 23–29].
Щодо педагогічного аспекту адаптації, то він пов’ѐзаний із
засвоюннѐм норм та правил освітнього середовища, пристосуваннѐм до
характеру, змісту й умов організації навчального процесу, формуваннѐм у
студентів умінь і навичок самостійної навчальної та наукової роботи.
Іноземні студенти, ѐк представники різних країн, володіять різноя
мовоя. Длѐ більшості студентів Харківського інституту фінансів КНТЕУ
рідноя мовоя ю французька (за викляченнѐм Тунісу, Азербайджану та
Узбекистану). Деѐкі студенти, завдѐки навчання на підготовчому
факультеті, частково володіять російськоя мовоя. Українськоя ж мовоя
на початку навчаннѐ не володію жоден студент. Тож, ураховуячи умови
двомовності в українському середовищі, відразу постаю проблема щодо
мови викладаннѐ соціально-гуманітарних дисциплін.
Не менш важливим питаннѐм ю й релігійне. Оскільки переважна
більшість студентів-іноземців ю мусульманами, очевидним стаю
необхідність особливого підходу та толерантного ставленнѐ до їх
релігійних почуттів, няансів віросповіданнѐ (часу молитви, релігійних свѐт,
днів посту тощо) і врахуваннѐ їх відмінностей від пануячої в Україні
христиѐнської релігії. Особливо це стосуютьсѐ студентів-азербайджанців,
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більшість із ѐких дотримуятьсѐ релігійних канонів та майже щоп’ѐтниці
відсутні на занѐттѐх.
Заслуговуять на увагу деѐкі моменти культурного спілкуваннѐ, ѐк-то
гендерні національно обумовлені уѐвленнѐ про місце та роль в
соціальному та освітньому середовищі представників різної статі. Відомо,
що в багатьох вищих навчальних закладах України викладачі-жінки
відіграять важливу роль та ю більшістя у викладацькому складі. Тому з
початку навчаннѐ важливо допомогти студентам-іноземцѐм зрозуміти
основні гендерні аспекти в Україні.
Навчально-пізнавальний процес у ВНЗ не може відбуватисѐ без
урахуваннѐ рівнѐ довузівської підготовки студентів. Існую суттюва різницѐ
між рівнѐми загальноосвітньої підготовки й вихованнѐ студентів, що
пов’ѐзано з особливостѐми національних освітньо-виховних систем та
життювого досвіду, ѐкий набувавсѐ в різних соціально-культурних системах.
Певноя міроя це ускладняю викладаннѐ соціально-гуманітарних
дисциплін за неможливості повноцінної актуалізації знань студентів та
необхідності ліквідації прогалин у знаннѐх із фундаментальних дисциплін.
Досить помітним на початку навчаннѐ у ВНЗ ю різне ставленнѐ
студентів до навчаннѐ. Це потребую з боку викладача додаткової
навчальної та виховної індивідуальної роботи з іноземними студентами з
метоя підвищеннѐ мотивації та зацікавленості в навчальному процесі. При
цьому не можна не враховувати національні особливості та тимчасові
психічні стани особистості студента.
Ще один аспект, на ѐкий варто звернути увагу, – культурологічний.
Кожен студент ю носіюм певної національної культури та менталітету, об’юдную
в собі стійкі психологічні характеристики лядини, що визначаять її ставленнѐ
до навколишнього середовища, виѐвлѐятьсѐ в поведінці, учинках, ѐвлѐять
собоя юдність індивідуального й загального. Перебуваннѐ в новому
культурному, ментальному та навчальному середовищі, на думку І. Сладких,
може спровокувати внутрішньо-особистісний та міжособистісний конфлікт і
викликати емоційний дискомфорт [8, 26].
Вважаютьсѐ, що соціалізаціѐ й адаптаціѐ починаятьсѐ з розвитку
емоційного реагуваннѐ, інтелектуалізації емоцій, становленнѐ емоційнопочуттювого досвіду. В умовах соціальних змін особливу роль відіграю не
академічний розум, а здатність керувати своїми емоціѐми, тобто
емоційний інтелект *9, 103–107].
Тому особлива роль під час організації занѐть належить викладачеві,
ѐкий повинен забезпечити умови психологічного комфорту длѐ
представників різних національностей і віросповідань, створити атмосферу
співпраці, взаюмодії, захищеності й емоційної комфортності, ѐк між
студентами, так і між студентами та викладачем *11, 119+.
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Викладаннѐ в багатонаціональних групах студентів, де відбуваютьсѐ
контакт двох і більше культур, на думку Т. Борисенко, потребую додаткової
уваги та підготовки викладача. Успішному пристосування студента
багатонаціональної групи до нового соціально-культурного життѐ сприѐю
також активне спілкуваннѐ з російсько- й україномовними студентами та
досѐгненнѐ ефективних міжособистісних відносин із представниками
іншого народу. Необхідноя передумовоя таких взаюмин ю
взаюморозуміннѐ між лядьми, ѐке залежить від успішного міжкультурного
спілкуваннѐ ѐк на вербальному, так і на невербальному рівні. У цій ситуації
знаннѐ специфіки й особливостей міжкультурного спілкуваннѐ та широке
використаннѐ методів підготовки до нього може полегшити міжкультурні
контакти та пом’ѐкшити конфлікти, що виникаять [2, 140].
Під час аудиторних занѐть не менш важливим завданнѐм педагога ю
своючасна й адекватна реакціѐ на поведінку та висловляваннѐ студентів,
управліннѐ емоційним станом, сприѐннѐ толерантному та відкритому
ставлення одне до одного, постійна мотиваціѐ пізнавальної діѐльності. У
той самий час кожне занѐттѐ, на нашу думку, повинно мати на меті
вихованнѐ в іноземних студентів почуттѐ поваги до українських традицій,
мови, культури, формуваннѐ потреби дотримуватисѐ суспільних правил і
норм поведінки в українському суспільстві. Оскільки відомо, що існуять
випадки нехтуваннѐ прийнѐтими нормами, причиноя чого ю їх незнаннѐ,
або ж звичайне небажаннѐ їх дотримуватисѐ.
Щодо культурологічного сенсу змісту освіти, ми погоджуюмосѐ з
точкоя зору О. Ростовцева. Дослідник зазначаю, що умовоя подоланнѐ
глобальної кризи цивілізації повинно стати усвідомленнѐ юдності
природно-космічної, соціально-гуманітарної та культурологічної тенденції
її розвитку. Засобом усвідомленнѐ цього ю гуманізована освіта, основоя
ѐкої ю «суспільство, що виховую», у ѐкому формуютьсѐ лядина нового типу.
Тож суспільні дисципліни, що містѐть інформація про країну мови, що
вивчаютьсѐ, та її народ, сприѐю формування соціокультурної компетенції,
ѐка, у своя чергу, допомагаю досѐгнути широкого розуміннѐ важливих та
різнопланових міжнародних соціокультурних проблем із метоя
відповідної діѐльності в культурному різноманітті професійних і
академічних ситуацій [7, 173–178].
Не менш важливим, на нашу думку, у процесі викладаннѐ
навчальних дисциплін «Соціологіѐ» та «Політологіѐ» длѐ студентівіноземців, ѐк майбутніх фахівців економічного профіля, ю формуваннѐ
економічної свідомості та мисленнѐ, усвідомленнѐ того, що економіка – це
одна з найважливіших підструктур суспільства, ѐка визначаю загальний
рівень соціально-економічного розвитку держави, кожного громадѐнина
взагалі. Існую тісний взаюмозв’ѐзок усіх сфер суспільного життѐ, де
особлива роль належить політичній сфері, що визначаю основні напрѐми
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розвитку суспільства. Оскільки розвиток економіки певноя міроя
залежить від природно-соціальних чинників, соціально-політичного
устроя, національних та релігійних особливостей країни тощо ю очевидним
урахуваннѐ міждисциплінарних зв’ѐзків між дисциплінами соціальногуманітарного циклу та професійно-оріюнтованими.
Ураховуячи складну сучасну соціально-політичну й соціальноекономічну ситуація в Україні, під час викладаннѐ суспільних дисциплін
необхідно об’юктивно аналізувати, поѐснявати студентам її причини,
наслідки та допомагати їм робити адекватні висновки. Досвід спілкуваннѐ з
іноземними студентами дозволѐю зазначити, що переважна їх більшість
майже не цікавитьсѐ суспільно-політичним життѐм та подіѐми в Україні, не
завжди може назвати представників владних структур та перших
політичних осіб держави. Найбільш важливими й цікавими длѐ них ю
фінансово-економічні питаннѐ, курси валят тощо.
Зважаячи на викладені вище проблеми підготовки іноземних студентів
у ХІФ КНТЕУ кафедра соціально-гуманітарних дисциплін працяю над
формуваннѐм змісту соціально-гуманітарної підготовки, упровадженнѐм
нових форм проведеннѐ занѐть та вдосконаленнѐм їх навчальнометодичного забезпеченнѐ з метоя підвищеннѐ рівнѐ викладаннѐ та
підвищеннѐ інтересу студентів до означеного циклу навчальних дисциплін.
Традиційно основними формами навчальних занѐть у вищих навчальних закладах ю лекції, семінарські занѐттѐ й самостійна робота, важливим
елементом ѐкої ю індивідуальне навчально-дослідницьке завданнѐ.
Одне з найважливіших місць у навчальному процесі посідаю лекціѐ. У
класичному розумінні «лекціѐ (лат. lectio – читаннѐ) – систематичне,
наукове й послідовне викладеннѐ навчального матеріалу, будь-ѐкого
питаннѐ, теми, розділу, предмету, методів науки» [6, 206]. Досвід
викладаннѐ соціально-гуманітарних дисциплін у групах іноземних
студентів засвідчую, що абсолятно неефективним ю класичний варіант
лекцій за недостатності або відсутності в них навичок конспектуваннѐ
російськоя чи українськоя мовами. У такому випадку тільки інноваційні
види лекцій можуть дати певний результат. Інноваційна лекціѐ, за
визначеннѐм М. Артяшиної, – це форма організації навчаннѐ, що
забезпечую інтенсивний обмін інформаціюя, досвідом між тими, хто
навчаютьсѐ, і викладачем, заохочую активну розумову діѐльність студентів
та сприѐю розвиткові їх творчих властивостей *1, 15–20].
Лекціѐ-діалог (лекціѐ-бесіда) – один із видів інноваційних лекцій, що
передбачаю безпосередній діалог викладача з аудиторіюя, на нашу думку, ю
найбільш ефективноя формоя. Така лекціѐ дозволѐю, ураховуячи
особливості студентської аудиторії, зосередити увагу студентів на основних
питаннѐх теми, відповідно до ситуації вносити певні корективи у зміст
навчального матеріалу, змінявати темп викладеннѐ. Під час лекції-бесіди
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викладач не тільки надаю навчальну інформація, але й виступаю в ролі
співбесідника, своючасно ставить студентам запитаннѐ та підтримую діалог у
потрібному напрѐмі. Це даю можливість студенту висловити власну точку
зору, краще зрозуміти певну частину матеріалу, або ж запам’ѐтати нові
терміни. Ефективність таких лекцій суттюво залежить від ретельної підготовки
викладача, використаннѐ технічних засобів навчаннѐ, розробки змістовних та
наочних мультимедійних презентацій, завчасно підготовлених опорних
конспектів лекцій.
Перед кожноя лекціюя з дисциплін «Соціологіѐ» та «Політологіѐ»
студенти отримуять опорний конспект у зручній длѐ них формі (друкованій
чи електронній). У ньому визначено тему, мету, план, перелік клячових
понѐть і термінів та рекомендовану длѐ опрацяваннѐ літературу. Лекціѐ
складаютьсѐ із трьох блоків: перший блок містить узагальнені теоретичні
викладки та трактуваннѐ основних соціологічних чи політологічних понѐть;
другий – приклади й коротку характеристику соціальних чи політичних
ѐвищ і процесів в Україні та світі. Третій блок передбачаю самостійну роботу
студента з можливістя визначеннѐ сутності, особливостей певних ѐвищ
соціальної та політичної дійсності в різних країнах.
Власний педагогічний досвід даю можливість визначити певні
переваги застосуваннѐ на лекціѐх опорних конспектів, серед ѐких:
- економіѐ часу. Оскільки значний за об’юмом навчальний матеріал
зібраний у певні блоки, подаютьсѐ у виглѐді схем, таблиць, графічних
малянків тощо, він не потребую конспектуваннѐ під час його поѐсненнѐ;
- більш глибоке розуміннѐ студентами теоретичних понѐть та
засвоюннѐ навчального матеріалу, оскільки викладач маю можливість
приділити більше уваги поѐснення найбільш складних питань;
- розширеннѐ можливостей щодо формуваннѐ комунікативних
навичок студентів та мовної практики.
Отже, такий підхід допомагаю студентам не лише краще засвоявати
сутність теоретичних понѐть із дисциплін, а й формувати навички
порівнѐльного аналізу соціальних структур, політичних та партійних
систем, політичних режимів, ідеологій тощо різних країн.
Наѐвність опорних конспектів лекцій дозволѐю приділити більше
уваги формування навичок мовленнювої комунікації, використовуячи
наукову лексику суспільних наук, стимуляю самостійну роботу, оскільки
кожна лекціѐ повинна бути доповнена й доопрацьована до наступного
семінарського занѐттѐ.
Серед ефективних форм семінарських занѐть, що використовуятьсѐ у
процесі соціально-гуманітарної підготовки, можна виокремити семінарміні-конференція. Такі занѐттѐ передбачаять виступи студентів з короткоя
доповіддя, у ѐкій аналізуютьсѐ певна соціально-політична проблема своюї
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країни (відповідно до теми семінарського занѐттѐ). Обов’ѐзково
передбачаютьсѐ дискусіѐ та обговореннѐ доповідей, підбиттѐ підсумків.
Досить високу активність та інтерес у іноземних студентів викликаять і
такі активні форми, ѐк ділові ігри. Часто вони проводѐтьсѐ у виглѐді «засідань
міжнародних організацій», на ѐких студенти представлѐять «національні
інтереси» своїх країн щодо визначених темоя семінарського занѐттѐ
соціальних, політичних, культурних чи економічних питань.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Теоретичний
аналіз та практичний досвід роботи з іноземними студентами дозволив
виокремити основні культурологічні, соціальні, релігійні, національні
особливості та необхідність їх урахуваннѐ під час соціально-гуманітарної
підготовки. Застосуваннѐ активних форм проведеннѐ навчальних занѐть
(лекцій-бесід, семінарів-конференцій, ділових ігор), наближеність їх змісту
до соціально-політичних реалій сьогоденнѐ України та світу сприѐю більш
глибокому засвоюння студентами-іноземцѐми навчального матеріалу,
активізую навчально-пізнавальну діѐльність, сприѐю формування стійкого
інтересу до навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу.
Використаннѐ під час лекцій опорних конспектів дозволѐю економити час
та приділѐти більше уваги поѐснення навчального матеріалу, сприѐю
розширення комунікативної практики й засвоюння основних соціологічних
та політологічних понѐть і категорій.
Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаюмо у
продовженні пошуку, теоретичному обґрунтуванні та практичному
впровадженні в навчально-виховний процес ефективних форм проведеннѐ
навчальних занѐть длѐ студентів-іноземців; у розробці та вдосконаленні їх
методичного забезпеченнѐ.
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РЕЗЮМЕ
Соболева Светлана. Особенности социально-гуманитарной подготовки
иностранных студентов экономических специальностей.
В статье обоснована необходимость исследованиѐ особенностей социальногуманитарной подготовки иностранных студентов экономических специальностей.
Определена роль социально-гуманитарной подготовки в решении проблем
адаптации студентов-иностранцев к социально-культурной и образовательной
сфере Украины. Проанализированы основные подходы к формирования содержаниѐ
учебного материала по дисциплинам «Социологиѐ» и «Политологиѐ» на основе его
свѐзи с реальным социально-политическим и экономическим положением в стране.
Показаны преимущества использованиѐ инновационных лекций и активных форм
проведениѐ семинарских занѐтий. Обоснована эффективность использованиѐ
опорных конспектов лекций в учебном процессе и их роль в мотивации
самостоѐтельной работы студентов-иностранцев.
Ключевые слова: социально-гуманитарнаѐ подготовка, студентыиностранцы экономических специальностей, адаптациѐ, инновационнаѐ лекциѐ,
лекциѐ-беседа, опорный конспект лекций, мультимедийнаѐ презентациѐ, семинарминиконференциѐ, деловаѐ игра.

SUMMARY
Sobolyeva Svitlana. The features of social and humanitarian training of foreign
students studying economics.
In the article the nesessity of researching the features of social and humanitarian
training of foreign students studying economics is substantiated, the role of training in
solving issues of foreign students’ adaptation to social, cultural and educational environment
of Ukraine is defined.
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The purpose of the article is determination and analyzing of the main features, forms,
pedagogical methods and technologies of teaching social and humanitarian science in
educational process of foreign students.
During the research theoretical and empirical methods, which allowed distinguishing
of the cultural, social, religious, national features of foreign students, were used.
It is proved, that using active methods of training sessions, its content closeness to
social realities of Ukraine and the world promotes deeper assimilation of educational
material, intensifies educational and cognitive activity, promotes stable interest in the social
and humanitarian science by foreign students.
Using summaries during the lectures allows to save time and pay more attention to
explanation of educational material, promotes formation of communicative practice and
assimilation of the basic categories of sociological and political science concepts and categories.
Individual work of students on finalization of the summaries develops skills of
comparative analysis of social structures, political and party systems, political regimens,
ideologies of different countries.
It is proved, that using active (non-traditional) methods increases efficiency during
social and humanities seminars. High activity and interest of students caused by the seminars
with elements of conference, which provides preparation of reports, discussions, different
forms of business games.
It is shown that the use of innovative lectures and supporting compendia of lectures
raises the level of perception of educational material of the foreign students, while
significantly increasing the absolute quality of education.
In the article the aspects for further scientific studies are defined, which consist in
searching, theoretical studying and practical implementation of efficient methods of
education for foreign students; development and improvement of methodologies.
Key words: social and humanitarian training, foreign students studying economics,
adaptation, innovative lecture, lecture with conversation elements, lecture-summary,
multimedia presentation, business game.
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ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
У статті представлено теоретичне обґрунтуваннѐ й аналіз волонтерської
діѐльності ѐк шлѐху до професійного самовизначеннѐ майбутнього соціального
працівника. Визначено, що длѐ гармонійного становленнѐ майбутнього соціального
працівника та усвідомленнѐ студентом-першокурсником своюї професійної реалізації
необхідно: активна участь у волонтерській діѐльності (організаціѐ та проведеннѐ
благодійних акцій, спеціальна допомога, аніматорські акції); особиста допомога в
пошуці та передачі матеріальних коштів лядѐм, ѐкі цього потребуять (пошук
спонсорів, меценатів, небайдужих лядей); створеннѐ та впровадженнѐ науковопрактичних проектів із соціальної роботи; виконаннѐ обов’ѐзків наставника,
помічника (длѐ лядей, угрупувань, громад, об’юднань) за потребоя.
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Ключові слова: волонтер, волонтерський рух, волонтерська діѐльність,
соціальний працівник, соціальний педагог, професійне самовизначеннѐ, соціальний
проект, благодійна допомога.

Постановка проблеми. Сучасний стан в Україні характеризуютьсѐ
соціально-психологічноя, економічноя нестабільністя, зниженнѐм рівнѐ
життѐ більшості населеннѐ, девальваціюя моральних норм і цінностей у суспільстві. Об’юктивноя причиноя погіршеннѐ соціальної сфери життѐ суспільства стала також політична ситуаціѐ на сході України, проведеннѐ АТО та, ѐк
наслідок, поѐва нових категорій лядей, ѐкі потребуять соціального захисту.
Соціально-психологічні проблеми в Україні відобразилисѐ
переважно на психологічному самопочутті різних верств населеннѐ. Ще
більш відчутно визначиласѐ категоріѐ лядей, ѐкі потребуять допомоги.
Передусім, це молоді ляди без жодного роду занѐть, дорослі безробітні,
діти, ѐкі не отримуять потрібної уваги з боку батьків, або не маять батьків,
важко хворі дорослі й діти, пенсіонери.
На теперішній час, суворий час проведеннѐ антитерористичної
операції на сході України, вимушеного переїзду лядей і набуттѐ ними
статусу біженців, величезних демографічних втрат населеннѐ країни та
збільшеннѐ кількості лядей із особливими потребами, створеннѐ
волонтерських організацій і потреба в їх неоціненній діѐльності в житті
країни, величезним кроком уперед в особистісній реалізації небайдужих
лядей ю здобуттѐ професії «Соціальний працівник» та наданнѐ
компетентних, професійних соціальних послуг.
Аналіз актуальних досліджень. На сучасному етапі розвитку нашої
країни висококваліфікованих психологів спеціального напрѐму та соціальних
працівників в Україні не вистачаю. Розв’ѐзаннѐ даної проблеми потребую
вивченнѐ реальних проблем різних соціальних категорій; удосконаленнѐ,
апробуваннѐ та адаптуваннѐ методики соціально-педагогічної й соціальнопсихологічної галузі, ѐкі допоможуть у профілактичній, корекційній та
реабілітаційній роботі; оптимізаціѐ підготовки висококваліфікованих фахівців
із соціального, психологічного й педагогічного напрѐмів.
Незаперечним, також, ю і той факт, що потреби населеннѐ в
соціальній допомозі, психолого-педагогічній підтримці й захисті зростаять.
Тому виникла необхідність у залученні до соціально-психологічної роботи з
різними верствами населеннѐ добровільних помічників – волонтерів.
Термін «волонтер» у перекладі з англійської мови означаю «доброволець».
Волонтер – це лядина, ѐка добровільно й безкорисливо займаютьсѐ
діѐльністя на користь суспільства, групи лядей чи окремої лядини, не
отримуячи за це грошової винагороди.
Волонтерська діѐльність – добровільна, соціально спрѐмована,
неприбуткова діѐльність, що здійсняютьсѐ волонтерами шлѐхом наданнѐ
волонтерської допомоги *6+.
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Волонтер – це, передусім, добра, милосердна лядина, ѐка володію
неабиѐкими комунікативними навичками і привабляю до себе лядей,
розумію проблеми оточуячих та співчуваю їм, маю бажаннѐ безкорисливо
допомогти вирішувати проблеми інших лядей. До того ж, волонтер
характеризуютьсѐ порѐдністя, уважністя, відповідальністя, відвертістя зі
своїми кліюнтами *3, 52] .
В основу добровільної діѐльності покладена здатність одніюї лядини
або групи небайдужих лядей безкорисливо, у більшості випадків
анонімно, виконувати роботу на благо інших. Тобто, частину часу, енергії,
знань, досвіду волонтер витрачаю на виконаннѐ діѐльності, ѐка приносить
користь іншим лядѐм чи суспільству в цілому. Однак, термін
«волонтерство» означаю передусім діѐльність на основі добровільної волі.
На думку І. Д. Звюрювої, волонтерський рух – це доброчинна робота,
ѐка здійсняютьсѐ фізичними особами на засадах неприбуткової діѐльності,
без заробітної плати, без просуваннѐ по службі, заради добробуту та
процвітаннѐ спільнот і суспільства в цілому. Лядину, ѐка добровільно
надаю безоплатну соціальну допомогу й послуги інвалідам, хворим особам
та соціальним групам, що опинилисѐ в складній життювій ситуації,
називаять волонтером *4, 25].
На сьогодні волонтерський рух, ѐк добровільна, доброчинна,
некомерційна, вмотивована та соціально корисна діѐльність, набуваю
масового поширеннѐ. Символом волонтерів виступаю жовтий колір, ѐкий
означаю сонѐчне тепло, самовідданість, безкорисливість, пошук шлѐхів у
здійсненні своюї благодійної місії та бажанні зробити навколишню
суспільство трішечки кращим.
На жаль, переважна більшість волонтерських угрупувань бере участь
у одноразових акціѐх, дію стихійно або хаотично, потребую залученнѐ
кваліфікованих фахівців у сфері соціальної роботи та права, системного
підходу в діѐльності та розширенні кількості волонтерів, оформленні
благодійної організації яридично, підтримки постійної діѐльності
волонтерського руху.
Відповідно до основного принципу волонтерського руху, визнаютьсѐ
право на здійсненнѐ допомоги за всіма верствами населеннѐ, незалежно
від вікової, гендерної, расової незалежності, релігійних переконань,
фізичних та фізіологічних можливостей, соціального й матеріального
становища. Члени волонтерських об’юднань маять беззаперечно поважати
гідність та культуру всіх лядей, надавати допомогу, безкоштовні послуги
особисто або організовано – в дусі партнерства та братерства, визнавати
однакову важливість особистих та колективних потреб, сприѐти
колективній їх реалізації. Учасники добровільної допомоги маять за мету
перетворити волонтерство на елемент особистого розвитку, набуттѐ нових
знань і навичок, удосконаленнѐ особистісних або професійних здібностей
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шлѐхом стимуляваннѐ ініціативи та креативності лядей, ѐкі при цьому
маять можливість бути творцѐми, а не користувачами. Така добровільна
діѐльність стимуляю почуттѐ відповідальності, заохочую сімейну,
студентську, колективну й міжнародну солідарність.
Длѐ того, щоб бути волонтером, треба мати такі лядські ѐкості:
лябов до лядей, доброта, милосердѐ, комунікабельність, уміннѐ слухати й
дослухатисѐ, розуміннѐ проблем іншої лядини, співчуттѐ, терпіннѐ,
порѐдність, уважність, бажаннѐ допомагати вирішення проблеми,
безкорисливість, відвертість, відповідальність, відкритість, привабливість.
Навички, необхідні волонтеру: комунікабельність, грамотність, ерудиціѐ,
розуміннѐ проблеми іншої лядини, лябов до лядей, доброта, уміннѐ
вислухати, організаторські здібності, мобільність, наполегливість *1, 35].
До групи добровільних помічників можуть входити ляди різного
віку, соціальної ролі й статусу (діти, студенти, підлітки, батьки, волонтерифахівці, спонсори, чиновники, члени громадських організацій та просто
небайдужі ляди). Волонтером може бути лядина з будь-ѐкоя освітоя чи
без неї, ѐка спроможна відчувати означені потреби інших лядей і на
добровільних засадах допомагати їм. Досить важливим ю той факт, коли в
колі небайдужих лядей, ѐкі різнѐтьсѐ за соціальними категоріѐми, присутні
й фахівці соціальної сфери, професіонали в роботі з лядьми, ѐкі можуть
кваліфіковано надавати добровільну соціально-психологічну, соціальнояридичну або соціально-педагогічну допомогу.
Соціальний працівник може виконувати функції волонтера, тільки
вже професійно, кваліфіковано, що відповідаю його освіті. Соціальний
працівник – це лядина, ѐка покликана допомагати іншим лядѐм, ѐкі
потребуять підтримки, співчуттѐ, матеріальної, медичної, яридичної,
психологічної або педагогічної допомоги. Так, з приводу останньої,
педагогічної підтримки, на сучасному етапі становленнѐ професійних
галузей та напрѐмів підготовки, їх оновленнѐ й уточненнѐ точитьсѐ безліч
розмов, дискусій та суперечок. Хто повинен надавати соціальнопедагогічну підтримку: соціальний працівник чи соціальний педагог?
Сучасний науковець А. Капська визначаю соціального педагога
(працівника), ѐк лядину, ѐка будую відносини на основі об’юктивності й
усвідомленнѐ власної відповідальності, що дозволѐю йому відволікатисѐ
від власного емоційного стану, щоб сприймати об’юктивно потреби,
турботи і труднощі іншої лядини [7].
Доповняячи визначеннѐ А. Капської, О. Безпалько зазначаю, що
соціальний педагог – це посередник між особистістя, сім’юя та навколишнім
середовищем, ѐкий виховую стійкість до життювих негараздів, допомагаю
потребуячим, учить лядей самостійно вирішувати їхні проблеми [2].
За законом України від 19 червнѐ 2003 року №966-4 «Про соціальні
послуги», соціальний працівник – це професійно підготовлений фахівець,
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що маю необхідну кваліфікація у сфері соціальної роботи й надаю соціальні
послуги [5].
Кваліфікована, професійна й освічена лядина, ѐка здобула освіту зі
спеціальності «Соціальна робота» безперечно буде гідно і ѐкісно
виконувати волонтерську роботу та натхненно надавати благодійну
допомогу лядѐм, ѐкі цього потребуять.
Мета статті полѐгаю в теоретичному обґрунтуванні та аналізі
волонтерської діѐльності ѐк шлѐху до професійного самовизначеннѐ
майбутнього соціального працівника.
Методи дослідження:
 теоретичні – аналіз наукової та методичної літератури з проблем
визначеннѐ фахової компетентності соціального працівника та аспектів
волонтерської діѐльності длѐ з’ѐсуваннѐ стану розробленості
досліджуваної проблеми й визначеннѐ понѐтійно-категоріального апарату;
узагальненнѐ й прогнозуваннѐ при формуляванні висновків та
обґрунтуванні волонтерської діѐльності ѐк шлѐху до професійного
самовизначеннѐ майбутнього соціального працівника;
 емпіричні:
педагогічне
спостереженнѐ
за
організаціюя
волонтерської діѐльності та професійними навичками майбутніх
соціальних працівників.
Виклад основного матеріалу. Спробуюмо визначитись, у чому ж
полѐгаю різницѐ між термінами «соціальний педагог» та «соціальний
працівник» і ѐка їх роль у волонтерській діѐльності?
Сучасні науковці вищої школи України А. Капська, О. Безпалько,
В. Кострів виокремляять соціального педагога ѐк лядину-професіонала,
ѐкий працяю в загальноосвітньому навчальному закладі з дітьми різного
шкільного віку. Тоді ѐк соціальний працівник – спеціаліст у роботі з різними
категоріѐми дорослого населеннѐ. Постаю питаннѐ: чи входить до
компетенції соціального працівника можливість роботи з дітьми
дошкільного і шкільного віку?
Соціальний працівник поюдную необмежені напрѐми створеннѐ
комфортного життѐ й діѐльності длѐ всіх категорій лядей (вікових,
соціальних). Дилема полѐгаю в тому, що студент – майбутній соціальний
працівник так само невпевнений у своїй майбутній професійній діѐльності, а
саме: не знаю чим буде займатись, кому допомагати, що відповідно робити.
Таку дилему виѐвило проведене нами опитуваннѐ та результат
творчого завданнѐ серед студентів І курсу спеціальності «Соціальна
робота». Тема творчого завданнѐ була: «Я – Соціальний працівник 2050».
За результатами аналізу тез творчої роботи було виѐвлено думки
песимізму, примірѐннѐ ролі сучасних професіоналів, без мрій та оптимістичного прогнозуваннѐ на майбутню. Найгіршим моментом у виконаному
завданні були тези з політичним підґрунтѐм. Студенти пов’ѐзували своя
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майбутня професійну діѐльність з політичними прогнозами на 2050 рік і
зазначали про неможливість ѐкісної роботи соціального працівника.
Професійні ѐкості соціального працівника маять будуватисѐ на
покликанні, внутрішньому відчутті себе в ѐкості помічника, друга,
наставника длѐ кліюнта. Усвідомленнѐ себе перш за все ѐк альтруїста та
волонтера в подальшому вибудовую напрѐм професійної діѐльності,
соціального становленнѐ й економічно-доцільного зосередженнѐ
матеріальних і духовних сил соціального працівника.
Професійні компетенції соціального працівника передбачаять:
- допомогу та опіку особам, ѐкі перебуваять у складних життювих
ситуаціѐх, ѐкі унеможливляять самостійне вирішеннѐ труднощів;
- прогнозуваннѐ й попередженнѐ виникненнѐ труднощів
соціального, яридичного, медичного та матеріального характеру;
- подоланнѐ перешкод і створеннѐ сприѐтливої атмосфери длѐ
самостійного вирішеннѐ життювих ситуацій;
- принципова, гармонійна та ѐкісна професійна діѐльність, ѐка
базуютьсѐ на принципах адресності й індивідуального підходу, доступності
та відкритості, добровільності вибору отриманнѐ чи відмови від наданнѐ
соціальних послуг, гуманності, законності, соціальної справедливості,
комплексності, максимальної ефективності використаннѐ бяджетних та
позабяджетних коштів суб’юктами, що надаять соціальні послуги тощо.
Длѐ гармонійного становленнѐ майбутнього соціального працівника
й усвідомленнѐ студентом-першокурсником своюї професійної реалізації
необхідно:
 переважно практична спрѐмованість дисциплін професійного
циклу навчальних дисциплін, що вивчаятьсѐ студентом;
 пасивна, навчальна, виробнича, соціально-педагогічна, соціальнопсихологічна практика, починаячи з І–ІІ семестру навчаннѐ;
 обов’ѐзкова участь у гуртковій роботі професійно-спрѐмованої
тематики;
 активна участь у волонтерській діѐльності (участь в організації та
проведенні благодійних акцій, спеціальній допомозі, аніматорських акціѐх);
 стажуваннѐ у професійних соціально-педагогічних і соціальнопсихологічних установах України та закордоном;
 особиста допомога в пошуці та передачі матеріальних коштів лядѐм,
ѐкі цього потребуять (пошук спонсорів, меценатів, небайдужих лядей);
 створеннѐ та впровадженнѐ науково-практичних проектів із
соціальної роботи;
 участь у наукових, науково-практичних семінарах соціального,
педагогічного, психологічного, яридичного та медичного спрѐмуваннѐ у
вищих навчальних закладах та інших профільних установах;
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 стати наставником, помічником длѐ певної лядини (лядей,
угрупувань, громад, об’юднань) за потребоя.
Найцікавішим та найкориснішим, на наш поглѐд, засобом
гармонійного становленнѐ та професійного самовизначеннѐ майбутнього
соціального працівника стала участь у волонтерській діѐльності й
реалізаціѐ студентами низки соціальних проектів.
Першим етапом упровадженнѐ волонтерського соціального проекту
студентами КІДМУ КПУ стало відвідуваннѐ гематологічного відділеннѐ
Кіровоградської обласної дитѐчої лікарні. Студенти самостійно
організували доброчинну акція «Подаруй дитині казку»: підготували
невеличкі подарунки, ігри, заготовки длѐ доробок, ѐкі вже виготовили
разом із дітьми. Організатори акції відчули радість і задоволеннѐ від того,
що побачили хоч на мить усмішки стомлених від боля й очікувань важко
хворих дітей. Головноя метоя акції було дати онкохворим дітѐм відчути
себе не самотніми, не покинутими в біді. Також студенти поповнили
«Скарбничку хоробрості» (коробка з різними дрібними іграшками,
канцелѐрським приладдѐм маленького розміру) різними маленькими
сувенірами, пазлами, блокнотиками, олівцѐми. Післѐ отриманнѐ важких
процедур дітки можуть за власним бажаннѐм вибрати зі скарбнички собі
подарунок. Це відволікаю дитину від думок про хворобу й додаю настроя.
Залученнѐ студентства та просто небайдужих лядей до
некомерційних соціальних акцій набуваю величезного значеннѐ длѐ
професійного становленнѐ майбутнього соціального працівника.
Маленьким хворим діткам потрібна психологічна підтримка й матеріальна
допомога, ѐку може надати кожен, а саме: придбаннѐ канцтоварів, іграшок
чи маленьких сувенірів тощо.
Наступним етапом соціального проекту студентів спеціальності
«Соціальна робота» було виготовленнѐ та даруваннѐ іграшок з фетру, а
також створеннѐ міні-театру та спілкуваннѐ з дітьми за методикоя
казкотерапії. Було зібрано команду з небайдужих студентів, ѐкі одразу
приюдналисѐ до волонтерської акції. На пошуки матеріалу й саму роботу
пішло небагато часу. Усі завзѐто захопилисѐ ціюя ідеюя, ѐка невдовзі
принесла бажаний результат. Зустріч із дітьми та професійне спілкуваннѐ з
ними залишили студентам багато емоцій, досвіду й додали натхненнѐ на
подальшу волонтерську діѐльність.
Апогеюм соціального проекту студентів Кіровоградського інституту
державного та муніципального управліннѐ Класичного приватного
університету та перспективоя подальшого впровадженнѐ стала
довготривала доброчинна акціѐ «Подаруй дитині мрія», у межах ѐкої
передбачаютьсѐ здійсненнѐ мрій підопічних Міжнародного благодійного
фонду «Янгол життѐ» – паціюнтів гематологічного відділеннѐ
Кіровоградської обласної дитѐчої лікарні.
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Першими мрійниками були справжній онкохворий борець за життѐ
10-ти річний хлопчик Гліб Салій та хворий на гемофілія 9-річний Богдан.
Напевно всім відомо, що в дитинстві хлопчики хочуть бути схожими на
футболістів. Післѐ розмови студентів із Глібом та Богданом, стало відомо,
що хлопці дуже хотіли б побувати на справжньому тренуванні футбольної
команди. Було домовлено про екскурсія Гліба та Богдана до закуліссѐ
тренувань футбольної команди «Зірка» та знайомство з провідними
гравцѐми цього футбольного клубу.
У межах нашого соціального проекту у грудні 2016 року в гості до
футбольної команди завітав хворий на гемофілія 9-річний Богдан.
Футболісти радо прийнѐли хлопцѐ у своїй команді, тепло поспілкувавшись
з ним. Звісно ж, не обійшлосѐ без пам’ѐтних фотографій, автографів та
подарунків. На жаль, у гості до гравців «Зірки» не зміг потрапити
маленький уболівальник Гліб, через сімейні обставини зробити цього йому
не вдалось. Футболісти команди «Зірка» передали відео-привітаннѐ длѐ
Гліба, побажали янакам міцного здоров’ѐ, домовились обов’ѐзково
зустрітисѐ ще раз та завітати всіюя командоя в гості до маленьких
паціюнтів гематологічного відділеннѐ.
Дуже хороброя та життюрадісноя паціюнткоя гематологічного
відділеннѐ Кіровоградської обласної лікарні ю Анѐ Гладощук. Кожна
дівчинка мрію бути красивоя, і Анѐ не винѐток. Тож їй була надана
можливість побувати на мастер-класі з макіѐжу у провідного візажиста м.
Кропивницький Олени Сюнючкіної. Післѐ проведеного майстер-класу Анѐ
поділиласѐ враженнѐми зі студентами: «Натхненнѐ мене переповняю,
тепер ѐ точно зная, ѐкі навички з візажу мені треба вдосконалити і скільки
ще ѐ не зная. Ці години занѐть улябленоя справоя здалисѐ ѐскравоя
миття в моюму житті. Дуже дѐкуя!»
Юна художницѐ Юліѐ Мартинчук – чутлива дівчинка і справжнѐ
майстринѐ, ѐка вже тривалий час веде боротьбу за життѐ з онкологічноя
хворобоя. Було домовлено про проведеннѐ майстер-класу длѐ Юлії
відомим Кіровоградським художником Анатоліюм Кімнатним. Майстерклас продовжувавсѐ декілька днів, оскільки робота над створеннѐм
картини кропітка та довготривала. Враженнѐ Юлії післѐ закінченнѐ роботи
були дуже красномовні: «У мене безліч позитивних емоцій! На початку
було певне хвиляваннѐ, але, ѐк тільки ѐ взѐла у руки пензель, зробила
пару нарисів, мою хвиляваннѐ змінилосѐ хвилея подиву й захопленнѐ. Длѐ
себе ѐ дуже багато дізналасѐ, і навіть декілька маленьких художніх
хитрощів. Дѐкуячи майстру, ѐ надалі буду творити ѐк справжній
професіонал. Дѐкуя за терпіннѐ і за корисні поради».
Найголовнішим у проведенні майстер-класів та зустрічей вважаюмо те,
що діти, ѐкі ведуть довготривалу боротьбу зі своюя недугоя, відволіклисѐ і на
деѐкий час повернулисѐ в нормальне життѐ, без лікарні, крапельниць,
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важких процедур. А длѐ студентів – організаторів благодійної акції – це досвід
доброї справи й поступове усвідомленнѐ себе, ѐк лядини, ѐка зробила щось
приюмне, корисне та благодійне, що і входить до переліку добрих справ
волонтера та професійних обов’ѐзків майбутнього соціального працівника.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Волонтерство – це покликаннѐ, ѐке усвідомляютьсѐ не одразу, а з часом.
Коли бачиш блиск очей дітей, коли відчуваюш вдѐчність їх матерів за надану
можливість порадіти й усміхнутисѐ, коли зустрічаюш небайдужих до чужих
проблем та горѐ лядей, ѐкі охоче підтримуять та співпрацяять, розуміюш,
що покликаннѐ стати волонтером та соціальним працівником невипадкове.
Визначено, що длѐ гармонійного становленнѐ майбутнього
соціального працівника та усвідомленнѐ студентом-першокурсником своюї
професійної реалізації необхідно: активна участь у волонтерській
діѐльності (організаціѐ та проведеннѐ благодійних акцій, спеціальна
допомога, аніматорські акції); особиста допомога в пошуку та передачі
матеріальних коштів лядѐм, ѐкі цього потребуять (пошук спонсорів,
меценатів, небайдужих лядей); створеннѐ і впровадженнѐ науковопрактичних проектів з соціальної роботи; виконаннѐ обов’ѐзків наставника,
помічника (длѐ лядей, угрупувань, громад, об’юднань) за потребоя.
Постійна участь у соціальному волонтерському житті інституту, міста,
країни забезпечить професійне самовизначеннѐ, особисту самореалізація
й морально-духовне становленнѐ особистості студента. Тільки в цьому
випадку кожен студент абсолятно точно буде бачити себе компетентним,
важливим, потрібним, реалізованим, матеріально та духовно
забезпеченим професіоналом і, можливо, у майбутньому стане «Кращим
соціальним працівником – 2050».
Щодо перспективи подальших наукових розвідок хочемо зазначити,
що соціальний проект «Подаруй дитині мрія» буде продовжуватисѐ в
повному обсѐзі, відповідно до організаційних можливостей волонтерів та
об’юмів залученнѐ нових учасників длѐ розширеннѐ напрѐмів студентської
волонтерської діѐльності. Сьогодні на етапі розробки знаходѐтьсѐ
креативні студентські ескізи соціальної реклами, ѐка створяютьсѐ з метоя
приверненнѐ уваги до проблем онкохворих дітей та допомоги паціюнтам
гематологічного відділеннѐ Кіровоградської обласної дитѐчої лікарні.
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РЕЗЮМЕ
Тернавская Татьяна. Волонтерство как путь к профессиональному
самоопределения будущего социального работника.
В статье представлено теоретическое обоснование и анализ волонтерской
деѐтельности как пути к профессиональному самоопределения будущего
социального работника. Определено, что длѐ гармоничного становлениѐ будущего
социального
работника
и
осознаниѐ
студентом-первокурсником
своей
профессиональной реализации необходимо: активное участие в волонтерской
деѐтельности (организациѐ и проведение благотворительных акций, специальнаѐ
помощь, аниматорские акции); личнаѐ помощь в поиске и передаче материальных
средств лядѐм, которые в этом нуждаятсѐ (поиск спонсоров, меценатов,
неравнодушных лядей); создание и внедрение научно-практических проектов по
социальной работе; выполнение обѐзанностей наставника, помощника (длѐ лядей,
группировок, общин, объединений) по необходимости.
Ключевые слова: волонтер, волонтерское движение, волонтерскаѐ
деѐтельность, социальный работник, социальный педагог, профессиональное
самоопределение, социальный проект, благотворительнаѐ помощь.
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SUMMARY
Ternavska Tetiana. Volunteering activities as a way to professional selfdetermination of a future social worker.
The article presents the theoretical justification and analysis of volunteering activities
as a way to professional self-determination of a future social worker. It was determined that
for a harmonious development of a future social worker and awareness of a first-year
student of his/her professional realization it is necessary: to participate actively in
volunteering activities (organizing and conducting fundraisers, special assistance, animators
actions); personal assistance in finding and transferring funds to people who need them
(search for sponsors, patrons, caring people); creation and implementation of scientificpractical projects in social work; fulfilment of such functions as a mentor, an assistant (for
people, groups, societies, and associations) as required.
The study used the following research methods: theoretical (analysis of scientific and
methodological literature on the problems of defining the professional competence of a social
worker and aspects of volunteering activities to find out the state of elaboration of the
researched problem and definition of concepts and categories; generalization and prediction in
the formulation of conclusions and rationale of volunteering activities as a way of professional
self-determination of a future social worker); empirical (pedagogical supervision over the
organization of volunteering activities and professional skills of future social workers).
It is proved that a social worker, as any other person can perform the functions of the
volunteer, but he/she does it professionally, which corresponds the education he/she gained.
It is indicated that volunteer participation in the social life of the Institute, city, country,
provides professional self-determination, personal fulfillment, and moral-spiritual
development of the student’s individual and enables him/her to feel a competent, important,
needed, fulfilled professional.
On the perspective of ongoing academic research, we would like to mention that the
social project “Make a child’s dream real” will continue to its full extent according to volunteers’
organizational capabilities and the involvement capacities of the new participants to broaden the
direction of the students’ volunteerism. For today there are creative students’ sketches of social
ad being worked out, for the purpose of drawing attention to problems of kids with cancer and
help to patients of hematological department of Kirovograd regional pediatric hospital.
Key words: volunteer, volunteer movement, volunteering activities, social worker,
social educator, professional self-determination, social project, charitable assistance.
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ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
У статті акцентовано увагу на професійній підготовці вчителів початкової
школи, виходѐчи з сучасної моделі компетентності, розробленої Дж. Равеном.
Також розкриваютьсѐ понѐттѐ «компетентність» та питаннѐ професійної
підготовки майбутнього вчителѐ початкових класів.
Крім того, визначені складові естетичної компетентності, а також
питаннѐ, ѐкі маю охоплявати естетична спрѐмованість сучасного вчителѐ.
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Особливої уваги, на нашу думку, заслуговую компетентнісний підхід у
визначенні естетичних оріюнтирів щодо підготовки фахівців длѐ початкової школи.
Ключові слова: учитель початкової школи, професійна підготовка майбутнього
вчителѐ, компетентність, компетентнісний підхід, естетика, естетична
компетентність учителѐ, естетичні ѐкості учнів, естетичні оріюнтири, квілінг.

Постановка проблеми. Підготовка вчителѐ в умовах сьогоденнѐ –
проблема сучасна та актуальна, не лише длѐ суспільства, а й длѐ вищої
педагогічної школи зокрема. Сучасний учитель початкових класів маю бути
теоретично та практично підготовленим, освіченим і компетентним у
різних галузѐх науки, здатним до узагальненнѐ практичного досвіду та
вмілого його використаннѐ у професійній педагогічній діѐльності. Крім
того, учитель, ѐкий працяю з найменшими у школі учнѐми, повинен
володіти різними формами та методами організації та проведеннѐ уроків,
на ѐких здебільшого переважаю засвоюннѐ теоретичного матеріалу, а й
обов’ѐзково організовувати та проводити уроки компетентнісно
оріюнтовані, художньо та естетично забарвлені, емоційно насичені й цікаві,
що сприѐтимуть ефективному сприйнѐття навчального матеріалу,
формування внутрішнього плану дій, довільним процесам і рефлексії.
Одним із найбільш ефективних шлѐхів такої підготовки фахівців длѐ
початкової школи ю реалізаціѐ естетичних оріюнтирів (зразків), пов’ѐзаних із
формуваннѐм естетичної компетентності вчителѐ.
Саме естетичні аспекти праці вчителѐ початкової школи набуваять
певного значеннѐ. Коли мова йде про духовні цінності, психологічну
культуру, красу природи, через життѐ, естетику процесів професійної
діѐльності вчителѐ початкової школи.
Вирішення окреслених вище завдань сприѐять інтегровані
(природознавство, трудове навчаннѐ, українська мова, література, читаннѐ,
музичне й образотворче мистецтво) та самостійні уроки художньої праці,
декоративно-прикладного мистецтва та розвитку, що реалізуятьсѐ в
сучасній початковій школі. У зв’ѐзку з цим учитель-професіонал маю бути
естетично оріюнтованим і естетично компетентним.
Трансформаціѐ знань, умінь і навичок у компетентності сприѐю ѐк
особистісному, так і професійному розвиткові майбутніх учителів, ѐкі здатні
швидко реагувати на зміни в суспільстві та освіті.
Проблеми професійної компетентності детально описані ѐк у
дослідженнѐх зарубіжних, так і в працѐх українських учених. У контексті
нашої роботи найбільш цікавими ю праці (А. Г. Асмолова, Н. М. Бібік,
Є. В. Бондаревської, І. А. Зимньої, Н. В. Кузьміної, І. Я. Лернера,
А. К. Маркової, О. І. Пометун, М. М. Скаткіна, А. В. Хуторського та ін.).
Як справедливо зауважую Л. А. Марцева, очікуваннѐ суспільства, що
стоѐть наразі перед вищоя школоя, спрѐмовані на перехід професійної
освіти
на
новий
тип
гуманістично-інноваційної
освіти,
її
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конкурентоспроможність у ювропейському та світовому освітніх просторах,
формуваннѐ поколіннѐ фахівців, що будуть захищеними та мобільними на
ринку праці. Така позиціѐ вимагаю від вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів
акредитації реалізації основних положень компетентнісного підходу до
підготовки молодших спеціалістів *5, 17–18].
Найбільш важливоя компетентністя фахівцѐ ю його професійна
компетентність – індивідуально-психологічна освіта, що охопляю досвід,
знаннѐ, уміннѐ, психологічну готовність *11, 18+.
Аналіз наукових досліджень, багаторічний досвід роботи в
педагогічному виші дозволѐю стверджувати, що длѐ формуваннѐ
компетентностей майбутніх спеціалістів длѐ початкової освіти необхідно
враховувати комплексний, акмеологічний, синергетичний та особистіснорольовий підходи до педагогічної системи, а також адаптувати й
використовувати наукові підходи (теоріѐ поетапного формуваннѐ
розумових дій, теоріѐ розвивального навчаннѐ, особистісно-оріюнтована
модель навчаннѐ тощо), що детермінуять реалізація компетентнісного
підходу в підготовці спеціалістів.
О. І. Пометун акцентую увагу та тому, що «компетентнісний підхід в
освіті» – це «спрѐмованість освітнього процесу на формуваннѐ й розвиток
основних базових і предметних компетентностей, у результаті чого буде
сформована загальна компетентність лядини» *8, 65+. У зв’ѐзку з цим
важливим постаю питаннѐ естетичної компетентності та умови її
відпрацяваннѐ.
Н. Г. Ничкало у «Словнику з професійної освіти» визначаю
компетентність ѐк «сукупність знань і вмінь, необхідних длѐ професійної
діѐльності: уміннѐ аналізувати, передбачати наслідки професійної
діѐльності, використовувати інформація» *9, 149+.
Наприклад: Квілінг (історична довідка). Історіѐ створеннѐ квілінгу
сѐгаю в далеке минуле. Хоча достовірно походженнѐ квілінгу не відоме,
вважаютьсѐ, що він з’ѐвивсѐ одразу післѐ винайденнѐ паперу, у Китаї в 105
році н.е. Інші джерела стверджуять, що квілінг практикувавсѐ в Давньому
Єгипті. Одне можна сказати напевно – квілінг маю дуже багату історія.
Саме слово маю англійські коріннѐ і в перекладі означаю «пташине
перо». І це невипадково. «Цеглинки», ѐкі за допомогоя ціюї техніки
роблѐть з паперу, за формоя схожі на пір’ѐ птахів. Також відомо, що
середньовічні монахи одним з перших стали створявати квілінг-фігурки,
скручували смужки паперу за допомогоя пташиного пера [4].
На думку Бутейко В.Г., ѐк засвідчуять дані проведеного дослідженнѐ,
естетична компетентність учителѐ може мати різну структуру і складатисѐ з
декількох компонентів. Найбільш оптимальним можна вважати такий стан
естетичної підготовки вчителѐ, коли в центрі його уваги знаходѐтьсѐ три
основні аспекти:
161

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)
• усвідомленнѐ естетики лядини та її розвитку;
• розуміннѐ естетики середовища, у ѐкому перебуваю лядина;
• розкриттѐ можливостей естетичної діѐльності лядини [1, 222].

Зверненнѐ до естетики лядини зумовлено тим, що прекрасне
акумуляютьсѐ передусім у тих ѐкостѐх, ѐкі маю в собі лядина, ѐкі вона
розвиваю, збагачую, примножую. Сприймаячи прекрасне на власному
прикладі та прикладі з життѐ інших лядей, можна пересвідчитисѐ в
необхідності й важливості естетичного, його здатності вести лядину
шлѐхом самовдосконаленнѐ [3].
Длѐ забезпеченнѐ педагогічної діѐльності, спрѐмованої на розвиток
естетичних ѐкостей учнів, учитель покликаний добре усвідомлявати те, що
характеризую естетику лядини. Саме тому естетична компетентність
учителѐ маю охоплявати такі питаннѐ, ѐк:
• краса фізичного розвитку лядини;
• краса психічного розвитку лядини;
• краса духовного розвитку лядини;
• краса творчого розвитку лядини.
Учитель покликаний спонукати учнів до активного взаюмозв’ѐзку з
прекрасним у навколишній дійсності. Але длѐ цього він повинен бути
готовим до вказаних дій, глибоко розуміти красу навколишньої дійсності.
Навчальна діѐльність у школі повинна бути не лише змістовноя, але
й виразноя, привабливоя, такоя, що викликаю захопленнѐ, позитивні
відчуттѐ тощо. Аналогічним чином маять вирішуватисѐ питаннѐ організації
змістовного дозвіллѐ молоді, її творчості. Длѐ цього працівники школи,
організатори навчально-виховної роботи маять бути готовими до
усвідомленнѐ естетичного змісту різних видів і напрѐмів діѐльності учнів.
Отже, вище зазначені аспекти вказаної проблеми повинні знайти
належне осмисленнѐ в сучасній педагогічній практиці. Майбутні вчителі у
процесі професійної підготовки повинні отримати необхідні знаннѐ, уміннѐ
й навички длѐ плідної організації естетичної освіти і вихованнѐ дітей та
молоді. Маячи належним чином сформовану естетичну компетентність,
вони спроможні будуть свідомо ставитисѐ до вирішеннѐ вказаної
проблеми, наближати дітей до світу прекрасного – у дійсності та мистецтві.
Мета статті. На основі аналізу сучасних досліджень розкрити
ефективність реалізації компетентнісного підходу в визначенні естетичних
оріюнтирів щодо підготовки вчителів длѐ початкової школи.
Методи дослідження. Використаннѐ техніки квілінг задлѐ реалізації
компетентнісного підходу в підготовці вчителів длѐ початкової школи
через формуваннѐ естетичних оріюнтирів на уроках праці.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах ефективність
початкової освіти пов’ѐзуютьсѐ з реалізаціюя компетентнісного підходу.
Компетентнісні результати навчаннѐ визначено в Державному стандарті
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початкової загальної освіти (2016 р.), вимогах до засвоюннѐ програмового
змісту з кожного навчального предмета (2016 р.), до контроля та
оціняваннѐ навчальних досѐгнень учнів (2016 р.). Нині постаю потреба у
визначенні резервів підвищеннѐ ефективності навчального процесу на
засадах компетентнісного підходу й розкритті механізмів їх використаннѐ у
професійній діѐльності педагогів.
Як свідчать результати аналізу сучасної практики, ефективній
реалізації компетентнісного підходу в навчанні молодших школѐрів
сприѐять зміні підходів до підготовки і проведеннѐ уроку ѐк основної
форми організації навчальної діѐльності в умовах класно-урочної системи
навчаннѐ (певне структуруваннѐ, установленнѐ міжпредметних зв’ѐзків,
конструяваннѐ на засадах міжпредметної інтеграції).
В умовах сьогоденнѐ педагогічна діѐльність повинна здійсняватисѐ
висококваліфікованими фахівцѐми, що маять належний рівень
компетентності. «Компетентність високого рівнѐ ю необхідноя умовоя
задлѐ досѐгненнѐ значних результатів у будь-ѐкій професії – від
прибиральника до керівника міжнародноя компаніюя» *10, 279+.
Оригінальна модель компетентності, пов’ѐзана з визнаннѐм
визначального, системоутворявального значеннѐ ціннісно-мотиваційного
вектору особистості в процесі найбільш щільного взаюмозв’ѐзку мотивації
та мотиваційних здібностей, представлена в дослідженнѐх почесного
професора Единбурзького університету Джона Равена.
Серед основних складників компетентності, представлених Дж.
Равеном *10, 280–298+, ю:
- тенденціѐ до більш чіткого розуміннѐ цінностей та установок щодо
конкретної мети;
- тенденціѐ до контроля власної діѐльності;
- залученнѐ емоцій до процесу діѐльності;
- бажаннѐ працявати;
- пошук і використаннѐ зворотного зв’ѐзку;
- упевненість у собі;
- самоконтроль;
- адаптивність (відсутність почуттѐ беззахисності);
- самостійність мисленнѐ, оригінальність;
- критичне мисленнѐ;
- здатність вирішувати складні питаннѐ;
- довіра;
- здатність приймати правильні рішеннѐ;
- відповідальність;
- бажаннѐ працявати разом, взаюмодіѐти;
- слухати інших;
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- прагненнѐ до суб’юктивної оцінки особистісного потенціалу
працівників тощо.
Вищезазначені компоненти взаюмопов’ѐзані один із одним, можуть
використовуватисѐ в певній послідовності задлѐ створеннѐ атмосфери
доброзичливості, взаюмоповаги й діалогу між суб’юктами різних видів
діѐльності взагалі й педагогічної зокрема. Як нам видаютьсѐ, компетентність
застосовуютьсѐ задлѐ досѐгненнѐ поставленої мети майбутнім учителем
початкової школи у своїй професійній діѐльності. Формуваннѐ професіонала –
це не лише й не стільки створеннѐ сприѐтливих внутрішніх і зовнішніх умов
діѐльності, скільки вихованнѐ професіонала ѐк особистості. Особливу увагу
необхідно зосередити на змістовній характеристиці особистості – її структурі.
Длѐ формуваннѐ особистості вчителѐ початкової школи головноя
детермінантоя ю комплекс моделей поведінки (ролей), що містѐть у собі
високу відповідальність, ініціативу, передачу знань та досвіду, готовність до
творчості. На нашу думку, система моделей поведінки – це рольова структура
особистості майбутнього вчителѐ, ѐка ю адекватноя специфіці його
професійної діѐльності.
Аналізуячи різноманітні теоретичні підходи до організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, нами звернуто
увагу на той факт, що в основному науковці розглѐдаять зміст, технології
професійної підготовки й окремі аспекти вихованнѐ майбутнього фахівцѐ.
Наш підхід базуютьсѐ на тому, що головноя детермінантоя навчальновиховного процесу у вищому навчальному закладі повинна стати рольова
модель професійного становленнѐ сучасних фахівців, що ґрунтуютьсѐ на
рольовому підході до розвитку особистості та на психологічних
закономірностѐх її особистісно професійного становленнѐ. Технології
підготовки вчителѐ початкових класів (навчаннѐ, вихованнѐ) також повинні
вибудовуватисѐ згідно з даноя моделля.
У контексті вищезазначеного, ефективне вирішеннѐ завдань професійного й особистісного становленнѐ майбутніх фахівців потребую нового
підходу до організації взаюмодії, співпраці учасників освітнього процесу; до
розробки та забезпеченнѐ програмно-методичного комплексу, спрѐмованого
на саморозвиток і вдосконаленнѐ кожного з учасників цього процесу.
На особливу увагу заслуговую компетентнісний підхід у визначенні
естетичних оріюнтирів щодо підготовки фахівців длѐ початкової школи, а
саме виборі гарних, доступних і зрозумілих у сприйнѐтті та легких у
виконанні учнѐми початкових класів технік. Прикладом може слугувати
техніка «квілінг».
За навчальноя програмоя длѐ загальноосвітніх навчальних закладів
України (2016 р. ) тема «Квілінг» вивчаютьсѐ у третьому класі.
Длѐ ознайомленнѐ пропонуятьсѐ такі питаннѐ, ѐк: загальні відомості
про техніку квілінг; матеріали, інструменти та пристосуваннѐ длѐ
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виготовленнѐ виробів технікоя квілінг; основні прийоми роботи й
послідовність виготовленнѐ виробів технікоя квілінг. Практична робота
передбачаю виготовленнѐ виробів технікоя квілінг.
Державні вимоги до навчальних досѐгнень учнів з опануваннѐ ціюя
темоя такі:
- маю загальні уѐвленнѐ про виготовленнѐ аплікацій технікоя квілінг;
- розкриваю загальні відомості про техніку квілінг;
- добираю матеріали, інструменти та пристосуваннѐ необхідні длѐ
виготовленнѐ виробів технікоя квілінг;
- знаю основні прийоми роботи й послідовність виготовленнѐ виробів
технікоя «квілінг»;
- володію навичками виготовленнѐ виробів технікоя «квілінг».
Розподілу навчальних годин за темами програмового матеріалу не
передбачаютьсѐ. Учитель маю право самостійно розподілѐти години з
урахуваннѐм матеріально-технічного забезпеченнѐ, бажаннѐ учнів і
традицій регіону *7, 96+.
Квілінг – це мистецтво створеннѐ різноманітних композицій з тонких
різнокольорових паперових стрічок, ѐкі скручені в спіралі спеціальним
чином. Причому вироби технікоя квілінг можуть бути ѐк плоскими, так і
мати об’юмні форми.
Про Квілінг – філігранну обробку паперу – було відомо ще в Давньому
Єгипті, жителі ѐкого длѐ виготовленнѐ фігурок використовували папірус.
Уважаютьсѐ, що гарні явелірні вироби ще в 300 – 400-ті роки
прикрашалисѐ срібними та золотими дротиками, закрученими навколо
стовпів та ваз технікоя квілінг. До ХІІ століттѐ це захопленнѐ було дуже
популѐрним. Головним матеріалом длѐ створеннѐ виробів був метал, тож
коли з’ѐвивсѐ папір – легший в обробці, то метали замінили папером. Уперше
документально згаданий квілінг у ХІІ столітті, але фактично технікоя квілінг
прикрашати вироби почали в XVI столітті французькі та італійські черниці.
Вони використовували рвані шматочки бібельдруку (особливо тонкий
непрозорий папір) та гусѐче пір’ѐ, щоб прикрасити релігійні догмати та
картини. Саме використаннѐ гусѐчого пір’ѐ породило термін quilling.
Використаннѐ паперу було дешевоя альтернативоя золотої і срібної
філіграні. Також ця техніку використовували у створенні медальйонів і
кулонів. Саме застосуваннѐ ціюї техніки церквоя вплинуло на той факт, що
історіѐ квілінгу в цих країнах асоціяваласѐ швидше з культурними подіѐми,
ніж з хобі.
Починаячи з кінцѐ XVI столітті, квілінг став досить популѐрним
захопленнѐм у Європі та Англії серед молодих дам. У школах дівчата
вивчали квілінг разом із вишиваннѐм. Приклади таких робіт все ще існуять
із назвоя школи та ім’ѐм дівчинки на звороті.
На деѐкий час про ця техніку забули.
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А вже сучасна історіѐ «квілінгу» маю відомості про створеннѐ в Англії в
1983 році лябителѐми цього мистецтва справжньої корпорації «Квілінг-сояз
Англії», куди може написати листа житель будь-ѐкої країни й континенту, щоб
отримати пораду або почути думку фахівцѐ про свій новий шедевр. За
ініціативоя членів цього соязу в 1992 році було організовано проведеннѐ
першого Міжнародного фестиваля квілінгу. У межах цього заходу було
влаштовано безліч виставок, на ѐких можна було побачити старовинні
вироби й сучасні творіннѐ, створені технікоя квілінг [4].
Захопленнѐ квілінгом не тільки відмінно впливаю на розвиток
фантазії, просторової уѐви, але й чудово заспокояю нерви, угамовую
агресія, знімаю втому, розвиваю дрібну моторику рук. Цим видом
мистецтва можуть займатисѐ і дорослі, і діти будь-ѐкого віку.
Виготовлення проліска технікою квілінг
Матеріали длѐ створеннѐ пролісків: картон, серветка паперова,
смужки длѐ квілінгу (3Х300 мм), ножиці, клей, інструмент длѐ квілінгу.

Крутимо роли длѐ пелясток, робимо форму «око».

Щільний рол длѐ чашолистика з зелених смужок.

За допомогоя ручки надаюмо ролу форму конусу.
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Заливаюмо клей, добре розташовуюмо, використовуячи зубочистку.

Вставлѐюмо пелястки.

Квітка готова.

Робимо декілька квіточок і приклеяюмо стебло.

Смужку складаюмо навпіл, склеяюмо, кінчики приклеяюмо до
чашолистика.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, у контексті зазначеної теми необхідно зоріюнтувати студентів у
педагогічному виші та учнів у школі працявати не лише згідно з інструкціѐми,
умовами, правилами, а й обов’ѐзково з натхненнѐм, задоволеннѐм і
милуваннѐм красоя, естетикоя та гармоніюя об’юктивного світу.
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РЕЗЮМЕ
Федорова Людмила. Основные ориентиры эстетической компетентности в
профессиональной подготовке будущих учителей начальной школы.
В статье акцентировано внимание на профессиональной подготовке
учителей начальной школы, исходѐ из современной модели компетентности,
разработанной Дж. Равеном.
Также
раскрываетсѐ
понѐтие
«компетентность»
и
вопросы
профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов.
Кроме того, определены составлѐящие эстетической компетентности, а
также вопросы, которые охватывает эстетическаѐ компетентность будущего
учителѐ.
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Особого вниманиѐ, на наш взглѐд, заслуживает компетентностный подход
при определении эстетических ориентиров в подготовке специалистов длѐ
начальной школы.
Ключевые слова: учитель начальной школы, профессиональнаѐ подготовка
будущего учителѐ, компетентность, компетентностный подход, эстетика,
эстетическаѐ компетентность учителѐ, эстетические качества учеников,
эстетические ориентиры, квиллинг.

SUMMARY
Fedorova Ludmyla. The main landmarks of an aesthetic competence in professional
training of the future primary school teachers.
In this article, we pay attention to the professional training of the future primary
school teacher, based on an actual competence model, associated with determination of the
decisive, system meaning of the personality’s motivation vector in the strong relation to the
process of the motivation skills formation, which was developed by J. Raven, by forming an
aesthetic competence of the modern teacher.
One of the most effective ways of the future teacher’s professional training for work
in primary school is realization of the aesthetic landmarks, connected with formation of an
aesthetic teacher’s competence.
Particular aesthetic aspects of the teacher’s work in the primary school will make
some sense when we are talking about intellectual values, psychological culture, beauty of
the nature, an aesthetic of the processes of the teacher’s professional activity.
We try to solve these assignments with the help of integrated (nature study, career
education, Ukrainian, literature, reading, music and art) and individual art work lessons,
decorative arts and crafts and development, which is realized in the modern school. In
connection with this, the professional teacher must be an aesthetically oriented and an
aesthetically competent.
Transformation of the knowledge, skills and abilities in the competence promotes
personal and professional development of the future teachers, who are able to react fast on
social and educational changes.
The most important competence of the teacher is his/her own professional
competence, which involves experience, knowledge, skills and psychological availability.
Also, we reveal “competence” definition and the question of the professional training for
primary school teacher, such as: realizing of aesthetics by the person, understanding of the
aesthetic society, where the person lives, discovery of the possibilities of the aesthetics person’s
activity, human beauty, beauty of the world, beauty of the nature, beauty of the process.
We must admit that the competence approach is the main in a definition of the main
landmarks of an aesthetic competence in professional training of the future primary school
teacher.
The author proposes beautiful, comprehensible and understandable technique, which
is called “quilling”.
Key words: primary school teacher, professional training of the primary school
teacher, competence, competence approach, aesthetic, teacher’s aesthetic competence,
aesthetic qualities of pupils, aesthetic landmarks, quilling.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Проаналізовано результати експериментальної перевірки ефективності
формуваннѐ соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителѐ початкової
школи до роботи в інклязивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу у
процесі професійної підготовки у вищому навчальному педагогічному закладі.
Обґрунтовано, що запровадженнѐ моделі формуваннѐ соціально-педагогічної
компетентності позитивно впливаю на динаміку розвитку її складових компетенцій:
когнітивної, діѐльнісної й особистісно фахової. Доведено, що професійна підготовка
майбутнього вчителѐ початкової школи до роботи в інклязивному середовищі
забезпечить ефективний процес формуваннѐ соціально-педагогічної компетентності
за умови впровадженнѐ розробленої моделі та діювості педагогічних умов.
Ключові слова: професійна підготовка до роботи в інклязивному середовищі,
соціально-педагогічна компетентність майбутнього вчителѐ початкової школи,
рівні сформованості.

Постановка проблеми. У контексті реалізації практичного втіленнѐ
ювроінтеграційних тенденцій захисту прав дітей на освіту відбулосѐ чимало
позитивних змін у системі освіти України. Зокрема, уже наѐвна правова база
інклязивної освіти, на виконаннѐ ѐкої Міністерством освіти і науки України
було ухвалено державну програму «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 р.» і затверджено «План
дій із запровадженнѐ інклязивного навчаннѐ в загальноосвітніх навчальних
закладах на 2009–2012 роки» *2+. Серед низки заходів Планом
передбачаютьсѐ організаціѐ відповідної підготовки педагогів до роботи з
дітьми з особливими потребами ѐк клячового фактору розвитку інклязивної
освіти. Якісна підготовка студентів у ВНЗ маю формувати в майбутнього
вчителѐ початкової школи соціально-педагогічну компетентність виконаннѐ
поліфункціональної професійної діѐльності в умовах інклязивного
середовища загальноосвітнього навчального закладу.
Аналіз актуальних досліджень. Значущими дослідженнѐми підготовки
вчителѐ в системі вищої освіти ю праці А. Алексяка, Л. Вітвіцької, О. Біди,
Н. Бібік, А. Глузмана, Н. Дем’ѐненко, М. Євтуха, І. Зимньої, І. Зѐзяна,
Н. Кузьміної, А. Кузьмінського, З. Курлѐнд, В. Лугового, А. Маркової,
Л. Савченко, Н. Побірченко, В. Сластьоніна та ін. Однак, залишаютьсѐ
невивченим
аспект
процесу
формуваннѐ
соціально-педагогічної
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компетентності майбутнього вчителѐ початкової школи до роботи в
інклязивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу під час їх
професійної підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі.
Мета статті – висвітленнѐ результатів експериментального
впровадженнѐ методичної системи професійної підготовки майбутнього
вчителѐ початкової школи до роботи в інклязивному середовищі
загальноосвітнього навчального закладу.
Методи дослідження. У процесі педагогічного експерименту використовували комплекс взаюмопов’ѐзаних методів дослідженнѐ: спостереженнѐ,
анкетуваннѐ, аналіз успішності, психологічні методи й методики діагностики
особистісно фахових ѐкостей, методи математичної обробки інформації, ѐкі
дали можливість виѐвити рівень соціально-педагогічної компетентності на
різних етапах експериментальної роботи *3, 130].
Виклад основного матеріалу. Професійна підготовка майбутнього
вчителѐ початкової школи до роботи в інклязивному середовищі
загальноосвітнього навчального закладу відбуваласѐ в соціокультурному
освітньому середовищі. За твердженнѐм Н. Гонтаровської, освітню
середовище – це елемент соціуму, цілеспрѐмовано організована, керована,
багатофункціональна, відкрита педагогічна система, ѐка створяютьсѐ з метоя
позитивного впливу на розвиток особистості *1+. Підтримуюмо думку педагога
і вважаюмо, що соціокультурне освітню середовище вищого педагогічного
навчального закладу функціоную ѐк цілісний педагогічний процес, ѐкий
спрѐмовуютьсѐ на процес формуваннѐ соціально-педагогічної компетентності
майбутнього вчителѐ початкової школи до роботи в інклязивному
середовищі *5, 7+. Він вклячаю низку етапів.
Початковий етап (І курс) – вступ до вищого педагогічного навчального
закладу. Період характеризуютьсѐ тим, що у студента ю бажаннѐ вчитисѐ, але
ще не сформована самостійність та не проѐвлѐютьсѐ ініціатива. Рівень
сформованості професійної спрѐмованості проѐвлѐютьсѐ невпевненістя у
виборі професії, слабким усвідомленнѐм мети формуваннѐ соціальнопедагогічної компетентності, слабкими знаннѐми зі спеціальних дисциплін, у
них частково сформовані особистісно фахові ѐкості.
Основний етап (ІІ–ІІІ курси) – у студента ю тверда установка на
оволодіннѐ спеціальністя вчителѐ початкових класів, у нього з’ѐвлѐютьсѐ
відчуттѐ впевненості в собі, самостійність; почуттѐ відповідальності, стійкий
інтерес до неї формуютьсѐ в період педагогічної практики, у процесі ѐкої
студент отримую підтвердженнѐ бажаннѐ продовжувати навчаннѐ за
обраноя спеціальністя, або ж розчаровуютьсѐ в ній; виѐвлѐю особливу захопленість ѐк практичноя, так і теоретичноя стороноя професійної підготовки;
відбуваютьсѐ самоусвідомленнѐ особистістя майбутньої поліфункціональної
професійної
діѐльності
в
умовах
інклязивного
середовища
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загальноосвітнього навчального закладу. Добре розвинені особистісно фахові
ѐкості, що проѐвлѐятьсѐ в усвідомленні своїх дій і можливостей.
Завершальний етап (ІV–V курс) характеризуютьсѐ стійкоя
захопленістя майбутньоя діѐльністя вчителѐ початкових класів, що
забезпечуютьсѐ наѐвністя здібностей до обраної спеціальності, мотиваціюя
до оволодіннѐ знаннѐми, уміннѐми й навичками з метоя отриманнѐ
диплому; наѐвністя професійного ідеалу і сформованих переконань у
особистій значущості обраної професії.
Отже, професійна підготовка майбутнього вчителѐ початкової школи до
роботи в інклязивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу
відбуваласѐ у спеціально організованому соціокультурному освітньому
середовищі при узгодженій взаюмодії суб’юктів (викладачів педагогічних
дисциплін) та суб’юктів (студентів) діѐльності й дотримані педагогічних умов,
під впливом ѐких формуваласѐ соціально-педагогічна компетентність.
Предметом моніторингу в дослідженні виступаять високий, середній
і достатній рівні сформованості соціально-педагогічної компетентності.
Вони визначаятьсѐ рівнѐми оволодіннѐ базовими теоретичними
знаннѐми; застосуваннѐ засвоюного змісту форм, технологій та методів
соціально-педагогічної діѐльності в інклязивному навчанні; бажаннѐм
навчати дітей із особливими освітніми потребами в класі
загальноосвітнього навчального закладу; креативністя в розв’ѐзанні
соціально-педагогічних проблем молодших школѐрів, ѐкі будуть спільно
навчатисѐ в одному класі; емпатіюя, доброзичливістя; відповідальністя за
виконаннѐ поліфункціональної професійної діѐльності, мотиваціюя до
роботи в інклязивному середовищі.
Достатній
рівень
соціально-педагогічної
компетентності
майбутнього вчителѐ початкової школи, ѐкі будуть виконувати
поліфункціональну професійну діѐльність в умовах інклязивного
середовища загальноосвітнього навчального закладу, характеризуютьсѐ
уѐвленнѐм про навчаннѐ дітей із порушеннѐми у психофізичному розвитку
в масовій загальноосвітній школі, студенти вважаять, що таким дітѐм
потрібна підтримка оточуячих, а не їх навчаннѐ на дому або ж у
спеціальному навчальному закладі. У майбутнього вчителѐ початкової
школи з достатнім рівнем соціально-педагогічної компетентності виникаю
сумнів, що він зможе спільно навчати дітей із особливими освітніми
потребами і дітей з нормативним розвитком, не зовсім чітко уѐвлѐю мету
навчаннѐ таких дітей у загальноосвітній школі. Маю фрагментарні
теоретичні знаннѐ з педагогіки інклязивної освіти, про особливості
розвитку особливих дітей, методи їх навчаннѐ та вміннѐ адекватно
вибирати форми організації навчальної діѐльності з такими дітьми, на
лабораторно-практичних занѐттѐх не виникаю бажаннѐ моделявати
поліфункціональну професійну діѐльність.
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Середній
рівень
соціально-педагогічної
компетентності
характеризуютьсѐ уѐвленнѐм про навчаннѐ дітей із порушеннѐми
психофізичного розвитку у масовій загальноосвітній школі, студенти
вважаять, що таким дітѐм потрібна психолого-педагогічний супровід,
розглѐдаять можливість навчаннѐ у спеціальному класі загальноосвітньої
школи, але готові навчати таку дитину в своюму класі. Майбутній учитель
початкової школи з середнім рівнем соціально-педагогічної компетентності
переконаний, що перебуваннѐ дітей із особливими освітніми потребами в
загальноосвітній школі ю ефективноя формоя соціалізації, а навчаннѐ
розглѐдаю ѐк отриманнѐ дітьми знань, умінь та навичок на рівні початкової
освіти, необхідних длѐ соціалізації в соціумі; відчуваю відповідальність за
оволодіннѐ молодшими школѐрами нормативним обсѐгом знань. Студенти
засвоїли знаннѐ про педагогіку інклязивної освіти, методи й форми
організації спільної навчальної діѐльності у класі, але в них виникаять
труднощі при моделяванні поліфункціональної професійної діѐльності в
інклязивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу.
Високий
рівень
соціально-педагогічної
компетентності
характеризуютьсѐ чітким уѐвленнѐм про навчаннѐ дітей із порушеннѐми
психофізичного розвитку в інклязивному середовищі загальноосвітнього
навчального закладу. Майбутній учитель початкової школи з високим рівнем
соціально-педагогічної компетентності переконаний, що длѐ дітей із
особливими освітніми потребами навчаннѐ в загальноосвітній школі ю
ефективноя формоя соціалізації, а навчаннѐ розглѐдаять ѐк отриманнѐ
дітьми загальної середньої освіти, необхідної в подальшому длѐ отриманнѐ
професії. Оволодівши знаннѐми про педагогіку інклязивної освіти,
особливості спільного навчаннѐ нормативних дітей і дітей із особливими
освітніми потребами, методами й формами організації спільної навчальної
діѐльності у класі, активно відтворяю способи моделяваннѐ поліфункціональної професійної діѐльності в інклязивному класі на лабораторнопрактичних занѐттѐх, у процесі проходженнѐ педагогічної практики.
Дослідженнѐ проводилосѐ на основі програми експериментальної
роботи у три етапи. Перший етап – емпіричний, у процесі ѐкого вивчавсѐ
досвід роботи вчителів початкової школи, здійснявалосѐ спостереженнѐ за
процесом формуваннѐ у студентів професійних умінь та навичок,
вивчалисѐ механізми соціалізації особистості, захисного дитинства в
психолого-педагогічній літературі та спадщині видатних педагогів України
й зарубіжжѐ, соціально-педагогічну діѐльність ѐк навчальний предмет і вид
діѐльності вчителѐ початкових класів. За результатами дослідницької
роботи на цьому етапі розроблѐлисѐ методичні рекомендації, навчальна
програма з предмету «Соціальна педагогіка» длѐ формуваннѐ в майбутніх
учителів професійних знань, навичок та вмінь роботи з дітьми з різними
девіаціѐми; читалисѐ лекції з даної тематики в Рівненському обласному
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центрі перепідготовки та підвищеннѐ кваліфікації працівників органів
державної влади, публікувалисѐ статті.
Другий етап – теоретико-пошуковий. На цьому етапі уточнѐласѐ
проблема дослідженнѐ, розширявалосѐ коло досліджуваних педагогічних
понѐть (інклязіѐ, корекціѐ, супровід), зверталасѐ увага на професійну
підготовку майбутнього вчителѐ до соціально-педагогічної роботи,
розроблѐлисѐ тести длѐ проміжного й підсумкового контроля,
проводилисѐ пробні експериментальні дослідженнѐ. Результати
теоретико-пошукової роботи апробовувалисѐ на засіданнѐх кафедри
педагогіки початкової освіти РДГУ та кафедри соціальної роботи
Рівненського інституту ВМУРоЛ «Україна». Результати апробації були
опубліковані ѐк звітна робота у формі статей, методичних рекомендацій та
навчальних посібників з формуваннѐ в майбутніх учителів професійних
умінь, робочих навчальних програм з курсу. Уведено в навчальний процес
професійної підготовки вчителѐ початкових класів навчальну дисципліну
«Основи соціально-педагогічної діѐльності» та підготовлено до друку
навчальний посібник «Основи соціально-педагогічної діѐльності».
Третій етап – педагогічний експеримент, ѐкий базуютьсѐ на
порівнѐнні результатів експериментальної та контрольної групи, складавсѐ
з пошукового, констатувального й перетворявального (формувального)
етапів. Пошуковий етап педагогічного експерименту передбачав уточненнѐ
проблеми дослідженнѐ, визначеннѐ мети, завдань та напрѐмів
дослідженнѐ,
коригуваннѐ
організаційно-змістового
компоненту
професійної підготовки майбутнього вчителѐ початкової школи та
проектуваннѐ соціокультурного освітнього середовища, спрѐмованого на
формуваннѐ соціально-педагогічної компетентності студентів.
Констатувально-перетворявальний етап педагогічного експерименту
був спрѐмований на вивченнѐ педагогічного ѐвища в умовах традиційної
системи навчаннѐ студенів вищого навчального закладу. Він передбачав
діагностуваннѐ за визначеними й обґрунтованими критеріѐми рівнѐ
сформованості соціально-педагогічної компетентності в контрольній та
експериментальній групах на початку другого курсу. Формувальний
експеримент спрѐмовувавсѐ на досѐгненнѐ в майбутнього вчителѐ початкової
школи високого рівнѐ сформованості завдѐки спеціально створеного
соціокультурного середовища вищого навчального закладу (інтегруваннѐ
навчальних дисциплін, упровадженнѐ в педагогічний процес вищого
навчального закладу авторської методики навчаннѐ студентів навчального
змісту дисципліни «Основи інклязивної педагогіки» (проблемні лекції, лекції
з використаннѐм схем, лекції-презентації; розв’ѐзуваннѐ соціальнопедагогічних ситуацій, ділові ігри, метод «мозкового штурму», підготовка
проектів тощо), юдності педагогічних дій викладачів на всіх ступенѐх
навчаннѐ). На цьому ж етапі проводиласѐ статистична обробка даних
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констатувального і формувального етапів, систематизувалисѐ й узагальнявалисѐ результати педагогічного експерименту, оформлявалисѐ висновки.
Длѐ перевірки ефективності розробленої моделі формуваннѐ
соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителѐ початкових
класів до інклязивного навчаннѐ *4, 98+ й загальної гіпотези проблеми
дослідженнѐ, ѐка базуваласѐ на припущенні, що процес професійної
підготовки майбутнього вчителѐ початкової школи до роботи в
інклязивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу
забезпечить високий рівень сформованості соціально-педагогічної
компетентності, були підібрані діагностичні методики *3, 130+.
Програмоя педагогічного експериментальну було охоплено
411 студентів, з них в експериментальну групу (ЕГ) входило 215 студентів і
контрольну (КГ) – 196 студентів. У ЕГ занѐттѐ проводилосѐ за
експериментальноя методикоя, у КГ – за традиційноя формоя навчаннѐ.
Педагогічний експеримент базувавсѐ на порівнѐнні результатів рівнѐ
сформованості соціально-педагогічної компетентності контрольної та
експериментальної груп з метоя встановленнѐ змін, ѐкі відбулисѐ в
експериментальній групі в порівнѐнні з контрольноя.
Стратегіюя перевірки концептуальної моделі професійної підготовки
майбутнього вчителѐ початкової школи до роботи в інклязивному
середовищі загальноосвітнього навчального закладу на констатувальноформувальному етапі педагогічного експерименту передбачаласѐ перевірка
когнітивно-діѐльнісної (показники – оволодіннѐ знаннѐми, уміннѐми й
навичками, досвідом практичної діѐльності, здатність до професійної
діѐльності в інклязивному середовищі), професійної (показники – мотиваціѐ і
спрѐмованість ѐк професійно важливі ѐкості та ціннісні оріюнтації) та
особистісної (показники – здатність до емпатії, співпереживаннѐ,
доброзичливості ѐк особистісно значущих ѐкості) сфер студентів, ѐкі
визначали клячові компетенції соціально-педагогічної компетентності.
Констатувальний етап вклячив діагностуваннѐ рівнів сформованості
соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителѐ початкової
школи до роботи в інклязивному середовищі на початку другого курсу в
контрольній та експериментальній групах. Длѐ отриманнѐ результатів
використали комплекс валідних діагностичних методик і тестових завдань,
за допомогоя ѐких визначили високий, середній та достатній рівні
соціально-педагогічної
компетентності.
Результати
статистично
опрацьованих даних представлено в табл. 1.
Слід відзначити, що студентів, ѐкі розглѐдаять можливість навчаннѐ
дітей із особливими освітніми потребами в загальноосвітній школі лише
2,5 % (КГ) і 2,3 % (ЕГ); сумніваятьсѐ чи варто таких дітей навчати в
загальноосвітніх школах 22,5 % (КГ) і 20,0 % (ЕГ), категорично налаштованих
проти інклязивного навчаннѐ – 75,5 % (КГ) і 77,7 % (ЕГ).
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Таблицѐ 1
Результати рівнів сформованості компонентів соціально-педагогічної
компетентності в майбутнього вчителя початкової школи до роботи в
інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу до
експерименту
Компоненти
Рівні

Професійний
(%)
КГ
ЕГ

Когнітивнодіѐльнісний (%)
КГ
ЕГ

Високий
Середній
Достатній

75,5
18,9
5,6

10,2
39,8
50,0

73,9
21,9
4,2

9,3
31,6
59,1

Особистісний (%)
емпатійність
КГ
ЕГ
17,9
25,1
45,9
32,6
36,2
42,3

доброзичливість
КГ
ЕГ
16,8
23,3
44,4
31,6
38,8
45,1

За результатами констатувального етапу дослідженнѐ дійшли
висновку, що рівень сформованості соціально-педагогічної компетентності
майбутнього вчителѐ початкової школи до роботи в інклязивному
середовищі загальноосвітнього навчального закладу не задовольнѐю
сучасні вимоги до висококваліфікованого фахівцѐ на ринку праці.
Показники рівнів сформованості соціально-педагогічної компетентності в
контрольній та експериментальній групі майже не відрізнѐлисѐ, що
вимагаю забезпеченнѐ відповідного соціокультурного освітнього
середовища й адекватної методичної системи навчаннѐ студентів,
необхідності
підвищеннѐ
соціально-педагогічної
компетентності
викладачів вищого навчального закладу.
Педагогічний експеримент проходив за запланованоя програмоя. З
ціюя метоя здійсняваласѐ координації педагогічних дій на всіх етапах
навчаннѐ студентів, ѐка вклячила підготовку викладацького складу. Длѐ
цього із викладачами кафедр проводилисѐ методичні семінари, на ѐких
обговоряваласѐ проблема підготовки майбутнього вчителѐ початкової
школи до професійної діѐльності в інклязивному середовищі та формуваннѐ
в них соціально-педагогічної компетентності: «Соціальна-педагогічна робота
ѐк інтегрований різновид соціальної та педагогічної діѐльності», «Соціальнопедагогічна компетентність учителѐ початкових класів», «Розвиток соціальнопедагогічних цінностей у процесі підготовки вчителѐ початкових класів»,
«Педагогічна корекціѐ професійно значущих компетенцій майбутнього
вчителѐ». Видано навчальний посібник «Основи соціально-педагогічної
діѐльності» длѐ студентів і викладачів длѐ того, щоб останні могли
мотивувати студентів до соціально-педагогічної діѐльності в інклязивному
середовищі загальноосвітнього навчального закладу на лекційних та
практично-лабораторних занѐттѐх із курсів «Вступ до спеціальності» (1 курс),
«Загальні основи педагогіки» (1 курс) і «Дидактика» (2 курс). Окрім того,
проводилисѐ відкриті занѐттѐ, кафедральні доповіді, під час ѐких відбувавсѐ
обмін думками, розв’ѐзувалисѐ проблемні ситуації.
177

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)

На цьому ж етапі проводилосѐ вдосконаленнѐ змісту навчального
матеріалу дисципліни «Основи наукових досліджень» (3 курс),
коригуваннѐ змісту педагогічних практик (3 і 4 курсів) з урахуваннѐм змісту
навчального матеріалу інклязивної педагогіки та науково-дослідницької
роботи. Упродовж усього періоду педагогічного експерименту
проводилосѐ вдосконаленнѐ й корекціѐ особистісно значущих і професійно
важливих ѐкостей студентів з урахуваннѐм їх індивідуальних особливостей.
Результати контрольного зрізу рівнів сформованості соціальнопедагогічної компетентності майбутнього вчителѐ початкової школи в
інклязивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу післѐ
формувального етапу педагогічного експерименту довів підвищеннѐ їх
рівнів (див. табл. 2).
Таблицѐ 2
Результати рівнів та динаміка сформованості компонентів соціальнопедагогічної компетентності в майбутнього вчителя початкової школи до
роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального
закладу після експерименту
Компоненти Професійний
(%)
Рівні
КГ
ЕГ
∆
Високий
Середній
Достатній

77,1 81,8 +4,7
18,4 16,3 -2,1
4,5 1,9 -2,6

Когнітивнодіѐльнісний (%)
КГ

ЕГ

10,7 24,7
39,8 41,8
49,5 33,5

Особистісний (%)

∆

емпатійність
КГ
ЕГ
∆

доброзичливість
КГ
ЕГ
∆

+14
+2,0
-16,0

18,4
46,4
35,2

17,9
43,9
38,2

28,4
38,2
33,4

+10,0
-8,2
-1,8

27,4
34,8
37,8

+9,5
-9,1
-0,4

Як свідчать результати дослідженнѐ, до і післѐ проведеннѐ
експерименту в ЕГ значно збільшиласѐ кількість студентів із високим
рівнем сформованості соціально-педагогічної компетентності професійної
діѐльності (за професійним компонентом – на +7,9 %, когнітивнодіѐльнісним – на +15,4 %, особистісним: емпатійність – +3,3 %,
доброзичливість – +4,1 %), з середнім рівнем (за професійним
компонентом – на –5,6 %, когнітивно-діѐльнісним – на +10,2 %,
особистісним: емпатійність – +5,6 %, доброзичливість – +3,2 %) і
зменшиласѐ кількість студентів з достатнім рівнем (за професійним
компонентом – на –2,3%, когнітивно-діѐльнісним – на –25,6 %,
особистісним: емпатійність – –8,9 %, доброзичливість – –7,3 %).
Отримана
різницѐ сформованості компонентів соціальнопедагогічної компетентності студентів експериментальної групи до і післѐ
формувального етапу засвідчив, що кількість студентів із достатнім рівнем
зменшиласѐ з 59,1 % до 33,5 % (–25,6); водночас зросла кількість студентів
із середнім і високим рівнем (з 31,6 % до 41,8 % (+10,2) та з 9,3 % до 24,7 %
(+15,4) рівнѐми.
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Формувальний експеримент показав, що студентів, ѐкі би бажали
навчати дітей із особливими освітніми потребами у своюму класі
збільшилосѐ на 16,8 % (з 2,3 % до 19,1 %); студентів, ѐкі ще сумніваятьсѐ,
що зможуть навчати таких дітей у своюму класі – 16,7 % (20,0 % до 36,7 %)
та студентів, переконаних у тому, що діти з особливими освітніми
потребами повинні навчатисѐ у спеціальних школах або спеціальних
класах загальноосвітнього навчального закладу, залишилосѐ ще 44,2 % від
усіх студентів експериментальної групи.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз
отриманих експериментальних даних засвідчую, що експериментальна
методика професійної підготовки майбутнього вчителѐ початкової школи
до роботи в інклязивному середовищі загальноосвітнього навчального
закладу позитивно вплинула на розвиток соціально-педагогічної
компетентності студентів.
Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів проблеми
професійної підготовки майбутнього вчителѐ початкової школи до роботи в
інклязивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу,
необхідно зосередити увагу на розвиткові соціально-педагогічної
компетентності впродовж 3 і 4 курсів та в процесі педагогічної практики.
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РЕЗЮМЕ
Шевцив Зоя. Экспериментальнаѐ проверка концептуальной модели
профессиональной подготовки будущего учителѐ начальной школы к работе в
инклязивной среде общеобразовательного учебного заведениѐ.
Проанализированы
результаты
экспериментальной
проверки
эффективности формированиѐ социально-педагогической компетентности
будущего учителѐ начальной школы к работе в инклязивной среде
общеобразовательного учебного заведениѐ в процессе профессиональной
подготовки в высшем учебном педагогическом заведении. Обосновано, что
внедрение модели формированиѐ социально-педагогической компетентности
положительно влиѐет на динамику развитиѐ ее составлѐящих компетенций:
когнитивной, деѐтельностной и личностно профессиональной. Доказано, что
профессиональнаѐ подготовка будущего учителѐ начальной школы к работе в
инклязивной среде обеспечит эффективный процесс формированиѐ социальнопедагогической компетентности при условии внедрениѐ разработанной модели и
действенности педагогических условий.
Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка к работе в инклязивной
среде, социально-педагогическаѐ компетентность будущего учителѐ начальной
школы, уровни сформированности.

SUMMARY
Shevtsiv Zoia. Experimental verification of the conceptual models of professional
training of primary school teachers for work in inclusive environment of comprehensive
education institution.
In the article the results of the experimental verification of the effectiveness of sociopedagogical competence of the future primary school teachers for work in an inclusive
environment of an education institution in the process of training in higher education
pedagogical institutions are analyzed. The article proves that implementation model of sociopedagogical competence has a positive effect on the dynamics of its components of
competences: cognitive, activity, professional personality-based. The article also proves that
training of the future elementary school teachers for work in inclusive environments provides
effective process of forming social-pedagogical competence on the condition of the
implementation of the developed model and effectiveness of pedagogical conditions.
The stages of training of the future teachers of elementary school for work in an
inclusive environment of an education institution are disclosed. The importance of sociopedagogical skills for the future careers of the future elementary school teacher in an
inclusive environment of an educational institution is analyzed. The criteria and levels of
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socio-pedagogical competence of students of higher education: high, medium, sufficient are
defined. Criteria of formation of social-pedagogical competencies define professional,
personal and cognitive-activity components.
The results of pedagogical experiment are generalized. It is proved that in the
experimental group the percentage of students with high levels of formation of sociopedagogical competence had increased. The number of students with sufficient formation of
social-pedagogical competence had decreased. This demonstrates the effectiveness of the
model of socio-pedagogical competence of students in professional training in higher
education institutions.
Conceptual model of the future elementary school teacher’s training explains the
process of socio-pedagogical competence of students based on the environmental approach.
The author sees the future of this research in determination of the level of formation
of students’ reflection during their professional training.
Key words: training for work in an inclusive environment, socio-pedagogical
competence of the future teachers of primary school, levels of development.
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GENESIS OF GIFTED EDUCATION IN UKRAINE
Ґенеза освіти обдарованих в Україні
У статті висвітлено ґенезу освіти обдарованих в Україні протѐгом ХХ – на
початку ХХІ ст. Виокремлено етапи розвитку освіти обдарованих в Україні, зокрема:
1) 20–40 рр. ХХ ст. – створеннѐ системи позашкільної освіти длѐ обдарованих
школѐрів; 2) 50–60-ті рр. ХХ ст. – диференціаціѐ освітніх послуг длѐ обдарованих
школѐрів; 3) 70–80-ті рр. ХХ ст. – індивідуалізаціѐ освітніх послуг длѐ обдарованих
школѐрів; 4) 90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст. – розбудова системи освіти
обдарованих у незалежній Україні; 5) 10-ті рр. ХХІ ст. – дотепер – модернізаціѐ
системи освіти обдарованих школѐрів.
Ключові слова: обдаровані школѐрі, освіта обдарованих, ґенеза освіти
обдарованих, Україна.

Introduction. Gifted children and youth as the future national elite should
receive special attention and support at schools and out-of-school education
institutions. In Ukraine the importance of this problem is recognized both at the
state and institutional level of education system functioning. Today the necessity
of innovations implementation is actively discussed and some educational
theorists and practitioners forget about unique Ukrainian traditions of gifted
services provision. That is why we consider it important to implement innovations
in gifted education creatively, taking into account positive experience of the
previous periods of Ukrainian education development.
Analysis of relevant research. Gifted education in Ukraine and foreign
countries have become the issue of special interest of such native researchers
as V. Alfimov, O. Antonova, I. Babenko, O. Bevz, O. Bocharova, A. Chichiuk,
L. Chukhno, M. Drobotenko, M. Halchenko, Yu. Hotsuliak, M. Kabanets,
I. Kholod, Ya. Kulchytska, M. Milenina, A. Sahalakova, A. Sbruieva, M. Sbruiev,
V. Stryzhalkovska, P. Tadeiev, N. Telychko, V. Volyk and others.
The aim of the article is to reveal the genesis of gifted education in
Ukraine in the XX – at the beginning of the XXI century.
Research methods. In the article the following methods are used:
general research methods – analysis, synthesis, comparison, classification and
generalization, which are necessary for studying the works of native scientists,
official and normative documents; terminological analysis which helped reveal
the essence of investigated pedagogical phenomena by detection and
clarification of fundamental concepts; historical and chronological, which
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enabled to explore in a historical perspective the theoretical and practical
approaches to gifted education in Ukraine.
Results and their discussion. It should be noted, that gifted children and
youth have always gained the attention of Ukrainian society, but,
unfortunately, not always their outstanding abilities were addressed properly.
However, even in the times of Kievan Rus in the monastery schools and
princely courts teaching students choral singing became traditional. First
schools-gymnasiums of the XVI–XVII centuries gave the opportunity to reveal
the potential not only of intellectually and academically, but also of musically
and artistically gifted students, as the latter had the opportunity to study
mathematics, astronomy, languages, music, singing and drawing.
Taking into account the fact that the first institutionalized attempts to
provide educational services to gifted children and youth were implemented in
Ukraine in the 20–40-ies of the XX century, we consider it appropriate to
highlight genesis of gifted education in Ukraine, since the 20-ies of the XX
century, because it was the time of radical changes in political and territorial
structure of our country, in particular formation of the Ukrainian SSR and its
entrance into the Soviet Union. We have outlined the following stages: 1) 20–
40-ies of the XX century – creation of non-formal education system for gifted
students; 2) 50–60-ies of the XX century – differentiation of educational
services for gifted students; 3) 70–80-ies of the XX century – individualization of
educational services for gifted students; 4) 90-ies of the XX century – the
beginning of XXI century – development of the system of gifted education in
independent Ukraine; 5) 10-th of the XXI century – till nowadays –
modernization of the education system for gifted students. It should be
emphasized that in the development of this periodization we were guided by
both external (political, socio-economic and cultural changes in the life of
Ukrainian society) and internal criteria (essential changes in gifted education).
Highlighting the first stage (20–40-ies of the XX century) of gifted
education development in Ukraine, we consider it appropriate to note that its
theoretic basis had become the achievements of scientists-psychologists that
relied on the traditions of psychological science of the late XIX – early XX
century. However, creation of the new state provided for the revision of the
methodological foundations and ways of development of psychological science
in line with the new Soviet psychology. The need for a revision of the leading
pre-revolutionary psychological discoveries of science and their combination
with the theory of Marxism led to the emergence of a number of schools,
whose views were radically different. Among a number of problems that
attracted attention of the scientists-psychologists, who continued the tradition
of pre-revolutionary psychological science, and the latter-day psychologistsMarxists, the development of talent had become the subject of increased
interest of P. Blonskyi, V. Ekzempliarskyi, L. Vyhotskyi and others.
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Exploring the issue of giftedness, L. Vyhotskyi expressed the idea that
talent, so as the character, is not a static, but a dynamic formation, the
development of which is contradictory. This understanding of giftedness allows
considering it, as well as defectiveness as two different consequences of the
process of compensation – as plus- and minus-giftedness. The researcher put
forward new at that time idea that giftedness was not a homogeneous
individual, but a complex entity consisting of a number of features and
elements that were in complex structure and had complex relationships.
Analyzing the relations between giftedness and cultural development of the
child, L. Vyhotskyi argued that, on the one hand, cultural development had a
tendency to leveling of individual bursts of natural talent, and on the other – to
increase the scale and expansion of dissociation of various degrees of
giftedness. In other words, the dispersion of giftedness of animals and children
was greater than adult, civilized people, but at the same time culture, affecting
endowments, increased the dissociation of the extremes (retarded children, for
example, could not even learn to write and count, and talented reach the
heights in science and expand its horizons) [10].
It should be emphasized that the distinctive feature of this stage of gifted
education development was formation of a network of extracurricular
educational establishments of different directions, including houses of
pioneers, in the frames of which worked the following sections (technology;
naturalistic, physical education and sports; art education; local history and
tourist work) [6], child development centers, scientific societies.
The most common out-of-school institutions for children were:
kindergartens, playgrounds, libraries, museums, clubs, reading rooms, summer
colonies, drama societies, theatres, and evening schools of political education. The
most numerous were children’s homes, that were divided into: closed and open
(homes for teenagers, youth and unemployed, children’s collectors, reading
rooms, etc.); national (Ukrainian, Russian, Jewish, Polish) and international [11].
In terms of industrialization, characteristic feature of this stage became
increasing attention to technical literacy. In particular, the necessity to resolve
the contradiction between the need for the development of new industries in
the early 20-ies of the XXth century and shortage of technical personnel of the
required direction had led to changes in the state educational policy of the
time, provided, above all, the establishment of technical societies, which were
to carry out labor training of pupils, which consisted in the acquisition of
theoretical knowledge and practical skills. The embodiment of the principle of
Polytechnic education in extra-curricular activities, according to A.
Bieloshytskyi, reflected in the creation of the public profile out-of-school
institutions – children’s technical stations [2].
In addition to technically gifted, creatively and artistically gifted students
could demonstrate their high abilities under conditions of out-of-school institutions
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and groups. Wide popularity gained circles and clubs of young journalists, which
gave students the opportunity to show their ability to publicize [4].
Work with intellectually gifted youth was carried out in scientific circles.
It should be noted that organization of scientific groups of the out-of-school
education institutions, a network of which was formed during the researched
stage, had become a prerequisite for the creation of the Minor Academy of
Sciences of Ukraine (MAS), which in modern conditions is a unique form of
pedagogical support of gifted children and youth of school age.
So, the first stage of gifted education development in Ukraine was
marked by radical socio-political and socio-economic changes that had
determined vector of that development. Characteristic features of this stage
can be considered: intensification of research in the field of psychology of
giftedness; formation of a network of extracurricular educational
establishments of different directions; polytechnization of the system of adult
education, which gave the opportunity to reveal creative potential of
technically gifted students (20–30-ies of the XX century); restoring the system
of school education in the postwar years.
Revealing the second stage of gifted education development in Ukraine –
differentiation of educational services for gifted students (50–60-ies of the XX
century), we consider it appropriate to emphasize that the dramatic changes in
the content and structure of general secondary, vocational and higher education
occurred with the adoption by the Supreme Council of the USSR in December
1958 of the Law “On strengthening of communication of school with life and
further development of the public education system in the USSR” that marked the
beginning of a number of structural reforms in the country [8]. The main purpose
of the Law was the unity of mental and physical labor, which should greatly
accelerate the development of all the aspects of not only material production, but
also of spiritual activity of the working masses, which opened up unlimited scope
for the full development of the personality [8]. The main innovations provided by
the law in the field of secondary education were: introduction in the Soviet Union,
instead of compulsory seven-year compulsory eight-year education; defining the
types of education institutions providing complete secondary education: a)
schools for working and rural youth; b) secondary general education labor
polytechnic schools with production training; c) technical and other special
schools; expanding the network of boarding schools and extended-day groups,
etc. [8]. It should be noted that the corresponding Law was also adopted by
Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR on 17 April 1959.
The possibility of better realizing the potential of intellectually and
academically gifted students appeared in the late 60-ies of the XXth century
with the introduction into educational process of secondary schools
extracurricular activities. Although the first attempts of the optional study of
separate subjects at students’ choice were made in the schools after the
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publication of the Law “On strengthening of communication of school with life
and further development of the public education system in the USSR”, this type
of the educational process organization began to develop after the Decision of
the CPSU Central Committee and USSR Council of Ministers dated 10
November 1966 “On measures for further improvement of secondary school”,
which proclaimed that “in order to deepen the knowledge of Physics and
Mathematics, Sciences and Humanities, as well as develop versatile interests
and abilities of students elective classes for students should be carried out in
schools, starting with grade VII [1].
If development of intellectually, academically and technically gifted
students was carried out in the framework of secondary schools, revealing
potential of children and youth with other types of giftedness became the task
of the system of out-of-school education, in which, by the way, could improve
their skills either intellectually and academically or technically gifted students.
Concluding on this stage, we’d like to note that its beginning was marked
by the need to restore and improve further the system of public education that
is why education of gifted students was not a priority of educational policy of
the time. However, in the late 50-ies – early 60-ies of the XX century appeared
the opportunity to reveal the potential of gifted students in the framework of
general secondary and out-of-school education.
The third stage of gifted education development (70–80-ies of the XX
century) – individualization of educational services for gifted students – was
marked by the introduction of individual approach in education, a prerequisite
of which was the Directive of the XXIV Congress of the CPSU in which the need
to improve further training and Communist education of students and their
preparation for life was declared. One of the most important conditions for
successful solution of the defined problem was identified a systematic study of
age and individual peculiarities of students, as had been mentioned in the
decision of the Collegium of the Ministry of education of the USSR “On the
determination of individual characteristics of students” from 19.04.1971.
According to this document, school principals and teachers had to pay
attention to the need of significant improvement of the state of the study of
the students’ individual peculiarities, their aptitudes, abilities, interests and
wide use of the results of this study in the educational process. The decision
also intended introduction, since 1971/72, of mandatory preparation for the
end of the academic year of the pedagogical characteristics to students in all
classes in which, in addition to the objective data on the student, should be
reflected the level of general development, abilities, aptitudes, interests, and
professional orientation, attitude to learning, socially useful work, execution of
public orders, students’ behaviour [7].
During the specified period new institutions that provided educational
services to gifted children, including special schools for exceptionally gifted
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children as well as schools and classes with in-depth theoretical and practical
study of individual subjects, were created on the basis of “Regulations on schools
and classes with in-depth theoretical and practical study of separate subjects”
from 05.05.1974, approved by the Minister of education of the Ukrainian SSR.
These schools should provide in-depth mastery of the students knowledge and
skills in major academic disciplines, employment and training, development of
creative abilities, depending on their interests and inclinations [5].
In addition to new types of education institutions which provided
intellectually and academically gifted students with the opportunity to develop
their abilities, educational services for this category of students continued to be
offered through the elective courses, schools of young mathematicians and
physicists at the universities, offices of MAS and other out-of-school institutions.
In particular, during the 70–80ies continued to be created on the
example of MAS “Seeker” models of work organization with intellectually gifted
students in a number of regional centers of Ukraine (Kyiv, Lviv, Odessa,
Vinnitsa, Rovno, Kharkov, Donetsk, Dnepropetrovsk).
So, we can state that the defining characteristics of this stage are:
increased attention of authorities to the provision of educational services for
gifted students based on their individual abilities, interests and aptitudes;
creating new types of education institutions and opening of specialized schools
and classes for gifted children and youth; expansion of the network of
extracurricular educational establishments of different directions.
Together with the independence of Ukraine began a new, fourth stage of
gifted education development (90-ies of the XX century – beginning of the XXI
century) that marked the change of ideological orientations and political
structure of the country.
Since the early 90-ies of the XXth century the provision of special
educational services for gifted students had been carried out at specialized
schools, gymnasiums, lyceums, collegiums, as well as at different types of
education institutions and associations.
Agreeing with O. Bocharova’s statement we’d like to note that
innovation of this period was creation of schools at higher education
institutions. The first institution of such a type was the Lyceum at Donetsk
national university which was the first Ukrainian-language Lyceum in Eastern
Ukraine [3]. We’d like to note in this context that from 1999 to 2007 at Sumy
state pedagogical university named after A. S. Makarenko also functioned
multidisciplinary Lyceum for gifted students.
In addition to these types of education institutions for preparing the
most gifted children to study at higher school were also established general
educational specialized sanatorium boarding institutions in all regions of
Ukraine. In the context of our study, taking into account the centralized nature
of education management, which does not imply significant differences in the
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functioning of state education institutions, we consider it expedient to dwell on
the activities of CESRC “Sumy regional gymnasium-boarding school for talented
and gifted children”, created in 2005 [13]. The main task of CESRC “Sumy
regional gymnasium-boarding school for talented and gifted children” is search,
selection, support and assistance in developing abilities of each child, especially
from rural areas. On 01.09.2015 12 profile 8–11 grades enrolled 256 students
from 18 cities and districts of the region in the following areas: physicalmathematical, chemical-biological, historical, and Ukrainian philology [9].
At the fourth stage regulatory support of gifted and talented students
was carried out in the frames of Presidential programs. Thus, the most active
work with gifted school children and youth had been started with the adoption
of the presidential decrees “On additional measures for state support of gifted
youth” and “About the program of work with talented youth for 2001–2005”.
The Program was aimed at creation of favorable conditions for the creative
potential development, the search of support and stimulation of the
intellectually and creatively gifted children and youth, self-creative personality
in modern society [12]. The program of work with talented youth, carried out
during 2001–2005, can be divided into three parts: 1) scientific and
methodological support, 2) identification and training of talented youth;
3) social protection of this category.
So, summing up the consideration of the fourth stage of gifted education
development, we can state that despite considerable advances in providing gifted
students with educational services, a number of unresolved issues remained, in
particular: insufficient regulatory and legal support of the process of educational
services provision and socio-pedagogical support of gifted students, as declared in
the analyzed state documents, the provisions have remained slogans on paper;
inefficiency of the system of gifted and talented children and youth identification;
pedagogical support in the schools is available only for intellectually and
academically gifted students, while students who have outstanding abilities and
talents in other areas, don’t find this support within the school and must attend
out-of-school education institutions. Besides, taking into account reducing the
number of state primary schools and increase in the number of private where
tuition fees are too high for low-income families and families with many children,
not all gifted and talented students have the opportunity to reveal their potential
and develop skills.
Turning to the modern stage of gifted education development (10-ies of
the XXI century – till nowadays) – modernization of the system of gifted
education, we should note that despite radical changes in the presidential
policy in different socio-economic spheres and structural reforms in the
education system at different levels of its functioning, crucial decisions on
gifted education have not been taken yet.
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A significant role in the development of MAS played the decree of the
President of Ukraine № 927/2010 dated 30.09.2010 “On measures on
development of the system of identification and support of gifted and talented
children and youth”, which intensified the process of forming a network of
regional academies of sciences for young students. The decree also granted
Ukrainian state center the National status “Minor Academy of Sciences of
Ukraine”.
Today, the national center “Minor Academy of Sciences of Ukraine” is the
institution which performs state functions for the search, development and
support of gifted and talented students. Annually, the NC “Minor Academy of
Sciences of Ukraine" helds about 30 events of all-Ukrainian scientificmethodological direction and more than 40 events for gifted students. It
introduces new educational projects, including international. Each year a growing
number of children are involved in research activities of MAS, in 2014 – more than
250 thousand talented students from across the country.
Important role in supporting young talents is played by the Institute of a
gifted child, established by the Ministry of education and science of Ukraine in
accordance with the decision of the Presidium of the Academy of pedagogical
Sciences of Ukraine. Perspective directions of work of the Institute are
developing conceptual foundations and formation of state policy in the sphere
of youth support. It should be emphasized that Institute of a gifted child has a
website describing its work. A newly established Institute at this stage takes an
active part in the implementation of the above mentioned governmental
programs, expanding academic cooperation with institutions of higher
education, carries out scientific-methodological conferences, liaises with
schools, out-of-school institutions, public organizations, invites famous
teachers and psychologists for conducting seminars and master-classes.
Among the main competitive forms of young researchers should be
noted widely spread in Europe international mathematical competition
“Kangaroo” and all-Ukrainian student competitions in Physics “Lion” and
Sciences “Kolosok”.
So, the present stage of gifted education development in Ukraine still
continues and it’s too early to make conclusions about the main achievements
of this period. The characteristic features of the modern stage are:
development of international cooperation in the sphere of gifted education;
implementation of innovations in this sphere, in particular STEM-education;
creation of national agencies on gifted education.
Conclusions. Having studied the genesis of gifted education in Ukraine
allowed coming to the conclusion that our country has unique achievements in
this sphere, namely: the developed system of out-of-school education which
helps reveal the potential of students with different types of giftedness; activity
and achievements of Minor Academy of Sciences of Ukraine, etc. At the same
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time the system of educational services provision at Ukrainian general
secondary schools is imperfect and biased. In this context important is the
study of foreign experience and implementation of its positive conceptual ideas
in practice of the native schools. It can be a perspective for further research.
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РЕЗЮМЕ
Бойченко Марина. Генезис образованиѐ одарённых в Украине.
В статье освещен генезис образованиѐ одарённых в Украине в течение ХХ –
начала XXI века. Выделены этапы развитиѐ образованиѐ одарённых в Украине, в
частности: 1) 20–40 гг. ХХ ст. – создание системы внешкольного образованиѐ длѐ
одарённых школьников; 2) 50–60-е гг. ХХ ст. – дифференциациѐ образовательных услуг
длѐ одаренных школьников; 3) 70–80-е гг. ХХ ст. – индивидуализациѐ образовательных
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услуг длѐ одаренных школьников; 4) 90-е гг. ХХ ст. – начало XXI века – развитие системы
образованиѐ одарённых в независимой Украине; 5) 10-е гг. ХХІ ст. – до сих пор –
модернизациѐ системы образованиѐ одарённых школьников.
Ключевые слова: одарённые школьники, образование одарённых, генезис
образованиѐ одарённых, Украина.

SUMMARY
Boichenko Maryna. Genesis of gifted education in Ukraine.
The aim of the article is to reveal the genesis of gifted education in Ukraine in the XX –
at the beginning of the XXI century.
Research methods. In the article the following methods are used: general research
methods – analysis, synthesis, comparison, classification and generalization; terminological
analysis; historical and chronological, which enabled to explore in a historical perspective the
theoretical and practical approaches to gifted education provision in Ukraine.
Results and their discussion. The stages of gifted education development in Ukraine
have been outlined: 1) 20–40-ies of the XX century – creation of non-formal education system
for gifted students; 2) 50–60-ies of the XX century – differentiation of educational services for
gifted students; 3) 70–80-ies of the XX century – individualization of educational services for
gifted students; 4) 90-ies of the XX century – the beginning of XXI century – development of
the system of gifted education in independent Ukraine; 5) 10-th of the XXI century – till
nowadays – modernization of the education system for gifted students. It should be
emphasized that in the development of the proposed periodization the author was guided by
both external (political, socio-economic and cultural changes in the life of Ukrainian society)
and internal criteria (essential changes in gifted education).
Conclusions. Having studied the genesis of gifted education in Ukraine allowed
coming to the conclusion that our country has unique achievements in this sphere, namely:
the developed system of out-of-school education which helps reveal the potential of students
with different types of giftedness; activity and achievements of Minor Academy of Sciences of
Ukraine, etc. At the same time the system of educational services provision at Ukrainian
general secondary schools is imperfect and biased. In this context important is the study of
foreign experience and implementation of its positive conceptual ideas in practice of the
native schools. It can be a perspective for further research.
Key words: gifted school children, gifted education, genesis of gifted education,
Ukraine.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ СОЛЬФЕДЖІО І ТЕОРІЇ МУЗИКИ В УКРАЇНІ:
ОГЛЯД INTERNET-ДЖЕРЕЛ
У статті проаналізовано стан розвитку дистанційного навчаннѐ сольфеджіо
і теорії музики в Україні. Установлено невідповідність електронної інфраструктури
сайтів українських музичних навчальних закладів вимогам дистанційного навчаннѐ,
що ю одніюя з причин розвитку відкритих онлайн-курсів, відео-уроків, відео-шкіл. Їх
цільовоя аудиторіюя ю музиканти-початківці. Відеозаписи зроблені з урахуваннѐм
психологічних особливостей навчаннѐ лядей різного віку та рівнѐ підготовки, що
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відповідаю меті дистанційного навчаннѐ ѐк складової «освіти протѐгом життѐ».
Надані рекомендації щодо можливих шлѐхів ефективного розвитку дистанційного
музичного навчаннѐ в Україні.
Ключові слова: дистанційне навчаннѐ, теоріѐ музики, сольфеджіо, відеошкола, веб-ресурс.

Постановка проблеми. Активний розвиток інформаційних технологій
у ХХІ сторіччі спричинив необхідність модернізації всіх ланок системи
освіти України. Одним із пріоритетних напрѐмів модернізації визнане
дистанційне навчаннѐ, що відображено в Законі України «Про національну
програму інформатизації» (1998 р.), Концепції розвитку дистанційної освіти
в Україні (2000 р.), Положенні про дистанційне навчаннѐ (2013 р.). З ціюя
метоя були створені Українська Система Дистанційного Навчаннѐ – UDL
System та Український центр дистанційної освіти (УЦДО), центри й
лабораторії на базі вищих навчальних закладів.
Дистанційне навчаннѐ ѐк один із засобів професійної музичної
підготовки на сьогоднішній день залишаютьсѐ недостатньо розвиненим з
двох причин: невідповідності традиційним методикам викладаннѐ
музичних дисциплін, основоя ѐких ю безпосередній контакт викладача і
учнѐ, і, ѐк наслідок, — складності виходу за межі багаторічного досвіду в
напрѐмку застосуваннѐ інформаційних технологій. Вакуум у цій сфері
активно долаютьсѐ різноманітними онлайн-курсами, відео-уроками, відеошколами, розміщеними на відкритих персональних веб-ресурсах
(каналах), на відміну від закритих, або таких, що вимагаять реюстрації,
персональних веб-ресурсів викладачів на офіційних сайтах навчальних
закладів. Авторами таких відео-уроків ю професійні музиканти,
музикознавці, молоді викладачі, студенти музичних навчальних закладів.
Аналіз актуальних досліджень. Проблематика дистанційного навчаннѐ
ю достатньо дослідженоя вітчизнѐними й зарубіжними науковцѐми. Зокрема,
теоретичні основи дистанційного навчаннѐ розроблені В. Биковим,
О. Довгѐлло, Ю. Дорошенко, М. Жалдаком. У роботах Г. Атанова, Р. Гуревича,
П. Дмитренко, В. Дѐтлова, Г. Козлакової, К. Корсак, В. Олійника, Ю. Пасічника,
Е. Скибицького, О. Собаювої, П. Стефаненко, П. Таланчука, М. Танась,
В. Шейко, Р. Паллоффа, К. Прет, Х. Шіа-Шульца, Дж. Фогері висвітлені
організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти та перспективи
дистанційного навчаннѐ у вищих навчальних закладах України й за
кордоном. Питаннѐ створеннѐ дистанційного курсу та використаннѐ
мультимедіа при викладанні різних дисциплін розроблені П. Асоѐнц,
Г. Баллом,
М. Бухаркіноя,
О. Гон,
В. Дейнекоя,
В. Кухаренком,
Є. Парфьоновим,
Є. Полат,
В. Редько,
О. Рибалко,
В. Свиридяк,
П. Сердяковим, Н. Сиротинко, О. Сорокоя, Г. Чекаль та ін.
Можливостѐм, ѐкі надаю використаннѐ Інтернету ѐк джерела
різноманітної музичної інформації (музики у форматі mp3, відео-записів
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виконаннѐ творів різними музикантами, біографій діѐчів музичного
мистецтва, історичних і довідкових відомостей тощо) присвѐчені праці
В. Штепи та Т. Цареградської. С. Завириліна висвітляю питаннѐ
використаннѐ комп’ятера при вивченні композиції й аранжуваннѐ.
Створення навчальних комп’ятерних програм длѐ викладаннѐ різних
музично-теоретичних предметів присвѐчені роботи Н. Белѐвіної,
І. Красильнікова, Н. Глаголевої. Науковцѐми окреслене коло технічних,
психологічних, правових, методичних проблем дистанційного онлайнвикладаннѐ музичних дисциплін *8+. Незважаячи на їх наѐвність,
дистанційна музична освіта продовжую активно розвиватись.
Метою статті ю аналіз поширених в Україні Internet-джерел (освітніх
ресурсів, онлайн-курсів, відео-уроків, відео-шкіл) з сольфеджіо та теорії
музики щодо їх відповідності завданнѐм дистанційного навчаннѐ,
можливості використаннѐ в навчальному процесі при викладанні музичнотеоретичних дисциплін у музичних навчальних закладах України різних
рівнів. Ми свідомо обмежили свій пошук Internet-джерелами українськоя
та російськоя мовами, ѐк найбільш поширеними в Україні.
Методи дослідження. У процесі дослідженнѐ ми використовували
такі емпіричні методи: виміряваннѐ (тривалості відео-фрагментів, кількості
переглѐдів); порівнѐннѐ (способів викладеннѐ інформації із традиційноя
методикоя вивченнѐ дисциплін; стилів мовленнѐ; тривалості відеофрагментів; опори на певний музичний інструмент під час поѐснень);
описаннѐ (наѐвності-відсутності автора в кадрі, наочності поданнѐ
матеріалу).
Нами були також використані експериментально-теоретичні методи:
гіпотетичний (щодо кількості переглѐдів ѐк показника ѐкості, цікавої
манери поданнѐ, доступності викладеннѐ матеріалу, а також щодо
залежності тривалості відео-фрагментів від меж активного сприйманнѐ);
аналіз (офіційних веб-сайтів музичних навчальних закладів України різних
рівнів щодо наѐвності та форм представленнѐ дистанційного навчаннѐ;
матеріалів мережі Internet; статистики переглѐдів відео-фрагментів);
індуктивний (узагальненнѐ отриманих результатів щодо можливості
використаннѐ проаналізованих Internet-джерел у викладанні музичнотеоретичних дисциплін).
Виклад основного матеріалу. Визначеннѐ дистанційного навчаннѐ,
ѐкі існуять у науковій літературі, можуть бути згруповані за двома
підходами: освітѐнським та технічним. За першим із них дистанційне
навчаннѐ може бути визначене ѐк «індивідуалізований процес набуттѐ
знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діѐльності лядини, ѐкий
відбуваютьсѐ за опосередкованої взаюмодії віддалених один від одного
учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, ѐке
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функціоную на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційнокомунікаційних технологій» [15].
Метоя дистанційного навчаннѐ ю «наданнѐ освітніх послуг шлѐхом
застосуваннѐ в навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнѐми відповідно
до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадѐн до
вступу в навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищеннѐ
кваліфікації працівників» [15].
Згідно з Положеннѐм про дистанційне навчаннѐ, воно «може
здійсняватисѐ в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних
закладах, закладах післѐдипломної освіти або структурних підрозділах вищих
навчальних закладів, наукових і освітньо-наукових установ, що здійсняять
післѐдипломну освіту» *15+. У закладах освіти дистанційне навчаннѐ
поюднуютьсѐ з іншими формами, утворяячи так зване змішане навчаннѐ.
Набуттѐ освіти (у тому числі за дистанційноя формоя) в навчальному закладі
передбачаю отриманнѐ документу, ѐкий підтверджую кваліфікація.
Положеннѐм про дистанційне навчаннѐ передбачено створеннѐ
власних освітніх просторів у кожному навчальному закладі із розміщеннѐм
на них навчально-методичних комплексів дисциплін у виглѐді електронних
інтерактивних веб-ресурсів з можливістя зворотного зв’ѐзку від студента
(учнѐ) та моніторингу його навчальної діѐльності.
Аналіз офіційних веб-сайтів музичних навчальних закладів України
(музичних шкіл, училищ, коледжів культури і мистецтв, консерваторій,
музичних відділень інститутів мистецтв) свідчить про те, що в жодному з
них не представлене дистанційне навчаннѐ. Викляченнѐ становлѐть вищі
навчальні заклади, у ѐких відбуваютьсѐ підготовка вчителів музичного
мистецтва (передусім, факультет мистецтв Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова та кафедра музичного мистецтва
Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського). Ці
ресурси доступні лише студентам відповідних спеціальностей даних
навчальних закладів.
Сучасні підлітки й молодь у повсѐкденному житті інтенсивно
користуятьсѐ новими технологіѐми, у тому числі і з навчальноя метоя. На
нашу
думку,
установлена
вище
невідповідність
електронної
інфраструктури сайтів музичних навчальних закладів України практикам
використаннѐ Internet сучасної молоді унеможливляю дистанційний
навчальний процес на їхній платформі. Це ю одніюя з причин його
перенесеннѐ на відкриті веб-ресурси.
З іншого, технічного боку, дистанційне навчаннѐ може бути
визначене ѐк «сукупність сучасних технологій, що забезпечуять доставку
інформації в інтерактивному режимі за допомогоя використаннѐ
інформаційно-комунікаційних технологій від тих, хто навчаю (викладачів,
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визначних постатей у певних галузѐх науки, політиків), до тих, хто
навчаютьсѐ (студентів, слухачів)» *3+.
Такий підхід передбачаю можливість навчаннѐ не тільки длѐ
студентів (учнів) певного закладу, а длѐ всіх бажаячих і призводить до
виникненнѐ масових відкритих онлайн-курсів – інтернет-курсів з
інтерактивноя участя й відкритим доступом. Вони надаять традиційні
матеріали навчального курсу (відео, тексти лекцій, завданнѐ, тести) та
можливість інтерактивного спілкуваннѐ користувачів. Подібні сайти
розраховані на слухачів різних рівнів підготовки.
На сьогоднішній день в Україні працяю платформа масових відкритих
онлайн-курсів Prometheus. Вона безкоштовно надаю онлайн доступ до
курсів університетського рівнѐ всім бажаячим, а також надаю можливість
публікувати й розповсяджувати такі курси провідним викладачам,
університетам та компаніѐм. Мистецький напрѐм у Prometheus
представлений культурологіюя. Передбачаютьсѐ, що користувачі, ѐкі
успішно склали всі проміжні та фінальні завданнѐ, отримуять сертифікат
про завершеннѐ курсу за підписом викладача *16]. Однак правовий статус
такого сертифіката на сьогоднішній день в Україні ю невизначеним.
Музично-теоретичні дисципліни ю невід’юмноя складовоя
формуваннѐ музичного професіоналізму. Сольфеджіо та музична грамота
вивчаютьсѐ у школах естетичного вихованнѐ ѐк один навчальний предмет.
Надалі, під час здобуттѐ середньої спеціальної та вищої музичної освіти, ці
дисципліни розшаровуятьсѐ: опануваннѐ елементарної теорії музики,
гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів супроводжуютьсѐ слуховим
закріпленнѐм отриманих навичок. Відповідно, кореляятьсѐ завданнѐ
сольфеджіо. На першому етапі – розвиток музичного слуху та формуваннѐ
музичної грамотності. Надалі – слухове та інтонаційне опануваннѐ
елементів музичного мовленнѐ (що становлѐть предмет вивченнѐ теорії
музики), фонізму акордів та акордових послідовностей (що ю предметом
теорії музики і гармонії), підголоскової, контрастної, імітаційної поліфонії, а
також формуваннѐ вміннѐ визначати жанр та головні смислові структури
письмової й усної музичної мови (складові аналізу музичних творів).
Основним методом навчаннѐ і вихованнѐ, згідно з Програмоя з
сольфеджіо длѐ шкіл естетичного вихованнѐ, ю музиченнѐ (практична
діѐльність) *4, 8+. Воно передбачаю нерозривний зв’ѐзок із діѐльністя
інтонуваннѐ ѐк «реалізації звучаннѐ – внутрішнім слухом, або голосом, або
за допомогоя інструменту» *1, 98+.
Програмоя рекомендовано використаннѐ наочних прикладів і
технічних засобів навчаннѐ: комп’ятерної анімації, електронної музики
(гри на синтезаторі), медіа культури (звукозапису, радіо, кіно, телебаченнѐ,
відео, Інтернет). Зокрема, передбачена можливість застосуваннѐ
комп’ятерних програм під час поточного оціняванні знань учнів *4, 13–15].
196

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)

Аналіз Internet-джерел свідчить, що засобами дистанційного
навчаннѐ музичних дисциплін (вокалу, гри на інструменті, музичної
літератури, сольфеджіо, теорії музики) на сьогоднішній день ю, передусім,
онлайн-уроки, ѐкі можна розділити на дві категорії – уроки за відеошколами, інтерактивними курсами, і уроки з викладачем, ѐкий спілкуютьсѐ
зі своїм учнем через Internet (за допомогоя скайпа). Перші у значній
кількості ю у відкритому доступі і безкоштовні, другі – рекламуятьсѐ ѐк
різновид репетиторства.
На сьогодні в Україні зареюстрована одна онлайн музична школастудіѐ *13+, на сайті ѐкої у вільному доступі присутні окремі тренажери та
методичні рекомендації учнѐм длѐ виконаннѐ домашніх завдань із
сольфеджіо та музичної грамоти. Відкриті україномовні ресурси із
вивченнѐ сольфеджіо на рівні шкіл естетичного вихованнѐ або професійних
навчальних закладів відсутні.
На YouТube представлені два персональні українські російськомовні
канали – А. Наумової *14+ та Л. Лятько *6+.
Канал першої авторки налічую більше сорока відео, розрахований на
дітей, учителів та батьків, використовую ігрові й анімаційні методи
навчаннѐ сольфеджіо та музичної грамоти. Авторка в кадрі не присутнѐ. За
необхідності повідомленнѐ правил або визначень, за кадром звучить її
голос. Тривалість відео-фрагментів – від 1 до 6 хвинил. Кількість переглѐдів
різних фрагментів варіяютьсѐ від 1000 до 52000.
Друга авторка – викладач-методист Дніпровської академії музики
імені М. Глінки – представлѐю власну методику викладаннѐ сольфеджіо
длѐ дітей. Режисером, ведучим та виконавцем на цьому каналі ю учень
(Василь Фельдман, 11 років). Він присутній у кадрі. Канал налічую більш ніж
п’ѐтдесѐт відео. Кількість переглѐдів окремих відео перевищую 110 000.
На YouТube ю також відеозаписи різних частин відкритих занѐть з
сольфеджіо, ѐкі проводить кандидат мистецтвознавства, викладач вищої
категорії А. Утіна з учнѐми музичної школи м. Костѐнтинівка Донецької
області. Занѐттѐ проводѐтьсѐ російськоя мовоя. Кількість переглѐдів різних
частин – від 70 до 900. На занѐттѐх активно використовуютьсѐ наочність.
Отже, українські відкриті приватні веб-ресурси з сольфеджіо
репрезентовані, передусім, уроками длѐ початківців за відео-школами та
інтерактивними курсами. Якщо відео присвѐчене окремим темам або
вправам, у ньому використовуятьсѐ комп’ятерні тренажери, анімаціѐ.
Аналіз відеозаписів відкритих занѐть з сольфеджіо дозволѐю констатувати
обмежене використаннѐ на них інформаційних технологій.
Персональні веб-ресурси з сольфеджіо та музичної грамоти
російських викладачів-теоретиків представлені в мережі Internet ширше:
відео-школи (серії відео-уроків) та тренажери длѐ дітей і дорослих
(Н. Анісімова (Гай), Н. Чабанова (Москва) та ін.), відеозаписи занѐть (у тому
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числі відкритих) з музичних шкіл та училищ (Г. Шатковський (Казань),
Л. Богачова (Новосибірськ), Л. Шульга, О. Нестерова (Нижній Новгород) та
ін.), Л. Шелухіна, І. Бадретдинова, М. Фролова (Москва), О. Мулян,
Г. Ветошкіа та ін.). На занѐттѐх використовуютьсѐ комп’ятер, синтезатор,
тренажери, інтерактивні дошки. Розміщені відео з демонстраціѐми
власних програмних розробок, шаблонів длѐ інтерактивних дошок.
Широко представлені також відеозаписи занѐть з сольфеджіо без
використаннѐ технічних засобів.
Значно менше поширені в мережі відеозаписи викладаннѐ
сольфеджіо у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації.
Викляченнѐ становлѐть відео-уроки з сольфеджіо длѐ вокалістів,
фрагменти занѐть з тембрового або багатоголосного сольфеджіо *7+.
Представлена й нова форма роботи – відео-звітність: записи на відео
виконаннѐ різних видів домашньої роботи з сольфеджіо: індивідуальне
інтонуваннѐ вправ (наприклад, симетричних ладів), сольфеджуваннѐ
групоя багатоголосних творів сучасної музики *2+.
Наѐвні Internet-джерела з сольфеджіо не передбачаять
безпосереднього зворотного онлайн зв’ѐзку з потенційними учнѐми: лише
коментарі та можливі відповіді на них.
Теоріѐ музики ѐк самостійна дисципліна вивчаютьсѐ на рівні
професійної та вищої музичної (музично-педагогічної) освіти. Метоя її
викладаннѐ в навчальних закладах І–ІІ рівнѐ акредитації ю наданнѐ базових
теоретичних знань та практичних умінь в опануванні основних засобів
музичної виразності. Завданнѐми вивченнѐ дисципліни на цьому етапі ю:
засвоюннѐ музичної термінології; набуттѐ технічних навичок побудови
елементів музичної мови, вільного оріюнтуваннѐ в нотному тексті музичних
творів (у тому числі – аналізу простих музичних форм); розвиненнѐ творчих
здібностей та музичного мисленнѐ.
Метоя курсу у вищому навчальному закладі ю вивченнѐ й засвоюннѐ
студентами музичних художньо-виражальних засобів та їх графічної
фіксації. Серед основних завдань – наданнѐ знань щодо природи звуку,
його будови і виразових можливостей; засвоюннѐ теоретичних відомостей
щодо організації музичної мови; вивченнѐ особливостей будови та
художнього потенціалу музично-виразових засобів; засвоюннѐ правил
нотації; вивченнѐ типологічних рис різних музичних жанрів *17+.
Аналіз Internet-джерел дозволѐю констатувати, що на сьогодні серед
них відсутні відкриті україномовні ресурси із вивченнѐ теорії музики. Так,
за запитом «теоріѐ музики відео», «інтервали в музиці відео», «теоріѐ
музики длѐ...» на перших п’ѐти сторінках Google не було жодного
посиланнѐ українськоя мовоя.
На персональному українському російськомовному каналі – Онлайн
школі композиції та аранжуваннѐ харківського композитора Бориса
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Севастьѐнова *9] – блок теорії музики складаютьсѐ з чотирьох частин,
тривалістя від 18 до 30 хвилин. Автор обираю практичне спрѐмуваннѐ: длѐ
виконавців, аранжувальників, композиторів. Поѐсняячи теми з теорії
музики, композитор не з’ѐвлѐютьсѐ в кадрі. Ми бачимо позначеннѐ,
приклади, правила, корисні посиланнѐ. Курс розрахований на дорослих
початківців, поданнѐ матеріалу відбуваютьсѐ науковоя мовоя із
використаннѐм окремих риторичних прийомів. Приклади наводѐтьсѐ за
участі комп’ятерних музичних редакторів. Кількість переглѐдів різних
частин курсу – від 13 до 50 тисѐч.
Найбільша кількість російськомовних відео-уроків з теорії музики,
представлених на YouТube, розроблена длѐ початкового рівнѐ навчаннѐ з
урахуваннѐм можливого віку аудиторії (діти, молодь, дорослі) та запитів
того, хто навчаютьсѐ (системне вивченнѐ, відповіді на окремі питаннѐ).
Можна виділити два підходи до викладеннѐ теоретичних відомостей –
традиційний (відповідно до усталеної методики викладаннѐ) та
виконавсько-спрѐмований («длѐ гітаристів», «длѐ вокалістів», «длѐ
піаністів»). Вони відрізнѐятьсѐ передусім інструментом, на ѐкому
демонструютьсѐ звучаннѐ тих чи інших елементів музичної мови.
На відміну від сольфеджіо, авторами відео з теорії музики виступаять
не лише викладачі музично-теоретичних дисциплін чи композитори
(Н. Югова, О. Амбросова, Б. Севастьѐнов та ін.), а й викладачіінструменталісти (піаністка І. Булахова, гітаристи А. Гатаулін, І. Соколов та ін.),
викладачі-вокалісти (К. Карпенко, Н. Ахмедова та ін.), студенти різних
спеціалізацій музичних навчальних закладів, музиканти-виконавці. У відео
останніх можна побачити неправильне написаннѐ штилів, гармонічних
інтервалів, музичного розміру, а також почути помилки у використанні
музичної термінології. Наприклад: «на початку всіх творів пишетьсѐ ритм 2/4,
і вкласти в неї можна цілу», «половинна пауза триваю півтакту», «2/4 це
марш» [11], «4/4 це простий розмір», «басовий кляч», «ноти рисуятьсѐ» [10].
Наѐвність такого роду помилок, на наш поглѐд, не можна поѐснити
розрахунком на аудиторія початківців. Борис Севастьѐнов слушно зауважую:
«Дати просте і неточне формуляваннѐ, далеке від істини, легко. Але ѐкщо
лядина стане розбиратисѐ, копати далі, то зрозумію, що ѐ на першому етапі
ввів її в оману... Я не хочу заводити нікого у глухий кут, тому намагаясѐ
говорити точно, коректно.... Длѐ мене це принципово» [9].
Значна кількість відомостей з теорії музики представлена у відеошколах з сольфеджіо Н. Югової, Н. Анісімової, Н. Чабанової. Так,
«Сольфеджіо крок за кроком з Наталіюя Юговоя» складаютьсѐ більш ніж з
70 відео-уроків тривалістя від 2 до 25 хвилин. Авторка присутнѐ в кадрі і
використовую традиційну методику поѐсненнѐ із використаннѐм
фортепіано (синтезатора) та незначної кількості наочності. Кількість
переглѐдів різних її відео – від 3 до 30 тисѐч.
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Викладачі музично-теоретичних дисциплін шкіл естетичного
вихованнѐ часто викладаять у відео під назвоя «Сольфеджіо» відомості з
теорії музики. Різницѐ полѐгаю в більшій концентрації теоретичних
відомостей, акценті на побудові елементів музичної мови та мінімальному
слуховому підкріпленні у відео з теорії музики, на відміну від відео з
сольфеджіо, у ѐких акцентуютьсѐ їхню слухове закріпленнѐ та інтонуваннѐ.
Серед відео з теорії музики, ѐкі можна рекомендувати до переглѐду і
самостійної роботи, необхідно назвати також записи Katy LP, В. Павлова,
Р. Сидоренка.
Вони
відрізнѐятьсѐ
наочністя,
лаконізмом,
концентрованістя, точністя поданнѐ матеріалу, динамізмом і розраховані
на дорослих початківців.
Серед мінімальної кількості відеозаписів лекцій з теорії музики
можна виділити цикл лекцій-семінарів О. Горшеніна (диригентхормейстер, викладач, випускник Московської консерваторії) у приватній
школі музики Alishera Gathlera *12+. Окрім відео, присвѐчених окремим
темам (тривалістя від 9 до 20 хвилин), ю відеозапис узагальнявальних
занѐть у чотирьох частинах. Їхнѐ тривалість коливаютьсѐ в межах 33–42
хвилин. Кількість переглѐдів – від 1500 до 9000. Цикл лекцій композитора
М. Журавльова про музичні жанри, стилі та розвиток музики [5],
присвѐчений власному бачення автором історії музичних стилів і скоріше
може бути віднесений до історії музики або аналізу музичних творів, ніж
до теорії музики ѐк навчальної дисципліни. Відеозаписи начальних або
відкритих занѐть із теорії музики у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів
акредитації в мережі не представлені.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Проведений аналіз поширених в Україні Internet-джерел з сольфеджіо та
теорії музики свідчить про невідповідність між значноя кількістя
досліджень, присвѐчених дистанційному навчання взагалі, можливості
його пристосуваннѐ щодо музично-теоретичних дисциплін зокрема, і
відсутністя їх упровадженнѐ на офіційних освітніх порталах музичних
навчальних закладів Україні.
Серед відкритих Internet-джерел з сольфеджіо і теорії музики
домінуять російськомовні з метоя залученнѐ ширшої аудиторії.
Відеозаписи зроблені з урахуваннѐм психологічних особливостей навчаннѐ
лядей різного віку та існуячого рівнѐ їх підготовки, що відповідаю меті
дистанційного навчаннѐ в межах «освіти протѐгом життѐ».
Розвиток дистанційного навчаннѐ музичних (у тому числі музичнотеоретичних) дисциплін ю актуальноя потребоя української музичної
освіти. На наш поглѐд, ефективність дистанційного музичного навчаннѐ в
Україні зростатиме за наѐвності ѐкісного змісту, інтерактивних
можливостей, достатнього рівнѐ відкритості й доступності офіційних сайтів
музичних навчальних закладів та супутніх їм медіа-ресурсів; відповідності
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методів і технологій навчаннѐ завданнѐм професійної музичної освіти;
наѐвності у відкритому доступі відео-уроків українськоя мовоя педагогів
відповідної кваліфікації; можливості взаюмодії учасників навчального
процесу та вчасного зворотного зв’ѐзку. Наѐвні на сьогоднішній день
відкриті курси не завжди передбачаять таку можливість. Тому вони
можуть бути використані ѐк додаток до аудиторних занѐть, або ѐк
допоміжний матеріал длѐ самостійної роботи.
До циклу музично-теоретичної підготовки музиканта входѐть також
поліфоніѐ і аналіз музичних творів. Тому в перспективі ми плануюмо
дослідити ситуація з їх дистанційним вивченнѐм в Україні.
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РЕЗЮМЕ
Васильева Лариса. Дистанционное обучение сольфеджио и теории музыки в
Украине: обзор Internet-источников.
В статье проанализировано состоѐние развитиѐ дистанционного обучениѐ
сольфеджио и теории музыки в Украине. Установлено несоответствие электронной
инфраструктуры сайтов украинских музыкальных учебных заведений требованиѐм
дистанционного обучениѐ, что ѐвлѐетсѐ одной из причин развитиѐ открытых
онлайн-курсов, видео-уроков, видео-школ. Их целевой аудиторией ѐвлѐятсѐ
начинаящие музыканты. Видеозаписи сделаны с учетом психологических
особенностей обучениѐ лядей разного возраста и уровнѐ подготовки, что
соответствует цели дистанционного обучениѐ как «образованиѐ в течение жизни».
Даны рекомендации относительно путей эффективного развитиѐ дистанционного
музыкального обучениѐ в Украине.
Ключевые слова: дистанционное обучение, теориѐ музыки, сольфеджио,
видео-школа, веб-ресурс.

SUMMARY
Vasylieva Larysa. Distance learning of sol-fa and music theory in Ukraine: a review of
Internet-sources.
This article analizes the open online-courses, video-lessons, video-schools for sol-fa
and studying of music theory.
We investigated the reasons for their accessibility and efficiency for musician’s study.
We used for it the empirical methods (measurement, comparison, description) and
experimental and theoretical methods (hypothetical, analysis, inductive).
We have identified five reasons for occurrence of the open online-courses, videolessons, video-schools for sol-fa and studying of music theory in Ukraine. One of them is the
emergence of the lifelong learning’s concept. The second reason is Internet spreading. The
third one is practices of active using Internet by modern youth. The fourth – imperfect
infrastructure of the Websites of the Ukrainian educational establishments. And finally,
impossibility of distance learning on the Websites of Ukrainian musical education institutions.
That is why now it is popular to study on the open Web-resources.
It was found out that the majority of open video-lessons are predominantly Russianspeaking. We found one official site of the Ukrainian online music school, three video-schools,
one video of the open lesson. They were all in Russian. We hope, that the reason of that is
intention to reach a larger audience.
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We have determined that video-courses are made taking into account the
psychological features of learning people of all ages. Classes are becoming longer and more
difficult if students were more trained. The Internet has a lot of video on sol-fa and music
theory for beginners-musicians of different ages, which corresponds to mission of the
distance learning as part of “lifelong education”. This means that distance learning can be
used in the process of music education. But there are some videos for the average level of
learning (video recordings of open lessons), and there is almost no videos for higher school.
We hope, that distance learning begin to develop faster in Ukraine if we will begin to
use Ukrainian language more often and to develop the infrastructure of the official Websites
of the Ukrainian educational establishments.
Musical-theoretical subjects also include polyphony and analysis of musical
composition. So, we will investigatе the situation of their distance learning in Ukraine .
Key words: distance learning, music theory, sol-fa, video-school, Web-resource.

УДК 371:372.834-057.874(477)
Олена Козлова
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ORCID ID 0000-0003-1626-5188
DOI 10.24139/2312-5993/2017.02/204-214

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОЇ
ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ
Стаття присвѐчено з’ѐсування організаційних та педагогічних основ
ефективної реалізації правової освіти учнів в Україні. Уточнено феномен «правова
освіта»; подано тлумаченнѐ понѐттѐ «організаційно-педагогічні основи сучасної
правової освіти школѐрів». Запропоновано організаційно-педагогічні основи
забезпеченнѐ досліджуваного феномену на загальнодержавному, регіональному та
інституційному рівнѐх.
Ключові слова: організаційно-педагогічні основи, правова освіта, учнівська
молодь, загальна середнѐ освіта, загальноосвітній навчальний заклад, процес
організації правової освіти на державному, регіональному та інституційному рівнѐх.

Постановка проблеми. Зазначимо, що проблеми правової освіти
школѐрів знайшли відображеннѐ в наукових працѐх вітчизнѐних та
зарубіжних учених. Одним із стратегічних напрѐмів державної політики у
сфері освіти маю стати оновленнѐ, згідно з викликами часу, її нормативної
бази, що вимагаю від української спільноти, особливо підростаячого
поколіннѐ,
високого
рівнѐ
правової
освіти,
правовідповідної
життюдіѐльності, жорсткої самоорганізації, чіткого розуміннѐ норм
законодавства, змін та доповнень у законодавстві.
Однак, розвиток правової освіти гальмуютьсѐ такими суперечностѐми,
ѐк: між вимогами України, що реалізую процеси державотвореннѐ, у
високоосвічених і правосвідомих громадѐнах та низьким рівнем правової
освіти населеннѐ; між сучасними запитами навчально-виховних закладів
щодо організації процесу правової освіти підростаячого поколіннѐ та
недостатньоя розробленістя організаційних і педагогічних основ реалізації
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означеного процесу; між потребоя в удосконаленні організації процесу
навчаннѐ шкільної молоді та відсутністя механізмів реалізації на
загальнодержавному, регіональному й інституційному рівнѐх. У межах вимог
процесів становленнѐ України ѐк правової держави означені протиріччѐ
потребуять нагального розв’ѐзаннѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Заслуговую на увагу обґрунтуваннѐ
сутності шкільної правової освіти в історико-педагогічних дослідженнѐх
таких авторів, ѐк: Л. Бахмутова, В. Берман, В. Бойков, В. Головченко,
Г. Давидов, І. Додушко, А. Долгова, А. Дружкова, А. Кожевников,
Г. Маркова,
А. Міцкевич,
Т. Міньковська,
А. Нікітін,
В. Обухов,
М. Овчиннікова, В. Оксамитний, Н. Суворова, І. Рѐбко та ін.
Теоретико-методичні засади вивченнѐ правознавства розроблѐли:
А. Булда, Т. Головань, А. Гуз, А. Гусарюв, Н. Жидкова, Г. Кашкарьов,
А. Киричук, В. Маньгора, О. Матвіюнко, С. Нетьосов, О. Пишко, О. Пометун,
Т. Ремех, Л. Рѐбовол, Н. Ткачова, О. Свѐтокум, М. Фіцула та ін.
Слід відмітити внесок представників яридичної науки у фомуваннѐ
змісту правової освіти в закладах середньої освіти: С. Бігун, С. Богачов,
І. Козінцев, І. Котяк, Н. Матвіїшин, І. Усенко, Ю. Шемшученко та ін.
Значний внесок у розробку досліджуваного феномену здійснено
такими зарубіжними науковцѐми, ѐк: П. Гаджиюва, Н. Еліасберг, В. Іщенко,
Т. Кашаніна, О. Крапанева, Л. Матвіюнко, В. Морозова, С. Морозова,
О. Назарова, О. Пювцова, В. Пронькін, С. Чарнецький та ін.
Мета статті: з’ѐсувати організаційно-педагогічні основи забезпеченнѐ
сучасної правової освіти школѐрів в Україні на загальнодержавному,
регіональному та інституційному рівнѐх.
Методи дослідження. Досѐгненнѐ поставленої мети вимагало
використаннѐ комплексу методів, а саме: загальнонаукових (аналіз, синтез,
порівнѐннѐ та узагальненнѐ) длѐ з’ѐсуваннѐ сутності понѐттѐ феномену
«правова освіта»; конкретно-наукових, що уможливили вивченнѐ
нормативно-правових актів щодо сутності, змісту й особливостей
організації процесу правової освіти учнівської молоді; термінологічний
аналіз правових, педагогічних, соціологічних джерел длѐ порівнѐннѐ
різноманітних поглѐдів на досліджувану проблему та механізми її
вирішеннѐ; системно-структурний аналіз длѐ з’ѐсуваннѐ організаційнопедагогічних основ забезпеченнѐ правової освіти школѐрів.
Виклад основного матеріалу. Насамперед відзначимо, що необхідність
правової освіти громадѐн України закріплена в чинному національному
законодавстві та в міжнародних нормативно-правових актах, де
наголошуютьсѐ, що правова освіта маю бути оріюнтованоя на створеннѐ умов
длѐ самовизначеннѐ особи, її самореалізації. Закони України «Про освіту»
(1991 р.), «Про загальну середня освіту» (1999 р.), Концепціѐ національного
вихованнѐ (1994 р.), Концепціѐ громадѐнської освіти і вихованнѐ,
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Національна доктрина розвитку освіти в XXI ст. (2002 р.), Концепціѐ загальної
середньої освіти (12-річна школа) (2001 р.) та інші нормативні акти
наголошуять, що одним із найважливіших завдань сучасної освіти ю
вихованнѐ нового громадѐнина, національно свідомої, соціально активної,
професійно компетентної особистості. У 2001 році з метоя підвищеннѐ рівнѐ
правової освіти населеннѐ, створеннѐ належних умов длѐ набуттѐ
громадѐнами правових знань та забезпеченнѐ їх конституційного права знати
свої права і обов’ѐзки Указом Президента України затверджено «Національну
програму правової освіти населеннѐ» *6+. Зокрема, програмоя закріплено,
що правова освіта ю обов’ѐзковоя длѐ всіх навчальних та виховних закладів,
установ підвищеннѐ кваліфікації та перепідготовки кадрів. У Державному
стандарті базової і повної загальної середньої освіти наголошуютьсѐ на тому,
що учні маять можливість «свідомо дотримуватисѐ правомірної
громадѐнської поведінки, реалізовувати й захищати свої права, виконувати
громадѐнські обов’ѐзки» *4, 3+. Означене засвідчую необхідність забезпеченнѐ
правової освіти учнівської молоді.
У контексті досліджуваної нами проблеми звернемосѐ до
визначеннѐ понѐттѐ «правова освіта». Так, у «Національній програмі
правової освіти населеннѐ» зазначаютьсѐ, що правова освіта – це комплекс
заходів виховного навчального та інформаційного характеру, спрѐмованих
на створеннѐ сприѐтливих умов длѐ мотивуваннѐ громадѐн до набуттѐ
ними правових знань, умінь та навичок у їх застосуванні, необхідних длѐ
реалізації своїх прав, свобод, а також виконаннѐ покладених на них
обов’ѐзків *6+. В «Енциклопедичному словнику економіки і права»
«правова освіта» трактуютьсѐ ѐк сукупність правового вихованнѐ й
навчаннѐ праву *7]. У «Юридичній енциклопедії» правова освіта
представлена ѐк один із головних елементів правової культури і правової
свідомості *8+. Учений С. Богачов справедливо розглѐдаю правову освіту ѐк
важливий напрѐм, складову державної правової політики, що спрѐмована
на реалізація та захист прав і свобод лядини та громадѐнина *1, 14].
Науковець А. Гуз трактую правову освіту ѐк сукупність правового вихованнѐ
і навчаннѐ праву *2, с. 19+. С. Гусарюв переконую, що правова освіта – це
структурний компонент освіти в Україні, процес набуттѐ правових знань,
навичок і вмінь, формуваннѐ поваги до права, закону, прав та свобод
лядини, відповідних правових оріюнтацій та оцінок, правових
поведінкових установок і мотивів правомірної поведінки *3, 123].
Заслуговую на увагу визначеннѐ понѐттѐ «шкільна правова освіта», подане
Л. Рѐбовол. Зокрема, шкільну правову освіту вчена розглѐдаю ѐк сукупність
систематизованих адаптованих наукових знань про державу, право та
законодавство, практичних умінь і навичок щодо їх використаннѐ у процесі
навчаннѐ й поза ним, ціннісних ставлень та оріюнтацій [9, 372].
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У цілому, вивченнѐ законодавчої бази, освітніх документів, аналіз
наукових публікацій дозволѐю трактувати понѐттѐ «правова освіта» ѐк
систематичну цілеспрѐмовану діѐльність відповідних компетентних органів,
закладів освіти й особистості, комплекс навчально-виховних заходів та
процес цілеспрѐмованої пізнавальної діѐльності в аспекті засвоюннѐ правових
знань, набуттѐ вмінь та навичок їх застосуваннѐ на практиці в межах
реалізації завдань щодо становленнѐ демократичної правової держави.
Зауважимо, що правова освіта ю складовоя частиноя системи освіти
і маю на меті формуваннѐ високого рівнѐ правової культури та
правосвідомості особи, її ціннісних оріюнтирів та активної позиції ѐк члена
громадѐнського суспільства. Наданнѐ правової освіти маю здійсняватисѐ в
усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійних, вищих навчальних
закладах і закладах післѐдипломної освіти *6+.
Однак, погоджуюмось із Л. Гриневич у тому, що саме «школа ю одним із
найпотужніших і найважливіших інститутів формуваннѐ цінностей
лядини» [5]. Головними завданнѐми сучасної школи ю: забезпеченнѐ
реалізації права громадѐн на повну загальну середня освіту; вихованнѐ
громадѐнина України, правосвідомої особистості; формуваннѐ й розвиток
соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленоя громадѐнськоя
позиціюя, почуттѐм національної самосвідомості, особистості, підготовленої
до професійного самовизначеннѐ; розвиток особистості учнѐ, його здібностей
і обдарувань, наукового світоглѐду; створеннѐ умов длѐ оволодіннѐ
системоя наукових знань про природу, лядину й суспільство; реалізаціѐ
права учнів на вільне формуваннѐ політичних і світоглѐдних переконань.
Забезпеченнѐ правової освіти учнів, ѐк правило, відбуваютьсѐ в
неспеціалізованих школах таким чином: у початкових класах правова
освіта здійсняютьсѐ на уроках «Я і Україна», «Громадѐнська освіта», на ѐких
учителі навчаять маленьких громадѐн основам правознавства;
у 5–9 класах навчальним курсом «Основи здоров’ѐ» передбачено
вивченнѐ тем правоосвітньої тематики; предмет «Правознавство»
викладаютьсѐ в 9–10 класах (1 година на тиждень – за навчальним планом);
в 11 класі викладаютьсѐ правова дисципліна «Лядина і світ» (об’юм курсу
становить 0,5 години на тиждень); у спеціалізованих шкільних
приміщеннѐх працяять інформаційні куточки з правознавства; щороку
проводѐтьсѐ місѐчники правових знань. Крім того, у школах передбачено
роботу з батьками в аспекті правової освіти та запобіганнѐ правопорушень
серед учнів. Проте, на жаль, в Україні фіксуюмо факти проведеннѐ такої
роботи лише на папері – у виглѐді планової та звітної документації.
Разом із тим, слід наголосити, що сучасні діти, володіячи вільним
доступом до інтернет-ресурсів (зокрема, існую надмірна дитѐча активність у
соціальних мережах), легше піддаятьсѐ впливу негативних факторів, ѐкі
спонукаять до формуваннѐ правового нігілізму та безвідповідальності. Як
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наслідок, за статистичними даними, сьогодні відбуваютьсѐ збільшеннѐ так
званих «груп ризику» на всіх вікових етапах розвитку школѐрів. Отже,
практика показую, що існуяча система правової освіти в загальноосвітніх навчальних закладах поки що не ю ефективноя й самодостатньоя длѐ подоланнѐ особистістя і суспільством у цілому сучасних кризових умов в Україні.
Означене вимагаю пошуку шлѐхів вирішеннѐ проблеми правової
освіти дітей шкільного віку. Вважаюмо, що длѐ забезпеченнѐ правової
освіти учнівської молоді України слід передбачити реалізація відповідних
організаційно-педагогічних основ досліджуваного феномену. На наш
поглѐд, ефективність процесу забезпеченнѐ сучасної правової освіти
школѐрів в Україні можлива з урахуваннѐм відповідних організаційних та
педагогічних заходів на загальнодержавному, регіональному та
інституційному рівнѐх.
Зокрема, на загальнодержавному рівні длѐ забезпеченнѐ правової
освіти учнів вітчизнѐних загальноосвітніх навчальних закладів доречним
маю бути реалізаціѐ таких заходів.
1. Інтеграціѐ інтелектуальних та організаційних зусиль держави
й відповідних соціальних структур щодо освоюннѐ освітѐнами історикопедагогічного й зарубіжного досвіду правової освіти учнівської молоді.
Передумовоя інтеграції нами визначено:
1) усвідомленнѐ проблемності питаннѐ правової освіти учнів, що
потребую застосуваннѐ системного підходу при його вирішенні, особливо в
умовах загрози цілісності української держави, її національної безпеки,
збільшеннѐ показників правопорушень молоді;
2) усвідомленнѐ українським суспільством взагалі, урѐдовими органами й іншими соціальними структурами зокрема, важливості й необхідності
рефлексії з метоя уникненнѐ наѐвних проблем, що ю закономірним ѐвищем в
умовах накопиченнѐ факторів, ѐкі спонукаять учнівську молодь до
порушеннѐ правових норм чинного законодавства в Україні.
2. Активізаціѐ зусиль педагогічної громади України щодо участі в
міжнародних та грантових програмах, змістом ѐких ю правова освіта
громадѐн, у тому числі підростаячого поколіннѐ. Так, наприклад,
вагомим здобутком української освітѐнської галузі ю участь учителів
вітчизнѐних загальноосвітніх навчальних закладів у запропонованій
грантовій програмі «Права лядини і правосуддѐ», «Підтримка ініціатив
громадѐнської освіти» (2017 р.) тощо.
3. Сприѐннѐ
організації
та
проведення
масштабних
всеукраїнських науково-практичних форумів, конференцій, семінарів,
інших заходів. Так, наприклад, у 2003 р. накопичений досвід з правової
освіти та вихованнѐ учнів було представлено освітѐнами загальноосвітніх
навчальних закладів на Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Правова освіта й соціалізаціѐ учнівської молоді в умовах реформуваннѐ
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українського суспільства». Також питаннѐ викладаннѐ правознавства в
умовах переходу основної та старшої школи до 12-річного навчаннѐ
розглѐдалисѐ на Всеукраїнському науково-практичному семінарі, що
відбувсѐ наприкінці 2007 року в Киюві. Організаторами семінару виступили
Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки НАПН України.
4. Створеннѐ юдиної національної он-лайн-мережі «Правова освіта
учнівської молоді України». Зауважимо, що інтернет-сторінки правознавчого
та нормативно-методичного характеру в аспекті правової освіти дітей
шкільного віку, ѐк правило, обмежуятьсѐ деклараціюя настанов Національної
програми правової освіти населеннѐ, програмами правової освіти на
регіональному, районному й інституційному рівні. Однак, обговореннѐ та
вирішеннѐ нагальних проблем з даного питаннѐ не передбачаю створеннѐ
системи вирішеннѐ проблеми правової обізнаності учнівської молоді в
режимі он-лайн. Отже, необхідним ю донесеннѐ до практикуячих діѐчівосвітѐн загальноосвітніх закладів цінності їх участі в практиці он-лайнрегуляваннѐ правової освіти учнівської молоді. Означене сприѐю визнання
необхідності зосередженнѐ спільних зусиль учителів вітчизнѐних
загальноосвітніх навчальних закладів навколо створеннѐ юдиної он-лайнпрограми правової освіти учнів у межах діячого законодавства.
Вважаюмо, що створеннѐ он-лайн мережі «Правова освіта учнівської
молоді України» сприѐтиме:
1) пропагування необхідності зверненнѐ працівників закладів
середньої освіти до досвіду організації правової освіти учнів;
2) формування в них знань про нормативні, змістові і процесуальні
засади правової освіти дітей шкільного віку, що уможливляять
продуктивність процесу забезпеченнѐ правообізнаності учнів у кризових
соціально-економічних умовах сьогоденнѐ;
3) оперативному й мобільному консультування педагогів, керівників
загальноосвітніх навчальних закладів із проблем правової освіти учнів;
4) залучення урѐдових компетентних органів, соціальних
організації, адміністрації шкіл, педагогів та батьків учнів до дискусій, за
рахунок постійно діячих форумів у межах означеної проблеми.
Перспективним у створенні он-лайн мережі «Правова освіта
учнівської молоді України» нами визначено залученнѐ до дискусії
яридичних структур, що також перебуваять у пошуці ефективних
механізмів запобіганнѐ правопорушництва підростаячого поколіннѐ.
5. Активізаціѐ зв’ѐзків вітчизнѐних загальноосвітніх навчальних
закладів та осередків, асоціацій, центрів, клінік тощо яридичного
спрѐмуваннѐ. Установлено, що на заваді зв’ѐзків між школами та
яридичними структурами в аспекті вирішеннѐ питань правової освіти
учнівської молоді стоїть проблема відсутності фінансових ресурсів. Найбільш
доступноя формоя контактуваннѐ ю поодинокі випадки засіданнѐ круглого
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столу, однак така форма взаюмодії не завжди ю самодостатньоя. Отже,
необхідним ю залученнѐ до вирішеннѐ фінансових проблем правової освіти
учнів в Україні благодійних фондів. Перспективним щодо активізації
пропагандистів правової освіти дітей шкільного віку виѐвлѐюмо не лише
розв’ѐзаннѐ актуальних питань у процесі організації навчально-виховного
процесу, а й питань більш високого порѐдку: моральне оздоровленнѐ
української нації.
Регіональний рівень забезпеченнѐ правової освіти учнів вітчизнѐних
навчально-виховних закладів середньої освіти, на наш поглѐд, маю
передбачати.
1. Сприѐннѐ
налагодження
партнерства
міжвідомчих
координаційно-методичних рад районних управлінь ястиції та
загальноосвітніх шкіл в аспекті правоосвітньої діѐльності. Зауважимо, що
найбільш уразливими в аспекті правопорушень та нехтуваннѐ правових
зобов’ѐзань громадѐнина ю діти сільської місцевості. Важливоя в такому разі
ю розробка програми діѐльності міжвідомчих координаційно-методичних рад
(МКМР) районних управлінь ястиції щодо правової пропаганди й агітації
підростаячого поколіннѐ. Зокрема, доречноя вважаюмо розробку
методичних посібників длѐ членів МКМР щодо реалізації нормативноправового забезпеченнѐ правової освіти учнівської молоді.
2. Розробка регіональних програм та проектів щодо створеннѐ
провайдерських осередків правової освіти підростаячого поколіннѐ.
Виѐвлено, що сьогодні в межах професійних завдань регіональних органів
управлінь ястиції, управлінь освіти і науки України знаходитьсѐ широке коло
питань, що призводить до зменшеннѐ уваги до забезпеченнѐ правової освіти
дітей шкільного віку. Особливо це стосуютьсѐ дітей сільських середніх
навчальних закладів. Взаюмовигідним длѐ всіх означених сторін бачитьсѐ
створеннѐ за ініціативоя регіональних урѐдових структур провайдерських
осередків правової освіти. Основним завданнѐм таких провайдерів маю бути
створеннѐ інформативної бази з правової освіти (у тому числі он-лайн-бази)
за окремими розділами (длѐ учнів, длѐ батьків, длѐ вчителів, длѐ вчителівправознавців, длѐ адміністрації закладу) з передбаченнѐм методичних
рекомендацій забезпеченнѐ правової освіти дітей шкільного віку.
Пропонуюмо на інституційному рівні забезпеченнѐ правової освіти
учнів реалізовувати такі заходи.
1. Підготовка та реалізаціѐ коуч-тренінгу «Правова освіта
учнівської молоді: відповідність потребам суспільства». Незаперечноя
бачитьсѐ практична цінність розробки й реалізації коуч-тренінгу длѐ
вчителів з проблем правової освіти учнів загальноосвітнього навчального
закладу. Загальний обсѐг занѐть маю бути визначеним у межах 9 годин
(оптимальним ю 3 години на день), термін проведеннѐ три дні. Така часова
унормованість, на наш поглѐд, дозволѐю:
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- по-перше, оперативно освоїти основні засади правової освіти
учнів без надмірного навантаженнѐ теоретичним матеріалом;
- по-друге, залучити ѐкомога більшу частину вчителів до участі в
коуч-тренінгу за рахунок компактної в часовому просторі навчальнометодичної програми.
Вважаюмо, що продуктивноя може бути побудова занѐть трьома
блоками, а саме:
- перший блок – теоретичні засади проблеми правової освіти
учнівської молоді «Що пропоную теоріѐ?» (3 год.);
- другий блок – практичні засади проблеми правової освіти «Що
пропоную практика?» (3 год.);
- третій блок – практико-оріюнтувальні вправи щодо визначеннѐ
траюкторії особистості «Що можу зробити ѐ?» (3 год.).
2. Упровадженнѐ в навчально-виховний процес загальноосвітньої
підготовки молоді спецкурсу «Правова освіта: мені це потрібно!».
Вважаюмо, що доречноя ю розробка спецкурсу «Правова освіта: мені це
потрібно!» з розподілом змістового наповненнѐ окремо длѐ початкової,
середньої та старшої школи з відповідним збільшеннѐм навчального часу.
На наш поглѐд, запропонована назва спецкурсу маю мотивувати школѐрів
до оволодіннѐ ними правових знань, набуттѐ навичок їх застосуваннѐ в
повсѐкденному житті. Нагальноя бачитьсѐ необхідність підготовки
профільних учителів щодо викладаннѐ запропонованого спецкурсу.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, длѐ забезпеченнѐ правової освіти учнівської молоді запропоновано
реалізація відповідних організаційно-педагогічних основ досліджуваного
феномену на загальнодержавному, регіональному та інституційному
рівнѐх. Зокрема, на загальнодержавному рівні передбачено такі заходи:
інтеграціѐ інтелектуальних та організаційних зусиль держави й відповідних
соціальних структур щодо освоюннѐ освітѐнами вітчизнѐного історикопедагогічного та зарубіжного досвіду правової освіти учнівської молоді;
активізаціѐ зусиль педагогічної громади України щодо участі в
міжнародних та грантових програмах, змістом ѐких ю правова освіта
громадѐн, у тому числі підростаячого поколіннѐ; сприѐннѐ організації та
проведення масштабних всеукраїнських науково-практичних конференцій,
семінарів, інших заходів; створеннѐ юдиної національної он-лайн-мережі
«Правова освіта учнівської молоді України»; активізаціѐ зв’ѐзків
вітчизнѐних загальноосвітніх навчальних закладів та осередків, асоціацій,
центрів, клінік тощо яридичного спрѐмуваннѐ. Регіональний рівень
організації процесу правової освіти учнів у вітчизнѐних закладах середньої
освіти маю передбачати такі заходи: сприѐннѐ налагодження партнерства
міжвідомчих координаційно-методичних рад районних управлінь ястиції
та загальноосвітніх шкіл в аспекті правоосвітньої діѐльності; розробка
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регіональних програм та проектів щодо створеннѐ провайдерських
осередків правової освіти підростаячого поколіннѐ. На інституційному
рівні передбачено: підготовку й реалізація коуч-тренінгу «Правова освіта
учнівської молоді: відповідність потребам суспільства»; упровадженнѐ в
навчально-виховний процес загальноосвітньої підготовки молоді
спецкурсу «Правова освіта: мені це потрібно!».
У контексті досліджуваної проблеми перспективноя ю розробка
діагностичного інструментарія щодо визначеннѐ рівнів сформованості
правової предметної компетентності учнів загальноосвітнього навчального
закладу.
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РЕЗЮМЕ
Козлова Елена. Организационно-педагогические основы обеспечениѐ правового
образованиѐ школьников в Украине.
Статьѐ посвѐщена определения организационных и педагогических основ
эффективной реализации правового образованиѐ учащихсѐ в Украине. Уточнен феномен
«правовое образование», представлена трактовка понѐтиѐ «организационнопедагогические основы современного правового образованиѐ школьников».
Представлены организационно-педагогические основы обеспечениѐ исследуемого
феномена на государственном, региональном и институционном уровнѐх.
Ключевые
слова:
организационно-педагогические
основы,
правовое
образование,
учащаѐсѐ
молодежь,
общее
среднее
образование,
общеобразовательное учебное заведение, процесс организации правового
образованиѐ на государственном, региональном и институциональном уровнѐх.

SUMMARY
Olena Kozlova. Organizational and pedagogical foundations of the modern
schoolchildren’s legal education in Ukraine.
Existing problems have provoked the study aim to clarify the organizational and
pedagogical foundations of the modern schoolchildren’s legal education in Ukraine at the
national, regional and institutional levels. However achieving this goal requires a complex of
general scientific and specific scientific methods use. The study of legal education
phenomenon is considered as a systematic and targeted activity of relevant authorities,
educational establishments and a personality, the complex of educational measures and
cognitive activity process in the aspect of legal knowledge assimilation, skills acquisition of
their practical application within formation of a democratic legal state.
To provide the youth’s legal education it is suggested the implementation of
appropriate organizational and pedagogical foundations of the investigated phenomenon at
the national, regional and institutional levels. Moreover, at the national level the following
activities are envisaged: the integration of intellectual and organizational state efforts and
relevant social structures for the teachers’ development of historical pedagogy and foreign
experience of youth’s legal education; increasing efforts of Ukraininan pedagogical society in
the international and grant programs participation, the content of which is the citizens’ legal
education; facilitatation of Ukrainian scientific-practical conferences, seminars, and other
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events organization and realization; creation of a single national online network “The
schoolchildren’s legal education of Ukraine”; intensification of native secondary schools and
centres, associations, clinics, and similar legal areas relations. Regional level of the process
organization of schoolchildren’s legal education in the native secondary educational
establishments should include the following activities: supporting the partnership of
interagency coordination and methodological council of the district justice departments and
secondary educational establishments in the aspect of legal activity; regional programmes
and projects development for creating provider centres of the younger generation legal
education. Institutional level of schoolchildren’s legal education ensuring includes the
following activities: the coach-training preparation and implementation “Schoolchildren’s
legal education: compliance with the society needs”; introduction of the special course “Legal
education: I need it!” in the youth’s general educational process. However promising is the
diagnostic tools development for the levels formation of the schoolchildren’s legal subject
competence in secondary educational establishments.
Key words: legal education organizational and pedagogical foundations,
schoolchildren, secondary education, secondary educational establishment, legal education
process organization.
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ЛИПЕЦЬКИЙ ДОСВІД У НОВАТОРСЬКОМУ РУСІ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ
ПОЛОВИНІ ХХ ст.
У статті проаналізовано липецький досвід в історії новаторського руху в Україні,
ѐкий був започаткований у шістдесѐтих роках минулого століттѐ вчителѐми та
науковцѐми Липецька. Новаторські пошуки були спрѐмовані на вдосконаленнѐ
структури уроку, методів перевірки знань та активізації діѐльності учнів. Відмова від
подальшого використаннѐ надбань липецького досвіду була спричинена не стільки його
негативними сторонами, ѐк некваліфікованим упровадженнѐм у шкільну практику.
Неупереджена оцінка липецького досвіду даю змогу застосувати його позитивні
надбаннѐ в нових історичних реаліѐх та врахувати недоліки, ѐких треба запобігати на
сучасному етапі інтенсивних педагогічних інновацій.
Ключові слова: липецький досвід, історіѐ педагогіки, новаторство,
новаторський рух, педагогічні інновації, упровадженнѐ інновацій, урок.

Постановка проблеми. Сучасний стан у розвиткові педагогіки й освіти
можна назвати безперервним пошуком нових методів навчаннѐ, інновацій,
нововведень, технологій навчаннѐ. Зміни освітньої парадигми в сучасний
період, зміни акцентів у концепціѐх навчаннѐ і вихованнѐ зумовляять
потребу у зверненні до новаторського досвіду в ретроспективі. Минуле й
сучасне української освіти об’юдную пошук ефективних шлѐхів покращеннѐ
ѐкості освіти, підвищеннѐ рівнѐ знань, формуваннѐ вмінь застосувати їх у
майбутній діѐльності. Передовий досвід завжди був основоя формуваннѐ
професіоналізму вчителів-практиків та джерелом розвитку педагогічної
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науки. Тому вважаюмо актуальними дослідженнѐ, у ѐких проаналізовано й
узагальнено ретроспективний досвід упровадженнѐ новацій. Вивченнѐ і
осмисленнѐ інноваційного досвіду минулих десѐтиліть даю змогу більш
об’юктивно й неупереджено оцінити його позитивні сторони та недоліки,
розставити інші акценти, ніж у час його застосуваннѐ, більш рельюфно
окреслити проблеми, пов’ѐзані з упровадженнѐм досвіду, зробити висновки
та узагальненнѐ в проекції на сучасну освітня практику, з більшоя
ймовірністя спрогнозувати наслідки нововведень і окреслити загальні
тенденції в динаміці новаторського руху в Україні.
Аналіз актуальних досліджень. У галузі історії педагогіки маюмо
потужний арсенал наукових праць, статей, монографій, дисертацій,
присвѐчених вивчення новаторства на різних хронологічних зрізах. Серед
них чисельно вирізнѐятьсѐ праці, де описано новаторські концепції
В. Сухомлинського (Н. Дічек, О. Сухомлинська); О. Захаренка (О. Біда,
С. Захаренко, А. Кузьмінський, Д. І. Пащенко), І. Г. Ткаченка (Н. Калініченко,
М. Садовий,
О. Трифонова),
А. Макаренка
(А. Бойко,
В. Грицак),
комбінована система організації навчально-виховного процесу М. Гузика
(М. Антонець, К. Баханов, Н. Гузик, Л. Онищук), систему інтенсивного
навчаннѐ педагога-новатора В. Шаталова (Л. Бондар, В. Чорний).
Явище педагогічного новаторства охопляю широке поле інноваційної
діѐльності. В історії вітчизнѐного новаторства шістдесѐтих років відомим
був так званий липецький досвід, спрѐмований на вдосконаленнѐ уроку ѐк
головної організаційної форми навчального процесу. У перші роки
запровадженнѐ липецький досвід активно пропагували та рекомендували
до широкого застосуваннѐ, його оцінявали ѐк нововведеннѐ, спрѐмоване
не на окремі покращеннѐ, а на систему прийомів і методів, що
зумовляять підвищеннѐ ѐкості знань *9, 20 +. Післѐ кількох років
інтенсивного використаннѐ відбулосѐ згасаннѐ активності названого
досвіду, і в сучасних дослідженнѐх здебільшого тільки констатуять факт
його існуваннѐ й називаять у переліку нововведень в історії шкільництва.
Наприклад, А. Кузьмінський у навчальному посібнику описую технологія й
техніку шкільного уроку *7, 34 +, Л. Савич згадую липецький досвід в аспекті
аналізу методичних праць О. Білѐюва *14+, Л. Шило перераховую напрѐми
новаторства в царині організації навчально-виховного процесу на уроці
*17, 145+, Н. О. Соколова розглѐдаю висвітленнѐ питань структури уроку в
педагогічних журналах 60-х років ХХ століттѐ *15+.
Мета статті – описати липецький досвід ѐк факт в історії
новаторського руху і простежити на конкретному матеріалі специфіку
застосуваннѐ новацій в українській шкільній практиці.
Методи дослідження: реалізаціѐ завдань дослідженнѐ дала змогу
застосувати такі методи: аналіз історико-педагогічної літератури, історикопедагогічний аналіз, метод узагальненнѐ й систематизації.
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Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що післѐ 1953 р. у країні
відбулисѐ зміни в економічній та політичній ситуації. «Демократичне
потепліннѐ» післѐ ХХ з’їзду КПРС, послабленнѐ ідеологічного насильства і
жорстких авторитарних традицій управліннѐ в усіх сферах сприѐло й
розкріпачення педагогічної думки, розгортання новаторського пошуку в
педагогіці. Одним із важливих векторів спрѐмуваннѐ творчої активності
педагогів стали пошуки способів удосконаленнѐ уроку, його ефективності та
результативності. Розгортаннѐ новаторського руху саме в напрѐмі
вдосконаленнѐ уроку розпочалосѐ післѐ публікації в жовтні 1959 року в
науковому журналі «Народное образование» статті завідувача кафедри
педагогіки і психології Липецького педагогічного інституту К. О. Москаленка
*11+. Ідеї, висловлені вченим, знайшли передусім втіленнѐ в роботі вчителів
м. Липецька, про що свідчать тогочасні публікації в періодиці. Дописувачі
зазначали, що вчителі липецьких шкіл першими здійснили спробу ліквідувати
суперечності між застарілоя структуроя уроку й новими завданнѐми
навчаннѐ та запропонували нові варті уваги варіанти організації навчальновиховного процесу *3, 2+. Дослідники висловляять суголосну думку про те,
що вчителі-новатори відмовилисѐ від трафаретного, стандартного
членуваннѐ уроку на ізольовані етапи, об’юднали роботу, спрѐмовану на
формуваннѐ нових знань, із удосконаленнѐм методів перевірки засвоюних.
Прикметноя рисоя липецького досвіду стало вдосконаленнѐ форм
контроля знань учнів. Традиційним длѐ тогочасної школи було відведеннѐ
значної частини уроку длѐ перевірки знань шлѐхом опитуваннѐ учнѐ. Саме
цей етап уроку був найменш продуктивним і не давав можливості дітѐм
проѐвлѐти пізнавальну активність: усі учні класу були тільки пасивними
слухачами відповідей окремих школѐрів.
Узагальненнѐ липецького досвіду знаходить відображеннѐ у збірнику
праць, ѐкий вклячав і статті, що раніше були опубліковані в періодиці.
Звернемо увагу, що сутність липецького досвіду оцінено в передмові до
збірника ѐк новаторський *9, 2+. Збірник відкриваять матеріали виступу
тогочасного заступника міністра Російської Республіки, що свідчить про
підтримку та ініціяваннѐ масового впровадженнѐ цього методу «згори». У
виступі на конференції заступник міністра зазначив, що досвід підтримали
партійні організації та органи народної освіти. Посадовець вважаю
неприйнѐтними традиційні методи навчаннѐ, бо вони гальмуять навчальну
функція вчителѐ і стаять причиноя пасивності та низької працездатності
школѐра, а найголовнішоя позитивноя рисоя липецького досвіду визначаю
те, що він надав можливості длѐ індивідуального підходу, виѐву
індивідуальних нахилів, здібностей, таланту учнѐ й перенесеннѐ навчального
навантаженнѐ саме на урок *4, 4, 5, 8+. Липецький досвід став стимулом до
переглѐду багатьох дидактичних положень. Цінним був акцент на тому, що
пошуки нових форм уроку розцінявалисѐ ѐк процес неперервної педагогічної
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творчості *9, 11+. Оціняячи липецький досвід, учені стверджували, що
липецькі
вчителі
сміливо
пішли
на
«злам»
традиційного
чотирьохелементного уроку, ѐкий не давав можливості вчителя використати
різноманітні форми й методи навчаннѐ, одні з перших зуміли усунути
протиріччѐ між застарілоя структуроя уроку і новими завданнѐми навчаннѐ.
Педагоги, ѐкі стоѐли білѐ витоків методу наголошували, шо вони прагнули
відшукати внутрішні резерви уроку, а щоб їх задіѐти треба розрізнені етапи
уроку поюднати в юдиний процес. Передусім відмовилисѐ від опитуваннѐ й
перевірки знань ѐк окремої самостійної структури уроку, засвоюннѐ та
виѐвленнѐ знань перетворилосѐ на юдиний процес, акценти були перенесені
на закріпленнѐ матеріалу, формуваннѐ вмінь і навичок, застосуваннѐ знань,
вивченнѐ нової теми відбувалосѐ в поюднанні з повтореннѐм пройденого,
зменшивсѐ обсѐг домашніх завдань. Педагоги стверджували, що процес
навчаннѐ, ѐкий за своюя природоя потребую чималих затрат фізичних та
розумових сил, перетворявавсѐ на природний поступальний рух
саморозвитку особистості дитини, у дітей з’ѐвиласѐ самомотиваціѐ,
позбавлена учительського й батьківського тиску *9, 15+. Липецький досвід
увійшов в історія запровадженнѐм поурочного балу, ѐкий учень утримував
не за окрему цілісну відповідь, а був підсумком всіюї діѐльності на уроці.
Переваги вбачали в тому, що поурочний бал кваліфікувавсѐ ѐк більш
повноцінний показник рівнѐ знань, бо вклячав знаннѐ теорії, правильність
виконаннѐ вправ на уроці, був підсумком засвоюних раніше й отриманих на
уроці знань *9, 35+.
Нова організаціѐ уроку потребувала нових методів навчаннѐ, стали
застосовувати коментовані вправи, різноманітні види самостійних і
творчих завдань *9, 13, 14+. Липецький досвід спонукав до переглѐду
звичних дидактичних положень. Було актуалізовано принцип наочності,
ѐкий став наскрізним в організації уроку липецьких учителів та
забезпечував зв’ѐзок навчального матеріалу з життѐм *4, 6+.
Упровадженнѐ
липецького
досвіду
відбувалосѐ
шлѐхом
безпосереднього ознайомленнѐ з роботоя вчителів-засновників досвіду.
Воно набуло, за словами сучасника, характеру паломництва *9, 10+.
Переймати досвід до Липецька їздили з багатьох радѐнських республік,
вклячаячи й Україну. У матеріалах про липецький досвід подано відомості
про те, що до Липецька приїхала група зі 100 вчителів із Закарпаттѐ, ѐка
відвідала 460 уроків у різних учителів. У газеті «Закарпатська правда»
від 24 травнѐ 1962 року були оприляднені висновки, зроблені українськими
педагогами, і чітко виокремлені ними принципи, за ѐкими відбуваласѐ
перебудова навчального процесу відповідно до липецького досвіду. У цій
самій газеті було опубліковано списки учителів Закарпаттѐ, ѐкі успішно
працяять за прикладом липецького досвіду [9, 11, 13+, липецький досвід ще
до початку масового впровадженнѐ використовували вчителі м. Киюва,
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Харкова *2, 86+. Обговореннѐ липецького досвіду відбулосѐ в Міністерстві
освіти УРСР, у Науково-дослідному інституті педагогіки, на республіканській
науково-практичній конференції, присвѐченій поліпшення викладаннѐ
російської мови у школах України (жовтень 1961 р.), на Київській міській
науково-практичній конференції про побудову уроку (1962 р.) *1, 3+.
Міністерство освіти України та керівництво Науково-дослідного
Інституту педагогіки дало дорученнѐ ознайомитись із цим досвідом
українським педагогам. До Липецька поїхала делегаціѐ, у складі ѐкої був
відомий науковець, завідувач відділу методики мови НДПІ УРСР О. Білѐюв,
ѐкий особисто ознайомивсѐ з новаторським методом побудови уроку.
О. Білѐюв вважав, що досвід нової організації уроку, запропонований
липецькими вчителѐми, заслуговую на серйозну увагу. Свої висновки й аналіз
роботи липецьких учителів учений висвітлив у журналі «Українська мова і
література в школі». Позитивним і вартим наслідуваннѐ вважав раціональну
витрату часу на уроці, удосконалену методику перевірки домашніх завдань,
застосуваннѐ різних методів про поѐсненні нового матеріалу, ѐкі були більш
економними й вивільнѐли час длѐ тренувальних вправ, схвально відгукувавсѐ
про використаннѐ наочності. Методист детально проаналізував сутність і
спосіб проведеннѐ коментованого письма, указав на його відмінності від
звичайного попереджувального диктанту *2, 86+. Згодом почалосѐ масове
впровадженнѐ липецького досвіду в шкільну практику України. Наприклад, у
матеріалах з історії Кіровоградського (нині Кропивницький) обласного
інституту післѐдипломної педагогічної освіти знаходимо відомості, що в 1963
році обласними міжрайонними і районними семінарами було охоплено 8504
вчителѐ. При підготовці та проведенні семінарів головні акценти були
зроблені на вивченнѐ і творче використаннѐ досвіду липецьких учителів. З
метоя пропаганди досвіду на курсах і семінарах методисти інституту
виступали з лекціѐми на теми: «Досвід вчителів Липецької області по
перебудові уроку» *10+.
Оприляднені матеріали обговореннѐ липецького досвіду даять
уѐвленнѐ про проблеми його впровадженнѐ. Як і будь-ѐке нововведеннѐ,
липецький досвід мав недоліки. Слабкоя стороноя досвіду ставало
нестримне прагненнѐ досѐгти на уроці виконаннѐ ѐкомога більшої кількості
вправ, саме цей показник ставав мірилом ефективності уроку. Збільшеннѐ
обсѐгу виконаних вправ досѐгаласѐ часто за рахунок ѐкості, траплѐлосѐ, що
роботи виконувалисѐ формально, неналежно були оформлені, з великоя
кількістя мовних помилок. Тому треба було виробити адекватні критерії
доцільної кількості пропонованих вправ. Іншим недоліком стало те, що було
невиправдано перебільшено переваги окремих вправ. До цього списку
потрапили вправи з коментуваннѐм. Їхнѐ користь полѐгала в активізації
розумових процесів, необхідності згадувати й застосовувати правила,
співвідносити з конкретним матеріалом. У школѐрів розвивалосѐ логічне
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мисленнѐ, уміннѐ коротко і швидко обґрунтовувати думку, проте активно цей
процес відбувавсѐ саме в того учнѐ, ѐкий коментував, інші в цей час могли
бути пасивними слухачами і не слідкувати за його ходом думки. Крім того, і в
самого коментувальника здебільшого було задіѐно «ситуативне мисленнѐ
коротких інстанцій». Тогочасні педагоги вважали, що доцільно
використовувати різні вправи, проте на практиці склалосѐ так, що активно
стали впроваджувати саме коментовані *9, 18–19].
Мусимо констатувати, що позитивні ідеї, що пропагувалисѐ
липецькими вчителѐми, наштовхнулисѐ на перешкоди, пов’ѐзані також зі
способами та обставинами впровадженнѐ цього досвіду у шкільну
практику. Не було дотримано рекомендацій із застосуваннѐ здобутків
досвіду. Так, заступник міністра освіти Росії зауважив, що досвід треба
ретельно вивчити, проаналізувати й запроваджувати, ураховуячи місцеві
умови та власний досвід *4, 7+. Суголосно висловлявались і українські
вчені, обговоряячи липецький досвід. Завідувач відділу методики мови
НДПІ УРСР О. М. Білѐюв наголошував: «…варто нагадати, що липецький
метод існую не длѐ того, щоб ганити і зневажати все краще, набуте
практикоя вчителів інших міст і творчоя думкоя наших методистів, а длѐ
того, щоб збуджувати ця думку, гнучко й доречно користуватисѐ вже
відомими прийомами й шукати нових. Немаю підстав відмовлѐтисѐ від
старого тільки тому, що воно старе, заради будь-ѐкого нового, а з нового
треба брати краще. Не можна користуватисѐ липецьким досвідом сліпо,
без риску загубити все, зібране іншими, потрібно збагачувати його
творчими знахідками, своюя видумкоя, ініціативоя. Слід пам’ѐтати, що
головне в липецькому досвіді – творчість, а творчість повинна безупинно
розвиватисѐ, удосконаляватисѐ. Застосовувати досвід липецьких учителів
треба з обов’ѐзковим урахуваннѐм особливостей школи, класу, учнів *1, 6].
Однак спостерігаюмо існуваннѐ тенденції до нав’ѐзуваннѐ досвіду,
форсуваннѐ його, що й стало одніюя з причин неуспішного впровадженнѐ та
нівелѐції того раціонального, що в цьому досвіді було. Часто виникала
ситуаціѐ, коли липецький досвід розглѐдавсѐ ѐк самодостатній, тільки ѐк
юдино можливий спосіб перебудови уроку поза зв’ѐзком із іншими виѐвами
творчого пошуку вчителів *9, 20+. Цей факт констатував К. О. Москаленко,
один із засновників цього методу, і зауважив, що деѐкі інспектори та
директори шкіл, ѐкі самі не розібрались у сутності нових підходів до
перебудови уроку, вимагаять беззастережно його впроваджувати
адміністративними методами *9, 39+. Про це говорить і журналіст,
висвітляячи здобутки й проблеми нововведеннѐ і переконую, що саме
адміністративно-бярократичний метод поширеннѐ досвіду, стаю на заваді
його успішного втіленнѐ та викликаю спротив у вчителів. Працівники освіти
впадаять в «административный восторг», керівники різних рівнів скликаять
наради, використовуять різні способи тиску на вчителѐ, що викликаю
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роздратуваннѐ, перевтому, байдужість *8, 74+. Підтвердженнѐм невмілого
керівництва з використаннѐ досѐгнень липецького досвіду слугую фрагмент із
праці В. О. Сухомлинського, де він переказую свій діалог з учителем:
«Нещодавно ѐ зустрів учителѐ із сусіднього району. Питая: «Чим ви
живете?». «У нас лятую липецький досвід, – відповів він. – Якщо у тебе на
уроці директор або інспектор не побачив жодного липецького методу – то
начувайсѐ». Зустрічаясь із цим учителем через півтора року. «Липецький
досвід, – говорить, – пережили. Прийшла нова біда – технічні засоби
навчаннѐ. Та нічого, – не журитьсѐ вчитель, – пережили липецький досвід,
переживемо і технічні засоби» *16, 11–12].
При обговоренні й визнанні позитивних результатів цього досвіду
звучали застереженнѐ про неприпустимість механічного копіяваннѐ досвіду,
перенесеннѐм його зовнішніх прийомів. Можемо спостерегти неналежну
увагу до недоліків липецького досвіду. Окремі вчителі вважали
нововведеннѐ неперспективними. Учені наполѐгали на необхідності
глибокого аналізу того, що ю позитивним і може бути використано кожним
учителем, а також ураховувати й негативні сторони, розгледіти внутрішні
пружини, що приводѐть у рух організований по-новому процес *9, 12+. Таке
саме застереженнѐ, ѐке постало з реальної практики, висловляять і
українські вчені. Науковці-методисти зауважили, що все нове й передове, що
з’ѐвлѐютьсѐ в теорії і практиці навчаннѐ та вихованнѐ учнів не можна
механічно переносити в будь-ѐку школу без урахуваннѐ конкретних умов.
Інакше нові прийоми і форми роботи перероджуятьсѐ в шаблон і замість
того, щоб сприѐти педагогічному процесу, тільки шкодѐть справі: «Деѐкі
вчителі засвоїли букву, а не дух творчості липецьких учителів. Вони за
липецький досвід, проти всього, що не входить в це понѐттѐ в їх особистому
уѐвленні про нього. У такому разі виганѐютьсѐ все «не липецьке» *1, 3, 5+.
Унаслідок механічного перенесеннѐ липецький досвід, багатий на
інноваційні ідеї, став асоціяватисѐ тільки з поурочним балом та
коментованими вправами, що зводило нанівець справжня сутність
досвіду. Це визнаять українські вчені-педагоги: «Навіть при умові
використаннѐ досвіду липецьких учителів можна все-ж працявати не поновому. Засвоївши «ази» липецького досвіду, деѐкі вчителі починаять
будувати на них усі уроки, зловживаять надмірним уведеннѐм
коментованих вправ. Зовні такі уроки проводѐтьсѐ по-липецьки, а
проходѐть нудно, зв’ѐзуять ініціативу дітей» *1, 5+.
Механічне перенесеннѐ досвіду, неусвідомленнѐ його дидактичної
сутності ставало причиноя того, що вчителі не сприймали нововведень. Це
констатували в перші роки післѐ впровадженнѐ. «На адресу нового методу
проведеннѐ уроків доводитьсѐ чути різні, навіть протилежні висловляваннѐ,
часом зовсім необґрунтовані й нігілістичні. Завдаять шкоди також різні
перекрученнѐ липецького методу, чим багаті малокваліфіковані доповіді.
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При цьому буваю, що доповідач сам ѐк слід не розібравсѐ в липецькому
методі, багато що зрозумів по-своюму, що потім видаю за липецьке. Усе це
дезоріюнтую вчителѐ, приводить до невдач» *1, 4+. Копіяваннѐ зовнішніх
ознак і поверхове розуміннѐ сутності призвело до компроментації досвіду, на
що непоодиноко вказуять педагоги. Порівнѐймо висловляваннѐ
О. М. Бюлѐюва і В. О. Сухомлинського: «Наприкінці учитель зрозумів, що
досить таки ефективний вид роботи був скомпроментований» *1, 5+ і «Ось
воно зло нашої педагогічної діѐльності. Механічне пересадженнѐ досвіду
компроментую і сам досвід, і ті зерна педагогічної теорії, що з нього
народжуятьсѐ. Замість того, щоб розібратисѐ, що необхідно длѐ застосуваннѐ
й розвитку ідеї досвіду, учителі і директор роблѐть поспішний висновок, що
досвід не годитьсѐ» *16, 11+. Названі чинники зумовили швидку відмову від
застосуваннѐ липецького досвіду. В інтерв’я з науковцем про використаннѐ
новаторських методів у школі вчитель згадую: «Хвилея пройшов «липецький
метод», і бригадний, і проблемне навчаннѐ» *12, 68+.
Проте післѐ тривалого періоду забуттѐ липецького досвіду
спостерігаюмо поверненнѐ зацікавленості ним. Наприклад, білоруський
педагог Л. О. Козинець робить спробу оцінити липецький досвід із позиції
сучасності і кваліфікую його ѐк досвід інноваційного типу, ѐкому властиві
науковий пошук, реалізаціѐ й рефлексаціѐ нововведень, та переконую в
можливості застосуваннѐ липецького досвіду в нових історичних реаліѐх та
здатності вирішити чимало проблем сучасної педагогіки *5, 7; 6+.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. В історії
новаторського руху в Україні помітне місце займав липецький досвід,
спрѐмований на вдосконаленнѐ структури уроку, методики оціняваннѐ
знань учнів, раціональне використаннѐ часу на уроці. Оціняячи цей досвід
з позиції сучасності, можемо констатувати, що він був за сутністя
новаторським, у ньому було багато раціонального і вартого впровадженнѐ.
Відмова від подальшого використаннѐ надбань липецького досвіду була
спричинена не так його негативними сторонами, ѐк особливостѐми
впровадженнѐ в шкільну практику. Помітно адміністративне нав’ѐзуваннѐ
аналізованого досвіду, недостатню розуміннѐ й перекручуваннѐ
запропонованих методик, ігноруваннѐ інших творчих ініціатив заради
липецького досвіду. Перспективи подальших досліджень вбачаюмо в більш
детальному вивченні специфіки впровадженнѐ різноманітних нововведень
у шкільну практику в другій половині ХХ ст. та виѐвленнѐ тенденцій, ѐкі
сприѐять і заважаять успішному впровадження інновацій.
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РЕЗЮМЕ
Кравчук Оксана. Липецкий опыт в новаторском движении в Украине во второй
половине ХХ в.
В статье анализируетсѐ липецкий опыт в новаторском движении в Украине,
который был разработан в шестидесѐтые годы прошлого века учителѐми и
учеными г. Липецка. Новаторские исканиѐ были направленны на усовершенствование
структуры урока, методов контролѐ знаний и активизации учебной деѐтельности
учеников. Причиной отказа от дальнейшего использованиѐ достижений липецкого
опыта стали не столько отрицательные черты, сколько неквалифицированное
внедрение в школьнуя практику. Объективнаѐ оценка липецкого опыта дает
возможность использовать его положительные достижениѐ в новых исторических
реалиѐх и учитывать недостатки, которые нужно предупреждать на современном
этапе интенсивных педагогических инноваций.
Ключевые слова: липецкий опыт, историѐ педагогики, новаторство,
новаторское движение, педагогические инновации, внедрение инноваций, урок.

SUMMARY
Kravchuk Oksana. Lypetsk experience in the innovation movement in Ukraine in the
second half of the XX century.
Lypetsk experience in the history of the innovation movement in Ukraine was analyzed in
this paper. Lypetsk experience was initiated in the sixties of the previous century by the school
teachers of Lypetsk city under the supervision of the department of pedagogics and psychology
of Lypetsk pedagogical institute. This experience was popularized in Ukrainian school education.
From the contemporary point of view, we can state it was innovatory by itself; it contained a lot
of rational and relevant things worth being introduced. Innovatory search was aimed at
improving a lesson as a main organizational form of an educational process; teachers-innovators
did not use a stereotyped, standard structure of a lesson with its isolated stages, any longer;
instead, they combined the work directed towards the formation of new knowledge and
improvement of the checking methods of the learned material. New teaching methods
contributed to the application of an individual approach, the identification of a student’s
individual skills, abilities and talents, the transfer of the educational focus at the lesson. Lypets
experience for wider use was most actively propagated and recommended in the first years of its
introduction. The introduction of Lypetsk experience/method was done through learning the
work of teachers-founders of the method itself. Ukrainian teachers and researchers kept going to
Lypetsk to study the method. The discussion of the method took place in the Ministry of
education of UkrSSR, in the Research institute of pedagogics (RIP). O. Biliaiev, the head of the
department of language teaching methods of the RIP of UkrSSR, was the member of one of the
delegations. He shared his conclusions and work analysis of Lypetsk teachers in journal “The
Ukrainian language and literature in school”. He considered the following to be positive and
worth implementation, namely, rational time use at the lesson, improved technique of checking
homework, application of such ways of explaining new material which give more time for
training exercises. Lypetsk experience was promoted at the teaching courses and seminars. The
refusal to use Lypetsk experience in school practice was explained by the fact that it was
introduced by unqualified teachers rather than by its negative sides. The studied material confirm
that this experience was administratively enforced and mechanically copied without taking into
consideration specific aspects of teachers’ and students’ staff of a particular school, insufficient
understanding and improper use of the suggested teaching methods, ignoring other creative
initiatives for the sake of Lypetsk experience. Objective evaluation of Lypetsk experience makes it
possible to use positive achievements of Lypetsk experience in new historical reality and to
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consider the imperfections which have to be removed at the current stage of intensive
pedagogical innovations.
Key words: Lypetsk experience, history of pedagogics, innovation, innovation
movement, pedagogic innovations, innovation introduction, lesson.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ В
АСПЕКТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ
КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Метоя статті ю здійсненнѐ теоретичного аналізу ідей вихованнѐ моральної
особистості кінцѐ ХХ – початку ХХІ століттѐ. Методи дослідженнѐ – аналіз, синтез,
систематизаціѐ та опис процесу розвитку ідеї морального вихованнѐ крізь призму
освітніх парадигм. Результати дослідженнѐ полѐгаять у виокремленні перспективних
педагогічних ідей вихованнѐ моральної особистості длѐ впровадженнѐ у вітчизнѐний
освітній простір з урахуваннѐм нового контексту й нових умов. Практичне значеннѐ
результатів полѐгаю в інтегруванні перспективних освітніх ідей длѐ сучасної
педагогіки. Перспективами наукових розвідок ю з’ѐсуваннѐ шлѐхів упровадженнѐ
вітчизнѐних перспективних педагогічних ідей вихованнѐ моральної особистості.
Ключові слова: модернізаціѐ, реформаціѐ, концепції, моральне вихованнѐ,
радѐнська школа, комуністична мораль, національне вихованнѐ, гуманістичне
вихованнѐ, комунарське і комуністичне вихованнѐ.

Introduction. In the beginning of the new century in the realia of
transitional society, which are characterized by complicated, contradictory and
even opposed tendencies, Ukrainian education experiences the period of
formation and national consolidation of civilized values, modernization and
post-modernization structuring. The significant factor of cultural progress in the
sphere of education, guarantee of further improvement of education, is
pedagogical heritage and cultural potential of nation.
Social-economic changes in society, strengthening of statehood of Ukraine,
is entering to global community is impossible without modernization of national
system of education. Despite enormous number of scientific publications on the
topical issues of education, directions of education modernization require further
analysis. The majority of educational problems that should be solved in our
country have at the same time global character. Naturally that UNESCO
announced XXI century a century of education, because it suggests crisis in
education in the whole world and necessity of finding the way out of it.
Spheres of education and science are producers of new ideas; they
propose new directions of further development of society. Polysemy of
interpretations of the notions and ideas that concern development of
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education show the position of different social groups that are interested in
realization in practice of certain views on education. «Every social group, –
emphasize American philosophers E. Harnett and M. Naish, – by their theorists
proposes and demands to build its concept of education, in which reflects its
understanding of good and evil, justice, freedom, modern social processes and
moral and valuable citizen as a main aim of education» [4].
Analysis of relevant research. Questions of modernization of Ukrainian
system of education attract attention of many national researchers:
V. Andrushchenko, S. Dovhyi, H. Kalinicheva, L. Kramarenko, V. Kremen,
V. Lytvyn, V. Luhovyi, V. Molodychenko, L. Novikova, V. Shynkaruk. Specialists
use the notions “reformation” that means change of something with the help
of reforms, transformation, reformation, and “modernization” that means
change, improvement according to modern demands. Researcers propose the
following main vectors of modernization of the system of education of Ukraine:
change in the system of legislative and legal regulation of the system of
education according to the demands of standards and certificating,
implementation into the educational process the latest achievements of
education and science, national system of qualifications and its
correspondence with qualifications of European ones. One of the conditions of
modernization is taking into account positive achievements of national
experience. In the document “The main directions of scientific researchers
from pedagogy and psychology of Ukraine” (1993) it is noted: “comprehension
of progressive ideas of the past from the point of view of the present time is a
necessary premise of detailed understanding by researches of new problems
that appeared in front of pedagogical science and practice in connection with
formation of a national system of education» [8, 5–34].
The aim of the article is theoretical analysis of conceptual ideas of the
moral personality upbringing at the end of the XX – the beginning of the
XXI century.
Results. In pedagogical science the notion “concept” is interpreted
ambiguously. Generally recognized are the following definitions: concept is a
system of views, ideas, principles that direct a pedagogical process towards
achievement of certain global aims on the conceptual basis. Under pedagogical
concept we understand a combination of general statements or system of views
on understanding of the essence, content, methods and organization of
educational process and also peculiarities of educational activity of subjects during
its realization. S. Honcharenko in Ukrainian pedagogical dictionary points out that
concept (from Latin Conceptio) means unity or system that is why the author
interprets the pedagogical concept as a “system of views on this or that
pedagogical phenomena, process, way of understanding, interpretation of same
pedagogical phenomena, event; leading idea of pedagogical theory” *5].
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The most famous in pedagogy are didactic concepts. First the most wide
known was created more than 400 years ago by J. Komenskyi. In traditional system
the main role plays teaching (activity of a teacher), in pedacentric – learning
(activity of a pupil); modern didactic system consists of interconnected activity of a
teacher and a student. According to Ukrainian researches a great amount of
pedagogical theories, systems, concepts, each of which has its advantages, requires
understanding of new constructions that should be modernized.
In the frames of our research valuable are the studies of conceptual
questions of education in the Soviet Union of such famous theorists of didactics as
Y. Babanskyi, M. Danylov, I. Lerner, V. Kraievskym, M. Skatkin, M. Sorokin;
pedagogues and psychologists – O. Arseniev, B. Yesipov, L. Zankov; Ukrainian
scientists – A. Aleksiuk, H. Kostiuk, V. Onyshchuk, V. Pomahaiba, I. Fedorenko,
S. Chavdarov. From the early 60-ies began revival of the national pedagogical
thought; traditional methods of education were criticized in journals, the ideas of
education of a person, capable of creative activity, were highlighted. Intensification
of pedagogical researches favored IV session of Council from coordination of
scientific work in the sphere of pedagogical science (1971) that defined the main
directions of scientific-pedagogical researches for the next 5 years.
In the middle of 60-s the problem pedagogical laboratories were created
that gave preferences to didactic concept. According to works of H. Kostiuk,
O. Leontiev, S. Rubinshtein, H. Shchukina, Ukrainian researches investigated
cognitive activity as an aim of education, as a condition of effectiveness of
educational process, as a technological tool. This work was continued by
A. Zilbershtein, V. Lozova, I. Fedorenko in the 70–80-ies. The analysis of principle
researches of the 60–70-ies of the XX century showed that didactic direction was
the leading one, and it proves once more the priority of knowledge approaches.
Some time later the number of different notions in the titles of scientific
researches increased. Works appeared that were dedicated to spiritual and
creative development of pupils. It is very important that the titles pointed out a
new situation in science: deviation from standard ways of solving educational
tasks; spreading the idea of pedagogical collaboration, pedagogical creative work
etc. Nevertheless the theory of education because of the tight connection with
ideology was a more conservative and inertial branch comparing with other
branches of pedagogy.
Before 80-ies on the stage of development of national methods the main
tendency in target, content, procedural foundations of moral education was a
social-oriented concept, that declared the idea of necessity of moral qualities
upbringing, defined outer behavioral displays of the personality and didn’t
highlight inner architectonics of the task of moral education; very limited pointed
out of system-structural bounds between the components of education; didn’t
provide with the possibilities for definition of criteria and levels of moral
upbringing. Popular became the tendencies and directions of systemic approach
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towards practical-oriented technologies, complex and optimization approaches,
and concepts of social-pedagogical and educational systems.
Educational work was based on the concept of communist education that
was based on the statements of the CPSU programme that was decreed on XXII
congress of CPSU, in which for the first time in soviet history the necessity of
communist moral of the universal content was declared. Political apparatus of
CPSU through a system of education made an ideological influence on school,
society: aim and context of education were formed according to the position of
the state and industry but not a personality. Schools used mostly authoritarian
methods and forms of education. Within class-party concept disseminated
totalitarianism, so called “barrack-like education”, purposeful work on social
selection with the aim of “growing” new kind of people – homo sovetikus, people
without their own “I”, obedient doers, builders of communism [17].
Despite this, as emphasizes O. Sukhomlynska, in the middle of the 50-ies
in school “began to sink unprogrammed values and guidelines that didn’t
correspond to party, official ones but corresponded to the needs of a child and
a teacher and pedagogical process in general”. It manifested itself in brightest
way in 60-ies in activity of V. Sukhomlynskyi [12].
The main idea of the concept of education in soviet school was a
statement that all mental qualities of the personality are gained that means
that they were formed and developed during lifetime in a process of
interaction of organism with environment. Soviet scientists relied on the
Marxist statement about social nature of a human that didn’t connect with
genetic programme, but they pointed out at the social heredity that was
habitual only to people. These ideas united representatives of a socio-oriented
concept of education. Utopianism and inefficiency of communist project of
formation of a “new human” manifested itself in ignoring the genetic factors
and a nature of a human, ideological and ultra-social trend and proclamation of
managing of transformation, formation of the personality. Society didn’t share
views about genetic determination of moral-ethical qualities of a human,
proposed, for example, by V. Ephroimson [3].
The direction of researches was influenced by educational reforms of the
60–80-ies of the XX century that were extensive and caused percent-mania,
formalities, decrease of the level of knowledge. Scientists didn’t create a
general work about education of a moral personality in the context of
programmes and concepts. More widespread were didactic researches.
So, in the second half of the XX century in soviet school formed and realized
the concept of communist education that fully reflected the ideas of that time
society; it was based on the theoretical works of creators (N. Krupska,
A. Lunacharskyi, F. Dzerzhynskyi); announced authoritarianism, discipline,
ideology (Marxist-leninist doctrine and principles of communist moral);
proclaimed the task of education the communism builder, versatile harmonious
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development; defined the priorities of social interests, rating of collective. The
task of school and society was to develop a harmonious person of a new social
type, loyal to CPSU that corresponded to the moral code of a builder of
communism 17.
The following reforms after 80-s were directed to overcome drawbacks,
refuse from “encyclopedic knowledge”, work out new programmes that
focused on the development of thinking, abilities of a pupil. Soviet school
couldn’t solve these tasks because of the underestimation of past, rejection of
world experience, ideology. The attempts to make a national system of
education were considered as bourgeois-democratic, national-directed
democratic projects of construction of school education were excluded from
educational space; the positive pedagogical achievements of Ukrainian school
of the 20-ies were graded; the educational contra-reform of the 30–50-ies was
characterized as successful, its results were exaggerated, but some of them
were real: increasing the number of schools, pupils, providing a basis for
transition to the general 8 years system of education, etc. Rethinking the ideas
of education of children and youth supposed glorifying the soviet system of
education. The achievements of educational practice of schools in the context
of glorification of CPSU were referred the following tendencies: centralization
in management of the system of education, regulation of teachers’ activity,
unification, ideology, russification, sovietisation of educational process,
formalization of the content of education, etc.
Due to researches of L. Borysova, I. Konnikova, F. Shapiro and other
pedagogues appeared and spreaded concept of communard education 16 that
from the activity, social-oriented, creative cooperation point of view announced
the aim of education of a person, creator, humanist, member of collective that
cared about others. Eventually theoretical approaches of I. Ivanov were
supplemented with new elements, detailed and tested in the system of education.
The main ideas of the concept are the following: variable-programmed approach
towards work, dialectical unity of tasks of socialization, social autonomy, activity
of the person combined with collectivism, social hardening.
The analysis of communard movement showed that its base was
organization of life of children and youth that were united by romanticism,
active work, group creative works. The elements of such cooperation are still
positive, traditionally with some changes are used in children summer camps
and centers, it should be mentioned, that they are very pointful during
organization of summer rest.
It is interesting, that scientists before 90-ies intensified the research of
problems of young people upbringing, it testified, perhaps, about searching
new approaches. During this time the subject-master and context of research
extended, the main tendencies became intensification of attention towards
ecology, patriotic education. Happening decline of functional approach towards
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education is very slow. Strengthening of new ideas even after significant social
improvements was very slow, domination of communist concept of upbringing
(ideological direction, believe in omnipotence of education, orientation at
standard approaches, etc.), that for a long time didn’t diverge to the past. One
of the most important peculiarities of development of the ideas of education in
the 90-ies was a proof of the system of national education.
Taking into consideration the fact that socio-oriented concept revealed
social aspect and social mechanisms of moral relations and was restricted by
formal-logical constructions about the unity of aim, content and processual
basis without proof of integrity of educational process, during post-soviet
period on the stage of reinterpretation of scientific approaches scientists
focused on development of personal-oriented concepts of moral education.
Representatives of personal-oriented concepts – scientists V. Korotov,
B. Lykhachov, L. Ruvinskyi, G. Shchedrovytskyi, A. Kochetov, I. Kharlamov
accentuated their attention on the research of psychological structure of the
personality that made it possible to define the content and mechanisms of
formation of morality, revealing the sense of moral education as integrative
process of formation of the qualities of the personality, taking into account that
personality is not only a social but also a psychological creation, a system of
qualities, an integral structure that actively interacts with society. Personaloriented education has ancient history and a couple of other names:
humanistic pedagogy, existentialism, neopragmatism, neoprogressivism, free
education (USA, Europe, 70-ies), pedagogy of cooperation (SU, 80-ies).
Personal-oriented concept stipulates: complex influence on the spheres
of personality; interaction and continuity in educational process and work;
unity of target, content and procedural foundations of moral upbringing.
According to this, both social and personal approaches are proved enough and
contextually revealed more than half a century ago they are complementary. If
social approach has opposition between declared principle of personaloriented education and inability of its realization within stereotypes of activity
concept, personal approach allows elaborating theoretical basis of the concept
of personality-oriented education and solving its practical problems.
Among significant number of theoretical concepts of personal-oriented
education we can distinguish the following:
 psychological-didactic concept of I. Yakymanska that considers the
process of education as individually significant activity of a particular pupil, in
which he realizes his subjective experience and outlines possibilities of
occurrence and work of inner mechanisms of development that are created by
a pupil in the process of learning and independent cognitive work (for example,
the way of learning, way of self-realization) [15];
 systemic-role concept of N. Talanchuk, who points out that education
should be systemic-role as every person objectively belongs to that social group,
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where it lives and has some social role. Education must help to prepare a person
to perform a social role: in family – son, daughter, mother, father; in collective –
working, economic, organizing, pedagogical, communicative; in society – patriotic,
political, legal; in world – intersocial, geosocial; in «I»-sphere – learning, selfeducation, creativity, needs and etc. [11];
 personality-oriented concept of education of I. Bondarevska provides
in pre-school and junior age to ensure a child’s health, develop his/her natural
abilities, moral strength, aesthetic feelings, needs in activity, mastering
elementary experience of communication with people, nature, art; in teenager
age creates ground to begin a process of cultural self-identification; entering
into the world of national culture, its understanding, agreement with culture,
gaining the position of a cultural person; in senior school age updates the
process of spiritual-moral atomization of the personality, physical and moral
self-perfection, entering into social life, life self-determination, socialpsychological adaptation [11];
 concept of the personality-oriented education of V. Sierykov, which is
based on the theory of personality, which points out there that the nature of the
personality is revealed in the ability to choose certain position, to control own
behavior and activity and the basis is creation of conditions for valuable display
and development of personal functions of subjects of educational process [10];
 concept of developmental education of V. Davydov and D. Elkonin that
proved the importance of junior school age for the development of a child and
exposed that traditional elementary education didn’t provide valuable
development of majority of junior pupils because it is directed at training and
fastening mental functions which appeared and began to develop in pre-school
age [2]. Authors pointed out that upbringing function rised from content, forms
and methods of education, it was realized through communication of a teacher
with a pupil, realization of upbringing function supposed the analysis and
selection of educational material from the point of view of its educational
potential. We think that these approaches underestimate education.
First fundamental experimental researches of the new system that were
based on hypothesis of L. Vyhotskyi about the connection of processes of
education and development began in the 60-ies. Scientists F. Bodanskyi and
V. Riepkin in Kharkiv in the beginning of the 60-ies opened experimental class on
developmental education and the work of inculcation into pedagogical practice of
this kind of education was made on the basis of Ukrainian school [9].
The tendency of the 80-ies became a creative initiative of pedagogues,
reformation of school “from below”. This method was used by the following
teachers: S. Amonashvili, V. Shatalov, I. Ilin, S. Lysenkova, M. Shchetynin, I. Volkov,
T. Honcharova, P. Yerdniiev and others. They were united by the ideas of
humanization of educational process that later were used in “pedagogy of
cooperation”. In the new concepts of the personality-oriented education the
231

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)

attention is accentuated on humanistic direction of education, subjectiveness of
the qualities of the personality, interconnection of interiorization and
personalization, development of individual-personal abilities, skills.
We think that mentioned concepts were suitable in pedagogical reality,
because for soviet times social-oriented concept was logical and appropriate as
it revealed social mechanisms, influences, pedagogical forms and methods, and
in post-soviet time it became possible to make structural-genetic connection
between components of the process of moral education that unites needmotivation, intellectual-feeling and behavioral spheres of the personality.
The basis for all following approaches was the concept of humanistic
education of V. Sukomlynskyi [13]. In conditions of soviet school the author
investigated the spiritual world of the personality, his/her moral values. The
humanistic views of the pedagogue were nor apprehended by some
representatives of official pedagogy; works of O. Sukhomlynskyi were criticized
(L. Hordin, V. Korotov, V. Kumarin, B. Lykhachev) and pedagogue-innovator was
blamed for the sermon of “abstract humanism”.
Modern scientists M. Boryshevskyi, I. Ziaziun, M. Stelmakhovych,
O. Sukhomlynska and others emphasize on the educational potential of the
national idea, art, culture and propose to build educational process on national
values. “From formation in 1991 Ukrainian state, – writes O. Sukhomlynska, –
began the development of new education, one of the tasks of which was to
form national valuable orientations, national consciousness and selfconsciousness as a value … New content of new Ukrainian school was aimed to
form by children a sense of patriotism, citizenship, state ideology” *12].
According to the conclusions of O. Adamenko, who asserts about 2
stages of development of the theory of education of new humanistic and
democratic-oriented national concept of education 1, 39–42, we can add that
positive and promising tendency of the 90-ies is appearance of ground works
on the problem of spiritual education that is connected with the rejection of
functional approach in education and wrack of communist education.
We like the idea of O. Vyshnevskyi, who points out the definiteness of
conceptual approaches towards education and gives variants of strategies of
education: Christian-idealistic, antichristian-idealistic, pragmatic. The author
proves that “the basis of morality can be only faith in God. It makes moral
instructions imperative character”. At the same time a scientist raises a
question about such notions as faith, Christianity, religion, church and their
place in the concept of modern Ukrainian education [14, 3–5].
Promising is the idea of M. Yevtukh about the necessity of concentration
of efforts of church and school on the basis of common to mankind values but
because of imperfect laws and indetermination of correlation of religious and
secular such concentration is not a mass phenomenon. Nevertheless it is
possible to put such ideas in practice if there are laws. The example of
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implementation of ideas that are aimed at self-realization of the personality
and development of his/her moral-spiritual components, is school of M. Huzyk
that is based on humanistic paradigm, where the leading conceptual basis is
personality-oriented education [6, 2–5].
Modern concepts of moral personality upbringing combine the ideas of
education as integral progress of the personality development, motivation-moral
sphere, fundamental knowledge, spiritual culture and are based on the culturalanthropological model of self-growing personality. The basis of education is
correlation of possibilities of own “I” and society demands. Leading are the ideas
of anthropological approach towards organization of education that outline new
demands – a modern person should rely on humanistic basis of non-classical
rationality and understanding of ambiguity of human existence.
In a search of the most efficient systems of education in interaction
between countries and integration Ukrainian system of education should
preserve national originality. But since 90-ies the crisis in education has
deepened as there is no common national concept of education. Today the
most famous concepts are: complete approach that supposes creation of a new
educational model that ensures seizing competences; concept of problem
education that ensures a possibility of creative participation of students in the
process of learning new knowledge, formation of cognitive interests and
creative thinking; synergetic concept that is based on the idea of formation of
personal structure of human consciousness as a source and mechanisms of
self-organized activity. The idea of primary role of personal structures of
consciousness in formation of experience of self-organization arose in
pedagogy from phenomenological and synergetic researches of complex
systems (R. Barantsev, T. Kniazieva, I. Pryhozhyn, H. Khaken, S. Sheveliova and
others) and now is based on synergetic interpretation of phenomenon of selfrealization that is ability of a system for self-reformation into a new quality.
Something similar is phenomenological concept of education. The main idea of
such education is understanding, empathy, cooperation, pedagogical support
of personality. Teacher is becoming a phenomenologist of new type of
education. Especially relevant are views of Y. Bondarevska, M. Talanchuk and
other pedagogues-scientists. They proved cultural concept of education and
aim of education as a revival of human culture and morality.
Despite negative tendencies of education development in Ukraine, in the
first half of the 90-ies there were positive results that gave push for further
development of education. That is first of all: humanization of educational
process; orientation of conceptual principles on common to mankind values;
gradual consolidation of Ukrainian language in the sphere of education,
expansion of learning national culture; giving freedom to pedagogical
creativity; making the range of education institutions more various in order to
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take into account interests of children and real needs of society; coming of
pedagogical science on the level of systemic development.
The beginning of a stage of reformation of Ukrainian education is 1991
that is characterized by innovative approaches towards educational process in
education institutions and development of modern technologies of education,
reformation of economics and management. The concept of national education
has the main aim of formation of young people on the basis of national idea
and to adopt achievements of culture of different nations, entrancing to socialcultural space, preserving Ukrainian national identity, to pay attention not only
to education of children but also to their health [7].
The main tasks of national concepts of national education, taking into
account cultural-historical experience of own and others nations, are not only
to overcome the crisis of educational system but also to reform substantially,
to make it corresponding to the highest world standards. Conceptual rethinking
of the main tasks of national education convinced us that democratization,
humanization is impossible without revival of national cultural-historical, folk
pedagogical education tradition.
Scientists began in a new way to understand pedagogical phenomena,
events, personnels, and discoveries in the end of the previous period, to reveal
problems of national education. Among the tendencies of development of
pedagogical thought dominated the following ones: idea of formation of a
creative, hard-working personality, development of his/her individual abilities and
talents, proving conditions of its self-realization, creating ground for development
of abilities, formation an ability for self-education, using new pedagogical
information technologies, appearance of searching-investigation approach that
was considered as necessary condition for development of the personality.
A well-known among scientists and experts is a concept of education of
national originality, national directed education, and concept of education of
practical socialized personality (I. Bondarevska); concepts of education of
independent personality, independent choose of vital activity, created in the
beginning of the XX century by S. Shatskyi, which has found its extension today
(O. Leontieva, M. Balaban). Widespread is a concept of education as a process
of formation relations of the person and world (I. Zymnia); concept of physical
and valeological education (L. Tatarnikova). From the end of the XX century
well-known is a concept of civil education (A. Reznik). In post-soviet space was
successful in the practice a concept of education of children in social
organization (I. Chekurnykh, M. Rozhkov, V. Volkov, S. Teterskyi). We cannot
but mention a well-known concept of systemic building of educational process
(V. Karakovskyi, L. Novikova, N. Selivanova). And a successful concept that
proved itself with a time is a concept of cooperation (S. Soloveichyk).
So, the main tendencies of development of education since 90-s were: to
develop an idea of national education; argumentation of conceptual
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approaches towards education that can solve problems of self-realization and
self-determination; appearance of innovative tendencies and scientific supply
of different kind of education institutions. Innovative process in development
of pedagogy, creativity of pedagogues is connected with humanistic
philosophical ideology, on which the theory of education is based. The priority
of national policy of education is a personality-oriented approach, conceptual
basis of which is similar to ideas of free education.
Conclusions. New educational strategies reflect new views on education:
tendency of ideological-political influence that was popular in the end of the
the XX century is in the past; education became first of all cultural-historical
value; gradually knowledge approaches are changed by educational; the main
became subject-subject relations; the main principal orientations instead of
classical formal general “harmonious development of the personality” became
cultural growth and development of the personality; priorities are common to
mankind values with orientation on national culture. The main characteristics
that differ old educational models from present ones are: deideologization of
education – independence from political doctrine, ideology and political
pressure, personal orientation of education – dependence of goals, content
and methods from needs and interest of pupils, democracy and humanism in
relations between a teacher and a pupil.
Modern concepts of education are based on the new scientific grounds,
reflect new views on education as a cultural-historical value, priority in social
education. That certifies the strengthening of philosophical-anthropological
approaches, new understanding of guidelines of education that correspond to
traditions of Ukrainian spiritual culture.
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РЕЗЮМЕ
Кучина Екатерина. Концептуализациѐ идей воспитаниѐ нравственной личности
в аспекте модернизации национальной системы образованиѐ Украины конца ХХ –
начала ХХІ века.
Целья статьи ѐвлѐетсѐ осуществление теоретического анализа идей
воспитаниѐ нравственной личности конца ХХ – начала XXI века. Методы
исследованиѐ – анализ, синтез, систематизациѐ и описание процесса развитиѐ идеи
нравственного воспитаниѐ через призму образовательных парадигм. Результаты
исследованиѐ заклячаятсѐ в выделении перспективных педагогических идей
воспитаниѐ нравственной личности длѐ внедрениѐ в отечественное
образовательное пространство с учетом нового контекста и новых условий.
Практическое значение заклячаетсѐ в интегрировании перспективных
образовательных идей длѐ современной педагогики. Перспективами научных
исследований ѐвлѐетсѐ выѐснение путей внедрениѐ отечественных перспективных
педагогических идей воспитаниѐ нравственной личности.
Ключевые слова: модернизациѐ, реформациѐ, концепции, нравственное
воспитание, советскаѐ школа, коммунистическаѐ мораль, национальное
воспитание, гуманистическое воспитание, коммунарское и коммунистическое
воспитание.

SUMMARY
Kuchina Katerina. Conceptualization of ideas of moral personality upbringing in the
aspect of modernization of Ukrainian national system of education at the end of the XX –
beginning of the XXI centuries.
On the basis of the analytical review of sources base socio-pedagogical determinants
of scientific clearance of the ideas of the moral personality upbringing in the native
educational and training concepts and programs of the end of the XX – the beginning of the
XXI century are theoretically grounded and actualized for modern education. For the aim of
generalization of theoretical ideas and practical experience of the national pedagogical
heritage the main approaches to the conceptualization of the idea of moral personality
upbringing are identified and realized. The trends and stages of development of the national
idea of the moral personality upbringing in the framework of the general theory of education
with its description in the format of division into periods in chronological limits survey are
described. With the purpose of arrangement and systematizing conceptual ideas about
education of the moral person, determination, specialization of perspective educational
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ideas was conducted, the logic of their focus was outlined and educational and upbringing
concepts of the end of the XX – the beginning of the XXI century are classified according to
their public, ideological and pedagogical orientation.
New educational strategies reflect new views on education: tendency of ideologicalpolitical influence that was popular in the end of the XX century is in the past; education became
first of all cultural-historical value; gradually knowledge approaches are changed by educational;
the main became subject-subject relations; the main principal orientations instead of classical
formal general “harmonious development of the personality” became cultural growth and
development of the personality; priorities are common to mankind values with orientation on
national culture. The main characteristics that differ old educational models from present ones
are: deideologization of education – independence from political doctrine, ideology and political
pressure, personal orientation of education – dependence of goals, content and methods from
needs and interest of pupils, democracy and humanism in relations between teacher and pupil.
Modern concepts of education are based on the new scientific grounds, reflect new views on
education as a cultural-historical value, priority in social education. Perspective pedagogical ideas
of the moral personality upbringing, enabling its implementation into the native education under
the new conditions are concretized.
Key words: idea, education, moral, morality, moral personality, moral education,
concept, program, socially and personally oriented approaches, communist system of
education, national system of education.
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ДАВНЬОГРЕЦЬКА АГОНІСТИКА В МИСТЕЦТВІ
Матеріал статті надаю інформація про змаганнѐ й конкурентну боротьбу
між античними представниками культури і мистецтва. Одними з головних
принципів існуваннѐ давньогрецької культури були агони. Усѐ система спортивних
змагань, і не тільки, давньої Греції носила назву агоністика – (грец. agonisticos)
здатність до боротьби. Стародавні елліни виокремлявали три види суперництва: у
спортивних змаганнѐх, у перегонах квадриг (колісниць) і скачках та в мистецьких
конкурсах. Агоністика длѐ греків була головним елементом буттѐ і культури, ѐкий
надавав можливість реалізувати життювий потенціал кожного вільного мешканцѐ
ойкумени, і в такий спосіб гучно заѐвити про себе на вся країну, трохи наблизитисѐ
до отецьких божеств, на честь ѐких елліни демонстрували своя майстерність у
різних видах атлетики та творчих конкурсах.
Ключові слова: агоністика, агон, антична Греціѐ, культура, мистецтво,
панегерії.

Постановка проблеми. Уперше на змагальний феномен у мистецтві
звернув увагу швейцарський професор, історик ювропейської культури й
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мистецтва Якоб Буркхард і застосував термін «агон» щодо античних батлів
між художниками, скульпторами, поетами та ін., у своїй роботі «Історіѐ
грецької культури», ѐка була написана в 1898−1902 роках. Книга вийшла
друком через п’ѐть років післѐ смерті науковцѐ. Це зробили його рідні та учні,
ѐкі з текстів однойменного лекційного курсу Якоба Буркхарда видали
науковий фоліант. Щоб посісти гідне місце серед наукових видань щодо
античної грецької культури, буркхардівській «Історії…» ще треба було
пережити велику кількість критики. Але робота швейцарського науковцѐ
вистоѐла й зайнѐла гідне місце серед історичних робіт, ѐкі розкриваять
особливості давньогрецької культури.
В основі давньогрецької і давньоримської агоністики лежить термін
«агон» – змагальний елемент, ігри під час релігійних (панегерій) і політичних
(у Римі) свѐткувань. У греків Агон персоніфікувавсѐ ѐк змагальний захід. У
Олімпії статуѐ Агону зображала атлета з гантелѐми в руках. У римлѐн агони
лѐгли в основу заходів, що отримали назву «Агоналії». Саме останні
започаткував другий римський цар Нума Помпілій (715−673 рр. до н.е.).
Агоналії проходили декілька разів протѐгом року з нагоди ушанувань
отецьких божеств з римського пантеону. На честь Януса – 9 січнѐ, 20 травнѐ та
10 груднѐ; 17 березнѐ відбувалисѐ свѐткові ігри бога війни Марса; 21 травнѐ
здійснявалисѐ містерії бога підземного царства – Вейовіса; а 11 груднѐ –
день, коли вшановувалисѐ місцеві божества, покровителі римських міст.
Агоналії ще раз підтверджуять неабиѐкий вплив грецької культури на
римську і не тільки [2].
Аналіз актуальних досліджень. Принцип змагальності греками й
римлѐнами найкраще все ж таки був реалізований у виглѐді спортивних
змагань, ідеї ігор, що прославлѐять богів, ігор, де перемагаять найкращі,
найталановитіші та найзавзѐтіші. Про це ми можемо дізнатисѐ з публікацій
сучасних науковців Володимира Платонова, Марії Булатової, Сергіѐ Бубки,
Володимира Гончаренка, Ігорѐ Іваніѐ, Оксани Гречаняк та ін.
Але ж агоністичний елемент був лейтмотивом не тільки в атлетиці,
він проник в усі сторони грецької і римської культур, ураховуячи театр,
музику, освіту, мистецтво та архітектуру. То ж у даній статті ми зробили
спробу більш детально надати читачам інформація про змаганнѐ античних
філософів, художників, скульпторів, поетів та музикантів.
Метою проведеного наукового пошуку, було узагальненнѐ інформації
за результатами аналізу науково-методичної літератури, доповненнѐ й
розширеннѐ повноти знань про мистецьку і культурну агоністику античної
Еллади та її вплив на цивілізації, з ѐкими контактувала тогочасна Греціѐ.
Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети вирішувалисѐ такі задачі:
– з аналізу науково-методичної літератури виокремити обсѐг
інформації та конкретні відомості про конкурси митців та науковців
стародавньої Греції;
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– систематизувати виокремлену інформація в загальний реюстр
агоністики античних часів;
– довести вплив давньогрецької культурної агоністики на цивілізації
Македонії, Риму та Північного Причорномор’ѐ.
Методи дослідження: аналіз, синтез, порівнѐннѐ та узагальненнѐ
науково-методичної літератури з проблеми дослідженнѐ.
Виклад основного матеріалу. Відомий римський історик Пліній
Старший, авторитетна думка ѐкого не підлѐгаю сумніву, цікавивсѐ, окрім
історичних пошуків, особливостѐми виникненнѐ грецького живопису. У своїй
«Природничій історії» автор зберіг длѐ нащадків відомості про перших
художників, скульпторів та їхніх покровителів, адже мистецтво вимагаю
коштів. А головне, що історик описав твори античних майстрів, ѐкі надихали
на творчість майстрів Римської доби та епохи Ренесансу. Одніюя з
характерних рис тексту 35-ї та 36-ї книг «Історії…» можна вважати опис
суперництв між античними майстрами, ѐкі змагалисѐ в найменших няансах
тонкощів свого ремесла *1+.
Пліній Старший доводить до нашого відома опис «змагального
поюдинку», ѐкий трапивсѐ в Афінах середини V століттѐ до н.е. між двома
видатними живописцѐми часів античної епохи – Зевксидом і Паррасіюм.
Згідно з Плініюм, Зевксид намалявав на стіні будівлі виноградне гроно. І
відкривши полотнище, ѐке затулѐло його малянок, він змусив глѐдачів
приголомшлено зітхнути, настільки зображеннѐ було реалістичним, що навіть
птахи злетілись склявати виноградні ѐгоди. Потім Зевксид звернувсѐ до
опонента і попрохав Паррасіѐ продемонструвати його шедевр. «Чим ти мене
можеш здивувати?», «Скоріше відкривай полотнище!» – промовив Зевксид.
«Не можу» – відповів візаві – «Воно в мене намальоване». Так, два великих
майстри підтвердили високе власне реноме й продемонстрували відвертість
змагального духу. І все ж таки власну поразку визнав Зевксид: «Я зміг
обманути очі птахів, а ти – очі живописцѐ» – сказав він Паррасія. Хотілосѐ б
також зазначити, що в подальшому процвітанні обох майстрів агон не
відіграв негативної ролі. За словами Плініѐ Старшого, і Зевксид, і Паррасій
продовжували творити свої шедеври, незалежно один від одного, адже в
кожного з них були свої впливові покровителі, власні замовники, длѐ ѐких
художники малявали картини [1].
Також не менш видовищним і популѐрним у стародавній Греції
виѐвилосѐ художню змаганнѐ між Апеллесом і Протогеном – двох
талановитих живописців ІV століттѐ до н.е. Перший із низ народивсѐ на
острові Кос і був власним художником Олександра Македонського. Другий –
працявав на острові Родос і присвѐтив живопису все свою свідоме життѐ.
Відомо, що Протоген весь час працявав у власній майстерні й не марнував
дорогоцінний час на інші викляченнѐ. Художник навіть працявав над
черговим шедевром під час облоги Родоса македонським правителем
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Деметріюм І Поліоректом 305−304 років до н.е. Не облишив він роботу й тоді,
коли порѐд із його будинком розмістивсѐ ворожий загін. «Війни тимчасові,
мистецтво вічне» – висловлявавсѐ художник. Трапилосѐ так, що саме
Апеллес зробив творчість свого конкурента відомим у сприйнѐтті власних
землѐків. Апеллес заплатив 50 таланів за декілька робіт Протогена, що на той
час становило величезні кошти. І цим самим спонукав мешканців острову поіншому подивитисѐ на творіннѐ рук їхнього співвітчизника, у ѐких родосці не
вбачали естетики взагалі.
Знайомство між метрами живопису античної Еллади описую прекрасна
легенда, ѐку зберіг длѐ нас Пліній Старший. Коли Апеллес завітав до будинку
Протогена, останнього не виѐвилосѐ вдома. У майстерні він побачив лише
дошку длѐ майбутнього шедевру. Апеллес взѐв пензлѐ й намалявав на дошці
тонесеньку лінія. Не дочекавшись власника будинку, художник пішов у своїх
справах. Коли повернувсѐ Протоген, то дізнавсѐ від служниці, що за його
відсутності до майстерні завітав ѐкийсь незнайомець, але хто власне, вона не
знала. Зайшовши до власної майстерні і звернувши увагу на дошку, Протоген
одразу зрозумів, хто був його гостем. Він поміркував, а потім взѐв пензлѐ і
провів іншу лінія, іще тоншу, прѐмісінько на лінії, ѐку намалявав Апеллес. А
потім пішов прогуляватисѐ рідним містом. Поки Протоген був відсутнім, до
його оселі знову завітав Апеллес і в першу чергу звернув увагу на дошку. А
потім взѐв пензлѐ і намалявав третя лінія, нея він розділив дві попередньо
намальовані, причому цѐ лініѐ була настільки досконалоя і витончена, що
могла вважатисѐ, на думку Плініѐ Старшого, вершиноя живописної
майстерності. Протоген, прийшовши надвечір додому, виѐвив нову лінія й
визнав, що Апеллес більш майстерніший живописець, аніж він сам. До речі,
дошка, на ѐкій змагалисѐ два майстри-художники була знаноя в античному
світі і вважаласѐ оригінальним артефактом. За інформаціюя Плініѐ, довгий час
зберігаласѐ у вічному місті, безпосередньо в палаці імператора Тита. І не
дивно, що пожежа, ѐка виникла в палаці, знищила славнозвісну річ, адже
вогонь у ті часи знищив величезну кількість історичних артефактів. Того ж
самого Зевса Олімпійського, ѐкий був персоніфікаціюя найвеличніших агонів
у стародавньому світі в його свѐтилищі [1, 3].
Окрім художніх протистоѐнь, з історії стародавньої Греції ми дізнаюмосѐ
і про змаганнѐ письменників (поетів і драматургів), хорів, що співали так
звану хорову лірику, акторів та ін. Перші Афінські агони серед трагічних поетів
пройшов 534 року до н.е. Літературний агон – своюрідне діалогічне змаганнѐ
між дійовими особами літературного твору, завдѐки ѐкому розкриваютьсѐ
ідейний зміст еллінської трагедії чи комедії. У ѐкості прикладу можна
продемонструвати суперечку між Есхілом та Еврипідом у комедії Арістофана
«Жаби» (405 рік до н.е.). Загалом же в комедіѐх грецьких письменників
діалогічне суперництво розпочинаютьсѐ в текстовій частині, ѐка
розпочинаютьсѐ одразу за пародом (хорова піснѐ в давньогрецькому театрі) й
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полѐгаю у спорі дійових осіб, у ѐкому перемагаю той герой, ѐкий висловляю
точку зору автора, суспільну мораль, гуманістичні та патріотичні ідеали тощо.
Так, у Арістофана у «Хмарах» (поставлена на великих Діонісіѐх 423 року до
н.е.) вирішуютьсѐ конфлікт між Правдоя і Кривдоя, в «Осах» (поставлена на
Ленеѐх 422 року до н.е.) – конфлікт між Бделикленом і Філокленом гостро
критикую афінську систему судочинства. До речі, Арістофанівські комедії
«Оси» і «Попередню змаганнѐ» посіли перше та друге місцѐ, відповідно, на
вказаних змаганнѐх, а комедіѐ «Посли» – поета Левкона – третю. Агон у
комедії – це композиційний центр, у ѐкий стѐгуютьсѐ смисловий зміст комедії,
що відбиваю інтенсивну динамічність і протиріччѐ життѐ *1, 3+.
Комедіѐ – жанр, доведений давньогрецькими поетами Кратіном,
Арістофаном та Евполідом до досконалості. Зазначені поети за свою життѐ
написали велику кількість творів, ѐкі неодноразово приносили своїм
авторам перемоги на різних мистецьких агонах. Кратін народивсѐ та все
життѐ прожив в Афінах. Вперше він переміг на Діонісіѐх у 450 році до н.е. з
комедіюя «Плѐшка». Оригінал ціюї комедії не зберігсѐ, проте відомо щодо
сяжету твору. В основній частині була представлена суперечка між
Комедіюя та Мефоя (Пиѐтика). Загалом Кратін 6 разів перемагав на
Діонісіѐх. Крім того, Кратін перемагав також на Ленеѐх. Перший його успіх
на цих іграх датований 430 роком до н. е. Сяжети він брав із суспільного
життѐ античних греків, додавав до них критику політичних діѐчів. Всього
Кратін написав 21 комедія. Манеру Крат Арістофан порівнявав з
бурхливим потоком. Стародавні критики відзначали велику силу
сатиричного таланту і вважали спадкоюмцем Архілоха.
Евполід народивсѐ й прожив усе свою життѐ в Афінах. Є дані, що
вперше він взѐв участь в агонах ѐк комедіограф у 429 році або ж 428 році
до н.е. Всього він написав 14 комедій і 7 разів здобував першу нагороду на
мистецьких конкурсах. Найвідомішими його творами ю комедії «Міста», де
надаваласѐ шана грецьким містам вірним соязу з Афінами та
висміявалисѐ відступники, а також комедіѐ «Деми», де на противагу
тогочасним демагогам, длѐ врѐтуваннѐ від бід війни визивалисѐ з
потойбіччѐ видатні політичні діѐчі минулого – Солон, Мільтіад, Арістід та ін.
Також Евполід у своїх творах жорстко нападав на Аспазія, дружину
Перикла, Клеона, Гіпербола, Алківіада, софістів, Сократа. Деѐкий час він
товаришував із Арістофаном і навіть допомагав йому з комедіюя
«Вершники». Утім через деѐкий час вони посварилисѐ через ѐкесь
літературне питаннѐ й почали нападати один на одного у своїх творах [3].
На Ленеѐх 425 року до н.е. всім трьом майстрам рими прийшлосѐ
зустрітисѐ в очному суперництві, у ѐкому переміг Арістофан з комедіюя
«Ахарнѐни», другу нагороду було присуджено комедії Кратіна «Ляди, ѐкі
потрапили в буря», третѐ – комедії Евполіда «Новий місѐць».
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Змагалисѐ поміж собоя і три найвідоміші, найвизначніші трагічні
поети класичної Греції Софокл, Есхіл та Еврипід. Коли Софоклу було 16
років, він співав у хорі гімни на честь перемоги греків при Саламіні. Тому в
біографіѐх трьох еллінських трагіків ю таке красиве місце: Есхіл при
Саламіні бивсѐ, Софокл Саламін прославлѐв, Еврипід – ѐкраз у той час
народивсѐ. Отже, дитинство і яність Софокла прийшли на той час, коли все
було сповнене враженнѐми від блискучої перемоги на період найвищого
розквіту Афінської демократії. 27-річним Софокл переміг Есхіла на Великих
Діонісіѐх, післѐ чого той залишив Афіни й відбув до Сицилії. А в 441 році до
н.е. – сам був переможений Еврипідом. Дванадцѐтьма роками раніше (468
року до н.е.) Софокл уперше взѐв участь у театральних свѐтах і здобув
перший приз, перевершивши свого великого попередника Есхіла.
Змаганнѐ двох настільки визначних поетів викликало в публіці живе
зацікавленнѐ, з цього моменту й до самої смерті Софокл залишавсѐ
найпопулѐрнішим із афінських драматургів: більше 20 разів він ставав у
змаганні першим, багато разів другим і ніколи не посідав третього місцѐ
(учасників було завжди трою). Не було йому рівних і за обсѐгом написаного:
вважаютьсѐ, що Софоклу належало 123 драми. Софокл мав успіх не тільки
ѐк драматург, а й був взагалі популѐрноя особоя в Стародавніх Афінах.
Уперше Есхіл-драматург виступив у 500 році до н.е. та лише через 16
років Фортуна всміхнуласѐ йому – він переміг у традиційних змаганнѐх
драматургів на Великих Діонісіѐх. І шістнадцѐтирічна робота над собоя не
минула даремно: Есхіл ще 12 разів посідав перше місце в цих змаганнѐх.
Є відомості, що Еврипід почав працявати над трагедіѐми вже у
вісімнадцѐтирічному віці, але в змаганні драматургів він уперше взѐв участь
лише в 455 році до н.е., коли йому було близько тридцѐти років. У цьому
змаганні драматург посів лише третю місце. За все життѐ йому вдалосѐ
здобути лише п’ѐть перемог (остання – посмертно). Еврипід, на відміну від
Есхіла та Софокла, сам на сцені не виступав, а також, порушуячи традиції, не
писав музику до своїх творів, доручаячи ця справу фахівцѐм [3].
Не залишили поза увагоя мистецькі агони й організатори ігор на честь
Зевса в Олімпійському свѐтилищі. З 96-х Ігор (396 року до н.е.) до програми
змагань були вклячені конкурси вісників та сурмачів. Першими
олімпійськими чемпіонами в цих видах стали Тімай із Еліди (вісник) та його
землѐк Катес (сурмач). Як бачимо, давньогрецьке місто Еліда було не тільки
центром підготовки видатних атлетів античного світу, воно ще й готувало
переможців мусичних (мистецьких) конкурсів длѐ різних змагань
давньогрецької агоністики. А найвідомішим сурмачем-олімпіоніком був
Геріодор з Мегари, ѐкий десѐть разів примірѐв оливковий вінець чемпіона
Олімпійських ігор. Його ім’ѐ було знане в усіх полісах метропольної і
колоніальної Греції [4, 5].
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Багато спортивних змагань стародавніх часів мали у своїй програмі
мистецькі агони: Олімпійські ігри, Діонісії, Ленеї, проте родоначальниками
конкурсів, ѐкі визначали кращих із лядей творчих професій були Піфійські
(Піфії) ігри в Дельфах. Піфії відбувалисѐ длѐ уславленнѐ Аполлона, бога
сонѐчного світла, гармонії, покровителѐ мистецтв та муз, бога, ѐкий
оголошував лядѐм воля самого Зевса-Громовержцѐ. Грецька міфологіѐ
пов’ѐзую започаткуваннѐ агонів із подвигом самого Аполлона, післѐ
перемоги бога над зміюм Піфоном він з нагоди цього організовую в
Дельфах змаганнѐ *7+. Згодом до імені Аполлона додаютьсѐ епітет
«Піфійський». Офіційної дати перших ігор у Дельфах не існую, VІ століттѐ до
н.е. вважаютьсѐ початком історії агонів на честь Аполлона. Спочатку Піфії
визначали кращого майстра гри на національному грецькому музичному
інструменті – кіфарі. А з 590 року до н.е. до зазначеного конкурсу
додаятьсѐ агони співаків під гру флейти, безпосередньо флейтистів,
гімнастичні і змаганнѐ колісниць. Як саме проходили ігри, розповів нам
Аристотель. Піфії тривали від шести до восьми днів і розпочиналисѐ
театралізованоя постановоя, ѐка відтворявала славетну перемогу
Аполлона над зміюм. Під час театралізованої вистави у храмі самого бога
робилисѐ принесеннѐ свѐткових офір і узливаннѐ на вівтар молодого вина.
На четвертий день післѐ свѐткових церемоній розпочиналисѐ
безпосередньо змаганнѐ. У дельфійському театрі проводилисѐ музичні й
театральні агони, а на стадіоні – атлетичні змаганнѐ. Програма мистецьких
фестивалів охоплявала такі види: гімни богу Аполлону, змаганнѐ
флейтистів та кіфаристів зі співом та без, театральні й танцявальні агони,
виставки-продажі на центральній агорі продукції художників, філософські
протистоѐннѐ. До речі, до Дельф приїздили, щоб взѐти участь в агонах сім
філософів-мудреців, імена ѐких були на вустах у всіх жителів тогочасної
Еллади і ѐкі жили в VІІ–VІ століттѐх до н.е. Філософи-мудреці викладали
свої думки у стислих образних висловах, або гномах. Склад «Семи
мудреців» у різних джерелах зміняютьсѐ, додатково ж він налічую 17 імен у
різних комбінаціѐх. Проте перший список мудреців навів Платон у своюму
діалозі «Протагор» (4 столітті до н.е.): Піттак з Мітіліні, що на острові
Лесбос, Солон Афінський, Біант Приюнський, Фалес Мілетський, Клеовул з
Лінда, що на острові Родос, Місон Хенейський, Хілон зі Спарти. Лише перші
чотири філософа зі списку Платона не виклячалисѐ з нього жодного разу,
комбінації трьох останніх прізвищ весь час змінявалисѐ. Гімни й оди
переможцѐм Дельфійських агонів писав також відомий на вся ойкумену
поет Піндар. Піфійські ігри проіснували аж до 394 року н.е. й завершиласѐ
їхнѐ історіѐ із забороноя культу Аполлона та з закриттѐм храму в Дельфах.
Слід також зазначити, що греки інтелектуальної і творчої праці не
цуралисѐ змагатисѐ і в атлетичних агонах. Також беззаперечним фактом ю
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дворазове чемпіонство з боротьби на Олімпійських іграх античних часів
відомого філософа Платона.
Післѐ експансії греків на береги Понту Евксинського мистецькі агони
набуваять неабиѐкої популѐрності і в полісах-колоніѐх. В античному театрі
міст Північного Причорномор’ѐ література, музика й танці були нероздільні:
під час усіх вистав, хор із інструментальним супроводом виконував роль
коментатора подій, що відбуваласѐ на сцені. У театрах відбувалисѐ не лише
вистави, а й концерти, а за римських часів – ігри гладіаторів. Античні автори
згадуять, що в Боспорі виступав запрошений з Еллади відомий співак і
кіфаред Арістонік. Як і в самій Греції, у містах-колоніѐх під час різних
видовищ, свѐт, спортивних ігор проводилисѐ агони – художні змаганнѐ хорів,
музикантів, танцяристів. Наприклад, зберегласѐ згадка про змаганнѐ в
танцѐх зі співом на майданах Херсонеса. Під час розкопок на території
північнопричорноморських міст було знайдено амфори, ѐкими
нагороджували переможців у змаганнѐх із кулачного боя, бігу та гри на
кіфарі. Перераховані вище факти указуять на синкретичні зв’ѐзки колоній із
метрополіюя й потужний вплив Еллади на її заморські території [6].
Висновки та перспективи подальших наукових пошуків. Результати
наукового пошуку та аналізу науково-методичної літератури даять нам такі
результати. Мусичні агони у стародавній Греції починаять культивуватисѐ з
початку VІ століттѐ до н.е. й доволі швидко отримуять прописку у програмі
агоністичних свѐт, наприклад, Діонісії, Ленеї, Олімпійські ігри; найбільшої
популѐрності мистецькі конкурси отримали на фестивалѐх Аполлона в
Дельфах. До програми мистецьких конкурсів входили конкурси, у ѐких
визначалисѐ найкращі та найталановитіші музиканти, художники, поети,
комедіанти, танцяристи, не стоѐли осторонь і науковці. Античні філософи
через участь у таких змаганнѐх доводили до лядського розуміннѐ свої
політичні, соціальні та гуманістичні думки. Тож мистецькі агони за часів
розквіту античної агоністики займали особливе місце, нічим не
поступаячись атлетичним змаганнѐм, конкуренціѐ між естетикоя,
культуроя та мистецтвом була такоя ж видовищноя, ѐк і демонстраціѐ
сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості й координації.
Мистецькі агони були популѐрними не тільки в метропольній Греції, їх
слава лунала також теренами колонізованих еллінами земель, що
підтверджую участь скіфського філософа Анахарсіса у Дельфійських іграх.
Христиѐнська теософіѐ була головноя причиноя занепаду й
занедбаннѐ старогрецької агоністики. Але це стосуютьсѐ лише одніюї її
дефініції – атлетичних змагань. Мистецькі агони продовжували ще довго
жити у творах відомих художників та скульпторів середньовіччѐ. Культ
античної тілесності, ѐк основний мотив творчості давньогрецьких майстрів,
продовжив свою життѐ у скульптурах Мікеланджело Буонарроті, Джованні
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Лоренцо Берніні, Огяста Родена, Антоніо Канови; картинах Мікеланджело да
Караваджо, Рафаелѐ Санті, Пʼютро да Кортона, Пітера Паулѐ Рубенса та ін.
Перспективоя подальшого наукового пошуку маю стати впровадженнѐ
одержаної інформації про мистецькі агони античної Еллади до лекційного
курсу навчальних дисципліни «Олімпійський спорт» та «Філософіѐ спорту».
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РЕЗЮМЕ
Лазоренко Сергей, Чхайло Николай, Романова Виктория. Древнегреческаѐ
агонистика в искусстве.
Материал статьи представлѐет информация о соревнованиѐх и конкурентной
борьбе между античными представителѐми культуры и искусства. Одними из главных
принципов существованиѐ древнегреческой культуры были агоны. Всѐ система
спортивных соревнований, и не только, древней Греции носила название агонистика –
(греч. agonisticos) – способность к борьбе. Древние греки выделѐли три вида
соперничества: это спортивные (атлетические) соревнованиѐ, это гонки квадриг
(колесниц) и скачки, и последние – это художественные конкурсы. Агонистика длѐ
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греков была главным элементом бытиѐ и культуры, который предоставлѐл
возможность реализовать жизненный потенциал каждого свободного жителѐ
ойкумены, и таким образом громко заѐвить о себе на вся страну, немного
приблизитьсѐ к богам-покровителѐм, в честь которых эллины демонстрировали свое
мастерство в различных видах атлетики и творческих конкурсах.
Ключевые слова: агонистика, агон, античнаѐ Грециѐ, культура, искусство,
панегерии.

SUMMARY
Lazorenko Sergii, Chkhailo Mykola, Romanova Viktoriia. Agonistics in ancient Greek art.
The article gives information about the competition between ancient culture and art.
One of the main principles of the existence of ancient Greek culture was agony. The whole
system of sports competitions, and not only, of ancient Greece was called agonistics (from
greek agonisticos) the ability to fight. The ancient Greeks identified three types of
competitions: in sports, in racing quadrigas (chariots) and horse races and in art contests.
Agonistics for the Greeks was the main element of life and culture, which provided the
opportunity to realize the life potential of every free citizen of the world, and in this way to
assert themselves all over the country, come closer to the parents deities, in whose honor the
Greeks demonstrated their skills in various types of athletics and competitions. Agonistics is a
desire for self-claiming victories that would have required the Greeks, constantly and
purposefully to train not only physical qualities, but also the skill of the art brush, sculptors
the stack and the ability to write outstanding hymns, odes, poems and tragedies.
In other words, competitive activity has been an integral part of the existence of the
ancient Greeks; it affected all aspects of Greek life: education, culture, art, architecture,
etc.In later history, we celebrate the influence of art Agonistics on the culture of Macedonia,
Rome and the Greek colonies of the Northern black sea.
For the first time to the competitive phenomenon in art drew attention Swiss Professor
Jakob Burckhardt who applied the term “agon” in relation to antique battle between artists,
sculptors, poets and others, in his work “Greek cultural history”, written in 1898−1902.
Artistic agony continued for a long time to live in the works of the famous painters
and sculptors of the middle ages. The ancient cult of physicality as the main motive of
creativity of Greek craftsmen, continued his life in the sculptures of Michelangelo, Giovanni
Lorenzo Bernini, Auguste Rodin, Antonio Canova; paintings of Michelangelo da Caravaggio,
Raphael, Pietro da Cortona, Peter Paul Rubens and others.
The prospect of further research should be the introduction of the information
obtained about the artistic agony of ancient Greece to the lecture course of the disciplines
“Olympic sport” and “Philosophy of sport”.
Key words: agonistics, agon, ancient Greeks, culture, art, paneherii.
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ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ
МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Метоя статті ю теоретичне обґрунтуваннѐ структури й чинників відбору
змісту загальної музичної освіти ѐк фактору формуваннѐ музичної культури
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молодших школѐрів. Методи дослідженнѐ – аналіз наукової та навчальної
літератури, сучасного музично-освітнього середовища.
Основними елементами змісту музичної освіти молодших школѐрів
визначено: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-теоретичний, діѐльнісно-практичний,
виховний і розвивальний. Виѐвлено, що длѐ реалізації культуротворчої функції зміст
освіти маю бути ретельно відібраний, свідомо спрѐмований на досѐгненнѐ мети,
особистісно збагачений і розширений щодо компонентного складу.
Перспективи подальших розвідок полѐгаять в аналізі різних форм реалізації
змісту загальної музичної освіти молодших школѐрів.
Ключові слова: зміст освіти, загальна музична освіта, структура та
елементи змісту, відбір змісту, фактор формуваннѐ, музична культура,
культуротворча функціѐ, молодші школѐрі.

Постановка проблеми. Зміст освіти ю педагогічноя категоріюя, що
значноя міроя обумовляю сутність і ефективність функціонуваннѐ освітніх
систем. Від доцільності добору й реалізації навчального змісту, без
перебільшеннѐ, залежить рівень життювої та професійної підготовки нових
поколінь. Визнаннѐ культуротворчих і розвивально-виховних функцій змісту
освіти надаю підстави розглѐдати його ѐк провідний чинник формуваннѐ в
навчальній діѐльності особистісної, зокрема музичної культури дитини. Разом
із тим, мусимо констатувати дефіцит наукових досліджень щодо
теоретичного обґрунтуваннѐ структури та принципів відбору змісту загальної
музичної освіти, зокрема стосовно учнів початкової школи.
Аналіз актуальних досліджень. Категоріѐ змісту освіти стала
предметом досліджень цілої низки педагогів, починаячи від
Я. А. Коменського. Значний внесок у розробленнѐ цього понѐттѐ зробили
Ю. Бабанський, Б. Гершунський, О. Корсакова, І. Лернер, Ю. Мальований,
М. Махмутов, С. Трубачева та ін. Сучасні підходи до добору змісту
початкової освіти розкриваю О. Савченко, визначаячи основними
принципами його реформуваннѐ гуманітаризація, диференціація та
інтеграція. Пріоритетами добору й удосконаленнѐ змісту навчаннѐ в
початковій ланці освіти у працѐх ученої визначені спрѐмованість на
загальний і різнобічний розвиток дітей та повноцінне оволодіннѐ всіма
компонентами навчальної діѐльності *5, 44–50+. Наголошуютьсѐ також, що
важливе значеннѐ длѐ побудови змісту загальної освіти маю також
полісуб’юктність навчального процесу, що визначаютьсѐ наѐвністя різних
джерел одержаннѐ й опрацяваннѐ інформації, ѐкі складаять формальне
та неформальне освітню середовище *7, 6+.
Різнобічні проблеми конструяваннѐ змісту музичної освіти молодших
школѐрів досліджуять Е. Абдуллін, О. Лобова, Л. Масол, О. Ростовський,
Л. Хлюбникова, Л. Школѐр та інші сучасні педагоги-музиканти.
Мета статті – теоретично обґрунтувати структуру й чинники відбору
змісту загальної музичної освіти ѐк фактору формуваннѐ музичної культури
молодших школѐрів.
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Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети використано методи
аналізу наукової та навчальної літератури, сучасного музично-освітнього
середовища.
Виклад основного матеріалу. Ґрунтуячись на наукових положеннѐх і
виходѐчи з мети мистецької освіти школѐрів, ми розглѐдаюмо зміст
загальної музичної освіти ѐк педагогічно адаптовану длѐ учнів систему
музичних знань, умінь, навичок і способів музично-творчої діѐльності, що
спрѐмована на формуваннѐ основ музичної культури особистості в юдності
її складових: музичної спрѐмованості, музичної обізнаності, музичнотворчої вихованості й розвиненості.
Базуячись на існуячих моделѐх змісту освіти і враховуячи мистецьку
природу предмета «Музичне мистецтво», основними структурними
елементами змісту методичної системи формуваннѐ основ музичної
культури молодших школѐрів і загальної музичної освіти в цілому ми
вважаюмо: мотиваційно-ціннісний – спрѐмованість змісту на формуваннѐ
інтересу та лябові до музики, мотивації навчальної й музично-творчої
діѐльності, наѐвність емоціогенних факторів, досвід емоційно-оцінного
ставленнѐ учнів до творів мистецтва; когнітивно-теоретичний –
достатній і необхідний комплекс знань про музичне мистецтво та його
взаюмозв’ѐзки в ланках: музика – лядина; музика – життѐ; музика –
лядина – життѐ; музика – інші види мистецтв тощо; діѐльніснопрактичний – опануваннѐ комплексом умінь і навичок, способів
загальнонавчальної й музичної діѐльності в її слухацькому, виконавському,
композиційному та музикознавчому видах; практика і досвід власних
творчих спроб у всіх формах спілкуваннѐ з мистецтвом; виховний –
моделяваннѐ ситуацій, спрѐмованих на засвоюннѐ етичних та естетичних
норм спілкуваннѐ з музикоя; ознайомленнѐ учнів засобами мистецтва з
системоя загальнолядських цінностей і набуттѐ ними відповідного
естетичного, емоційного, морального досвіду через зміст музичних, а
також окремих літературних і візуальних творів; розвивальний – система
завдань длѐ розвитку музично-творчих (музичного слуху, чуттѐ ритму,
музичного мисленнѐ, уѐви, артистизму тощо) та загальних (розуму, уваги,
пам’ѐті, мисленнѐ, фізичного здоров’ѐ) ѐкостей молодших школѐрів.
Ці елементи змісту безпосередньо кореспондуятьсѐ з визначеними
нами компонентами музичної культури учнѐ, забезпечуячи передумови
длѐ повноцінної реалізації культуротворчої мети загальної музичної освіти.
Зазначимо, що названі складові змісту освіти не існуять ізольовано і
слід ураховувати можливість їх взаюмопроникненнѐ. Наприклад:
теоретичний і практичний елементи безпосередньо пов’ѐзані між собоя,
оскільки «жодну інформація в галузі мистецтва не можна розкрити без
залученнѐ лядини до самостійної художньої діѐльності» *4, 41+;
розвивальний елемент не може існувати відокремлено від теоретичного і
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практичного, оскільки розвиток учнів відбуваютьсѐ у процесі здобуваннѐ
знань, умінь і навичок музично-творчої діѐльності; мотиваційно-ціннісний і
виховний елементи кореляятьсѐ між собоя та з іншими, адже
формуваннѐ оцінних суджень і вихованнѐ школѐрів пронизую всі етапи
навчальної діѐльності. Так, за свідченнѐм В. Лозової, емоційно-ціннісний
елемент змісту освіти знаходить виѐв у ставленні особистості до мети
пізнавальної діѐльності, виконаннѐ конкретних завдань, оволодіннѐ
засобами діѐльності репродуктивного та творчого характеру, до наслідків
своюї пізнавальної діѐльності, відбиваячи соціальну зрілість і особистісну
позиція суб’юкта навчаннѐ *2, 104+.
На наш поглѐд, комплексне розробленнѐ та впровадженнѐ всіх
зазначених змістових елементів сприѐтиме повноцінній реалізації
освітньої, розвивальної та виховної функцій уроку музичного мистецтва.
Проте слід мати на увазі, що потенційні змістові можливості музичної
освіти набуваять ефективності лише за умови доцільності добору й
конструяваннѐ конкретного навчального змісту, оптимальності його
дидактичної обробки та методичного впровадженнѐ.
Як відомо, зміст загальної музичної освіти школѐрів обумовляютьсѐ
вимогами Державного стандарту і типового навчального плану.
Побудований на цій нормативній базі змістовий компонент
експериментальної дидактико-методичної системи виѐвлѐютьсѐ у:
конкретному змісті музичної освіти молодших школѐрів, визначеному на
основі Державного стандарту початкової загальної освіти й окресленому
длѐ вчителѐ в навчальній програмі «Музичне мистецтво, 1–4 класи»;
основному і додатковому змісті загальної музичної освіти, адаптованому та
поданому длѐ учнів у навчальних книгах, зокрема підручниках і посібниках
(робочих зошитах) з музики; реальному змісті уроку, що ґрунтуютьсѐ на
вимогах програми та навчальних книг, проте коригуютьсѐ вчителем
відповідно до певних умов навчально-виховного процесу.
Відбір і конструяваннѐ змісту загальної музичної освіти молодших
школѐрів у нашому дослідженні зумовлені низкоя чинників. Насамперед,
наша система спираютьсѐ на загальні педагогічні підходи щодо
реформуваннѐ змісту освіти. У сучасних дослідженнѐх пріоритетними
серед таких тенденцій визначені:
 гуманізаціѐ та гуманітаризаціѐ змісту, що передбачаю посиленнѐ
уваги до внутрішнього світу лядини, створеннѐ передумов длѐ розвитку,
утвердженнѐ самоцінності школѐра: «У центрі розробки змісту маю бути не
«всезнаячий дорослий», а дитина з її можливостѐми, потребами,
інтересами» *6, 225+;
 особистісна оріюнтованість змісту освіти, де «перевага стала
надаватисѐ розвитку самобутності суб’юкта навчально-виховного процесу
ѐк «надпредметного» результату... Згідно з цим оволодіннѐ власне
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предметним змістом освіти набуло ѐкісно нового смислу – не ѐк самоцілі, а
ѐк засобу розвитку внутрішнього світу лядини, її власного «Я» *4, 41+;
 оновленнѐ фундаментальної складової змісту освіти, що
забезпечую її універсальність; посиленнѐ практичної спрѐмованості змісту,
формуваннѐ в дітей загальнокультурних, загальнонавчальних умінь і
навичок у всіх освітніх галузѐх;
 посиленнѐ
культуротворчої,
виховної
й
розвивальної
спрѐмованості освіти через оріюнтованість на формуваннѐ культури,
різнобічне вихованнѐ та гармонійний розвиток особистості, спонуканнѐ
учнів до творчої діѐльності, набуттѐ досвіду впродовж життѐ; розробленнѐ
моральних, духовних, естетичних основ змісту освіти в контексті
формуваннѐ загальнолядських і національних цінностей;
 «розвантаженнѐ» учнів (мінімізаціѐ знань), адже в доборі змісту
«слід керуватисѐ не критеріюм максимуму того, що може засвоїти дитина, а
тим, наскільки цей зміст сенситивний віковому періоду, ѐкі базові потреби
він задовольнѐю, що даю длѐ подальшого розвитку, ѐкі можливості длѐ
економного використаннѐ навчального часу й розумових сил учнів
відкриваю» *4, 44+;
 забезпеченнѐ послідовності та наступності побудови навчального
змісту між усіма ланками освіти (дошкільноя, початковоя, основноя,
старшоя школоя);
 перехід від інформаційно-знаннювої до компетентнісної парадигми
освіти через: не накопиченнѐ готових знань, а опануваннѐ прийомів і
способів самостійного оволодіннѐ ними; оволодіннѐ дитиноя методами
наукового пізнаннѐ; залученнѐ учнѐ до активної навчально-пізнавальної
діѐльності; необхідність формуваннѐ системного уѐвленнѐ про світ шлѐхом
інтеграції знань; «моделяваннѐ об’юкту пізнаннѐ з використаннѐм
різноманітних знаків, їх перекодуваннѐ, що пов’ѐзано з розвитком
глобальних інформаційних систем і різноманітністя засобів передачі
інформації» [1, 15–16+ тощо.
Окреслені тенденції безпосередньо впливаять на конструяваннѐ
змісту музичної освіти. Зокрема, на його реформуванні відбиваятьсѐ
стратегічні ідеї гуманізації, гуманітаризації, особистісної оріюнтованості
навчально-виховного процесу. Так, О. Рудницька наголошувала на
необхідності «олядненнѐ знань», передумовоя чого ю «зміна освітніх
ідеалів – формуваннѐ особистісних ѐкостей суб’юкта, розкриттѐ в
навчально-виховному процесі цілісної та гармонійної картини світу,
сповненої сенсорних відчуттів, з повноцінним відображеннѐм у ній ѐвищ
культури, зокрема художньої» *4, 41+. Перспективи формуваннѐ
особистісного досвіду дослідницѐ пов’ѐзувала з творчим характером
навчаннѐ, наголошуячи, що в мистецькій освіті завжди відбуваютьсѐ
взаюмопроникненнѐ знань і продуктивної активності.
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Значущоя в контексті шкільної музичної освіти вважаюмо ідея
полісуб’юктності навчаннѐ, адже в процесі формуваннѐ музичної культури
школѐрів до безпосередньої взаюмодії залучаятьсѐ не лише учень і
вчитель, а й підручник, музичний твір, культурне середовище, що оточую
дитину тощо. Саме комплексний вплив цих – більш чи менш суттювих –
складових стаю провідним фактором музичного становленнѐ особистості.
Підпорѐдковуячись загальнопедагогічним тенденціѐм, зміст загальної
музичної освіти, разом із тим, зумовляютьсѐ мистецькоя специфікоя галузі:
домінуваннѐм художніх початків, здатністя безпосередньо впливати на
емоційно-психологічний стан лядини, національноя визначеністя в
поюднанні з оріюнтаціюя на світові мистецькі цінності.
У контексті нашого дослідженнѐ провідне місце посідаю проблема
підвищеннѐ культуротворчої спрѐмованості змісту музичної освіти: ѐк
максимально використати кожний змістовий елемент длѐ цілісного
становленнѐ основ музичної культури молодшого школѐра, забезпеченнѐ
можливостей длѐ формуваннѐ його музичної спрѐмованості й обізнаності,
музично-творчого розвитку та вихованнѐ.
Вельми гостро постаю проблема інтеграції змісту мистецької освіти й
мистецьких знань, під ѐкоя в сучасних працѐх розуміютьсѐ «запас знань,
умінь, навичок, досвіду музично-педагогічної діѐльності, що створений на
базі кількох мистецьких дисциплін» *2, 86+, «розкриттѐ внутрішньої
спорідненості різноманітних мистецьких проѐвів і перетворень даної
художньої форми в іншу художня модальність: кольору – в звук, звуку – в
простір, простору – в слова» *3, 25+. За О. Щолоковоя, опануваннѐ
загальнохудожніх знань у різних видах мистецтва ѐк цілісної системи ю
можливим на основі тѐжіннѐ та розвитку специфічних, притаманних йому
особливостей *8, 21+.
У нашій моделі суттювого значеннѐ набуваю інтеграціѐ музики з
«суміжними» галузѐми, насамперед, літературним і візуальними
мистецтвами. Безумовно, залученнѐ до уроків музики таких творів збагачую
й урізноманітняю навчальну діѐльність, створяю передумови длѐ
зіставленнѐ, порівнѐннѐ, а отже, більш глибокого розуміннѐ художніх
образів, розумового та творчого розвитку школѐрів. Проте, відкритими в
цій галузі лишаятьсѐ питаннѐ щодо кількісних і ѐкісних параметрів
використаннѐ в процесі музичної освіти літературних і візуальних творів.
Стосовно реалізації міжпредметних зв’ѐзків зауважимо, що длѐ
формуваннѐ музичної культури молодшого школѐра важливого значеннѐ
набуваю розширеннѐ «культуротворчих джерел» за межі власне уроків
музики. Як свідчать опитуваннѐ вчителів початкових класів, деѐкі з них
залучаять музику длѐ проведеннѐ уроків читаннѐ, маляваннѐ, підсиляячи
та збагачуячи емоційно-образний вплив літературних і живописних творів,
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налаштовуячи учнів на творчу праця тощо. Поширеноя ю практика
використаннѐ на уроках музично-рухливих і танцявальних хвилинок.
Аналіз підручників длѐ початкової школи свідчить, що в їхньому
змісті також актуалізуятьсѐ окремі аспекти музичного становленнѐ учнів.
Зокрема, у «Читанках» (авт. О. Савченко) представлені прозові та віршовані
тексти, ѐкі виховуять лябов до народної пісні, спрѐмовуять увагу
школѐрів на необхідність опануваннѐ культуроя вокального й
інструментального виконавства: «В гурті й піснѐ в лад іде», «Той ще не
музика, хто в дудку дме» А. Григорука, «Материна мова» М. Сингаївського,
«Як невдаха виступав» Г. Бойка та ін. Невимушеноя природноя
музичністя просѐкнуті дитѐчі оповіданнѐ та казки В. Сухомлинського тощо.
Значний внесок у справу музично-культурного зростаннѐ молодших
школѐрів роблѐть і різноманітні форми позаурочної роботи: виховні
години, дитѐчі свѐта, змаганнѐ, конкурси, розваги, ѐкі зазвичай
проводѐтьсѐ з активним залученнѐм музичних творів у запису чи
безпосередньому виконанні учнів.
Актуальноя проблемоя конструяваннѐ змісту музичної освіти постаю
добір творів длѐ слуханнѐ та виконаннѐ. Досвід минулого свідчить, що на
формуванні музичного репертуару значноя міроя відбивалисѐ соціальнополітичні запити суспільства. У наш час такі тенденції дещо послабили свої
позиції, що зумовило значне розширеннѐ ідейно-змістового діапазону та
різноманітність музичного матеріалу. Позитивним ю те, що наразі в царині
вітчизнѐної дитѐчої пісні творѐть немало талановитих авторів (М. Ведмедерѐ,
А. Житкевич, О. Зозулѐ, Є. Карпенко, А. Мігай, М. Ровенко, О. Янушкевич та
ін.), чиї твори написані за покликаннѐм душі й несуть яним слухачам і
виконавцѐм «справжні» цінності й почуттѐ.
Разом із тим, не можна ігнорувати наѐвність і досить широке
розповсядженнѐ музики низького художнього ґатунку, ѐкій не може бути
місцѐ у шкільному класі. У таких умовах педагог часто постаю перед проблемоя вибору критеріїв доцільності використаннѐ певного музичного твору.
На наш поглѐд, музичний репертуар шкільних програм і підручників маю:
 відповідати вимогам емоційно-образної доступності віку слухачів і
вокальним можливостѐм виконавців (з урахуваннѐм різних рівнів
складності);
 вирізнѐтисѐ художньоя цінністя й гуманістичноя спрѐмованістя,
мати певний виховний «стрижень», створяячи передумови длѐ
різнобічного (духовного, естетичного, морального, патріотичного,
громадѐнського тощо) вихованнѐ особистості;
 забезпечувати «розвивальний контекст», зокрема, надаячи
можливість упровадженнѐ різноманітних додаткових (у тому числі
творчих) видів діѐльності: інсценуваннѐ, виконаннѐ в ролѐх, вокальної,
ритмічної, пластичної імпровізації тощо;
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 гармонійно поюднувати національне та загальнолядське,
формуячи повноцінне уѐвленнѐ про рідну культуру та водночас
віддзеркаляячи часове й «географічне» розмаїттѐ музично-культурного
простору;
 містити народні та професійні твори з урахуваннѐм змістової,
жанрової та стильової різноманітності, що сприѐтиме усвідомлення
дитиноя широти й багатоваріантності музичного мистецтва;
 добиратисѐ з урахуваннѐм емоційної драматургії навчальної теми
й уроку – образних подібностей і контрастів, емоційних «підйомів» і
«спадів», драматургічних зав’ѐзок та кульмінацій тощо;
 підпорѐдковуватисѐ календарному або тематичному принципам
добору й поданнѐ, тобто відповідати певній темі за пороя року (часом
вивченнѐ) або за змістом і в музичному плані;
 бути особистісно привабливим – цікавим, приюмним,
захопляячим длѐ школѐра, відповідати його інтересам, смакам, життювим
і естетичним потребам, стаячи частиноя дитѐчого буттѐ не лише на уроці,
але й поза шкільним класом.
Серед гострих і неоднозначно вирішуваних проблем загальної
музичної освіти – питаннѐ про місце музично-теоретичних знань у змісті
шкільного навчаннѐ музики. Будучи вже тривалий час предметом
суперечок фахівців, цѐ проблема вирішуютьсѐ по-різному: від досить
глибокого зануреннѐ в «техніку» музичного мистецтва – до повного
запереченнѐ вивченнѐ будь-ѐких елементів нотної грамоти та спеціальних
музичних термінів.
На наш поглѐд, твердженнѐ про неприпустимість використаннѐ
музично-теоретичної термінології й елементів нотної грамоти в
загальноосвітніх закладах ю безпідставним. Обґрунтуюмо ця позиція.
По-перше, на сучасному уроці музики фактично неможливо уникнути
ознайомленнѐ з понѐттѐми «нота», «пауза», «реприза», «висота і тривалість
звуків», «ритм», «темп», ѐкі активно використовуятьсѐ в процесі вокальної
роботи й інших видів музикуваннѐ, а також під час аналізу музичних творів.
По-друге, опануваннѐ основних елементів музичної мови та практичне
засвоюннѐ провідних музичних понѐть (музичний звук, мелодіѐ, динаміка,
темп, лад, тембр тощо) передбачені державними вимогами до рівнѐ
загальноосвітньої підготовки учнів. По-третю, ознайомленнѐ з провідними
музичними понѐттѐми в початковій школі ю необхідним длѐ успішної
реалізації змісту програми з музичного мистецтва длѐ 5–8 класів. Виконаннѐ
такого завданнѐ в основній школі маю бути підготовлене початковоя ланкоя
музичної освіти. По-четверте, у процесі загальної музичної освіти дітѐм слід
надати можливості здобути уѐвленнѐ про найпопулѐрніші музичні терміни й
символи, відомі будь-ѐкій освіченій лядині.
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Виходѐчи з цього, питаннѐ про місце музично-теоретичних знань у
змісті шкільного навчаннѐ маю вирішуватисѐ позитивно. Проте, зважаячи
на тенденції мінімізації змісту освіти, слід уникати зайвої деталізації та
надто глибокого зануреннѐ у вивченнѐ такого матеріалу.
Висновки. Отже, зміст загальної музичної освіти визначено ѐк
педагогічно адаптовану длѐ учнів систему музичних знань, умінь, навичок і
способів музично-творчої діѐльності, що спрѐмована на формуваннѐ
музичної культури особистості в юдності її складових: музичної спрѐмованості,
музичної обізнаності, музично-творчої вихованості й розвиненості.
Основними структурними елементами змісту загальної музичної
освіти молодших школѐрів визначені: мотиваційно-ціннісний, когнітивнотеоретичний, діѐльнісно-практичний, виховний і розвивальний. Оскільки ці
елементи змісту освіти безпосередньо кореспондуятьсѐ з компонентами
музичної культури учнѐ, вони маять оптимально забезпечувати
передумови длѐ повноцінної реалізації культуротворчої мети загальної
музичної освіти. Таким чином, зміст загальної музичної освіти постаю
одним із провідних факторів формуваннѐ музичної культури дитини,
різнобічного вихованнѐ й гармонійного розвитку її особистості.
Відбір і конструяваннѐ змісту загальної музичної освіти молодших
школѐрів зумовлені: загальними тенденціѐми реформуваннѐ освітнього
простору; особливостѐми добору змісту початкової загальної освіти;
змістовоя специфікоя музичної (мистецької) освіти; обґрунтованоя
авторськоя концепціюя формуваннѐ музичної культури учнів. Длѐ
повноцінної реалізації культуротворчих, освітніх, розвивальних і виховних
функцій навчаннѐ навчальний зміст маю бути ретельно відібраний, свідомо
спрѐмований на досѐгненнѐ поставленої мети, особистісно збагачений і
розширений щодо компонентного складу.
Змістовий компонент розглѐдаютьсѐ ѐк важлива складова дидактикометодичної системи формуваннѐ музичної культури молодших школѐрів, що
визначаю сутність і структуру навчальної програми та підручників із музики,
організація навчального процесу та музично-творчої діѐльності школѐрів і
результативність навчаннѐ, вихованнѐ та розвитку учнів на уроках музики.
Перспективи подальших наукових розвідок. Комплексне врахуваннѐ
означених засад стало основоя длѐ конструяваннѐ змісту дидактикометодичної системи формуваннѐ основ музичної культури молодших
школѐрів, основними «ланками» реалізації ѐкого ю: 1) підручник, у ѐкому
загальний зміст музичної освіти конкретизуютьсѐ та «перетворяютьсѐ» на
доступний дитині; 2) робочий зошит, у ѐкому «дитѐчий» зміст набуваю
більш детального втіленнѐ та різноманітного практичного спрѐмуваннѐ; 3)
навчальний процес, де зміст музичної освіти, програми й підручників
набуваю чіткої методичної форми. Розглѐд цих форм реалізації навчального
змісту ю предметом нашого подальшого дослідженнѐ.
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РЕЗЮМЕ
Лобова Ольга. Содержание общего музыкального образованиѐ как фактор
формированиѐ музыкальной культуры младших школьников.
Целья статьи ѐвлѐетсѐ теоретическое обоснование структуры и принципов
отбора содержаниѐ общего музыкального образованиѐ как фактора формированиѐ
музыкальной культуры младших школьников. Методы исследованиѐ – анализ
научной и учебной литературы, современной музыкально-образовательной среды.
Основными элементами содержаниѐ музыкального образованиѐ младших
школьников определены: мотивационно-ценностный, когнитивно-теоретический,
деѐтельностно-практический, воспитательный и развиваящий. Выѐвлено, что длѐ
реализации культуротворческой функции содержание образованиѐ должно быть
тщательно отобранным, сознательно направленным на достижение цели,
личностно обогащенным и расширенным относительно компонентного состава.
Перспективы дальнейших исследований усматриваятсѐ в анализе различных
форм реализации содержаниѐ музыкального образованиѐ младших школьников.
Ключевые слова: содержание образованиѐ, общее музыкальное образование,
структура и элементы содержаниѐ, отбор содержаниѐ, фактор формированиѐ,
музыкальнаѐ культура, культуротворческаѐ функциѐ, младшие школьники.

SUMMARY
Lobova Olga. Content of the general musical education as a factor of formation of
musical culture of junior school students.
The purpose of the article is theoretical justification of structure and the principles of
selection of content of the general musical education as a factor of formation of musical
culture of junior school students.
Research methods are analysis of scientific and educational literature, modern
musical and educational environment.
The content of the general musical education is defined as the system of musical
knowledge, abilities, skills and ways of musical and creative activity that is pedagogically
adapted for pupils and directed at formation of musical culture of the personality in unity of
its components: musical orientation, musical awareness, musical and creative good breeding
and development.
In this regard basic elements of content of music education of junior school students
are determined: motivational and evaluative, cognitive and theoretical, active and practical,
educational and developing. As far as these elements of content of education directly reflect
components of musical culture of a pupil, they are considered to be prerequisites for full
realization of the cultural and creative purpose of the general musical education.
Selection and designing of content of the general music education of junior school
students are determined by:
1) general tendencies of education reforming;
2) features of selection of content of the primary general education;
3) substantial specifics of music education;
4) author’s concept of formation of musical culture of junior school students.
It is revealed that for full realization of cultural and creative, educational, developing
and educative functions, the content of education has to be carefully selected, consciously
directed at achievement of goals, personally enriched and expanded towards component
structure.
Prospects of further researches are seen in the analysis of various forms of
implementation of the contents of musical education of junior school students (in textbooks,
workbooks, educational process, etc.).
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
У статті проаналізовано теоретичні засади професійної компетентності
сучасного педагога. Розглѐнуто сутність понѐть «компетенціѐ» та
«компетентність». Подано сутнісну характеристику основоположного понѐттѐ
дослідженнѐ «професійна компетентність сучасного педагога». Представлено
складові професійної компетентності. Наведено клячові компетенції та
компетентності. Доведено, що в умовах перебудови системи вищої освіти
необхідно розглѐдати сукупність клячових компетентностей, компетенцій і
кваліфікацій, серед ѐких особливе місце займаю професіоналізм фахівцѐ, що
формуютьсѐ у вищому навчальному закладі. Зазначено, що наведений перелік
складових професійно-педагогічної компетентності не ю вичерпним, остаточним і
потребую подальшого розвитку та дослідженнѐ.
Ключові слова: компетенціѐ, компетентність, професійна компетентність,
теоретичні засади, сучасний педагог.

Постановка проблеми. Соціально-економічні зміни в Україні призвели
до необхідності модернізації багатьох соціальних інститутів і, насамперед, –
системи освіти, оскільки пріоритетними завданнѐми сьогоденнѐ ю підготовка
висококваліфікованих фахівців. Забезпеченнѐ державних гарантій
доступності й рівних можливостей здобуттѐ повноцінної освіти; розвиток
освіти ѐк відкритої державно-суспільної системи на основі розподілу
відповідальності між суб’юктами освітньої політики й підвищеннѐ ролі всіх
учасників освітнього процесу; створеннѐ нової системи цінностей і нових
моделей навчаннѐ, – базові положеннѐ сучасної освіти.
Останнім часом усе більш зростаю інтерес до компетентнісно
оріюнтованого підходу в освіті. Компетентнісний підхід в освіті – це підхід у
професійній освіті й навчанні, за ѐкого навчальна програма сфокусована в
основному на результатах, а не на цілѐх навчаннѐ. Узагальненнѐ проблеми
формуваннѐ компетентного викладача вищого навчального закладу
зумовляю необхідність визначеннѐ теоретичних засад професійної
компетентності сучасного педагога.
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Аналіз актуальних досліджень. Проблема компетентності отримала
широке визнаннѐ у психолого-педагогічній літературі й висвітлена в
наукових
працѐх
Н. Бібік,
О. Білѐковської,
Є. Бондаревської,
Б. Гершунського,
А. Хуторського,
А. Щекатунової,
Н. Розова,
Н. Запрудського та ін.
Так, сутність та особливості компетентнісного підходу в освіті
розглѐдали Н. Бібік, Е. Зеюр, Л. Карамушка, А. Маркова, Н. Ничкало,
О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторський, Ю. Татур та ін.); концептуальноя
основоя професійної підготовки педагогів у вищій школі, формуваннѐ їх
професійної компетентності стали роботи Г. Балла, Є. Клiмова; професійної
компетентності педагога й педагогічної майстерності – О. Алексяка,
І. Зѐзяна, В. Кузьмiної, А. Маркової, В. Сластьонiна.
Змістовну характеристику компетентності вчителів знаходимо в
працѐх Л. Безгласної, І. Титаренко, В. Демиденко, В. Перепилиці.
Становленнѐ професійних компетенцій викладача вишу стало предметом
наукових розвідок таких науковців, ѐк: С. Вітвицька, К. Дівейні, І. Зимнѐ,
Ю. Зіньковський, Г. Ленссен, А. Ліберман, В. Лозова, Л. Матроніна,
І. Мікульонок, Д. Панасевич, Дж. Ренйан, Е. Саксл, А. Сбруюва, Л. Спірін,
С. Степаненко, П. Трайпеті, А. Уілсон, Л. Уотсон, П. Хаінд та ін.).
Розвиток професійної компетентності педагогів у системі методичної
роботи досліджували А. Бодальов, Г. Данілова, Л. Даниленко, І. Жерносек,
В. Олійник, М. Кравцов, І. Лернер, А. Маркова, М. Поташник, М. Скаткін,
О. Щербаков.
Зважаячи на актуальність та недостатній стан розробленості
досліджуваної проблеми, мета статті полѐгаю в аналізі теоретичних засад
професійної компетентності сучасного педагога.
Методи дослідження. У статті було використано теоретичні методи,
а саме: аналіз, синтез, узагальненнѐ, що дало змогу розкрити
основоположні понѐттѐ дослідженнѐ та окреслити провідні характеристики
досліджуваного ѐвища.
Виклад основного матеріалу. Розвиток цивілізації зумовляю
необхідність періодичної модернізації освіти, наслідком чого, ѐк правило,
постаять зміни її ціннісного змісту. У центрі системи цінностей –
особистість, ѐка прагне до самоактуалізації в певній діѐльності, здібна до
гнучкої зміни засобів і форм життюдіѐльності. Не можемо не погодитисѐ з
тим, що основу структури цінностей складаю позиціѐ, ѐка в сучасній
науковій літературі визначена ѐк «компетенціѐ». З цим терміном
пов’ѐзуютьсѐ такий термін, ѐк «компетентність» *11; 12+.
Відтак, вважаюмо за доцільне розтлумачити вказані понѐттѐ в межах
даної статті, оскільки серед науковців немаю спільності щодо розуміннѐ цих
понѐть. Найпоширенішоя ю думка про те, що понѐттѐ «компетенціѐ» ю
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вужчим за понѐттѐ «компетентність». Ми також поділѐюмо дану думку й
будемо її притримуватись у процесі нашого дослідженнѐ.
Насамперед, звернемосѐ до вужчого з досліджуваних нами ѐвищ,
тобто розкриюмо сутність понѐттѐ «компетенціѐ».
Вважаюмо за доцільне зазначити, що такий підхід до визначеннѐ
клячових компетентностей відповідаю досвідові розвинених країн, у ѐких в
останні десѐтиліттѐ сталасѐ переоріюнтаціѐ вмісту освіти на освоюннѐ
клячових компетентностей. У 1990 р. Міжнародноя організаціюя праці в
кваліфікаційні вимоги до фахівців у системі післѐдипломної освіти,
підвищеннѐ кваліфікації й перепідготовки управлінських кадрів було
введено понѐттѐ «Клячові компетенції». У середині 90-х рр. ХХ ст. воно
починаю визначати вимоги до підготовки фахівців у професійній та вищій
школі. Оріюнтуячись на матеріали симпозіуму «Клячові компетенції длѐ
Європи» (Берн, 1996 р.), С. Шишов визначаю компетенція ѐк спільну
здатність фахівцѐ мобілізувати в професійній діѐльності свої знаннѐ,
уміннѐ, а також узагальнені способи виконаннѐ дій. На думку автора,
клячові компетенції забезпечуять універсальність фахівцѐ й тому не
можуть бути дуже спеціалізованими. Фахівець проѐвлѐю свої компетенції
лише в діѐльності, у конкретній ситуації. Невиѐвлена компетенціѐ ю
прихованоя можливістя *14, 17+.
На думку російських дослідників С. Шишова та В. Кальней *14, 13+,
«одніюя з клячових ідей модернізації освіти останніми роками ю ідеѐ
розвитку компетенції, необхідність ѐкої зумовлена історично у виглѐді
глибинних, «кореневих» змін світоглѐду, традицій, стиля мисленнѐ й мотивів
поведінки лядей, складових сучасного соціуму в Україні. Цѐ ідеѐ виводить
мету сучасної освіти за межі традиційних уѐвлень про неї ѐк системи передачі
суми знань й формуваннѐ відповідних ним умінь і навичок».
Автор вважаю, що завдѐки понѐття «компетенціѐ» з’ѐвлѐютьсѐ
можливість по-новому зв’ѐзати цілі освіти й готовність тих, хто навчаютьсѐ,
до їх реалізації. У зв’ѐзку з цим він пропоную особливу увагу звернути на те,
що компетенції ю важливоя педагогічноя умовоя досѐгненнѐ мети освіти,
оскільки завдѐки ним ті, хто навчаютьсѐ, виступаять ѐк активні носії
суб’юктивного досвіду.
Прийнѐттѐ компетенції ѐк основи формуваннѐ змісту освіти викликаю,
зауважуять дослідники, глобальну проблему обґрунтуваннѐ переліку
об’юктивно необхідних компетенцій. На підставі цього автори
підкресляять, що існую реальна небезпека збільшеннѐ списку
компетенцій, визнаних необхідними й бажаними до нескінченості. Тому
під час пошуку основних або пріоритетних компетенцій увагу необхідно
приділѐти тому, що можна було би назвати компетенціѐми «широкого
спектру», ѐкі маять певну універсальність, умови реалізації ѐких ані надто
обмежені, ані надто спеціалізовані *14, 78+.
260

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)

Отже, на основі зазначеного вище можемо стверджувати, що
компетенції виѐвлѐятьсѐ в конкретних ситуаціѐх (соціальних і професійних).
Невиѐвлена компетенціѐ залишаютьсѐ потенційноя. У цьому її особливість.
Вона не може бути ізольована від конкретних умов її реалізації, тобто
компетенції – це інтеграціѐ знань, умінь, досвіду із соціально-професійноя
ситуаціюя, з конкретноя реальноя діѐльністя. Знаннѐ, уміннѐ й досвід
визначаять компетентність лядини; здатність мобілізувати ці знаннѐ, уміннѐ
та досвід у конкретній соціально-професійній ситуації обумовляю
компетенція професійно успішної особистості.
У своюму дослідженні «Компетентнісний підхід до освіти ѐк
необхідність» С. Шишов і І. Агапов *15, 8–12+ вводѐть термін «спільна
компетенціѐ». На їх думку, саме спільні компетенції визначаять сутність усіх
видів професійної діѐльності. Ядро спільних компетенцій, в уѐвленні вчених,
утворяять адаптаціѐ, соціалізаціѐ, інтеграціѐ в соціум і самореалізаціѐ
особистості. «Освіта перестаю бути лише трансляячим, передавальним
механізмом культури й усе більшоя міроя починаю ставати механізмом її
породженнѐ. У зв’ѐзку з цим, – зазначаять науковці, – траюкторія розвитку
освітніх процесів у новій соціокультурній ситуації можна сформулявати таким
чином: досѐгненнѐ нової ѐкості підготовки молодої лядини за допомогоя
розвитку її спільних компетенцій на основі відновленнѐ гармонійного
розвитку взаюмозв’ѐзаних систем «лядина-соціум-природа» *15, 12+.
Оскільки компетенціѐ не може бути визначена через нову систему
знань і вмінь, то значна роль у її проѐві належить обставинам. Володіти сукупністя компетенцій, необхідних длѐ успішної інтеграції в сучасний соціум, –
означаю вміти мобілізувати в даній ситуації отримані знаннѐ й досвід.
У довідковій літературі понѐттѐ «компетенціѐ» (від лат. competentia –
належність по праву) трактуютьсѐ ѐк:
1) коло питань, у ѐких лядина володію знаннѐм і досвідом, або в
ѐкому будь-хто добре обізнаний;
2) коло питань, ѐкі лядина вповноважена вирішувати *4, 437+;
3) коло повноважень, прав і обов’ѐзків будь-ѐкого органу або
посадової особи;
4) коло питань, у ѐких посадова особа володію знаннѐми й досвідом.
У Національній рамці кваліфікацій України понѐттѐ компетенціѐ
визначено ѐк:
а) продемонстрована здатність особи виконувати завданнѐ та
обов’ѐзки за професійним стандартом;
б) здатність і готовність використовувати знаннѐ, уміннѐ та
особистісні, соціальні, методологічні аспекти в умовах навчаннѐ або
роботи, а також длѐ професійного та особистісного розвитку;
в) надбані навички та вміннѐ працявати *13+.
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У 1990 р. Міжнародноя організаціюя праці до кваліфікаційних вимог
до фахівців у системі післѐдипломної освіти, підвищеннѐ кваліфікації й
перепідготовки управлінських кадрів було введено понѐттѐ «Клячові
компетенції». У середині 90-х рр. ХХ ст. воно починаю визначати вимоги до
підготовки фахівців у професійній та вищій школі. Оріюнтуячись на матеріали
симпозіуму «Клячові компетенції длѐ Європи» (Берн, 1996 р.), С. Шишов
визначаю компетенція ѐк спільну здатність фахівцѐ мобілізувати в професійній діѐльності свої знаннѐ, уміннѐ, а також узагальнені способи виконаннѐ
дій. На думку автора, клячові компетенції забезпечуять універсальність
фахівцѐ й тому не можуть бути дуже спеціалізованими. Фахівець проѐвлѐю
свої компетенції лише в діѐльності, у конкретній ситуації *14, 17+.
Таким чином, підводить підсумок вітчизнѐний дослідник проблеми
формуваннѐ управлінської компетентності викладача Д. Козлов,
компетенціѐ розглѐдаютьсѐ ѐк сукупність взаюмопов’ѐзаних змістових
оріюнтацій, знань, умінь, навичок і досвіду, необхідних длѐ здійсненнѐ
професійної діѐльності. Це – певні норми, формальні вимоги суспільства до
підготовки майбутніх фахівців *6+.
Наступним понѐттѐм, що вимагаю з’ѐсуваннѐ сутності та ґрунтовного
аналізу, ю «компетентність». Порівнѐно з понѐттѐм «компетенціѐ» понѐттѐ
«компетентність» ю значно ширшим. Означене понѐттѐ виникло в США у
процесі вивченнѐ досвіду роботи видатних учителів. Наприкінці 80-х – на
початку 90-х рр. ХХ ст. була спроба визначити компетентності ѐк певний
освітній результат.
На сьогодні понѐттѐ «компетентність» широко використовуютьсѐ в
державних документах нашої країни. Так, у Законі України «Про вищу освіту»
наголошуютьсѐ, що компетентність – це динамічна комбінаціѐ знань, умінь і
практичних навичок, способів мисленнѐ, професійних, світоглѐдних і
громадѐнських ѐкостей, морально-етичних цінностей, ѐка визначаю здатність
особи успішно здійснявати професійну та подальшу навчальну діѐльність і ю
результатом навчаннѐ на певному рівні вищої освіти *5+.
У Національній рамці кваліфікацій України понѐттѐ компетентність
трактуютьсѐ ѐк здатність особи, зокрема її знаннѐ, навички та вміннѐ
належним чином виконувати роботу *13+.
Проведений теоретичний аналіз наукової літератури свідчить, що
слово «компетентність» ю похідним від іменника «компетенціѐ», і ѐкщо
перше понѐттѐ означаю коло повноважень особи, то друге характеризую її
властивість. Такі дослідники, ѐк І. Агапов, В. Адольф, Л. Петровська,
В. Сластьонін, В. Симонов, М. Чошанов С. Шишов та ін., підходѐть порізному до визначеннѐ терміну «компетентність».
Так, С. Шишов у визначеннѐ цього терміну вклячаю знаннѐ, уміннѐ,
досвід та теоретико-прикладну підготовленість до використаннѐ знань *14,
78+. За В. Симоновим, понѐттѐ «компетентність» містить змістовий (знаннѐ)
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і процесуальний компоненти (уміннѐ), що ю складовими потенційної
готовності лядини вирішувати завданнѐ діѐльності.
Відповідно до теоретичних конструктів А. Журавльова, Н. Тализіної та
ін., понѐттѐ «компетентність» вклячаю знаннѐ, уміннѐ та навички
здійсненнѐ
діѐльності.
В. Безрукова,
звертаячись
до
терміну
«компетентність», визначаю його ѐк володіннѐ знаннѐми й уміннѐми, що
дозволѐять висловлявати професійно грамотні думки, оцінки *1+. За
твердженнѐм Дж. Равена, компетентність розвиваютьсѐ й виѐвлѐютьсѐ
лише в процесі виконаннѐ цікавої длѐ лядини діѐльності: дослідник
підкресляю, що частиноя компетентності ю мотиваціѐ *10, 151–157].
Відтак, компетентність розглѐдаютьсѐ ѐк наѐвність у лядини знань і
досвіду в певній галузі діѐльності, – це спільний оцінний термін, що
позначаю здатність до професійної діѐльності.
Вважаюмо за доцільне наголосити, що, зазвичай, термін
застосовуютьсѐ щодо оцінки осіб визначеного соціально-професійного
статусу, характеризуячи міру відповідності їх знань і вмінь реальному
рівня складності виконуваних ними завдань.
А отже, у контексті даного дослідженнѐ будемо з’ѐсовувати сутність
понѐттѐ «професійна компетентність сучасного педагога». А. Деркач,
В. Зазикін, Ю. Синѐтин професійну компетентність розуміять ѐк здібність
до вирішеннѐ певного класу завдань. Автори розглѐдаять змістову
складову компетентності в контексті професіоналізму особистості педагога
*3, 49+. У зв’ѐзку з цим, вони виділѐять декілька видів компетентності –
навчальну, методичну, діагностичну, інноваційну й дослідницьку.
Сформованість кожної ю основоя професіоналізму педагога, що полѐгаю в
ефективному (з високоя результативністя) виконанні видів педагогічної
діѐльності; повноцінному гуманістично-оріюнтованому педагогічному
спілкуванні, спрѐмованому на забезпеченнѐ співпраці з іншими
учасниками педагогічного процесу; зрілості особистості педагога, ѐка
характеризуютьсѐ поюднаннѐм професійно-важливих ѐкостей, необхідних
длѐ результативної діѐльності.
Длѐ досѐгненнѐ мети даної наукової розвідки й ґрунтовнішого
аналізу досліджуваного феномену необхідно, на нашу думку, розглѐнути
складові педагогічної компетентності. Так, Л. Мітіна складовими
педагогічної компетентності визначаю дві підструктури: діѐльну (знаннѐ,
уміннѐ, навички й засоби здійсненнѐ педагогічної діѐльності) та
комунікативну (знаннѐ, уміннѐ, навички та здібності здійсненнѐ
педагогічного спілкуваннѐ) *8, 37+.
До того ж, доцільним у даному дослідженні нам видаютьсѐ зверненнѐ
до клячових компетентностей. Так, зауважимо, що виділеннѐ клячових
компетентностей обумовлене низкоя причин: по-перше, вони об’юднуять у
собі інтелектуальне та практичне утвореннѐ; по-друге, у понѐтті «клячові
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компетентності» закладена ідеѐ інтерпретації вмісту вищої освіти, що
формуютьсѐ, виходѐчи з результату («стандарт на виході»); по-третю, клячова
компетентність маю інтеграційну природу, бо вона вбираю в себе низку
однорідних або близькоспоріднених умінь і знань, що належать до широких
галузей культури й діѐльності (інформаційної, правової тощо).
Розглѐнемо основні ознаки клячових компетентностей у вищій школі.
• Клячові компетентності багатофункціональні. Компетентності
належать до клячових, ѐкщо оволодіннѐ ними у вищому навчальному
закладі дозволѐю вирішувати проблеми повсѐкденного, професійного або
соціального життѐ. Їх необхідно опанувати длѐ досѐгненнѐ різних
важливих цілей і вирішеннѐ складних завдань у проблемних ситуаціѐх.
 Клячові
компетентності
предметні,
надпредметні
й
міждисциплінарні, можуть бути застосовні в різних ситуаціѐх: під час
навчаннѐ, на роботі, у сім’ї, політичній галузі тощо.
• Оволодіннѐ клячовими компетентностѐми у вищому навчальному
закладі вимагаю значного інтелектуального розвитку: абстрактного
мисленнѐ, саморефлексії, визначеннѐ власної позиції, самооцінки,
критичного мисленнѐ тощо.
• Клячові компетентності багатовимірні, тобто вони вклячаять різні
розумові процеси й інтелектуальні вміннѐ (аналітичні, критичні,
комунікативні тощо), «ноу-хау», а також життювий і професійний досвід.
На думку деѐких авторів (Е. Зююр), у структурі клячових
компетентностей педагогів маять бути представлені:
• компетентність у сфері самостійної пізнавальної діѐльності, ѐка заснована на засвоюнні способів придбаннѐ знань із різних джерел інформації;
• компетентність у сфері цивільно-суспільної діѐльності (виконаннѐ
ролей студента, педагога, громадѐнина, виборцѐ, споживача тощо);
• компетентність у сфері соціально-трудової діѐльності (у тому числі
вміннѐ аналізувати ситуація на ринку праці, оцінявати власні професійні
можливості, оріюнтуватисѐ в нормах та етиці трудових взаюмин, навички
самоорганізації);
• компетентність у побутовій сфері (вклячаячи аспекти власного
здоров’ѐ, родинного буттѐ тощо);
• компетентність у сфері культурно-дозвіллювої діѐльності
(вклячаячи вибір шлѐхів і способів використаннѐ вільного часу, що
культурно й духовно збагачуять особу).
Установлено, що фахова компетентність – це працѐ педагога, у ѐкій на
високому рівні здійсняютьсѐ педагогічна діѐльність, педагогічне спілкуваннѐ,
реалізуютьсѐ особистість викладача, досѐгаятьсѐ результати в навченості й
вихованості учнів. При цьому «Компетентність педагога» визначаютьсѐ ѐк
його фахові знаннѐ й уміннѐ, з одного боку та фахові позиції, психологічні
ѐкості – з іншого. Психологічноя складовоя фахової компетентності ю
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усвідомленнѐ педагогом необхідності підвищеннѐ своюї загальнолядської та
фахової культури й ретельної організації спілкуваннѐ ѐк основи професійної
діѐльності. Динаміка розвитку фахової компетентності педагога визначаютьсѐ
зміноя репродуктивного виконаннѐ дій і операцій творчими та
гармонійними компонентами професійної діѐльності.
H. Кузьміна *7+ визначаю професіоналізм ѐк ѐкісну характеристику
суб’юкта діѐльності, представника професії, ѐка визначаютьсѐ міроя
володіннѐ ним сучасними засобами вирішеннѐ професійних завдань,
продуктивними способами її здійсненнѐ.
Одніюя з найважливіших характеристик педагогічних працівників учена
вважаю професійну компетентність, ѐка саме й повинна формуватись у вищій
школі. Елементами такої компетентності вона називаю: спеціальну
компетентність у галузі дисципліни, що викладаютьсѐ; методичну
компетентність у галузі способів формуваннѐ знань, умінь і навичок в учнів;
психолого-педагогічну компетентність у сфері навчаннѐ; диференціальнопсихологічну компетентність у галузі мотивів, здібностей, спрѐмованості
учнів; рефлексіѐ педагогічної діѐльності або аутопсихологічну компетентність.
У зарубіжній педагогіці порѐд із понѐттѐм клячових компетентностей
широко використовуютьсѐ понѐттѐ «Клячова кваліфікаціѐ», що маю самостійне
значеннѐ й не пов’ѐзана з певноя професіюя. У вітчизнѐній професійній
педагогіці традиційне розуміннѐ кваліфікації істотно збагачуютьсѐ. Вона
визначаютьсѐ ѐк сукупність соціальних і професійно-кваліфікаційних вимог, що
висуваятьсѐ до соціальних і професійних здібностей лядини *9+.
У Західній Європі та США склад клячових кваліфікацій фахівців
визначавсѐ на основі опитуваннѐ менеджерів, підприюмців, керівників і
висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей у різних організаціѐх.
Післѐ цього були розроблені й експериментально перевірені різні методи
формуваннѐ клячових кваліфікацій під час навчаннѐ у вищому
навчальному закладі, а також засоби длѐ моніторінгу рівнѐ сформованості
тих або інших клячових кваліфікацій.
Клячові кваліфікації прийнѐто підрозділѐти на три групи *2+:
• вузького радіусу дії – вузькопрофесійні. Їх слід ототожнявати зі
спеціальними знаннѐми, уміннѐми, навичками, комплексами професійно
важливих ѐкостей і професійно значимих психофізіологічних властивостей.
Такі професійні характеристики діять у межах одніюї професії або
спеціальності, пов’ѐзані безпосередньо з професійними функціѐми,
обслуговуять операційну сторону діѐльності й дуже швидко застаріваять,
стаять незатребуваними через науково-технічний прогрес і соціальноекономічні зміни в професійній діѐльності;
• середнього радіусу дії – поліпрофесійні. Вони актуальні длѐ групи
професій або спеціальностей. Ці кваліфікації допомагаять фахівцеві діѐти
ефективніше в професійному середовищі, працявати з більшоя віддачея,
265

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)

забезпечуять ѐкість і надійність праці в межах споріднених професій. За
класифікаціюя професій Е. Клімової, ці клячові кваліфікації охопляять такі
групи професій, ѐк «лядина – лядина», «лядина – техніка», «лядина –
жива природа», «лядина – знакова система», «лядина – художній образ»,
«лядина – ринок». Такі клячові кваліфікації маять тривалий період
старіннѐ й залишаятьсѐ актуальними протѐгом тривалого терміну;
• широкого радіусу дії – екстрафункціональні. Ці кваліфікації не
пов’ѐзані з конкретними професійними функціѐми, використовуятьсѐ в будьѐкому професійному середовищі. Такі кваліфікації швидше направлѐять
професійну діѐльність, забезпечуять фахівцѐ адекватноя інформаціюя про
себе й зовнішній світ, допомагаять оріюнтуватисѐ в системі професійної праці.
Це інваріантні вимоги до професіонала з боку суспільства, технічного
прогресу, соціально-економічних умов і, зокрема, професійного
співтовариства. Даний вид професійних характеристик не застаріваю в ході
технічного прогресу, зміни умов роботи, дії соціальних чинників.
Клячові кваліфікації класифікуять залежно від їх функціональної
належності також на декілька груп, у кожній із ѐких можуть бути виділені
функціональні, поліфункціональні й екстрафункціональні кваліфікації:
загальнопрофесійні клячові кваліфікації (професійно-практичні знаннѐ й
уміннѐ длѐ широкого круга професій, загальноосвітні знаннѐ й уміннѐ
широкого профіля); когнітивні клячові кваліфікації (здібності до
самостійного мисленнѐ й навчаннѐ, аналізу, синтезу, до перенесеннѐ знань
і вмінь з одного виду професійної діѐльності на іншій, до вирішеннѐ
проблем, оціняваннѐ, критичне мисленнѐ, творчі здібності); психомоторні
клячові кваліфікації (спільні психомоторні вміннѐ: координаційні,
швидкість реакції, концентраціѐ уваги тощо); персональні клячові
кваліфікації (самостійність, відповідальність, упевненість у собі, оптимізм
тощо); соціальні здібності (здібності, оріюнтовані на групову поведінку).
Важливе місце в підготовці фахівців у вищому навчальному закладі
посідаять персональні й соціальні клячові кваліфікації.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, в умовах перебудови системи вищої освіти необхідно розглѐдати
сукупність клячових компетентностей, компетенцій і кваліфікацій, серед
ѐких особливе місце займаю професіоналізм фахівцѐ, що формуютьсѐ у
вищому навчальному закладі. Наведений перелік складових професійнопедагогічної компетентності не ю вичерпним, остаточним і потребую
подальшого розвитку та дослідженнѐ.
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РЕЗЮМЕ
Луценко Светлана, Пухно Светлана. Теоретические основы профессиональной
компетентности современного педагога.
В статье проанализированы теоретические основы профессиональной
компетентности современного педагога. Рассмотрена сущность понѐтий
«компетенциѐ» и «компетентность». Подана сущностнаѐ характеристика
основополагаящего понѐтиѐ исследованиѐ «профессиональнаѐ компетентность
современного педагога». Представлены составлѐящие профессиональной
компетентности. Приведены клячевые компетенции и компетентности.
Доказано, что в условиѐх перестройки системы высшего образованиѐ необходимо
рассматривать совокупность клячевых компетентностей, компетенций и
квалификаций, среди которых особое место занимает профессионализм
специалиста, который формируетсѐ в высшем учебном заведении. Отмечено, что
приведенный
перечень
составлѐящих
профессионально-педагогической
компетентности не ѐвлѐетсѐ исчерпываящим, окончательным и требует
дальнейшего развитиѐ и исследованиѐ.
Ключевые слова: компетенциѐ, компетентность, профессиональнаѐ
компетентность, теоретические основы, современный педагог.

SUMMARY
Lutsenko Svetlana, Pukhno Svetlana. Theoretical foundations of professional
competence of the modern teacher.
The article analyzes the theoretical foundations of professional competence of the
modern teacher. The essence of the concepts “competence” and “competency” is revealed. In
the research literature the term “competence” is interpreted as: the range of issues in which
the person has knowledge and experience, or in which someone is knowledgeable; the range
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of issues that people are empowered to solve; the terms of reference, rights and duties of any
body or official; the range of issues in which the official has knowledge and experience.
The essential characteristic of the fundamental concepts of the study “professional
competence of the modern teacher” is given. The components of professional competence
are presented. The key competencies and competences are described.
Key qualifications are classified depending on their functional affiliations into several
groups. In each group there can be allocated functional, multifunctional and extra-functional
qualifications, namely: general vocational key qualifications (vocational and practical knowledge
and skills for a wide range of professions, general knowledge and skills of a wide profile); key
cognitive skills (ability to independent thinking and learning, analysis, synthesis, transfer of
knowledge and skills from one profession to another, skills of problem solving, evaluation, critical
thinking, creativity); key psychomotor skills (general psychomotor skills: coordination, reaction
speed, concentration, etc.); key personal skills (independence, responsibility, confidence,
optimism, and the like); social ability (ability-oriented group behavior).
It is proved that in the conditions of restructuring of the higher education system it is
necessary to consider the set of key competences, competencies and qualifications, among
which a special place occupies professionalism of the expert, which is formed at the higher
education institution. It is noted that the list of components of professional pedagogical
competence is not exhaustive and requires further development and research.
Key words: competence, professional competence, theoretical foundations, modern
teacher.

УДК 378.12:327(4)
Наталія Мельник
Київський університет імені Бориса Грінченка
ORCID ID 0000-0002-6641-0649
DOI 10.24139/2312-5993/2017.02/269-283

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ»: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
У статті розглѐдаятьсѐ принципи, цінності та зміст ювропейського підходу у
сфері дошкільної освіти; розкрито сутність мети, презентовано причини
запровадженнѐ «ювропейського підходу» в освітній простір ювропейських країн,
охарактеризовано цінності професійної педагогічної підготовки, ѐкі повинні
формуватись у сучасних ювропейських дошкільних педагогів на основі дотриманнѐ
принципів «ювропейського підходу»; обґрунтовано перспективність запровадженнѐ
«ювропейського підходу» у вітчизнѐній системі дошкільної освіти.
Ключові слова: ювропейський освітній простір, «ювропейський підхід до
дошкільної освіти», цінності суспільного дошкільного вихованнѐ, принципи
ювропейського підходу, професійні цінності.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку ювропейського
суспільства все більшої актуальності набуваю питаннѐ забезпеченнѐ ѐкісної
освіти, починаячи з найпершої її ланки дошкільноя. У зв’ѐзку з чим
питання реалізації стратегії «щасливого дошкільного дитинства» в усіх
країнах-члена Європейського соязу приділѐютьсѐ особлива увага.
Аналіз актуальних джерел. Так, Міжнародними організаціѐми, у тому
числі Європейським Соязом, на різних різнѐх державного управліннѐ перед
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Міністерствами освіти, соціальними партнерами, вихователѐми поставлене
соціальне замовленнѐ на ѐкість освітніх послуг у сфері дошкільної освіти *3+.
Про важливість та значеннѐ періоду дошкільного дитинства йдетьсѐ ѐк у
міжнародних нормативно-правових документах: Концепції ООН про права
дитини, документах ЮНЕСКО з освітньої політики у сфері дошкільної освіти,
звітах ЮНЕСКО «Внесок дошкільної освіти в інтересах сталого суспільства»,
резоляціѐх організованих ЮНЕСКО міжнародних конференцій, що
присвѐчені визначення й визнання статусу дошкільного дитинства; так і
вітчизнѐних: Національній програмі «Діти України», «Національній доктрині
розвитку освіти України у ХХІ столітті», законах України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Базовому компоненті
дошкільної освіти. Положеннѐ означених документів пріоритетним
напрѐмом державної освітньої політики визначаять дошкільну освіту. Тож,
найперше, на що повинна бути спрѐмована увага та діѐльність громадських
активістів, діѐчів культури, політиків-реформаторів у процесі становленнѐ та
розвитку правової держави, це – дошкільне дитинство. Дитинство, за
визначеннѐм вітчизнѐних науковців (А. Богуш, О. Варѐниці, Н. Гавриш,
С. Курінної, І. Рогальської-Яблонської) – «…найважливіший період у житті
лядини», а «…інвестиції, вкладені в дитинство сьогодні, обов’ѐзково
повернутьсѐ
суспільству
сторицея:
гуманізмом,
демократіюя,
громадѐнськістя, цивілізованістя» *1, 73].
Важливим аспектом на сучасному етапі розвитку вітчизнѐної
дошкільної освіти ю визначеннѐ принципів і цінностей, на ѐких базуютьсѐ
дошкільна освіта в Європі, оскільки від них у цілому залежать концепціѐ,
принципи й підходи до організації та здійсненнѐ дошкільної освіти і в
Україні. Відтак, аналізу потребую ѐк змістова характеристика сутності
понѐттѐ «ювропейський підхід», так і його мета, принципи, цінності, ѐкі ю
вихідними означеного підходу, що становить мету даної статті.
Реалізаціѐ мети здійсняватиметьсѐ через розв’ѐзаннѐ таких завдань
дослідження: вивченнѐ передумов виникненнѐ «ювропейського підходу» в
дошкільній освіті; визначеннѐ завдань «ювропейського підходу» у сфері
дошкільної освіти; визначеннѐ цінності професійної діѐльності
ювропейських дошкільних педагогів, ѐкі визначаю «ювропейський підхід».
Длѐ отриманнѐ об’юктивних результатів аналізу необхідним ю
застосування такого комплексу методів: аналіз ювропейських документів,
присвѐчених проблемі «ювропейського виміру» в дошкільній освіті;
систематизаціѐ, інтерпретаціѐ, абстрагуваннѐ, узагальненнѐ отриманих
даних, що ю необхідними длѐ з’ѐсуваннѐ особливостей розвитку
теоретичних засад ювропейського підходу, покладених в основу розробки
стратегії його практичного впровадженнѐ в ювропейський освітній простір.
Виклад основного матеріалу. Вагомим кроком у розробці
«ювропейського простору дошкільної освіти» стало створеннѐ унікального за
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своїм проекту та виданнѐ однойменного міжнародного журналу з проблем
дошкільного дитинства і освіти «Діти в Європі», ѐкий порушував питаннѐ
ѐкості наданнѐ послуг у дошкільній галузі й діѐльності всіх формальних,
неформальних та інформальних організацій, пов’ѐзаних із дошкільноя
освітоя. До процесу розповсядженнѐ й популѐризації актуальності та
необхідності отриманнѐ ѐкісної дошкільної освіти та її значеннѐ длѐ
гармонійного особистісного становленнѐ лядини на сторінках цього
міжнародного виданнѐ долучилосѐ 13 ювропейських країн, і видаютьсѐ він 11
ювропейськими мовами. Журнал став платформоя длѐ створеннѐ форуму –
«ювропейського простору дошкільної освіти», на ѐкому презентовано обмін
ідеѐми, практикоя й інформація в дошкільній галузі, журнал здійсняю свій
вагомий внесок у розвиток політики і практики суспільного дошкільного
вихованнѐ на ювропейському та національному рівнѐх. За ініціативи цього
провідного ювропейського видавництва у 2008 році було підготовлено
директивний програмний документ «Діти дошкільного віку та послуги в
дошкільній освіті», ѐкий був покликаний стимулявати демократичний діалог
щодо ювропейської політики й засвідчив необхідність розробки
ювропейського підходу до послуг длѐ дітей дошкільного віку, а також
забезпечував підтримку створеннѐ «ювропейської політики дитинства»
(European politics of childhood) [3, 1].
У преамбулі до цього документу зазначено, що відповідальність
Європейського Соязу в галузі дошкільної освіти обумовляютьсѐ такими
причинами:
• Європейський Сояз зосередив особливу увагу на сфері послуг у
дошкільній галузі та на освіті дітей дошкільного віку з початку 1990-х років;
• Європейськоя комісіюя в липні 2006 року було опубліковано
Постанову «На шлѐху до стратегії Європейського Соязу з прав дитини», у
ѐкому права дітей визнавалисѐ «пріоритетом длѐ ЄС» *5+;
• Європейськоя Комісіюя також було опубліковано документ
«Ефективність і справедливість в Європейській системі освіти і навчаннѐ»,
відповідно до ѐкого «дошкільна освіта маю найбільшу віддачу з точки зору
досѐгненнѐ й соціальної адаптації дітей» *5+;
• Діти ю повноправними громадѐнами Європи і можуть
розраховувати на певні загальні виплати й мати соціальні переваги;
• Розробка ювропейського підходу може бути взаюмовигідноя длѐ всіх
держав-членів, оскільки він забезпечую можливість длѐ всіх отримати ѐкісну
дошкільну освіту в умовах різноманітності традицій і досвіду по всій Європі *6+.
У документі також визначено такі принципові питаннѐ щодо
створеннѐ «ювропейського простору дошкільної освіти», ѐк: роз’ѐсненнѐ
щодо розуміннѐ сутності «ювропейський підхід», визначеннѐ категорії
«послуги длѐ дітей дошкільного віку», а також історичні передумови
формуваннѐ й основоположні засади «ювропейського підходу» *12, 2].
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Відносно першої причини запровадженнѐ підходу провідними
спеціалістами журналу «Діти в Європі» зазначено, що пошук
«ювропейського підходу у сфері дошкільної освіти та послуг длѐ дітей
раннього й дошкільного віку» ю виправданим з трьох причин.
1. По-перше, Європейський Сояз (ЄС) несе відповідальність за
організація ѐкісної дошкільної освіти та дітей, ѐкі залучені до неї на
національному, регіональному й місцевому рівнѐх управліннѐ. Наданнѐ
ѐкісних послуг длѐ дітей дошкільного віку та забезпеченнѐ їх дошкільноя
освітоя впродовж багатьох років були важливоя частиноя соціальноекономічної політики ЄС, спрѐмованої на забезпеченнѐ зайнѐтості кожного
з членів ювропейського суспільства і гендерної рівності в професійній
діѐльності. Зокрема, політика ЄС була спрѐмована на ѐкісну організація
систем дошкільної освіти в різних країнах із метоя забезпеченнѐ
комфортних умов вихованнѐ дітей працяячої категорії населеннѐ. Зовсім
недавно представниками урѐдів країн-членів ЄС на зустрічі в Барселоні в
2002 році було зазначено, що цілі щодо залученнѐ до суспільного
дошкільного вихованнѐ дітей від народженнѐ до 3-х років у до 33 %, і 90 %
дітей – від 3-х до 6-ти років до 2010 року *10, с. 4+, ѐкі ставилисѐ перед
країнами Європейського Соязу в попередні роки, не були реалізовані,
оскільки не було створено належних умов длѐ цього. З оглѐду на це,
державами-членами було прийнѐто рішеннѐ про те, що ці аспекти маять
актуалізуватисѐ та вирішуватисѐ не лише не загальноювропейському, але й
на національному рівні, ѐкий забезпечуватиме реалізація поставлених
пріоритетних завдань з урахуваннѐм особливостей функціонуваннѐ
національної системи дошкільної освіти кожної з країн ЄС *3, 2–3].
Поставлена пріоритетна мета політики ЄС полѐгала у збільшенні
кількості місць у дошкільних навчальних закладах країн Європи і тому де-факто
відповідальність за послуги в сфері дошкільної освіти покладалисѐ на власне
кажучи на мережу дошкільних інституцій. Проте, ѐк свідчить досвід, де-яре ЄС
взѐв на себе відповідальність за реалізація ціюї мети шлѐхом прийнѐттѐ «Хартії
основних прав Європейського Соязу» президентами Європарламенту, Радоя
Європи і представниками Європейської комісії на засіданні Європейської Ради
в Ніцці від 7 груднѐ 2000 року. У Статті 24 цього Статуту визнаютьсѐ, що
«основними та вихідними принципами й підходам будь-ѐкої суспільної
діѐльності (державної чи громадської) по відношення до дітей дошкільного
віку визначено інтереси дітей» *2, 13+. Окрім того, у цій самій Статті також
зазначено, що: «Діти маять право на такий захист і піклуваннѐ, ѐкі необхідні
длѐ їхнього благополуччѐ. Вони можуть вільно висловлявати свої поглѐди.
Також їх поглѐди та переконаннѐ повинні бути прийнѐті до уваги з урахуваннѐм відповідності їхнім віковим особливостѐм», «Кожна дитина маю право
постійно підтримувати особисті відносини і прѐмі контакти з батьками, або
особами, що їх заміняять, ѐкщо це не суперечить їхнім інтересам» *2, 13–14].
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У липні 2006 року Європейськоя Комісіюя було опубліковано
важливий документ «На шлѐху до стратегії Європейського Соязу з прав
дитини» *4+. Відповідно до документу було поставлено завданнѐ «створити
комплексну стратегія ЄС длѐ ефективного сприѐннѐ й захисту прав дитини
у внутрішній і зовнішній політиці ЄС» *5+. Цим документом визначалосѐ, що
«пріоритетом длѐ ЄС ю права дітей» *5+. Зобов’ѐзаннѐ країн-членів ЄС щодо
забезпеченнѐ прав захисту всіх дітей повторно було визначено в «Проекті
Лісабонського договору про реформуваннѐ ЄС», ѐкий було узгоджено з
державними лідерами країн-членів у жовтні 2007 року, та, відповідно, у
ѐкому «захист прав дитини» був указаний ѐк мета ЄС (Лісабонський договір
про внесеннѐ змін до Договору про Європейський Сояз та Договору про
заснуваннѐ Європейської спільноти, Статтѐ 2, п. 3) [8, 14].
Ще одним важливим та перспективним аспектом політики ЄС у сфері
дошкільної освіти ю «доглѐд за дітьми» (child care) та визнаннѐ прав
дитини, що виѐвилось в увазі ЄС до системи дошкільної освіти, ѐк засобу
реалізації визначених у документах положень. У недавньому офіційному
повідомленні ЄС «Ефективність і справедливість в Європейській системі
освіти і навчаннѐ» (Повідомленнѐ від Комісії до Ради та ефективності
Європейського парламенту і справедливості в ювропейських систем освіти і
навчаннѐ (2006) 481 підсумковий документ), підкреслено, що «дошкільна
освіта маю найвищу віддачу (будь-ѐкої форми організації – державної,
приватної, муніципальної) з точки зору досѐгненнѐ й соціальної адаптації
дітей» *6+. У тексті документу також запропоновано, що: «…держави-члени
повинні вкладати більше коштів у сектор дошкільної освіти ѐк ефективного
засобу длѐ створеннѐ основи длѐ подальшого навчаннѐ, длѐ
попередженнѐ поѐви дітей, ѐкі кидаять школу, длѐ підвищеннѐ рівності та
справедливості в результатах навчаннѐ і рівнѐх опанованих навичок» *3, 2].
Така зосередженість ювропейської освітньої політики вимагаю ѐкісно
іншого підходу до організації суспільного дошкільного вихованнѐ та послуг,
і водночас така політика виходить за межі цілей, визначених
Європейськоя Радоя в Барселоні 2002 році *10, 4+. Це обумовлено тим, що
кількісні цільові показники повинні чітко узгоджуватисѐ із заѐвленими
цінностѐми та принципами, на ѐких повинна бути заснована дошкільна
освіта і спектр послуг, ѐкі належать до неї, повинна ґрунтуватисѐ на
питаннѐх прав дітей та їхніх інтересів, а також складових «ювропейського
підходу» в дошкільній освіті. Окрім того, підхід повинен охоплявати не
лише дошкільну освіту ѐк загальну класичну, але й ураховувати концепція
інклязивної освіти та «політики відкритості» суспільного дошкільного
вихованнѐ длѐ всіх дітей і їхніх сімей. «Європейський підхід» покликаний
забезпечити реалізація багатьох інших цілей – беззаперечно, окрім
«доглѐду за дітьми», підхід маю передбачати особливості здійсненнѐ
освіти, ураховувати потреби сім’ї, забезпечувати підтримку, ураховувати
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особливості соціальної інтеграції дітей та демократичної практики
співпраці з різними представниками суспільства. «Діти в Європі» вітаю
зростаннѐ інтересу ЄС у дітей молодшого віку і їх послуг. У перспективі
запровадженнѐ «ювропейського підходу» сприѐтиме подолання бар’юрів
між освітньоя політикоя та проблемоя забезпеченнѐ прав дітей,
дошкільноя освітоя й вихованнѐм, гендерноя рівністя *3, 2–3].
2. Друга причина запровадженнѐ «ювропейського підходу» у сфері
послуг длѐ дітей дошкільного віку тісно пов’ѐзана з першоя і
сформульована в документі «Діти в Європі» формуляваннѐм – «Діти ю
громадѐнами Європи». Другий важливий аспект, ѐкий покликаний
вирішити «ювропейський підхід» – питаннѐм справедливості та рівності.
Згідно з положеннѐм документу «Діти в Європі», постаю необхідність
розробки не кількісних, а ѐкісних цільових завдань. Запровадженнѐ
«ювропейського підходу» забезпечить наданнѐ рівних умов длѐ розвитку
длѐ всіх дітей. Це передбачаю, що діти, ѐк громадѐни Європи повинні мати
державну допомогу (виплати) й соціальний захист (переваги): цѐ допомога
і захист не повинні залежати від того, де може народитисѐ дитина *3, 3].
3.
Третьоя
аргументованоя
причиноя
запровадженнѐ
«ювропейського підходу» полѐгаю в тому, що він визначаютьсѐ ціннісними
оріюнтаціѐми в сфері дошкільної освіти. Відповідно до положень
документу з освітньої політики «Діти в Європі», запровадженнѐ та
популѐризаціѐ «ювропейського підходу» може бути взаюмовигідноя длѐ
всіх держав-членів, ѐкі здійсняватимуть цей процес, оскільки завдѐки
цьому буде забезпечуватисѐ реалізаціѐ отриманнѐ ѐкісної освіти, базованої
на багатокультурності, на різноманітних традиціѐх і практиках дошкільної
освіти по всій Європі. Створеннѐ «ювропейського підходу» надасть безліч
можливостей длѐ держав-членів длѐ взаюмообміну досвідом, а також
розробленнѐ й експлуатації «ювропейського простіру» длѐ обміну, діалогу
та розповсядженнѐ теорії і практики дошкільної освіти тощо *3, 3].
Під категоріюя «ювропейський підхід» за визначеннѐм провідних
спеціалістів проекту «Діти в Європі» розуміятьсѐ загальноприйнѐті цілі,
принципи і права, а також багато інших аспектів в організації системи
суспільного дошкільного вихованнѐ, ѐк у межах одніюї країни, так і між
різними державами. Розробка взаюмозв’ѐзку й узгодженості між
різноманітністя організації дошкільної освіти та вихованнѐ ѐк у різних країнах
ЄС, так у країнах окремого регіону, відіграю вирішальне значеннѐ длѐ ѐкісного
запровадженнѐ юдиного «ювропейського підходу» в дошкільній сфері,
створеннѐ відповідного освітнього простору. Особливо актуальним таке
узгодженнѐ маю в контексті децентралізованої системи організації дошкільної
освіти, оскільки створеннѐ «рівних можливостей» в умовах диферентності
ускладняютьсѐ розв’ѐзаннѐм таких питань, ѐк: перше – що повинно бути
визначеним централізовано з метоя реалізації завданнѐ забезпеченнѐ
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«освіти длѐ всіх», а друге – що варто залишити на розсуд місцевого
управліннѐ в контексті проблеми забезпеченнѐ конкретних потреб і
побажань місцевої громади чи спільноти? Європейський підхід не означаю
детальної й всеосѐжної концептуалізації та специфікації, що передбачаю в
перспективі залученнѐ всіх держав-членів до Європейської стандартизованої
системи дошкільної освіти та вихованнѐ. Запровадженнѐ «ювропейського
підходу» не ю самоцілля, а передбачаю фундаментальний систематичний
поступ у розвитку ѐкості дошкільної освіти, саме тому коли йдетьсѐ про його
запровадженнѐ, не виставлѐятьсѐ певні конкретні часові обмеженнѐ, а лише
перспективи, наприклад до 2020 чи 2030 років. Великоя міроя
«ювропейський вимір» ю політичним суб’юктом, і, таким чином, відкритий длѐ
постійних дискусій і змін. Пошук уніфікованості в системі дошкільної освіти
може проѐвлѐтисѐ, наприклад, у тому, що ѐкість всіюї системи дошкільної
освіти забезпечуватиметьсѐ розробкоя інтегрованого багатоаспектного
навчального плану або більш близьке длѐ ювропейської науково-методичної
термінології понѐттѐ курикулуму дошкільної освіти (curriculum), але сфера,
специфіка і форма реалізації освітньої програми, побудованої на цьому
курикулумі на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти у світі може
широко варіяятьсѐ ѐк у межах різних країн, так і в межах одніюї країни.
Таким чином, процес упровадженнѐ «ювропейського підходу» вбачаютьсѐ
його ідейними засновниками та лідерами проекту «Діти в Європі» в
довготривалій перспективі та через широку дискусія *3, 4].
У директивному документі «Діти в Європі» окрема увага
приділѐютьсѐ також фундаментальним питаннѐм щодо розуміннѐ «образу
дитини» в ювропейському контексті. Так, розробники документу вважаять,
що найбільш вдало розуміннѐ феномену «образу дитини» представлено у
працѐх засновника підходу Реджіо Еміліѐ, провідного ювропейського
лідера в дошкільній освіті Лоріса Малаґудзі (Loris Malaguzzi), ѐкий
наголошував, що: «Є багаті діти і діти з бідних сімей. Ми говоримо про те,
що всі діти багаті, немаю бідних дітей. Усі діти незалежно від їх культури,
достатку, забезпеченнѐ ю духовно багатими, талановитішими, сильнішими
й розумнішими, ніж ми можемо припустити…», «…хоча дитина не ю
матеріально багатоя, але вона народжуютьсѐ з величезним потенціалом,
ѐкий може бути виражений у сотні мов; вона – активний дослідник, учень,
ѐкий шукаю сенс світу від народженнѐ, співтворець знань, самобутності,
культури та цінностей; дитина, ѐка може жити, вчитисѐ, слухати і
спілкуватисѐ, але завжди в зв’ѐзку з іншими; цілісна дитина, це – дитина з
тілом, розумом, емоціѐми, творчістя, історіюя та соціальноя ідентичністя;
фізична особа, чиѐ індивідуальність і самостійність залежить від
взаюмозалежності, і хто потребую й прагне зв’ѐзків з іншими дітьми чи
дорослими; громадѐнин із повноправним місцем у суспільстві, суб’юкт
права, ѐкого суспільство маю поважати й підтримувати» *12+.
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Утвердженнѐ таких ціннісних оріюнтацій у розумінні сутності
феномену
понѐттѐ
«дитина»
ю
основоположними
засадами
«ювропейського підходу» в дошкільній освіті, ѐкий передбачаю дотриманнѐ
та реалізація десѐти взаюмопов’ѐзаних принципів.
1. Доступність освіти: право всіх дітей на отриманнѐ ѐкісної
дошкільної освіти.
2. Економічність: безкоштовність дошкільної освіти.
3. Педагогічний підхід: цілісний і багатоцільовий.
4. Залученнѐ дітей та інших представників суспільства до сфери
дошкільної освіти: активне «вкляченнѐ громади» до суспільного
дошкільного вихованнѐ, повноцінна комфортна соціальна адаптаціѐ дітей.
5. Взаюмоузгодженість між різними видами діѐльності: дотриманнѐ
всіх показників, визначених у Рамці ѐкості в галузі дошкільної освіти
(Quality Framework).
6. Різноманітність і вибір: демократичні принципи, відкритість
дошкільної освіти длѐ всіх дітей та їхніх сімей незалежно від їхньої культури,
мови, етнічної приналежності, релігії, соціального стану, статі, статевої
оріюнтації, особливостей освітніх і фізіологічних потреб, стереотипів.
7. Оціняваннѐ: відкрите, демократичне і прозоре, базоване на
методах веденнѐ педагогічної документації, що дозволѐю візуалізувати й
отримати об’юктивні дані щодо всебічного становленнѐ та розвитку
особистості дитини, а також методами рефлексії, безпосереднього
спілкуваннѐ, об’юктивної інтерпретації даних та ціннісних узагальнень.
8. Ціннісне значеннѐ професії: професіѐ дошкільного педагога ю
паритетноя по відношення до професії шкільного вчителѐ.
9. Послуги длѐ дітей дошкільного віку та загальноосвітнѐ школа:
стійке й рівноправне партнерство.
10. Крос-культурне партнерство: навчаннѐ з іншими країнами *3, 7–11].
Імплементаціѐ означених принципів, згідно з документом, повинна
реалізуватисѐ поступово до 2020 року *12+.
На особливу увагу серед перелічених принципів, визначених у
документі «Діти в Європі», у контексті нашого дослідженнѐ заслуговую
восьмий, ѐкий стосуютьсѐ паритетності професій «дошкільного педагога» та
«шкільного вчителѐ». Дослівно в документі щодо цього принципу
зазначено: «Обґрунтованість положень щодо значеннѐ дошкільного
дитинства, його принципів і підходів до забезпеченнѐ ѐкості освітніх послуг
у галузі дошкільної освіти передбачаять високу кваліфікація працівника,
залученого до системи дошкільної освіти, ѐкий маю офіційне право на
педагогічну діѐльність із дітьми від народженнѐ до 6 років, і працявати не
тільки з дітьми, але і з їх сім’ѐми та широкоя громадськістя. Це складна,
відповідальна й важлива робота. Педагогічний працівник, ѐкий працяю в
дошкільній освіті, може застосовувати та впроваджувати в освітній процес
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безліч різних форм; професіѐ може позначатисѐ різними термінами, серед
ѐких може бути «педагог», «учитель», «вихователь»; в одних країнах назви
професії можуть бути чітко визначені, у той час ѐк в інших країнах робота з
дітьми дошкільного віку буде певноя спеціалізаціюя в межах професії
більш широкого контексту. Але незалежно від форми організації, у ѐкій
здійсняютьсѐ дошкільна освіта та в ѐкій працяю дошкільний педагог він
повинен володіти певними загальними професійними компетентностѐми:
критично мислити длѐ формуляваннѐ інтерпольованих суджень;
працявати ѐк з окремими особами і групами з метоя подоланнѐ бар’юрів,
уміннѐ слухати, спілкуватисѐ і працявати в демократичному стилі. Статус та
кваліфікаціѐ педагогічних працівників, залучених до сфери дошкільної
освіти, повинен прирівняватисѐ до статусу і кваліфікації вчителів у системі
обов’ѐзкової шкільної освіти, по відношення до рівнѐ базової кваліфікації
та безперервного професійного розвитку (безперервна освіта), заробітної
плати та інших умов праці. Існуять різні думки щодо частки
кваліфікованого персоналу в системі дошкільної освіти: на нашу думку
(відповідно до документу «Якісні цілі»), щонайменше – 60 %, рівноя міроя
це також стосуютьсѐ категорії працездатних жінок і чоловіків» *3, 9–10].
Цей принцип означаю, що увага ювропейських лідерів зосереджена
не лише на підвищенні рівнѐ кваліфікації персоналу, ѐкий працяю в системі
дошкільної освіти, але й спрѐмована на пошук нових шлѐхів
професіоналізації і зміну суспільної думки про професіоналізм дошкільних
педагогів, щоб вклячати в себе кількавимірну систему з комплексом
професійно важливих цінностей.
Відповідно до зазначених у Звіті головного директорату Європейської
комісії з освіти і культури принципів «ювропейського простору в дошкільній
освіті», у контексті чотирьох вимірів «компетентнісної системи дошкільної
освіти»
(індивідуального;
інституційного
та
рівнѐ
команди;
міжінституційного та управлінського рівнів), визначено та сформульовано
ціннісні оріюнтири, ѐкими повинні керуватисѐ дошкільні педагоги в Європі.
Так, на індивідуальному рівні виміру компетентнісної системи організації
дошкільної освіти в контексті знань:
- різних аспектів розвитку дітей зі схоластичної точки зору
(пізнавальний, соціальний, емоційний, творчий тощо) серед провідних
цінностей – сприѐннѐ повноцінному розвиткові дітей дошкільного віку в
умовах системи дошкільної освіти з урахуваннѐм потреб дітей *7+;
ухваленнѐ цілісного баченнѐ освіти, ѐке охопляю навчаннѐ, вихованнѐ й
доглѐд *3+; дотриманнѐ інклязивних освітніх підходів *3+;
- різних стратегій навчаннѐ (засноване на грі, соціальне навчаннѐ,
ранній розвиток та грамотність, оволодіннѐ мовоя й багатомовність) –
сприйнѐттѐ дитини ѐк самостійного повноцінного суб’юкта її власної
життюдіѐльності, освітнього процесу ѐк спільного побудованого й
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відкритого процесу, ѐкий забезпечую успішну соціальну взаюмодія дітей і
заохочую їх до подальшого навчаннѐ й пізнаннѐ довкіллѐ; застосуваннѐ
міждисциплінарного підходу до навчаннѐ; застосуваннѐ багатомовного
підходу, ѐкий сприѐю навчання в контексті різноманітності;
- комунікативних стратегій та веденнѐ спільної діѐльності –
застосуваннѐ лядиноцентриського підходу, заснованого на правах лядини
в системі дошкільної освіти, відповідно до ѐкого права дитини захищено,
дитина ю громадѐнином, що маю повне право на участь у громадському та
культурному житті своюї спільноти; підтримка демократії, солідарності,
активної громадѐнської позиції, творчого потенціалу й особистісного
становленнѐ дітей;
- спілкуваннѐ з батьками та місцевими громадами (знаннѐ про сім’ї,
бідність і різноманітність) – застосуваннѐ демократичного і всеосѐжного
підходу до освіти дітей молодшого віку й сімей з метоя підтримки соціальної
згуртованості; визнаннѐ освітньої відповідальності батьків ѐк основних і
перших агентів виховного впливу дітей у дошкільні роки;
- командних стратегій співпраці – застосуваннѐ демократичного і
критично рефлексивного підходу до освіти дітей дошкільного віку ;
- роботи в контексті різноманітності (анти-упереджені підходи,
міжкультурний діалог, ідентичність тощо) – запровадженнѐ демократичного
й усебічного підходу до дітей із різними особливостѐми освітніх потреб;
- особливостей стану дошкільної освіти на місцевому,
національному та міжнародному рівнѐх – правозахисний підхід до
системи дошкільної освіти й освітніх послуг, що пов’ѐзані з нея, що сприѐю
залучення дітей і їхніх сімей до активної громадѐнської позиції,
солідарності протѐгом усього життѐ;
- здоров’ѐ і доглѐд за маленькими дітьми і базові знаннѐ в області
соціального захисту – прагненнѐ до соціального забезпеченнѐ дітей і
благополуччѐ.
На рівні інституційних міжособистісних компетентностей у контексті
групи знань дошкільних педагогів у процесі професійної діѐльності в
дошкільних навчальних закладах визначено такі провідні цінності:
- педагогічні знаннѐ з акцентом на ранньому дитинстві і
різноманітність – демократичний підхід та повага до соціальної та культурної різноманітності; розуміннѐ професійного розвитку ѐк безперервного
процесу навчаннѐ, ѐкий охопляю особисте та професійне становленнѐ;
- знаннѐ ситуативного навчаннѐ та практики «навчаннѐ в групі» –
розуміннѐ професійного навчаннѐ ѐк рекурсивної взаюмодії практики і
теорії, ѐка повинна підтримуватисѐ когерентно через різні етапи
професійної кар’юри;
- знаннѐ навчальних організацій і рефлексивних підходів – розуміннѐ
сутності функціонуваннѐ мережі дошкільних навчальних закладів та інших
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інституцій, ѐкі критично відображаять потреби й запити громад,
суспільства в цілому;
- знаннѐ освітнього менеджменту (різні стилі колективного,
групового та індивідуального управліннѐ) – усвідомленнѐ того, що мережа
дошкільних навчальних закладів та інших інституцій ю своюрідноя
платформоя длѐ громадської участі, що сприѐю зміцнення соціальної
згуртованості.
На інституційному рівні в контексті діѐльності закладів професійної
підготовки та навчаннѐ визначено такі цінності, ѐкі розподілені відповідно
за аналогічними групами професійних знань дошкільних педагогів:
- у педагогічних знаннѐх з раннього дитинства та особливостей
розвитку ціннісноя ю оріюнтаціѐ педагога на професіоналізація ѐк процес,
що охопляю соціальне й культурне зростаннѐ особистості; забезпечую
підвищеннѐ професійних компетентностей та «освіту впродовж життѐ»,
соціальну інтеграція;
- знаннѐ ситуативного навчаннѐ та практики «навчаннѐ в групі» –
розуміннѐ професіоналізації ѐк безперервного процесу навчаннѐ, що
охопляю особистісне і професійне зростаннѐ;
- знаннѐ навчальних організацій і рефлексивних підходів – розуміннѐ
професіоналізації ѐк процесу навчаннѐ, ѐкий відбуваютьсѐ у взаюмодії;
- знаннѐ освітнього менеджменту (різні стилі колективного,
групового й індивідуального управліннѐ) – розуміннѐ професійного
навчаннѐ ѐк рекурсивної взаюмодії практики і теорії, ѐка забезпечуютьсѐ
через взаюмозв’ѐзок різних етапів професійної кар’юри.
У контексті комплексу знань міжвідомчих компетентностей у
співпраці між освітніми інституціѐми різних рівнів виокремлено:
- у знаннѐх міжінституційної кооперації цінностѐми виступаять –
демократіѐ та повага до різноманітності й унікальності дітей;
- у контексті знань особливостей розвитку громади провідними
вважаятьсѐ ціннісні оріюнтації на партнерську взаюмодія, що сприѐтиме
соціальній згуртованості;
- у комплексі міждисциплінарних знань (здоров’ѐ та доглѐд,
педагогічний і соціологічний супровід розвитку дітей дошкільного віку
тощо) цінностѐми ю забезпеченнѐ цілісного інтегрованого, схоластичного
підходу до розвитку дітей дошкільного віку;
І зрештоя на рівні управлінської компетентності у групі знань
визначено низку важливих цінностей:
- у контексті знань про стан дошкільної освіти на регіональному,
національному та міжнародному рівнѐх ціннісними ю визнаннѐ права
дітей на повноцінну активну участь у суспільній життюдіѐльності;
- у знаннѐх прав дитини та сім’ї пріоритетами виступаять права
дітей на повноцінний цілісний розвиток через освіту й навчаннѐ;
279

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)

- у знаннѐх різноманітності в усіх її формах і антидискримінаційної
практики в освітньому процесі найвищими цінностѐми педагога
визначаятьсѐ повага й визнаннѐ соціальної рівності осіб із особливими
потребами;
- у контексті знань всеосѐжних стратегій із боротьби з бідністя й
соціально-культурноя нерівністя ціннісними засадами ю демократіѐ,
соціальна інтеграціѐ та економічний розвиток *9, с. 44].
Як свідчить представлений перелік цінностей, ѐкими повинен
керуватись ювропейський педагог дошкільної освіти, всі вони покликані
розв’ѐзати перспективні завданнѐ ювропейської стратегії в розбудові
«ювропейського простору дошкільної освіти», серед таких пріоритетів:
- підведеннѐ статусу дошкільного дитинства на високий соціальний
рівень;
- визначеннѐ функцій, завданнѐ та ролі Європейського парламенту в
питанні забезпеченнѐ ѐкості дошкільної освіти в усіх ювропейських країнах;
- запровадженнѐ ювропейських принципів та підходів у галузі
дошкільної освіти з метоя підвищеннѐ ѐкості життѐ дітей дошкільного віку;
- створеннѐ ініціативних наукових груп та об’юднаннѐ практиків
дошкільної освіти, ѐкі працявали б над розробкоя шлѐхів модернізації
дошкільної галузі та здійснявали би постійний моніторинг ѐкості.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Охарактеризований «ювропейський підхід» у дошкільній освіті, зазначені
принципи, цінності маять колосальний вплив на побудову підходів до
організації та здійсненнѐ дошкільної освіти і в Україні. Особливої уваги в
документі «Діти в Європі» заслуговую розуміннѐ дитини не лише ѐк
найвищої цінності суспільства, але і ѐк повноцінного його члена з правами
на власну життюдіѐльність у межах свого соціального оточеннѐ. Окрім того,
принципи, засади та оріюнтації «ювропейського підходу» ю засадничими
положеннѐми професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах
Західної Європи, що потребую окремого ґрунтовного аналізу, оскільки
кореляютьсѐ з сучасними освітніми парадигмами професійної педагогічної
підготовки в цілому, і становить перспективу подальших досліджень.
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РЕЗЮМЕ
Мельник Наталия. «Европейский подход к дошкольному образования» как
перспектива развитиѐ украинского дошкольного образованиѐ.
В статье рассматриваятсѐ принципы, ценности и содержание европейского
подхода в сфере дошкольного образованиѐ; раскрыта сущность, цели, представлены
причины введениѐ «европейского подхода» в образовательное пространство
европейских стран, охарактеризованы ценности профессиональной педагогической
подготовки, которые должны формироватьсѐ у современных европейских
дошкольных педагогов на основе соблядениѐ принципов «европейского подхода»;
обоснована перспективность введениѐ «европейского подхода» в отечественной
системе дошкольного образованиѐ.
Ключевые слова: европейское образовательное пространство, «европейский
подход к дошкольному образования», ценности общественного дошкольного
воспитаниѐ, принципы европейского подхода, профессиональные ценности.

SUMMARY
Melnyk Nataliia. “European approach in preschool education” as a perspective of
ukrainian preschool: the main issues.
The article is devoted to the characteristics of principles, values and meaning of the
“European approach in preschool education”. At the present stage of European society is more
urgent issue of providing quality education since its very first preschool level. In this connection,
the issue of implementation of the strategy “happy preschool childhood” in all countries of the
European Union deserves special attention. The author presented the reasons for the
introduction of a “European approach” to educational dimension of European countries. The
author analyses one of the important European documents, which is devoted to the preschool
education and care perspectives and improvements – “Children in Europe”. The author presents
the main idea of the “European approach” in preschool education, which lies in the fact that
children are full European citizens and can expect some general benefits and have social benefits.
The author also grounds the European position on that, the development of a European
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approach can be mutually beneficial for all Member States, as it provides an opportunity for all to
get quality pre-school education in terms of the diversity of traditions and experiences across
Europe. Values of professional teacher training, which should be formed in the pre-modern
European teachers, which are based on the “European approach” principles are described in the
issue. According to the listing of values that has guided for European Early Childhood Education
teacher, they are designed to solve future challenges of the European strategy in building a
“European space of preschool education” among the following priorities: elevation of the status
of preschool child to the high social level; defining functions, tasks and role of the European
Parliament in ensuring the quality of preschool education in all European countries;
implementation of European principles and approaches in the field of pre-school education to
improve the quality of life of preschool children; creation of initiative groups and scientific
associations of practitioners of preschool education, which would work on developing ways of
modernization in the preschool sector and committed to continuous quality monitoring.
The “European space of pre-school education”, which is described in the issue, its
principles and values have a huge impact on the formation of approaches to the organization
and implementation of professional preschool teachers training in Ukraine, as well as in Western
Europe and requires a separate investigation, as correlated with current educational paradigm of
professional teacher training in general, and is the prospect of further researches.
Key words: European educational space, “European approach in preschool
education”, value of public preschool education, principles of the European approach,
professional values.
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ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ
В МУЗИЧНОМУ НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Метоя статті ю з’ѐсуваннѐ факторів ефективної реалізації діѐльнісного
підходу в музичному навчанні молодших школѐрів. Методи дослідженнѐ – вивченнѐ
наукової літератури з досліджуваної проблеми та педагогічні спостереженнѐ.
З’ѐсовано, що в музичному навчанні ефективність діѐльнісного підходу підвищую
застосуваннѐ проблемно-пошукових й інтерактивних технологій, різноманітних
музично-творчих методів, особливо імпровізації. Це дозволить ефективно
формувати в учнів загальнокультурну компетентність, музично-естетичний смак,
музично-творчі здібності, навички групової роботи тощо. Перспективи подальших
розвідок вбачаюмо в обґрунтуванні понѐттѐ «творча рефлексіѐ».
Ключові слова: діѐльнісний підхід, фактори підвищеннѐ ефективності, музичне
навчаннѐ, молодші школѐрі, творчі методи, проблемно-пошукові методики,
інтерактивні технології, імпровізаціѐ.

Постановка проблеми. XXI сторіччѐ ознаменувало новий етап
розвитку громадѐнського суспільства України. Саме тому в національній
доктрині розвитку зазначена необхідність оновленнѐ системи освіти.
Одним із пріоритетних напрѐмів стаю розробленнѐ сучасних наукових та
педагогічних досѐгнень, впровадженнѐ освітніх інновацій, та новітніх
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технологій у навчанні та вихованні *5, 7–18+. Такий підхід дозволить
підготувати добре освічених, комунікабельних лядей здатних мислити
самостійно та ѐкісно вирішувати професійні проблеми.
Слід зазначити, що таке завданнѐ ставить перед сучасноя
педагогічноя наукоя цілий комплекс нових проблем, бо майже все
попередню сторіччѐ головноя цілля шкільного навчаннѐ було оволодіннѐ
фактичними знаннѐми, в основу ѐких покладалисѐ численні видатні імена
та «сухі» правила. Цѐ тенденціѐ досить розповсяджена й сьогодні, адже
значний відсоток сучасних викладачів вважаю, що саме такі знаннѐ ю
запорукоя успіху їхніх учнів. Особливо ѐскраво це відображаютьсѐ в
результатах ЗНО, ѐке свідчить про те, що учні в завданнѐх репродуктивного
характеру (де необхідні суто предметні знаннѐ) маять кращий показник,
ніж у завданнѐх, викладених у творчий або нестандартній формі, а
питаннѐ, де необхідно самостійно проаналізувати дані та сформулявати
висновки, вважаятьсѐ випускниками найскладнішими.
Сьогодні вкрай важливо розуміти, що ѐкість сучасного навчаннѐ – це
не лише засвоюннѐ великої кількості знань, а й уміннѐ застосовувати їх на
практиці. У сучасному світі, ѐкий так швидко зміняютьсѐ, де новітні
технології та, здаютьсѐ б, очевидні факти застаріваять скоріше, ніж їх
отримую споживач, головноя ѐкістя та справжнім скарбом стаю вміннѐ
аналізувати і, головне, створявати самостійно нову інформація. Отже,
необхідно усвідомити, що аналіз, пошук та знайденнѐ рішеннѐ – це
результат поюднаннѐ діѐльнісного та творчого підходів у навчанні. І саме
такий аспект навчаннѐ здатний перетворити банальне заучуваннѐ фактів та
правил на оволодіннѐ методами їх застосуваннѐ в навколишньому світі.
Аналіз актуальних досліджень. Перші згадки про важливість діѐльності
та творчості в навчанні можна спостерігати ще у працѐх давньогрецьких філософів: Платона, Аристотелѐ, Сократа. Початкове теоретичне обґрунтуваннѐ
відповідні положеннѐ здобули у праці Яна Амоса Коменського «Велика
дидактика» (1632). Згодом цими питаннѐми займалисѐ Джон Дьяї, Йоганн
Песталоцци («Як Гертруда навчаю своїх дітей»), Костѐнтин Ушинський
(«Лядина ѐк предмет вихованнѐ»)... Активізації навчально-пізнавальної
діѐльності школѐрів присвѐтили свої роботи М. Данилова, Л. Аристова, Т. Шамова. Дослідженнѐми шлѐхів активізації пізнавальної діѐльності та створеннѐ
проблемно-пошукових ситуацій на уроках займалисѐ Г. Щукина, В. Ильин,
А. Маркова, Н. Морозова. Психолого-педагогічні основи творчої діѐльності
розкрили Д. Богоѐвленська, В. Молѐко, В. Роменець та ін. Результатом творчого розумового процесу ю інтелектуальні новоутвореннѐ у виглѐді відкритих
учнѐми знань, що підтверджено такими авторами, ѐк А. Брушлінскій, В. Давидов, А. Матяшкін, Я. Пономарев, С. Рубінштейн, С. Степанов, І. Семенов.
Різнобічні проблеми організації та змісту музично-творчої діѐльності
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молодших школѐрів досліджуять Е. Абдуллін, О. Лобова, Л. Масол,
О. Ростовський, Л. Хлюбникова, Л. Школѐр та інші сучасні педагоги-музиканти.
Мета статті – з’ѐсувати фактори ефективної реалізації діѐльнісного
підходу в музичному навчанні молодших школѐрів.
Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ зазначеної мети використано
методи вивченнѐ наукової літератури з проблеми дослідженнѐ й аналізу
результатів та педагогічних спостережень (у т. ч. під час проходженнѐ
переддипломної практики студентами – випускниками Сумського вищого
училища мистецтв і культури імені Д. С. Бортнѐнського).
Виклад основного матеріалу. Як і будь-ѐка наука, дидактика маю своя
систему, стрижнем ѐкої ю процес навчаннѐ і його результат. Взагалі процес
навчаннѐ розглѐдаютьсѐ ѐк складна система, що вклячаю в себе велику
кількість взаюмопов’ѐзаних компонентів, що об’юднуятьсѐ навколо
взаюмодії між учителем та учнѐми. Задача вчителѐ – формувати всебічно
розвинуту особистість, тобто навчати основам наук, творчому, інколи не
стандартному мислення, емоційному сприйнѐття дійсності, використання
знань на практиці.
У сучасного вчителѐ ю всі можливості змінити не тільки зміст одного
окремого уроку, а й цілого навчального курсу, спираячись ѐк на класичні, так
і на новітні форми роботи. Він може не тільки впроваджувати власні підходи
длѐ досѐгненнѐ ѐкісних знань, а й розвивати в учнів особливий склад
мисленнѐ, ѐке буде гнучким та креативним. Саме розвиток уміннѐ самостійно
та творчо мислити дозволить майбутнім шкільним вихованцѐм не тільки
знайти себе в сучасному суспільстві, а й досѐгти ѐкісного рівнѐ життѐ.
Доведено, що тільки формуячи самостійне мисленнѐ дитини,
сприѐячи розвитку спілкуваннѐ, можна здійснити перехід на нову ѐкість
освіти, що дозволить піднѐтисѐ на новий щабель міжпредметних умінь,
коли знаннѐ тісно пов’ѐзані із самовизначеннѐм та самореалізаціюя. Ці
знаннѐ залишатьсѐ в пам’ѐті найстійкішими та стануть основоя майбутньої
поведінки при виборі ѐк майбутньої професійної діѐльності, так і
допоможуть моделявати поведінку в різних життювих ситуаціѐх.
Тому важливо переконати сучасного вчителѐ будь-ѐкого предмету в
необхідності перенесеннѐ мети з простого засвоюннѐ фактів (що ю результатом знаннѐ) на оволодіннѐ засобами, що дозволѐять вирішити це питаннѐ
самостійно (тобто отримати вміннѐ). Такі вміннѐ дозволѐть розвинути
здібності, привчать до самоорганізації, що, у своя чергу, покращить
успішність та дасть позитивний імпульс длѐ особистісного розвитку дитини.
Щоб досѐгнути такої мети, необхідно вводити новітні підходи в
навчанні. Поюднаннѐ діѐльнісного підходу з творчими засобами ю одним із
таких шлѐхів.
У фахових дослідженнѐх зазначаютьсѐ, що діѐльнісний підхід – це
процес діѐльності особистості, спрѐмований на усвідомленнѐ й засвоюннѐ
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певних знань та навичок. Тобто під понѐттѐм «діѐльність особистості»
розуміютьсѐ усвідомлена, цілеспрѐмована діѐ, що може розгортатись ѐк у
фізичному просторі, так і у просторі психічних образів *7, 178+.
Сучасну концепція «навчаннѐ через діѐльність» запропонував
американський учений Джон Дьяї *4, 28–34+. Головними принципами його
навчальної системи були: вільна творча діѐльність на основі різних форм
співпраці, урахуваннѐ інтересів учнів та вміннѐ самостійно отримати знаннѐ
через подоланнѐ певних труднощів. Необхідноя складовоя цього методу
було не тільки вміннѐ подолати створену вчителем «проблемну ситуація», а і
вміннѐ відстоѐти своя точку зору, ѐк перед учителем, так і перед учнѐми
свого класу. Звичайно, це сприѐю й тому, що навчаннѐ набуваю нової
«особистої» значущості. У такому разі необхідно організовувати навчаннѐ так,
щоб відбувавсѐ постійний розвиток, бо основне завданнѐ сьогоденного
навчаннѐ – формуваннѐ вміннѐ та бажаннѐ вчитисѐ протѐгом усього життѐ,
працявати в команді. Такий підхід закликаю не надавати знаннѐ в готовому
виглѐді, а допомагаю навчитись учитисѐ, що повинно бути головноя метоя
всього навчаннѐ в початковій школі.
Задача сучасного вчителѐ – вкляченнѐ кожного учнѐ класу в
навчальну діѐльність, а також оволодіннѐ учнѐми вміннѐми та знаннѐми,
де і ѐк можна застосувати нові знаннѐ на практиці або в конкретній
життювій ситуації.
Ефективність застосуваннѐ діѐльнісного підходу вимагаю наѐвності
різних факторів, серед ѐких ю надбаннѐ, що зберігаятьсѐ та залишаятьсѐ
незмінними протѐгом тривалого часу. Це і гуманістична спрѐмованість у
вихованні, велика роль мистецтва, залученнѐ учнів до самостійної творчої
діѐльності.
Одним із суто дидактичних чинників ю наѐвність позитивної мотивації
навчаннѐ. Мотиви – це внутрішні тѐжіннѐ до дійства. Їх головна функціѐ
полѐгаю в тому, щоб надати значеннѐ тим життювим обставинам, до ѐких
прагне лядина. Мотиви набуваять проѐву в різних формах: інтерес,
бажаннѐ, співчуттѐ тощо. Мотиваціѐ – це процес, у результаті ѐкого будьѐка діѐльність лядини набуваю особистого значеннѐ та сприѐю набуття
стійкого інтересу до проблемної ситуації й необхідності її розв’ѐзаннѐ.
Саме мотив та мотиваціѐ ю внутрішньоя силоя, що керую діѐми лядини.
Важливим чинником ефективності діѐльнісного підходу ю увага.
К. Ушинський зазначав, що увага – це двері, через ѐкі все проходить у
лядину із зовнішнього світу *9, 386+. Увага присутнѐ майже в усіх психічних
процесах і видах дитѐчої навчальної діѐльності.
Можемо накреслити й інші фактори успішного навчаннѐ в
діѐльнісному підході: уміннѐ конкретизувати навчальну ціль та розуміннѐ
того, що саме необхідно засвоїти; виконаннѐ учнѐми необхідних дій длѐ
того, щоб здобути необхідні знаннѐ; засвоюннѐ учнѐми дій, що надаять
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можливість усвідомлено застосовувати набуті знаннѐ; формуваннѐ в учнів
уміннѐ контролявати своя поведінку ѐк на занѐттѐх, так і поза ними. Також
зазначимо, що значно впливаю на успішність та ефективність цього процесу
особистість викладача. Закоханість педагога у своя справу та предмет, що
викладаютьсѐ, майже завжди передаютьсѐ учнѐм. Це можна поѐснити тим,
що учні значноя міроя копіяять поведінку вчителѐ не тільки на занѐттѐх,
а й у повсѐкденному житті. Відбуваютьсѐ це ѐк на свідомому, так і на
підсвідомому рівнѐх. Тому дуже важливі не тільки фахові знаннѐ
викладача в галузі, а й уміннѐ віднайти вірний стиль спілкуваннѐ з учнѐми.
Як відомо, в історії педагогіки наѐвні різноманітні думки з цього
приводу. Одні відстояять м’ѐкий стиль відносин, де необхідно максимально
позбутисѐ стресових ситуацій, відійти від понѐттѐ «вимога», та взагалі не
вживати понѐттѐ осуду. Інші наголошуять, що найбільшоя шаноя
користуятьсѐ викладачі, ѐкі вимагаять від учнів по максимуму, а в разі
невиконаннѐ суворо караять учнів незадовільними оцінками, криками, та
викликами батьків. Звичайно, це крайнощі, а крайність не може бути добрим
прикладом длѐ учнів, що вчатьсѐ моделявати своя поведінку.
А. С. Макаренко наголошував на необхідності високої вимоги та глибокої
шани до учнѐ *6, 287+. Це поюднаннѐ допоможе обійти будь-ѐку крайність.
Сьогоденні педагогічні рішеннѐ необхідно розглѐдати в контексті конкретної
ситуації. Тому так часто на першій план виходить учитель, ѐкий може творчо
підійти до проблеми, ѐкий володію майстерністя слова, ѐкий не боїтьсѐ
творчо експериментувати, щоб досѐгти доброго результату.
На сьогоднішній день ѐк ніколи актуальним ю понѐттѐ «педагогічна
творчість». Бо саме мистецтво педагогічної творчості полѐгаю в умінні
приймати оптимальні рішеннѐ длѐ даної ситуації.
Творчість майже завжди породжую щось принципово нове, часто
оригінальне та завжди неповторне, бо творчість притаманна лише лядині.
Якщо проаналізувати риси відомих творчих особистостей у різних галузѐх
освіти та науки, то ми побачимо, що цим лядѐм притаманні такі риси, ѐк
наѐвність інтелекту й обдарованості, а також креативність. Такі ляди
вільно висловляять свої думки та почуттѐ, постійно готові ѐк засвоявати,
так і передавати досвід та знаннѐ. Така постійна готовність щільно
пов’ѐзана з розвитком рефлексії. Таким чином, рефлексіѐ задаю
динамічний рух у творчій діѐльності і ю ще одніюя необхідноя складовоя,
ѐку необхідно наполегливо розвивати у процесі навчальної діѐльності.
Як зазначаю Л. В. Школѐр, творчість сьогоденнѐ безпідставно
покладаютьсѐ на окремі предмети гуманітарного циклу: літературу, музику
тощо. Не врѐтую і збільшеннѐ годин, за що постійно борятьсѐ викладачі.
Ніѐкого дива не відбудетьсѐ. У своя чергу, також вкрай важливо вміти
бачити і кордон, ѐкий відмежовую творчий підхід від тривіального
навчаннѐ, коли вчитель взагалі не вважаю за необхідне спиратисѐ на
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накопиченій методичний досвід і вважаю що він може проводити занѐттѐ,
ѐк йому заманетьсѐ *1, 5–9].
Дійсно, сучасний викладач ѐк гуманітарних, так і точних наук може
активно розвивати творчий потенціал особистості. Це повинно
проглѐдатись і в культурі поведінки, і в манері спілкуваннѐ та навчаннѐ. Як
важливо в наш бурхливий час навчитисѐ співпрацявати з іншоя
особистістя, демонструвати толерантність, взаюмоповагу та терпимість.
Саме ці ѐкості, що притаманні творчій особистості, стануть основоя
культури та будуть моделявати поведінку в цілому. Наразі недостатньо
того, щоб діти вміли самостійно визначити ѐвище, важливо його зрозуміти
й навіть більше – зуміти знайти йому застосуваннѐ.
Сьогодні ѐк ніколи необхідно сприѐти зміцнення творчих та
мистецьких напрѐмів у загальноосвітній школі. Дати викладачам
можливість більш активно спиратисѐ на сьогоденні ѐвища, що
відбуваятьсѐ в суспільстві. Творча педагогіка – це, вміннѐ перш, за все
вміннѐ самостійно мислити, порівнявати різні точки зору, уміннѐ надати
кожному учня можливість висловити власну думку та її обґрунтувати.
Проблема пошуку нових, творчих підходів до викладаннѐ в
загальноосвітній школі притѐгую досить велику кількість сучасних учених та
педагогів. І практично всі вони висловляять думку щодо необхідності
відходу від механічного заучуваннѐ навчального матеріалу. На думку
О. А. Апраксіної, порѐд із науковими роботами в навчальних закладах,
практикуячі викладачі часто роблѐть особистий внесок у духовний
розвиток підростаячого поколіннѐ *2, 91+. Це маю величезне значеннѐ, бо
будь-ѐка програма без учителѐ-експериментатора, ѐкий творчо підходить
до програм та методичних рекомендацій, не дасть бажаного ефекту *3, 14+.
Звичайно, творчий розвиток особистості необхідно будувати з
урахуваннѐм багатоступінчатого розвитку (початкові, середні та старші
класи). Наразі актуальноя ю думка, що творчості необхідно наполегливо
вчити, починаячи з молодших класів школи. Длѐ цього доцільно
використовувати проблемно-пошукові та інтерактивні методики, завдѐки
ѐким учнів можна залучати в ігрову, дискусійну, рефлексивну діѐльність,
ѐка надаю змогу будь-ѐкому учня віднайти самостійно рішеннѐ, що
відповідаю його індивідуальності.
Звичайно, великі можливості длѐ організації творчості надаю групова
робота у класі. Працяячи у групі, кожен із учнів зможе демонструвати свої
знаннѐ, уточнявати правила, отримувати поправки інших учасників.
Зрозуміло, що в початковій школі без ігрової ситуації не обійтись. Саме
використаннѐ варіативно-ігрової ситуації активно розвиваю уѐвленнѐ та
інтерес до самої проблеми або завданнѐ протѐгом досить тривалого часу,
що в своя чергу допомагаю засвоїть навіть досить складний матеріал.
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Уміннѐ обрати оптимальні варіанти в навчанні ю запорукоя найбільш
ефективного навчально-виховного процесу. Звичайно, обраннѐ способу
управліннѐ та самоуправліннѐ процесами засвоюннѐ нових знань суттюво
впливаю на загальний рівень знань. Тому вчителя необхідно знати
найбільш відомі варіанти засвоюннѐ знань. В одному випадку це може бути
активне управліннѐ запам’ѐтовуваннѐм нової інформації, коли вчитель,
самостійно організовуячи подачу інформації, доводить її сенс. У такому
разі домінуять поѐснявальні та ілястративні методи.
Але ю й іншій, протилежний напрѐм, коли можна побудувати
засвоюннѐ нового на основі домінуваннѐ проблемно-пошукових методів
навчаннѐ. Тобто вчитель штучно створяю проблемну ситуація, розмежовую
проблему, виказую певні гіпотези та спонукаю учнів до обговореннѐ.
Кінцевий результат такої роботи – вибір оптимального рішеннѐ. Якщо
вибір напрѐму вірний, то настаю таке ѐвище, ѐк «педагогічний резонанс».
Це ѐвище виникаю, коли зусиллѐ вчителѐ поюднуютьсѐ з зусиллѐми учнів. У
такому випадку ефект навчаннѐ набагато збільшуютьсѐ.
Важливо усвідомлявати, ѐк саме необхідно розвивати творче начало у
школѐрів і особливо школѐрів молодших класів, бо саме творче сприйнѐттѐ
світу стане основоя, на ѐкій зросте культура особистості в цілому.
Творчій підхід дозволе максимально вклячити учнів молодших
класів у найрізноманітніші види діѐльності: трудову, ігрову,
зображувальну, музичну… Саме на таких творчих предметах одночасно
задіѐні різні органи відчуттів: слух, зір, дотик. На уроках з маляваннѐ та
музики учні стикаятьсѐ зі сприйнѐттѐм ѐскравих художніх та музичних
образів. Таким чином, ѐкщо вчитель не просто доносить інформація до
учнів, а робить її емоційно насиченоя й забарвленоя почуттѐми, така
інформаціѐ у великому обсѐзі залишаютьсѐ в пам’ѐті надовго. Тому
розвиток необхідності постійного спілкуваннѐ з мистецтвом дозволить
розуміти стилі, комунікабельність, загальний інтелект.
Творчість у широкому розумінні – це діѐльність, ѐка прѐмо протилежна
монотонній, механічній роботі. Особливо ѐскраво це простежуютьсѐ на уроках
музичного мистецтва. Одним із клячів до розуміннѐ цього ю те, що музична
творчість пов’ѐзана з накопиченнѐм певних життювих обставин. І коли
життюва ситуаціѐ зачіпаю своюя спорідненістя слухача, вона стаю значущоя
длѐ нього та цікавоя. Але це притаманно більш-менш підготовленим учнѐм.
Тому виникаю питаннѐ розвитку творчих здібностей музичними засобами в
учнів молодших класів.
Важко переоцінити значеннѐ музичного мистецтва в переліку
шкільних предметів, ѐке формую поглѐди й переконаннѐ. Як зазначав
В. Сухомлинський, музичне вихованнѐ – це не вихованнѐ музиканта, а
вихованнѐ, насамперед, лядини *8, 52–53].
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Починаячи з ХVІІІ століттѐ, учитель починав навчаннѐ саме з
вивченнѐ музичних, літературних та художніх шедеврів старовинних
майстрів. Таким чином прищеплявалосѐ понѐттѐ смаку та краси. Вивчаячи
та копіяячи шедеври майстрів, учні ніби бачили світ очами їх авторів. Так
формувалась особистість учнѐ, ѐкий згодом стане повноцінним членом
суспільства, і вчитель, особливо молодших класів, відіграю в цьому
вирішальну роль, бо саме смак стане тіюя значущоя цеглиноя, на ѐкій
буде триматисѐ моральність та вихованнѐ *1, 5+.
Література,
музика,
зображувальне
мистецтво
постійно
перекликаятьсѐ між собоя під час музичного навчаннѐ молодших
школѐрів. Це пов’ѐзано з юдиним естетичним спрѐмуваннѐ різних видів
мистецтва, бо практично кожне з них розповідаю про життѐ лядини.
П. Флоренский писав: «Незважаячи на корінні відмінності, мистецтва
виростаять з одного коріннѐ, і ѐкщо почати вдивлѐтись у них пильно, то
юдність стаю все більш та більш помітноя» *10, 63+.
На нашу думку, розвивати музичну творчість необхідно починати з
розвитку вміннѐ імпровізувати. Саме імпровізаціѐ і ю тим першим щаблем,
із ѐкого необхідно починати вчити дітей творчості.
Буваю так, що вчитель підготував цікаві матеріали, маю велику
кількість творчих задумів, але урок закінчивсь і клас так і залишивсѐ
байдужим до теми, практично не реагував на запропоновані вчителем
шлѐхи. Траплѐютьсѐ ситуаціѐ, коли, навпаки, учні зацікавилисѐ темоя,
самостійно знаходѐть відповіді, але доброго засвоюннѐ знаннѐ наприкінці
занѐттѐ так і не відбулосѐ. Можна навести безліч прикладів, коли
необхідно саме творче втручаннѐ, але достатньо навести загальновідомі
приклади, коли досвідчені викладачі за допомогоя юдиної ігрової вправи
буквально за декілька хвилин в змозі максимально активізувати весь клас.
Здавалось би все просто, але ѐк часто траплѐютьсѐ, що та сама ігрова
вправа, з тіюї ж теми, зі схожим класом не даю зовсім ніѐкого ефекту.
Насправді, причин може буть безліч, і кожен з учителів зможе досить
довго продовжувати список. Це може стосуватись ѐк самого вчителѐ, так і
настроя класу в цілому, ѐкий, у своя чергу, може залежати від чого завгодно,
від попередніх уроків до погодних умов. Але незмінноя залишаютьсѐ
необхідність уміннѐ вчителѐ творчо втрутитисѐ та миттюво змінити більшість
аспектів проведеннѐ уроку. Таке вміннѐ миттювої зміни ѐк своюї поведінки, так
і плану уроку в цілому допоможе знайти ѐк необхідний контакт із дітьми, так
домогтисѐ максимально можливої уваги, і ѐк бажаний результат –
зацікавленості учнів у подальшому самостійному вивченні домашнього
завданнѐ, та поглибленні знань на наступних занѐттѐх.
Звичайно, набути таке вміннѐ відразу неможливоя. І тут буде замало
й тих широких знань, що надаять сучасні вищі навчальні заклади, і
широкої ерудованості викладачів, ѐкі безперечно ю в сучасній
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загальноосвітній системі. Тут необхідні саме специфічні навички, ѐкі
потрібно постійно відточувати на занѐттѐх. Але саме тут постаю питаннѐ: з
чого починати? Як вже було зазначено, з вміннѐ імпровізувати, бо
імпровізаціѐ – це і ю початок творчого втручаннѐ.
Висновки. Отже, діѐльнісний підхід у навчанні – це не тільки методи,
прийоми та технології; це нова концепціѐ нової школи, що дозволить
сучасному вчителя формувати в учнів універсальні учбові дії, готуячи їх до
подальшого навчаннѐ.
Основні фактори підвищеннѐ ефективності реалізації діѐльнісного
підходу в навчанні: наѐвність у учнѐ пізнавальної мотивації, тобто бажаннѐ
навчитисѐ та відкрити знаннѐ самому; стимуляваннѐ уваги; уміннѐ
конкретизувати учбову ціль та розуміннѐ того, що саме необхідно засвоїти;
виконаннѐ учнѐми необхідних дій длѐ того, щоб здобути необхідні знаннѐ;
засвоюннѐ учнѐми дій, що надаять можливість усвідомлено застосовувати
набуті знаннѐ; формуваннѐ в учнів уміннѐ контролявати своя поведінку ѐк
на занѐттѐх, так і поза ними; особистість викладача.
На уроках музичного мистецтва ефективність діѐльнісного підходу
підвищую застосуваннѐ використаннѐ проблемно-пошукових методик та
інтерактивних технологій, різноманітних музично-творчих методів,
особливо імпровізації.
Перспективи подальших наукових розвідок. Обсѐг статті не дозволѐю
повністя розглѐнути феномен рефлексії, ѐкий за допомогоя А. Буземана став
окремоя гілкоя у психології. Оскільки рефлексіѐ ю важливим чинником, ѐкий
надаю поштовху до саморозвитку, стимуляю до пошуку чогось нового, буде
доречно в майбутньому обґрунтувати таке понѐттѐ, ѐк творча рефлексіѐ.
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РЕЗЮМЕ
Руденко Александр. Факторы эффективной реализации деѐтельностного
подхода в музыкальном обучении младших школьников.
Целья статьи ѐвлѐетсѐ выѐснение факторов эффективной реализации
деѐтельностного подхода в музыкальном обучении младших школьников. Методы
исследованиѐ – изучение научной литературы и педагогическое наблядение.
Выѐснено, что в музыкальном обучении эффективность деѐтельностного
подхода повышает применение проблемно-поисковых и интерактивных технологий,
различных музыкально-творческих методов, особенно импровизации. Это позволит
эффективно формировать у учеников общекультурнуя компетентность,
музыкально-эстетический вкус, музыкально-творческие способности, навыки
групповой работы и другое. Перспективы дальнейших разработок состоѐт в
обосновании понѐтиѐ «творческаѐ рефлексиѐ».
Ключевые слова:
деѐтельностный подход, факторы
повышениѐ
эффективности, музыкальное обучение младших школьников, творческие методы,
проблемно-поисковые методики, интерактивные технологии, импровизациѐ.

SUMMARY
Rudenko Olexandr. Factors of the effective realization of the activity approach in
musical training of junior students.
The article aims to explaine the factors of the activity approach in musical training of
junior students.
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The research methods are: studying of the scientific literature on the topic, and
pedagogical observation.
The study concludes that the activity approach in learning is a concept of a new school
which will allow to form students’ universal actions prepearing them for further education.
The main factors of learning in the activity approach is a student’s cognitive motive,
the desire to learn himself, the stimulation of attention, the ability to specify the purpose and
understanding of what it is necessary to learn, the student’s actions in order to gain the
knowledge, to form the ability to control their behavior both in the classroom and out of it,
the personality of the teacher.
At the music lessons efficiency of the active approach increases the usage of research
methods and interactive technologies, various musical and creative methods, improvisation.
The article deals with the main factors, which in fluence on the successful studying of
junior students of compulsory schools.
The necessity of creative development is grounded at all stages of studying. The article
stresses on the conscious usage of the knowledge both at the lesson and in the future life.
The article is aimed at considering the necessity of further development of the term
“pedagogical creativity” and further searching of the best variants of the development of
personality.
Such reform will allow the teacher effectively form students’ general cultural
competence, musical and authentic taste, musical creativity, teamwork skills, the desire for
further education, the ability to defend their own opinion, etc.
As the volume of the article doesn’t allow to consider the phenomenon of the
reflection in details – the factor, that gives impetus for self-developing, stimulate for
searching something new – the prospects for further scientific researchers are in the
grounding of the concept “creative reflection”.
Key words: approach, creativity, improving the efficiency, musical training, junior
students, creative methods, searching methods, interactive technology, improvisation.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИКОПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ СТАНОВЛЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
У статті здійснено аналіз прогресивного історико-педагогічного досвіду
становленнѐ розвивального освітнього середовища в системі початкової освіти
України. Автором виокремлено ефективні організаційно-педагогічні умови його
використаннѐ в сучасній практиці навчаннѐ, вихованнѐ та розвитку молодших
школѐрів: психолого-педагогічна підтримка учнів у процесі їх адаптації; створеннѐ
інтелектуально та емоційно насиченого середовища шлѐхом налагодженнѐ суб’юктсуб’юктної взаюмодії в педагогічному процесі між учителем та учнем, створеннѐ
атмосфери творчості; потенційне використаннѐ змісту початкової освіти длѐ
особистісного розвитку учнѐ; урахуваннѐ типової багатогранності освітнього
середовища початкової школи длѐ гармонійного розвитку особистості учнѐ;
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формуваннѐ професійної готовності майбутніх педагогів до створеннѐ ефективного
розвивального освітнього середовища в сучасній початковій школі.
Ключові слова: початкова школа, організаційно-педагогічні умови,
розвивальне освітню середовище, історико-педагогічний досвід.

Постановка проблеми. В умовах інтеґруваннѐ вітчизнѐної освіти до
ювропейського освітнього простору актуалізуютьсѐ проблема розвитку
творчого потенціалу зростаячої особистості в умовах навчального закладу.
У вирішенні цього завданнѐ чільне місце належить прогресивним ідеѐм
історико-педагогічного досвіду формуваннѐ освітнього середовища школи,
у ѐкому здійсняютьсѐ навчаннѐ й вихованнѐ дитини. Важливоя умовоя
забезпеченнѐ стабільності освітнього середовища сучасного навчального
закладу вважаюмо наѐвність загальнокультурних і виховних цілей, що
ґрунтуятьсѐ на вселядських цінностѐх та юдності суспільної ідеології, ѐка
об’юдную інтереси учасників педагогічної діѐльності *14+.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема середовищного підходу
щодо організації освітнього процесу знайшла висвітленнѐ у працѐх
багатьох вітчизнѐних і зарубіжних учених. У контексті нашого дослідженнѐ
актуальними вважаюмо визначеннѐ понѐть «освітню середовище»
(Є. Бондаревська, І. Левицька, О. Савченко), «соціальне середовище»
(О. Безпалько, Р. Вайнола, Н. Сейко), «творче освітню середовище»
(В. Ясвін), «етновиховне середовище» (О. Будник, В. Кононенко),
«культурно-освітню
середовище»
(Г. Васѐнович,
Л. Москальова),
«розвивальне освітню середовище» (Б. Ельконін, Б. Скоморовський),
«інформаційне навчальне середовище» (О. Компаній), «інформаційноосвітню середовище» (Л. Панченко) та ін. Питаннѐ формуваннѐ освітнього
середовища початкової школи відображені в дослідженнѐх О. Будник,
С. Мартиненко, О. Матвіюнко, Т. Осадченко, О. Ярошинської та ін.
Мета статті – обґрунтувати організаційно-педагогічні умови
ефективного використаннѐ історико-педагогічного досвіду становленнѐ
розвивального освітнього середовища в сучасній системі початкової освіти.
Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети ми використовували такі методи
дослідження: аналіз, синтез, порівнѐннѐ та узагальненнѐ, що стало
важливим при вивченні праць українських та зарубіжних науковців,
офіційних і нормативних документів.
Виклад основного матеріалу. На основі вивченнѐ й аналізу
прогресивного історико-педагогічного досвіду становленнѐ розвивального
освітнього середовища в системі початкової освіти України нами
виокремлено організаційно-педагогічні умови його використаннѐ в
сучасній навчально-виховній практиці.
Організаційно-педагогічні
умови
формуваннѐ
розвивального
освітнього середовища початкової школи розглѐдаюмо ѐк можливості та
обставини в реальному педагогічному процесі, що сприѐять ефективному
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досѐгнення мети, забезпечуять соціалізація й розвиток творчих здібностей
учнів початкових класів, підвищуять їхній адаптаційний потенціал тощо.
Відповідно до чинного Закону «Про освіту», в Україні встановлено
освітній рівень «Початкова загальна освіта» у структурі загальної середньої
освіти. На даний час повна загальна освіта в країні ю обов’ѐзковоя,
здебільшого здобуваютьсѐ в середній загальноосвітній школі трьох
ступенів, відповідно І-й ступінь – початкова школа (1–4 класи) *7+.
Сьогодні ведутьсѐ дискусії щодо тривалості навчаннѐ учнів у
початковій школі. Вивченнѐ історико-педагогічних джерел кін. ХХ –
поч. ХХІ ст. засвідчую: система вітчизнѐної початкової освіти вже
переживала подібні нововведеннѐ. Чотирирічне навчаннѐ учнів у
початковій школі було запроваджено з 1986 року (а також навчаннѐ дітей
із 6 років). Реформа школи тривала недовго і була відмінена, лише з 2001
року – знову здійснено перехід загальноосвітніх навчальних закладів на
новий зміст, структуру та 12-річний термін навчаннѐ длѐ учнів, ѐкі почали
навчатисѐ в першому класі *11+.
У Державному стандарті початкової загальної освіти (2000)
наголошувалосѐ на таких завданнѐх, ѐк: «усебічний розвиток та вихованнѐ
особистості через формуваннѐ в учнів повноцінних мовленнювих,
читацьких, обчислявальних умінь і навичок, бажаннѐ і вміннѐ вчитисѐ.
Порѐд із функціональноя підготовкоя, за роки початкової освіти діти
маять набути достатній особистий досвід культури спілкуваннѐ і співпраці
в різних видах діѐльності, самовираженнѐ у творчих видах завдань» *5+. Як
бачимо, у ХХІ ст. актуалізуютьсѐ проблема формуваннѐ розвивального
освітнього середовища початкової школи. Однак, нововведеннѐ не дали
позитивного результату, оскільки міністром освіти Д. Табачником в липні
2010 року булло прийнѐто рішеннѐ про поверненнѐ до 11-річної середньої
загальної освіти *6]. У сучасних умовах інтегруваннѐ до світового освітнього
простору знову постало питаннѐ про запровадженнѐ в Україні в 2017 (2018)
році 12-річного терміну навчаннѐ в середній загальноосвітній школі.
На основі аналізу історико-педагогічного досвіду становленнѐ
розвивального освітнього середовища у вітчизнѐній системі освіти
обґрунтуюмо ефективні, на нашу думку, організаційно-педагогічні умови
його формуваннѐ в добу модернізації сучасної початкової школи.
Так, заслуговую на увагу досвід минулого щодо психологопедагогічної підтримки учнів у процесі їх адаптації до умов шкільного
життѐ з боку всього педагогічного колективу. Адже в початковій освіті
1970–1980-х років особливу увагу приділено питаннѐм активізації
адаптивної функції середовища школи. Зокрема, це актуально длѐ
шестирічних першокласників.
Педагогічна підтримка (супровід) ѐк напрѐм діѐльності в умовах
навчально-виховного процесу розглѐдаютьсѐ нами ѐк особливий прийом
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взаюмодії вчителѐ й учнѐ; мотивуячий чинник навчаннѐ й основа
конструктивної взаюмодії взагалі. Під підтримкоя часто розуміять знак уваги,
наданий лядині в ситуації, коли вона неуспішна, виѐвлений у формі мовного
висловляваннѐ, що стосуютьсѐ тіюї сфери, в ѐкій у неї на даний момент ю
проблеми. У цьому випадку за основу беретьсѐ ситуаціѐ, де ю невдача і за
принципом «тут і тепер», і, відповідно, допомога передбачаю адресний
характер. Підтримуячи (супроводжуячи) учнѐ, педагог звертаютьсѐ до його
особистості, постійно спираячись на сильні сторони, допомагаю сформувати
або зберегти впевненість у собі, самоповагу. Тим самим стаю можливим
задоволеннѐ важливих потреб зростаячої особистості. Одним з напрѐмів
педагогічної допомоги та підтримки ю розвиток компетентного спілкуваннѐ,
оскільки увесь життювий простір учнѐ ю міжособистісним. Компетентність у
спілкуванні припускаю готовність і вміннѐ будувати контакт на різній
психологічній дистанції, уміло зміняячи діапазон відносин від психологічно
відсторонених до інтимно-особистісних. Реалізаціѐ компетентного
спілкуваннѐ можлива за умови підвищеннѐ значущості приватного життѐ
учнѐ, цінностей його внутрішнього світу. Уміннѐ залучати, використовувати
вся палітру можливостей, виѐвлѐти гнучкість в адекватній зміні позицій
слугую показником зрілості молодшого школѐра.
Отже, важливоя організаційно-педагогічноя умовоя формуваннѐ
позитивного розвивального освітнього середовища початкової школи
вважаюмо психолого-педагогічну підтримку (супровід) учнів у процесі їх
адаптації ѐк особливу інтеґровану діѐльність суб’юктів освітньо-виховного
процесу, спрѐмовану на оптимізація соціалізації, підвищеннѐ адаптаційного
потенціалу школѐра, активне сприѐннѐ зміцнення духовного, соціального,
психічного та фізичного здоров’ѐ й розвитку творчої особистості.
Екстраполяячи прогресивний досвід минулого на сучасну шкільну
практику, вартісним видаютьсѐ досвід профоріюнтаційної роботи, зокрема
оріюнтації учнів на робітничі професії вже на етапі початкового
навчаннѐ. Адже сучасні діти не виѐвлѐять інтересу до фізичної праці,
зазвичай їх цікавлѐть професії, ѐкі більше оріюнтовані на розумову
діѐльність, тому на ринку праці маюмо попит власне на професії, що
потребуять фізичних зусиль *3+.
Інша важлива організаційно-педагогічна умова – створеннѐ
інтелектуально й емоційно насиченого середовища шлѐхом
налагодженнѐ в педагогічному процесі суб’юкт-суб’юктної взаюмодії між
учителем та учнем, створеннѐ атмосфери творчості. Як засвідчую
аналіз наукової літератури, становленнѐ системи початкової освіти України
в 70-х роках ХХ століттѐ відбуваютьсѐ в умовах повної ідеологізації на
засадах марксизму-ленінізму. Водночас у навчально-виховній практиці
зароджуятьсѐ ідеї щодо гуманізації та гуманітаризації школи, зокрема
початкової її ланки.
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Гуманістична оріюнтаціѐ початкового навчаннѐ й вихованнѐ передбачаю
оріюнтуваннѐ педагога на ціннісно-мотиваційну домінанту особистості учнѐ.
Предметно-змістовий аспект становленнѐ розвивального освітнього
середовища початкової школи досліджуваного періоду виражаютьсѐ також
через його виховувальні стратегії. Так, В. Сухомлинський особливу увагу
звертав на вихованнѐ емпатії в дітей, адже, на його думку, «вміннѐ
відчувати – це найважче, що ю у вихованні. Школа сердечності, чуйності,
дбайливості… – це дружба, товариство, братство. Дитина відчуваю найтонші
переживаннѐ іншої лядини тоді, коли вона робить щось длѐ щастѐ, радості,
душевного спокоя лядей» *13, 76+. Саме такі взаюмини великий педагог
пропагував у середовищі «Школи радості». Учений зауважую, що «жити в
суспільстві – це значить вміти поступитисѐ своїми радощами заради
благополуччѐ інших» *13, 77+. Відтак ідеї гуманізації освіти не набули повноя
міроя впровадженнѐ, вони здебільшого лише декларувалисѐ.
Відомий грузинський педагог Ш. Амонашвілі, ѐкий і сьогодні
пропагую ідеї гуманної педагогіки, у 1970–1980 рр., працяячи з
молодшими учнѐми, також наголошував на потребі формуваннѐ такого
середовища, ѐке б сприѐло розвитку їхніх особистісних цінностей. У книзі
«Как живете, дети?» автор описую досвід експериментальної роботи з
шестирічними учнѐми. І вже на другому-третьому році навчаннѐ педагог
формую в них відповідальність за доля менших, слабших, і «чим більш
педагогічно цілеспрѐмованим буде середовище, що потребую
мотивованого практичного виѐву почуттѐ… відповідальності, тим він
*учень+ глибше усвідомить свій громадѐнський обов’ѐзок» *1, 73+.
Аналогічно вчений стверджую і про вихованнѐ духовності, лядѐності,
самостійності та інших моральних ѐкостей у дітей молодшого шкільного віку в
середовищі школи. Адже «сила виховного впливу залежить від того,
наскільки він ю індивідуальним длѐ розкриттѐ духовних сил і становленнѐ
особистісних ѐкостей кожного окремого школѐра, і наскільки він спроможний
вселити загальний дух дружелябності й доброти в кожного з дітей» *1, 78+.
Як бачимо, формуваннѐ індивідуальності школѐра здійсняютьсѐ в тісному
поюднанні з думкоя інших, а значить, – у позитивно спрѐмованому
середовищі. Новаторські ідеї грузинського педагога набули широкого
поширеннѐ в усьому радѐнському освітньому просторі. Саме в окреслений
період Ш. Амонашвілі особливу увагу звертаю на цілеспрѐмованість
виховного процесу початкової школи: «Які в дитини складутьсѐ враженнѐ в
організованому нами виховному процесі – від цього буде залежати
спрѐмованість його особистісних оріюнтацій, думок і поведінки» *1, 78].
Сьогодні філософіѐ лядиноцентризму, гуманістичні тенденції
(В. Андрущенко, І. Зѐзян, В. Кремень) стаять основоположноя в організації
освітньої діѐльності, тому прогресивні ідеї минулого заслуговуять на
вивченнѐ й використаннѐ. У цьому контексті В. Кремень зауважую, що
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предметом діѐльності всіх суб’юктів педагогічному процесу ю не тріада –
знаннѐ, уміннѐ й навички, а культурні потреби і творчі здібності вчителів,
учнів, батьків та ін. Адже «потреба у своїх знаннѐх, а не в заучених чужих, і
не стільки здатність засвоявати відпрацьовані іншими вміннѐ й навички,
скільки здатність творчо перетворявати умови їхнього набуттѐ» *8, 316+. Саме
«умови набуттѐ» навчальних компетенцій автор вважаю середовищем, ѐке
потрібно «творчо перетворявати» длѐ розвитку особистості дитини.
Як бачимо, система знань, умінь, індивідуальних здібностей учнѐ
виступаять діювим засобом становленнѐ його духовних сил та інтелекту в
педагогічному процесі. Зокрема, вплив розвивального освітнього
середовища на повноцінний і гармонійний розвиток особистості ю
очевидним. Водночас результати навчаннѐ та вихованнѐ особистості
молодшого школѐра, його розвитку здебільшого не відповідаю нормам і
вимогам часу, суспільства. З одного боку, здавалосѐ б, особистість
залежить від умов, у ѐких вона живе та розвиваютьсѐ. Проте з іншого, –
інтерес до пізнаннѐ навколишнього світу, мотиваціѐ змінити його виникаю
й розвиваютьсѐ в дитини тоді, коли оточеннѐ, ѐке її навчаю та виховую,
виѐвлѐю інтерес до її життювої самоактуалізації. Так, приміром, сучасні учні
поступаятьсѐ в розвиткові своїм ровесникам 25-річної давності за такими
показниками: послабленнѐ логічного мисленнѐ; недостатнѐ наполегливість
та самоорганізованість; байдужість до пізнавальної діѐльності; відсутність
або малопомітність інтересів тощо *12, 197+. Саме тому важливо особливу
увагу звертати на створеннѐ розвивального середовища, ѐке б
уможливило гармонійний індивідуальний розвиток кожного учнѐ.
Вдамосѐ до історико-педагогічного досвіду з окресленого аспекту.
Наприкінці 70-х – поч. 80-х років ХХ ст. виникаю прогресивна тенденціѐ
переосмисленнѐ традиційних методик навчаннѐ й вихованнѐ учнів,
починаячи з початкової школи. Ш. Амонашвілі, С. Лисенкова, І. Волков,
І. Іванов та інші, ѐких на той час вважали педагогами-новаторами,
демонстрували багатогранність творчих підходів до організації навчальновиховного процесу, створеннѐ розвивального освітнього середовища.
Ідеѐ коментованого письма (С. Лисенкова) набула швидкого
поширеннѐ в багатьох школах країни. Педагог на власному досвіді довела,
що випередженнѐ у вивченні складних тем, працѐ на перспективу – це
основа міцного засвоюннѐ знань і резерв часу. При цьому учнѐм
пропонуять коментоване управліннѐ, роботу з опорними схемами,
практичні завданнѐ таким чином, щоб кожен відчув успіх у навчанні,
усвідомив сенс та результатів своїх зусиль, почуттѐ радості від творчої
праці *10, 97–100].
Формуваннѐ розвивального освітнього середовища початкової
школи шлѐхом проектуваннѐ уроків творчості, передусім мистецького
спрѐмуваннѐ, у 1980-х роках пропонував І. Волков, ѐкий наголошую на
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поюднанні теорії з практикоя, використанні міжпредметних зв’ѐзків,
поелементному навчанні та багаторазовому повторенні (100–200-разове
повтореннѐ клячових питань у різних варіаціѐх і комбінаціѐх) *10, 115–
133+. Блочне вивченнѐ учнѐми початкових класів навчального матеріалу,
коли основні питаннѐ вивчаятьсѐ й повторяятьсѐ на різних предметах і з
різних сторін, і сьогодні ю прогресивним ѐвищем у школах України та
зарубіжжѐ. Ідеї вченого головним чином стосувалисѐ уроків маляваннѐ і
трудового навчаннѐ, однак це був сміливий крок уперед у розвитку
педагогіки творчості в радѐнській початковій школі.
Кожен педагог радѐнської школи в роботі з учнѐми повинен був
засвоїти основні правила: спрѐмовувати своя діѐльність на здійсненнѐ
комплексного підходу до вихованнѐ учнів, формуваннѐ ідейних
переконань, активної життювої позиції, високих моральних ѐкостей,
готовності до участі у вихованні; здійснявати роботу щодо усуненнѐ
другорічництва, створявати умови оздоровленнѐ дітей та їх розвитку. Усі ці
та інші завданнѐ вирішувалисѐ педагогами за підтримки батьківських
комітетів, комісій сприѐннѐ сім’ї і школі, шефів при освітньому закладі,
народних університетів педагогічних знань.
У цьому контексті в проектуванні розвивального освітнього
середовища сучасної початкової школи необхідноя умовоя вважаюмо
нероздільність навчаннѐ, вихованнѐ й розвитку, що відображено в
Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століттѐ) (1994). Цѐ
ідеѐ полѐгаю в «органічному поюднанні, підпорѐдкуванні змісту навчаннѐ й
вихованнѐ формування цілісної та всебічно розвиненої особистості»
молодшого школѐра *4]. Власне належним чином організований
навчально-виховний процес сприѐю розвитку особистості молодшого
школѐра у спеціально організованому освітньому середовищі.
Моделяваннѐ розвивального освітнього середовища школи
неможливо здійснявати без урахуваннѐ його типової своюрідності та
багатогранності (навчальне, позаурочне; а також похідні навчальні
середовища, ѐк: інформаційне, дидактичне комп’ятерне (комп’ятернооріюнтоване), медійне, навчальне здоров’ѐзбережувальне, дослідницьке,
інноваційне, креативне тощо).
На основі аналізу архівних джерел досліджуваного періоду
приходимо до висновку про те, що необхідноя умовоя організації
сучасного розвивального освітнього середовища в початковій школі ю
популѐризаціѐ дитѐчого читаннѐ, посилена увага щодо створеннѐ
належного предметного середовища навчального закладу.
Вважаюмо, що ідеї формуваннѐ читацької культури учнів початкових
класів, стимуляваннѐ їхніх читацьких інтересів, педагогічне управліннѐ
дитѐчим читаннѐм, проведеннѐ уроків бібліотечно-бібліографічної
грамотності заслуговуять «реанімуваннѐ» в сучасній шкільній практиці.
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У контексті створеннѐ сучасного розвивального освітнього
середовища цікавим також ю досвід щодо поліпшеннѐ навчальнометодичного
забезпеченнѐ
педагогічного
процесу,
збагаченнѐ
предметного середовища школи.
У сучасній початковій школі, ѐк засвідчуять наші спостереженнѐ й
результати дослідженнѐ в межах проекту «Рівний доступ до ѐкісної освіти в
Україні», здійсненого Інститутом соціальних технологій (2005–2008 рр.),
найважливішоя проблемоя ю недостатній рівень матеріально-технічного
забезпеченнѐ навчальними засобами. Так, «матеріально-технічну базу
шкіл керівники райвідділів освіти опорних районів оцінили ѐк «задовільну»
(Закарпатська область), «слабку, застарілу» (Чернігівська область),
«посередня» (Львівська область), «недостатня» (Рівненська область),
«таку, що потребую покращеннѐ» (Херсонська область). Більше того,
підручниками з усіх предметів забезпечені лише 68,6 % учнів, чого не було
навіть у радѐнській школі. Звичайно, що в сучасних умовах дещо зросли
вимоги до дидактичного забезпеченнѐ педагогічного процесу і нема
потреби активізувати виготовленнѐ саморобних навчально-наочних
посібників. Адже на часі використаннѐ інформаційно-комунікаційних
технологій навчаннѐ. Утім, за даними тих самих досліджень, лише 3,9 %
вчителів у сучасній школі маять можливість використовувати
мультимедійні комплекси; серед основних потреб: інтерактивна дошка
(72,1 %), комп’ятери (44,4 %), проектори (39,7 %), відеомагнітофони
(34,0%), аудіотехніка (21,2%), телевізор (19,2%) *10].
У проектуванні розвивального освітнього середовища в сучасній
початковій школі доцільним вважаюмо підвищеннѐ, передусім
методологічної культури вчителѐ, формуваннѐ вмінь використовувати
освітні інновації *15+, ІКТ у професійній діѐльності та аналіз позитивних і
негативних моментів педагогічного досвіду минулого, адже багато
теперішніх фахівців були учнѐми радѐнського періоду й маять власний
досвід щодо порівнѐннѐ системи початкової освіти. Тому важливоя
організаційно-педагогічноя
умовоя
ефективного
вирішеннѐ
досліджуваної проблеми вважаюмо забезпеченнѐ професійної готовності
майбутніх учителів початкових класів до створеннѐ ефективного
розвивального освітнього середовища з урахуваннѐм прогресивного
історико-педагогічного досвіду. У практиці вищої школи це здійсняютьсѐ
шлѐхом використаннѐ відповідного потенціалу у вивченні дисциплін
психолого-педагогічного й методичного циклу, педагогічної (виробничої)
практики в початковій школі, самостійної роботи студентів, а також участі в
науково-дослідницьких проектах, написанні курсових і дипломних робіт.
Необхідноя педагогічноя умовоя проектуваннѐ розвивального
освітнього середовища вважаюмо також потенційне використаннѐ змісту
початкової освіти, зокрема тих освітніх галузей, що запропоновані новоя
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навчальноя програмоя, та позаурочної виховної роботи, длѐ
особистісного
розвитку
учнѐ.
Потенційність
середовища
в
інтелектуальному й емоційному розвиткові учнѐ залежить не лише від
можливостей длѐ досѐгненнѐ цілей навчаннѐ та вихованнѐ, адже не всі
учні спроможні певноя міроя використати ті чи інші умови длѐ розвитку
особистісних цінностей, мотивів діѐльності, ѐкостей тощо. Безумовно, що
використаннѐ вчителем задач длѐ активізації пізнавальної діѐльності учнів,
інтерактивних і інформаційно-комунікаційних технологій забезпечую
психолого-педагогічні механізми длѐ гармонійного розвитку, в т.ч.
інтелектуального, емоційного, морального, естетичного тощо.
Освітню середовище буде малопродуктивним длѐ розвитку молодшого
школѐра, ѐкщо воно характеризуватиметьсѐ низьким емоційним
потенціалом. Саме в початковій школі надзвичайно важливо створити
морально-психологічний комфорт, ситуації, за ѐких учень відчуваю радість від
результатів навчаннѐ, виѐвлѐю позитивні емоції від процесу пізнаннѐ, власне
ставленнѐ до ѐвищ реальної дійсності на основі формуваннѐ «Я-соціального»
*2+. Важливо, щоб в освітньому середовищі забезпечити індивідуальну
емоційну виразність кожного школѐра, що виѐвлѐютьсѐ не лише в інтонації,
міміці, новому емоційно-почуттювому досвіді. Тому длѐ підтриманнѐ
позитивної емоційності в навчанні й вихованні учнів необхідним їх
елементом ю зацікавленнѐ, захопленість, впевненість у своїх силах,
задоволеннѐ від процесу і результатів пізнаннѐ довкіллѐ, а також
налагодженнѐ належної педагогічної співпраці школи та сім’ї.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На основі
аналізу психолого-педагогічної літератури, архівних матеріалів кін. ХІХ –
поч. ХХ століттѐ запропоновано організаційно-педагогічні умови становленнѐ
розвивального освітнього середовища в сучасній початковій школі:
1) психолого-педагогічна підтримка учнів у процесі їх адаптації ѐк особлива
інтеґрована діѐльність суб’юктів навчально-виховного процесу, спрѐмована на
оптимізація адаптації, підвищеннѐ адаптаційного потенціалу школѐра,
активне сприѐннѐ зміцнення його духовно-морального, соціального,
психічного та фізичного здоров’ѐ; 2) створеннѐ інтелектуально та
емоційно насиченого середовища шлѐхом налагодженнѐ суб’юкт-суб’юктної
взаюмодії у педагогічному процесі між учителем та учнем, створеннѐ
атмосфери творчості; 3) потенційне використаннѐ змісту початкової
освіти, зокрема освітніх галузей, запропонованих навчальноя програмоя,
позаурочної виховної роботи, длѐ особистісного розвитку учнѐ; 4) урахуваннѐ типової багатогранності освітнього середовища початкової школи
(інформаційне, комп’ятерно-оріюнтоване, медійне, навчальне здоров’ѐзбережувальне, дослідницьке, інноваційне, креативне, предметно-просторове тощо) длѐ гармонійного розвитку особистості учнѐ; 5) формуваннѐ
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професійної готовності майбутніх педагогів до створеннѐ ефективного
розвивального освітнього середовища в сучасній початковій школі.
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РЕЗЮМЕ
Смолюк Светлана. Организационно-педагогические условиѐ использованиѐ
историко-педагогического опыта становлениѐ развиваящей образовательной среды в
современной системе начального образованиѐ.
В статье осуществлен анализ прогрессивного историко-педагогического
опыта становлениѐ развиваящей образовательной среды в системе начального
образованиѐ Украины. Автором выделены эффективные организационнопедагогические условиѐ его использованиѐ в современной практике обучениѐ,
воспитаниѐ и развитиѐ младших школьников: психолого-педагогическаѐ поддержка
учащихсѐ в процессе их адаптации; создание интеллектуально и эмоционально
насыщенной среды путем налаживаниѐ субъект-субъектного взаимодействиѐ в
педагогическом процессе между учителем и учеником, создание атмосферы
творчества; потенциальное использование содержаниѐ начального образованиѐ длѐ
личностного развитиѐ ученика; учета типовой многогранности образовательной
среды начальной школы длѐ гармоничного развитиѐ личности ученика;
формирование профессиональной готовности будущих педагогов к создания
эффективной развиваящей образовательной среды в современной начальной школе.
Ключевые слова: начальнаѐ школа, организационно-педагогические условиѐ,
развиваящаѐ образовательнаѐ среда, историко-педагогический опыт.

SUMMARY
Smoliuk Svitlana. Organizational and pedagogical conditions of the use of historical
and pedagogical experience of formation of the developing educational environment in the
modern system of primary education.
The article presents the analysis of progressive historical and pedagogical experience of
formation of the developing educational environment in the primary education system of
Ukraine. The author identifies effective organizational and pedagogical conditions of its use in
modern practice of education, training and development of junior schoolchildren: psychological
and pedagogical support of pupils in the process of adaptation as a special reception of the
interaction of a teacher and a pupil, motivation factor of learning and the basics of constructive
interaction in which the teacher speaks to the pupil, constantly building on strengths helps to
establish or maintain self-confidence, self-esteem; creating intellectually and emotionally rich
environment by establishing a subject-subject interaction in the educational process between a
teacher and a learner, an atmosphere of creativity, humanization and humanitarization of
education; the potential use of the content of elementary education for the personal
development of the pupil, particularly those educational areas that are proposed by curriculum
and objectives of extracurricular educational work and due to the need for personal knowledge,
the ability to creatively transform the conditions of their acquisition; accounting for typical
diversity of the educational environment (information, didactically computer, media, health
preserving, research, innovative, creative, substantive, social and cultural, ecologically oriented,
affective and emotional, aesthetic, and educational) of primary schools for the harmonious
development of pupil’s personality; formation of professional readiness of the future teachers to
an effective education environment in the modern elementary school with the advanced
historical and pedagogical experience.
A necessary condition for designing educational developmental educational
environment also consider the potential use of the content of primary education, particularly
those educational sectors that the proposed new curriculum and extracurricular educational
work, for personal development of the pupil.
Key words: primary school, organizational and pedagogical conditions, developing
educational environment, historical and pedagogical experience.

304

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)

УДК 378:53
Олександр Цоколенко
Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова
ORCID ID 0000-0003-3611-6235
DOI 10.24139/2312-5993/2017.02/305-315

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ
ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Щоб використати всі потенційні можливості учнів, спираячись на їх
особливості, і забезпечити їх розвиток, потрібна індивідуалізаціѐ і диференціаціѐ навчаннѐ. У цьому і буде проѐвлѐтисѐ гуманне ставленнѐ до учнѐ. Учнѐм потрібно
допомагати, щоб їх потенційні можливості розкрились, але не слід його «тѐгнути» або
«штовхати». Длѐ кожної учнѐ повинна бути створена сприѐтлива обстановка,
комфорт. А це можливо лише за умов суворого обліку його індивідуальних особливостей.
У статті показано, що пропедевтическаѐ підготовка до уроків-семінарів і
уроків-конференцій ефективніше й результативніше всього здійсняютьсѐ при
широкому і систематичному використанні дидактичних ігор в 7 - 9 класах, ѐкі
розв’ѐзуять цілий рѐд важливих завдань: створяять емоційний настрій колективу
класу; сприѐять готовності всіх учнів до активної розумової діѐльності;
дисциплінуять учнів, виховуять відчуттѐ відповідальності; викликаять розумову
напругу, не викликаячи стомленнѐ; привчаять кожного учнѐ погоджувати свої дії з
діѐми всього колективу; прищепляять навички самоконтроля, роботі з
додатковими інформаційними джерелами, нестандартності мисленнѐ.
Ключові слова: навчаннѐ фізики, навчаннѐ учнів, диференційоване навчаннѐ,
дидактичні ігри, психолого-педагогічні основи навчаннѐ.

Постановка проблеми. Сучасні вимоги суспільства до освіти
примушуять фахівців у багатьох країнах світу переглѐнути ѐкість і рівень
шкільної освіти, що зумовляю необхідність її реформуваннѐ. У Законі України
«Про загальну середня освіту» зазначено, що освіта маю бути спрѐмована на
забезпеченнѐ всебічного розвитку особистості. Реалізаціѐ цих завдань може
забезпечуватись лише за умови здійсненнѐ особистісно оріюнтованого
навчаннѐ, впровадженнѐ інноваційних методів, що передбачаять зміщеннѐ
акцентів у навчальній діѐльності, її спрѐмуваннѐ на інтелектуальний розвиток
учнів за рахунок зменшеннѐ долі репродуктивної діѐльності. Навчальний
процес на сьогодні повинен бути оріюнтований на особистість учнѐ і
враховувати його індивідуальні особливості та здібності.
Аналіз актуальних досліджень. З урахуваннѐм індивідуальних
особливостей особистості nf її індивідуальності здійсняютьсѐ
індивідуальний і диференційований підходи. Саме так трактуютьсѐ
науковцѐми (О. Запорожець, Б. Ломов, В. Котирло, Я. Ковальчук, В. Кнѐзева
та ін.) основоположний принцип педагогіки і психології. Індивідуальний і
диференційований підходи передбачаять використаннѐ методів впливу на
кожного учнѐ окремо з урахуваннѐм властивих його особливостей (вікових,
індивідуальних, статевих), тобто виокремлених конкретних дій і ставленнѐ
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до учнѐ з боку педагога (Я. Ковальчук, Т. Кондратенко, В. Котирло,
С. Ладивір, А. Кондратяк та ін.).
Науковцѐми доведено, що індивідуалізаціѐ і диференціаціѐ
навчального процесу створяять умови длѐ поглибленнѐ знань, впливаять на
ставленнѐ учнів до навчаннѐ. Під час групової роботи встановляятьсѐ тісні
контакти між учителем і учнем, а також між самими учнѐми, створяютьсѐ
більше можливостей длѐ вираженнѐ емоційних потреб, пізнавального
інтересу, длѐ здійсненнѐ допомоги кожному учневі. Індивідуальні форми
роботи дозволѐять ефективніше враховувати всі індивідуальні ѐкості учннѐ.
Поюднаннѐ різних форм організації навчального процесу, їх взаюмопереходи
виступаять ѐк механізми просуваннѐ кожного учнѐ на більш високий рівень у
своїй навчальній діѐльності (Ю. Бабанський, А. Бурма, Я. Ковальчук,
В. Кондрат’юв, В. Роздобутько, І. Курашов, Н. Литвина та ін.).
Результати численних досліджень учених-методистів (П. Атаманчука,
О. Бугайова, О. Буйницької, С. Величка, Ю. Галатяка, С. Гончаренка, Ю. Жука,
Т. Засюкіної, В. Захарова, О. Іваницького, М. Мартиняка, Н. Морзе, Н. Поліхун,
П. Самойленка, Н. Сосницької, В. Шарко та ін.) свідчать, що використаннѐ в
навчальному процесі інноваційних технологій ю передумовоя переходу від
знаннюво-просвітительської парадигми фізичної освіти до парадигми
продуктивного навчаннѐ, коли учні засвояять не готовий досвід досліджень
у галузі фізики, а беруть активну участь у самостійному вивченні та
дослідженні навколишнього світу методами фізичної науки.
Мета
статті
–
розглѐд
психолого-педагогічних
основ
диференційованого навчаннѐ фізики в загальноосвітніх навчальних закладах.
Методи дослідження – теоретичний аналіз наукової літератури з
теми дослідженнѐ длѐ відбору й осмисленнѐ дидактичного матеріалу;
критично-аналітичний аналіз концепцій, теорій та методик, з метоя
виѐвленнѐ шлѐхів розв’ѐзаннѐ досліджуваної проблеми.
Виклад основного матеріалу. Підставоя длѐ диференціації може
також слугувати проектована професіѐ. В цьому випадку групуваннѐ учнів
здійсняютьсѐ за інтересом до того або іншого виду діѐльності: робота в
галузі фізики, живопису, музики, біології і тому подібне.
Учні підліткового віку оціняять різні види діѐльності, перш за все, з
точки зору інтересів, потім з точки зору своїх здібностей, а потім з точки
зору системи цінностей.
Чим старші школѐрі, тим частіше у них збігаятьсѐ інтереси, здібності і
професійні наміри.
Старший шкільний вік – це період ранньої яності, що
характеризуютьсѐ настаннѐм фізичної і психічної зрілості *4+. На вищий
рівень піднімаютьсѐ розвиток нервової системи, що обумовляю рѐд
специфічних особливостей пізнавальної діѐльності. Переважне значеннѐ в
розумовій діѐльності займаю абстрактне мисленнѐ, прагненнѐ глибше
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зрозуміти суть і причинно-наслідкові зв’ѐзки предметів, що вивчаятьсѐ, і
ѐвищ. Старші школѐрі усвідомляять, що в навчанні знаннѐ фактів і
прикладів ю цінним лише ѐк матеріал длѐ роздумів, длѐ теоретичних
узагальнень. Тому в їх мисленні переважаю аналітико-синтетична
діѐльність, прагненнѐ до порівнѐнь, а властива підліткам категоричність
думок поступаютьсѐ місцем гіпотетичним припущеннѐм, необхідності
зрозуміти діалектичну суть ѐвищ, що вивчаятьсѐ, бачити їх суперечність, а
також ті взаюмозв’ѐзки, ѐкі існуять між кількісними і ѐкісними змінами.
Всі ці особливості мисленнѐ і пізнавальної діѐльності формуятьсѐ під
визначальним впливом навчаннѐ. Диференціаціѐ тут повинна допомогти
розвитку розумових здібностей, інакше, у старшокласників може зберегтисѐ
тенденціѐ до напівмеханічного запам’ѐтовуваннѐ матеріалу, що вивчаютьсѐ.
У старшому шкільному віці більшість учнів маять стійкі пізнавальні
інтереси *4, 112+. Особливо це відноситьсѐ до успішних учнів. Що ж
торкаютьсѐ середньо- і слабовстигаячих учнів, то багато хто з них не маю
чітко виражених пізнавальних інтересів, а деѐкі взагалі навчаятьсѐ без
достатнього бажаннѐ. Психологічно це поѐсняютьсѐ тим, що труднощі, і
відсутність успіхів в опануванні знань негативно позначаютьсѐ на їх
емоційній і мотиваційній сфері. Подолати це можна, надаячи своючасну і
діюву допомогу, використовуячи диференційований підхід.
Необхідно враховувати також те, що розвиток розумових здібностей і
прагненнѐ до глибших теоретичних узагальнень стимуляю роботу
старшокласників над мовоя, породжуять у них бажаннѐ доповнявати свої
думки ѐскравішими і точнішими словесними формами.
Розвиток відчуттів і вольових процесів у старших школѐрів також
піднімаютьсѐ на вищий рівень. Зокрема, посиляятьсѐ і стаять більш
усвідомленими відчуттѐ, пов’ѐзані з суспільно-політичними подіѐми *2+.
Цей чинник також необхідно враховувати при індивідуалізації і
диференціації процесу навчаннѐ.
Таким чином, длѐ наукової організації навчально-виховного процесу
вчителеві необхідні хороші знаннѐ не тільки теоретичних основ фізики і
методики навчаннѐ фізики, але й загальних психологічних
закономірностей процесу навчаннѐ і засвоюннѐ знань, формуваннѐ вмінь і
навичок розвитку логічного і діалектичного мисленнѐ. Важливі знаннѐ
психологічних закономірностей процесу формуваннѐ цілісної особистості,
вміннѐ обліку вікових особливостей та індивідуальних відмінностей
психічного розвитку учнів, саме:
1. Спрѐмованість особистості учнѐ (інтереси, схильності й здібності,
відношеннѐ до навчаннѐ, праці, колективу і самого себе).
2. Вольові й емоційні ѐкості (самостійність думок і дій,
ініціативність, наполегливість, цілеспрѐмованість, рівень емоційної
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схвильованості, сила і глибина емоційних переживань, стійкість і
спрѐмованість відчуттів).
3. Особливості пізнавальної діѐльності і розумового розвитку учнів
(увага, пам'ѐть, мисленнѐ, мова, уѐва, здібності) [5].
Під час вивченнѐ психологічних індивідуальних можливостей учнів в
дослідженнѐх професора А. Кирсанова виділѐятьсѐ наступні етапи
реалізації індивідуалізації навчаннѐ фізики:
- виѐвленнѐ слабких і сильних сторін учнів перед вивченнѐм нового
матеріалу;
- індивідуальний підхід при підготовці учнів до засвоюннѐ нового
навчального матеріалу;
- індивідуалізаціѐ процесу навчаннѐ на етапі первинного сприйнѐттѐ
й осмисленнѐ отриманих знань;
- організаціѐ індивідуального підходу при первинному закріпленні і
застосуванні знань у практичній діѐльності;
- індивідуалізаціѐ домашніх завдань;
- диференційоване управліннѐ пізнавальноя і пошуковоя діѐльністя
учнів під час самостійної діѐльності (строга внутрішнѐ диференціаціѐ
завдань длѐ самостійної роботи по рівня розвитку учнів);
- поюднаннѐ різноманітних форм фронтальної, групової й
індивідуальної роботи учнів [6].
Досвід показую, що реалізувати диференційовано-індивідуальний
підхід у навчанні фізики, длѐ досѐгненнѐ високих результатів навчаннѐ,
можливо при широкому використанні нетрадиційних длѐ старшої школи
форм навчаннѐ, зокрема лекційно-семінарськоя.
Окрім рѐду загальновизнаних достоїнств і переваг (економіѐ часу,
генералізаціѐ знань і навчального матеріалу, диференціаціѐ й
індивідуалізаціѐ навчаннѐ, реалізаціѐ політехнічного принципу в навчанні
тощо), лекційно-семінарська форма навчаннѐ реалізую діѐльнісний і
розвивальний підходи до навчаннѐ на уроці. Уроки-диспути, урокиконференції, уроки-семінари стаять «полігоном» длѐ справжньої колективної
пошуково-творчої діѐльності учнів з урахуваннѐм їх індивідуальних
особливостей. Длѐ плідної роботи з лекційно-семінарської форми навчаннѐ в
10 – 11-х класах необхідна велика пропедевтична підготовка учнів. Таку
підготовку слід починати з другого уроку в 7-му класі. Індивідуалізація
навчаннѐ фізики необхідно розпочати з діагностуваннѐ: рівнѐ знань і вмінь;
сформованості практичних і навчальних дій; розвитку кожного учнѐ *5+.
Длѐ цього слід розробити набір запитань з трьох компонентів, що
дозволѐять сформувати три групи учнів у класі:
I група – дофізична недостатність сформованості знань і навчальних дій;
II група – дофізична достатнѐ навчальна діѐльність учнів, ѐкі
виѐвлѐять знаннѐ теоретичного матеріалу, але не в повному об'юмі, краще
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ніж у I групі володіять практичними навичками і вміннѐми, проте маять
утрудненнѐ в логічних діѐх;
III група – учні майже в повному об'юмі виѐвлѐять знаннѐ фізичного
матеріалу, суміжних і близьких предметів, володіять певними
практичними навичками навчальної діѐльності, проте окремі учні маять
утрудненнѐ в логічних міркуваннѐх.
Мінімум учнів повинні входити в І і ІІІ групи. Обстановка длѐ учнів
сприѐю ефективній діѐльності. Групи динамічні. Робота з учнѐми набуваю
форми дидактичної гри.
Наведемо приклад системи запитань у процесі формуваннѐ груп
індивідуального підходу в 7 класі (з урахуваннѐм міжпредметних знань,
надбаних учнѐми в 2 - 6-х класах).
Перший компонент (рівень знань):
1. Назвати на схемі електричного кола з одніюя лампочкоя складові
елементи.
2. Як поширяютьсѐ світло?
3. Длѐ чого необхідний вимикач?
4. У чому полѐгаю основна властивість пропорції?
5. Написати формулу длѐ визначеннѐ довжини кола.
Другий компонент (сформованість умінь самостійно працювати):
1. Накреслити схему електричного кола з одніюя лампочкоя.
2. Зібрати світильник, використавши набір деталей.
3. Переказати зміст параграфа підручника своїми словами.
4. Вимірѐти температуру рідини (повітрѐ, грунту, рослин),
атмосферний тиск.
5. Провести виміряваннѐ за допомогоя мірної стрічки або лінійки.
Третій компонент (рівень розвитку):
1. Що відбудетьсѐ в електричному колі, ѐкщо помінѐти місцѐми
електричну лампочку і вимикач?
2. Як змінитьсѐ площа круга, ѐкщо його радіус збільшити, наприклад, у
три рази?
3. Автобус рухавсѐ рівномірно: за перших 0,5 години він проїхав 30
км., за других 0,5 години – 30 км., за третіх 0,5 години – 30 км., за 15
хвилин – 15 км. Скільки кілометрів він проїде за одну хвилину?
4. У чому схожість електричної лампочки, вогнища і Сонцѐ? У чому
основна відмінність?
5. Вибрати з перерахованих об'юктів ті, ѐкі можна використовувати в
електричному колі: лампочка, книга, вимикач, м'ѐч, провідники, шматок
металу, батареѐ гальванічних елементів , гумка, шматок дерева, крейда.
Сформувавши групи і з'ѐсувавши мотиви вивченнѐ фізики учнѐми
варто приступити до роботи з урахуваннѐм індивідуальних можливостей і
потенціалу кожної групи. Так, длѐ навчаннѐ учнів роботі з укрупненими
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блоками навчальної інформації в старшій школі, вчитель широко
використовую опорні конспекти. Оформленнѐ конспектів специфічне з
поглѐду індивідуального підходу (методична знахідка вчителѐ-практика,
ѐкий працяю творчо): поле конспекту розбите на три частини – поле «І»
(інформаційні опорні сигнали); поле «Д» (поле навчальної діѐльності); поле
«Т» (творче поле). Перше поле «І» призначаютьсѐ длѐ всіх учнів, друге «Д»
– длѐ першої групи, третю поле «Т» – длѐ третьої групи учнів. Пізніше,
навчаячи учнів «згортання» інформації – складання опорних конспектів,
вчитель пропоную учнѐм на вибір три види конспектів:
- структурний (длѐ II і III груп);
- послідовний (передбачаю послідовність у викладі параграфа) – длѐ
I групи;
- творчий конспект (длѐ III групи).
Вже з перших кроків вивченнѐ фізики необхідно залучати учнів до
роботи з лекційно-семінарської форми навчаннѐ (пропедевтика),
враховуячи їх індивідуальні можливості і здібності:
- робота з підручником і додатковоя літературоя, вклячаячи
науково-популѐрні журнали, мережу Інтернет;
- завданнѐ і вправи на прогноз (передбаченнѐ) нових фізичних ѐвищ
(длѐ учнів);
- завданнѐ на формуваннѐ методологічних знань.
Практика показую, що така пропедевтическаѐ підготовка до уроківсемінарів і уроків-конференцій ефективніше й результативніше всього
здійсняютьсѐ при широкому і систематичному використанні дидактичних
ігор в 7 - 9 класах, ѐкі розв’ѐзуять цілий рѐд важливих завдань:
1. Створяять емоційний настрій колективу класу.
2. Сприѐять готовності всіх учнів до активної розумової діѐльності.
3. Дисциплінуять учнів, виховуять відчуттѐ відповідальності.
4. Викликаять розумову напругу, не викликаячи стомленнѐ.
5. Привчаять кожного учнѐ погоджувати свої дії з діѐми всього
колективу.
6. Прищепляять навички самоконтроля, роботі з додатковими
інформаційними джерелами, нестандартності мисленнѐ.
Педагогічна наука ставить наступні вимоги до організації
дидактичних ігор на уроках фізики, ѐкі можна звести до наступних:
1. Гра повинна ґрунтуватисѐ на зацікавленості, вільній творчості і
самодіѐльності учнів.
2. Обов'ѐзковим елементом дидактичної гри повинна бути її
емоційна насиченість.
3. Мета гри повинна бути досѐжноя, а її оформленнѐ – барвистим,
різноманітним і цілеспрѐмованим.
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4. В іграх обов'ѐзковим повинен бути елемент здорового змаганнѐ
між командами або що окремими учнѐми.
5. Завданнѐ, вправи та інші матеріали повинні бути підібрані
посильними - відповідати рівня знань і розвитку учнів (це вимагаю
фундаментальної підготовки, оскільки нерозв’ѐзане завданнѐ або
запитаннѐ учнів знижуять інтерес і результативність гри).
6. Вчителеві необхідно чітко і зрозуміло розкрити учнѐм умови гри, її
цілі і завданнѐ, правильно розподілити сили і ролі тих, хто граять, строго і
справедливо оцінявати гру (самовладаннѐ, стриманість, упевненість у
своїх діѐх, спокійний тон, такт – це ѐкості, ѐкі допоможуть учителеві
ліквідовувати нерідко виникаячі конфлікти, відновити нормальний
психологічний клімат, організовано і живо довести гру до завершеннѐ).
7. Контроляячі функції вчителѐ не повинні перетворяватисѐ на
придушеннѐ ініціативи і самодіѐльності тих, хто граять.
8. Необхідно підтримувати й заохочувати інтерес учнів до ігор, а
через них – до фізики.
9. Цѐ форма діѐльності повинна приносити всім учнѐм радість,
емоційний зарѐд і настрій, задоволеннѐ своюя причетністя, оскільки вона
побудована на основних принципах педагогіки співпраці з урахуваннѐм
індивідуальних особливостей учнів.
10. Дидактична гра – необхідний компонент в реалізації
диференціації навчаннѐ фізики.
Наведемо приклад організації й проведеннѐ уроку узагальненнѐ і
систематизації знань з використаннѐм ігрових ситуацій у 7 - 9 класах –
уроку-аукціону «Молекула».
План уроку-аукціону (ѐк і семінару) заздалегідь доводитьсѐ до учнів,
повідомлѐятьсѐ й умови гри. На підготовку відводитьсѐ два тижні. Це два
тижні піднесеного і радісного настроя в класі, хвиляваннѐ за доля уроку,
відчуттѐ майбутнього свѐта, до ѐкого учні інтенсивно і відповідально
готуятьсѐ. Створяютьсѐ «акціонерне товариство». Кількість учнів у
товаристві – 5 - 7 (один учень стежить за часом і подаю сигнал, трою –
спостерігаять, ѐк проходить індивідуальний експеримент на уроці, один –
роздаю заздалегідь заготовлені кружечки, залежно від правильності і
повноти відповіді: синій, червоний, зелений).
Мета такого уроку – розширити уѐвленнѐ учнів про молекулѐрну
будову речовини через всесторонню розкриттѐ його властивостей, ѐкостей,
характеристик, експериментально підтвердити існуваннѐ молекул,
розкрити використаннѐ знань про будову речовини в побуті, техніці, на
виробництві, в науці, проѐв у природі.
У процесі проведеннѐ уроку-аукціону на дошці заздалегідь
написаний девіз «Вдумливий будь, умій не вірити. У цьому всіюї науки
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сенс» (Епіхарм). Весь урок розбитий вчителем на 7 частин – вони і ю
компоненти плану уроку, ѐкий відомий учнѐм заздалегідь:
1. Що вам відомо про молекулу? Звідки ви про ці відомості
дізналисѐ?
2. Де використовуятьсѐ знаннѐ про будову речовини в побуті?
Наведіть конкретні приклади.
3. Де використовуятьсѐ знаннѐ про молекулу в техніці, на
виробництві? Наведіть конкретні приклади.
4. Чи вміюте ви мислити? (Товариство бажаю перевірити, хто швидко і
логічно правильно мислить).
5. Чи вміюте ви розв’ѐзувати ѐкісні завданнѐ, взѐті з навколишнього
життѐ? (Акціонерне товариство продаю завданнѐ з молотка).
6. Чи навчилисѐ ви розв’ѐзувати експериментальні завданнѐ? (На
кожному сголі ю індивідуальне експериментальне завданнѐ длѐ окремого
учнѐ).
7. Які висновки можна зробити з проведеного уроку-аукціону?
(Висновки – основні положеннѐ молекулѐрно-кінетичної теорії).
Урок починаютьсѐ з обговореннѐ першого запитаннѐ плану. Що вам
відомо про молекулу? Звідки ви про ці відомості дізналисѐ? На виконаннѐ
цього пункту відводитьсѐ 15 хвилин. Відповідати готові всі учні. Всім
класом повинна бути побудований струнка, логічно витримана розповідь
про молекулу. Кожному учневі длѐ повідомленнѐ відводитьсѐ одна
хвилина. Післѐ закінченнѐ хвилини слідую сигнал і учень перериваю своя
розповідь. Його думку продовжую наступний учень (за бажаннѐм). За чітку,
логічно витриману і струнку розповідь – червоний кружечок, за
доповненнѐ або поправку – синій. Пункти плану 2, 3, 4 ю запитаннѐми,
підготовленими вчителем або членами «акціонерного товариства»
заздалегідь. По закінчення оголошеного часу вчитель підводить перші
підсумки ціюї частини уроку-аукціону. Особливий інтерес викликаять
експериментальні завданнѐ, ѐкі учні виконуять швидко, чітко, бажаячи
отримати найвищий бал – червоний кружечок.
Підсумоки гри підводѐть члени «акціонерного товариства».
Підраховуять кружечки кожного й оціняять учнів. Оцінки виставлѐятьсѐ в
щоденник, а потім учителем в журнал. Переможець нагороджуютьсѐ
пам'ѐтноя «медалля» (заздалегідь виготовленоя учнѐми на уроках трудового
навчаннѐ) і йому присвояютьсѐ почесне званнѐ лауреата-переможцѐ.
Висновки. Таким чином, використовуячи дидактичні ігри, змаганнѐ,
вчитель узагальняю і систематизую знаииѐ учнів, а також оціняю кожного з
обговоряваної теми. На такому уроці чітко виѐвлѐятьсѐ основні
компоненти диференційованого підходу в навчанні фізики.
До актуальних методичних проблем можна також віднести розробку
навчально-методичних матеріалів з фізики, що враховуять індивідуальні
312

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 2 (66)

особливості учнів і спрѐмовані на розвиток особистості кожного учнѐ.
Найважливішоя проблемоя ю і забезпеченнѐ готовності вчителѐ до
переходу на індивідуальний і диференційований підходи в навчанні фізики
на основі використаннѐ різних технологій.
На сучасному етапі потрібний комплексний підхід у використанні
індивідуалізованого і диференційованого навчаннѐ на основі різних
технологій, упровадженнѐ ѐкого сприѐтиме підвищення ѐкості фізичної
освіти і розвитку особистості учнѐ в цілому.
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РЕЗЮМЕ
Цоколенко
Александр.
Психолого-педагогические
основы
дифференцированного обучениѐ физике в общеобразовательных учебных заведениѐх.
Чтобы использовать все потенциальные возможности учеников, опираѐсь на
их особенности, и обеспечить их развитие, нужна индивидуализациѐ и
дифференциациѐ обучениѐ. В этом и будет проѐвлѐтьсѐ гуманное отношение к
ученику. Ученикам нужно помогать, чтобы их потенциальные возможности
раскрылись, но не следует их «тѐнуть» или «толкать». Длѐ каждого ученика
должна быть создана благоприѐтнаѐ обстановка, комфорт. А это возможно лишь
при условиѐх строгого учета его индивидуальных особенностей.
В статье показано, что пропедевтическаѐ подготовка к урокам-семинарам и
урокам-конференциѐм эффективнее и более результативнее осуществлѐетсѐ при
широком и систематическом использовании дидактичных игр в 7 - 9 классах,
которые решаят целый рѐд важных заданий: создаят эмоциональное настроение
коллектива класса; способствуят готовности всех учеников к активной
умственной деѐтельности; дисциплинируят учеников, воспитываят ощущение
ответственности; вызываят умственное напрѐжение, не вызываѐ усталости;
приучаят каждого ученика согласовывать свои действиѐ с действиѐми всего
коллектива; прививаят навыки самоконтролѐ, работе с дополнительными
информационными источниками, нестандартности мышлениѐ.
Ключевые слова: обучение физике, обучение учеников, дифференцированнное
обучение, дидактические игры, психолого-педагогические основы обучениѐ.

SUMMARY
Tsokolenko Оleksandr. Psychological and pedagogical bases of the differential study
of physics in general educational establishments.
Place of work: National М. P. Dragomanov pedagogical university, Ukraine
Individual and differentiated approaches in teaching are necessary to use all potential
possibilities of the students and develop them, taking into account individual peculiarities.
The humane attitude toward a student will be manifested in this way. The students need to
be helped, rather than “pushed” or “pulled” in order to reveal their potential abilities. A
favorable environment and comfort must be created for each student. And it is possible only
when their individual features are taken into consideration.
The article demonstrates that propaedeutic preparation for the lessons-seminars and
the lessons-conferences is more effective and more efficient when didactic games are widely
and systematicaly used in the 7 - 9 forms to solve a number of important tasks - to create
the emotional mood of the class; to favor all students’ readiness for active intellectual
activity; to discipline students, to bring up feeling of responsibility; to cause mental activity
without causing mental fatigue; to train every student to coordinate their actions with the
actions of all the class; to culcate skills of self-control, work with additional informative
sources, to develop fresh thinking.
For scientific organization of an educational process a teacher needs to have not only
good knowledge of theoretical physics and methods of its teaching, but also general
psychological laws of teaching and learning processes, mastering knowledge, and
developing abilities and skills of logical and dialectical thinking. Fundamental knowledge of
psychological patterns of the process of integrated personality forming, ability to regard the
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age and individual differences of students’ mental development (such as student’s
personality orientation including interests, inclinations and capabilities, attitude to learning,
work, collective and himself; volitional and emotional qualities that include independence of
thoughts and actions, initiative, persistence, dedication, level of emotional disturbed, the
power and depth of emotional experiences, stability and direction of feelings; features of
cognitive activity and mental development of students including attention, memory, thinking,
speech, imagination, capabilities) are very important.
Key words: physics teaching, teaching students, differentiated education, didactic
games, psychological and pedagogical basis of education.
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КИТАЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
У статті здійснено аналіз актуальних досліджень процесу інтернаціоналізації
освіти в китайських університетах. Представлено стратегії й підходи до ІВО на
національному рівні. Визначено основні способи інтерпретації понѐттѐ ІВО на
національному та інституційному рівнѐх у контексті діѐльності університетів
Китая. Виділено основні стратегії ІВО в університетах Китая.
Ключові слова: інтернаціоналізаціѐ вищої освіти (ІВО), університети,
стратегії, міжнародні студенти, академічні обміни.

Постановка проблеми. Протѐгом останніх двох десѐтиліть
інтернаціоналізаціѐ вищої освіти Китая була важливим елементом
національної політики й набула іншої форми, ніж на Заході. Інвестуячи значні
кошти в невелику групу університетів з потенціалом стати дослідницькими
університетами світового рівнѐ, Китайський урѐд прив’ѐзав трансформація
вищої освіти до зростаячих потреб національної науки і технологій, відповідно
до розбудови економіки, ѐка заснована на інноваціѐх. Особлива увага маю
бути приділена різним ситуаціѐм, із ѐкими стикаютьсѐ інтернаціоналізаціѐ
вищої освіти (ІВО) Китая. Наприклад, виклики повѐзані з протиріччам різної
політики децентралізації з одного боку й посиленнѐм контроля університетів
державоя з іншого боку. Роль держави ѐк координатора і регулѐтора
посиляютьсѐ, а не послабляютьсѐ. Це ставить китайські університети в
ситуація, відмінну від західної, оскільки, з одного боку, заклади, особливо топрівнѐ, маять фінансову можливість ініціявати реформи в напрѐмі
інтернаціоналізації, зокрема щодо розширеннѐ найму китайських науковців із
закордонноя підготовкоя, що відповідаю китайському економічному розвитку
останніх трьох десѐтиліть. З іншого боку, обмежена автономіѐ може
стримувати розвиток інтернаціоналізації китайских інституцій вищої освіти.
Крім того, інтернаціоналізаціѐ вищої освіти – це нерівний процес, оскільки
потужні західні університети переважно контроляять його і встановляять
норми, у той час ѐк заклади та системи з меншими потужностѐми й нижчими
академічними стандартами, ѐк у Китаї, змушені залишатисѐ послідовниками.
Через стик академічних культур важливо розуміти інтернаціоналізація вищої
освіти в не-Західному контексті. Усвідомленнѐ відмінностей сприѐтиме не
лише здійснення політики в Китаї, а й буде інформативно корисним длѐ
окремих закладів у їх реалізації інтернаціоналізації. З оглѐду на те, що система
китайської вищої освіти знаходитьсѐ у стадії перетворень і змін протѐгом
останніх кількох десѐтиліть, вивченнѐ останніх інтерпретацій та розуміннѐ
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практики й досвіду щодо інтернаціоналізації вищої освіти Китая наразі буде
актуальним.
Аналіз актуальних досліджень. Останнім часом все більше
китайських
науковців
приділѐять
увагу
світовим
процесам
інтернаціоналізації вищої освіти в цілому і в Китаї зокрема. Поглѐди
сучасних китайських дослідників становлѐть інтерес длѐ наукової світової
спільноти, оскільки саме вони формуять основу баченнѐ ІВО в
китайському контексті. Особливості транснаціональної вищої освіти ѐк
одніюї з форм інтернаціоналізації представлено в роботах учених В. Фанга
(2011), Р. Янга (2002), М. Кастелза (2011) та ін. Роль урѐду, ѐк центрального
органу управліннѐ освітоя, розкрили й оцінили у процесі
інтернаціоналізації освіти в університетах Китая дослідники Фугуй Лі та
Гуаконг Ліу. Й. Джіанг (2010) та Кс. Ванг (2010) вивчали процеси розвитку
курикулуму у процесі інтернацоналізації вищої освіти. Стратегії
інтернаціоналізаціїї висвітлено в роботах Ж. Йанксин, Й. Гі та Дж. Гуо, Х. Лі.
У роботах згаданих авторів існуять певні розбіжності, тому цілісного
розуміннѐ означених процесів проблема імплементації інтернаціоналізації
вищої освіти Китая потребую більш детального вивченнѐ.
Мета дослідження – визначити, ѐк інтерпретуять ІВО на
національному рівні в умовах стратегій, підходів, мотивів та на
інституційному рівні в контексті діѐльності університетів Китая.
Методи дослідження: теоретичні – метод концептуальнопорівнѐльного аналізу; аналіз зарубіжного досвіду, концептуальних
підходів до вивченнѐ ІВО Китая, що дало змогу довідатисѐ, ѐкі аспекти
проблеми вже досить добре вивчено, з ѐких ведуть наукові дискусії, а ѐкі
питаннѐ ще не розв’ѐзано; конкретизувати понѐттѐ ІВО в китайському
контексті; порівнѐти сучасний стан ІВО з тим, ѐк було раніше, що дало
змогу побачити динаміку процесу ІВО; узагальненнѐ, систематизаціѐ.
Виклад
основного
матеріалу.
Схильність
до
політики
інтернаціоналізації вищої освіти на національному рівні стала очевидноя з
Проекту 985, проголошеного в 1998 році Міністерством освіти. Цѐ
державна ініціатива в першу чергу передбачала концентрація
центральних і місцевих ресурсів длѐ інвестуваннѐ в невелику кількість тих
університетів, ѐкі мали потенціал перетворитисѐ на заклади світового
класу. На початку було залучено лише 9 університетів, а пізніше ще 30.
У цьому проекті інтернаціоналізаціѐ вищої освіти перш за все
передбачала міжнародні академічні обміни і співробітництво в напрѐмі
створеннѐ міжнародного дослідницького середовища. Крім цього, наголос
робивсѐ на неохідності залученнѐ визнаних світових науковців длѐ читаннѐ
лекцій, здійсненнѐ спільних досліджень, реалізації співробітництва з інститутціѐми світового класу, організації спільного навчаннѐ длѐ талановитої молоді
й дослідницьких інституцій, ініціявати міжнародні сумісні дослідницькі
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проекти найвищого рівнѐ, проводити міжнародні наукові конференції, та
залученнѐ більшої кількості міжнародних студентів до китайських закладів
вищої освіти, розвивати інтернаціоналізація вищої освіти в Китаї [5].
Таким чином, цей етап розвитку вищої освіти Китая й зокрема її
інтернаціоналізації характеризуютьсѐ очевидним прагматизмом, ѐкий
простежуютьсѐ на національному рівні освітньої політики. Значної уваги
приділѐлось науці і технологіѐм, оскільки вони вважалисѐ локомотивом
економічного розвитку країни. Тож можна вважати цей період початком
інтернаціоналізації вищої освіти Китая.
Поставивши завданнѐ створити університети світового класу, хоча
при цьому не маячи чіткого визначеннѐ чи критеріїв, національна освітнѐ
стратегіѐ вказала китайським університетам напрѐми розвитку, що
виходѐть за межі китайських реалій і поставила оріюнтир на Західні
провідні університети. Тобто, провідні китайські університети маять
конкурувати не лише між собоя, але й створявати міжнародний імідж та
відповідну конкуренція кращим західним закладам вищої освіти.
Міністерством освіти у 2010 році було наголошено на необхідності мати
певну кількість вищих навчальних закладів, визнаних на міжнародній
арені, близьких за рівнем до університетів світового класу, ѐкі значно
посилѐть конкурентоздатність національної міжнародної вищої освіти [6].
Починаячи з 2010 року, можна виділити наступний (сучасний) етап
розвитку інтернаціоналізації вищої освіти Китая. Національна
середньострокова й довгострокова програма реформ і розвитку освіти,
розрахована на 2010–2020 рр., розроблена міністерством освіти,
наголошую на необхідності більш ѐкісного навчаннѐ та досліджень, більшій
різноманітності сфер навчаннѐ, дисциплін і подоланні нерівності між
бідними й багатими університетами. Інтернаціоналізаціѐ розглѐдалась ѐк
засіб «покращеннѐ ѐкості» Китайської вищої освіти, а розвиток культурних
обмінів під час інтернаціоналізаційної діѐльності – ѐк засіб нарощуваннѐ
Китайської програмної потужності.
Китайський національний підхід до інтернаціоналізації втіляю
характеристики визначені в Конфуціанській моделі вищої освіти
Маргінсона (2010), ѐка походить з його досліджень систем Японії, Кореї,
Китая, Китайського Гон-Конгу, Тайвані, Сингапуру та В’ютнаму. Окремо дві
характеристики такої моделі висвітлено в Китайській стратегії
інтернаціоналізації: перша – чітке національне окресленнѐ структур,
фінансуваннѐ та пріоритетів; і друга – прискорене державне
капіталовкладеннѐ в дослідженнѐ й університети світового класу.
Національний урѐд Китая відіграю помітнішу роль у розстановці освітніх та
дослідницьких пріоритетів, ніж урѐди англомовних країн *6; 587]
Відповідно до досліджень китайського науковцѐ Р. Янга, розуміннѐ
ѐвища ІВО в Китаї довго залишалосѐ вузьким. Воно зводилосѐ до
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міжнародної діѐльності та програм обмінів. У той самий час переважна
більшість науковців вважали, що саме адміністратори повинні відігравати
найфундаментальнішу роль у процесі інтернаціоналізації *9, 97+. З
дослідженнѐ Р. Янга випливаю, що контекстуальні фактори, вклячаячи
соціальну культуру, національну освітня політику, місцеве самоуправліннѐ,
географічні особливості, індивідуальну історія університетів, ѐвно впливаять
на процес інтернаціоналізації. У той самий час Янг зазначаю, що відношеннѐ
ѐк китайської освітньої спільноти, так і китайського урѐду вказую на їхню вузьке
розуміннѐ інтернаціоналізації: вони в першу чергу акцентуять увагу на
практичних аспектах, а не на широкому розумінні взаюмного обміну лядьми,
ідеѐми, добром і послугами між націѐми й культурними спадщинами. Янг
асоціяю це вузьке розуміннѐ із Сино-центриськоя ментальністя: Китайське
навчаннѐ ѐк сутність, західне – длѐ практичності. Він стверджую, що саме цѐ
глибоко закореніла ментальність веде до китайського розуміннѐ
інтернаціоналізації ѐк засобу досѐгненнѐ міжнародних стандартів. Янг також
демонструю свою переконаннѐ в тому, що дуже мало китайських науковців
усвідомляять несумісність між дискурсом із зовнішнього світу, переважно
заходу й розвитком місцевих університетів і регіональних спільнот [9].
За останні 10 років китайська політика у сфері вищої освіти
ознаменуваласѐ різким переходом від підтримки масифікації вищої освіти
до значного інвестуваннѐ в невелику групу університетів з потенціалом
здобуттѐ статусу світового класу. Зміна курсу національної політики
спонукала елітні китайські університети активно залучатисѐ до
інтернаціоналізації. Крім того, всесвітні потоки технологій, лядей, фінансів,
мов та ідей, особливо миттюва передача даних та ідей у реальному часі,
підсилила й прискорила процес інтернаціоналізації. Інтернаціоналізаціѐ
китайських закладів вищої освіти в цьому швидкозмінному політичному,
соціальному та економічному контексті показала ѐк схожість, так і
розбіжності з дослідженнѐм Р. Янга.
У звіті Кастелза припущено існуваннѐ 4-х категорій ІВО Китая:
1) інтенсивна транснаціональна вища освіта; 2) стратегіѐ інтернаціоналізаціїї елітних китайських університетів; 3) інтернаціоналізаціѐ
курикулуму; 4) виклики в Китайській вищій освіті *2].
Як стверджую китайський дослідник В. Фанг, транснаціональна вища
освіта зростаю шаленими темпами в Китаї, лише з 1990-х по 2010 урѐдом
схвалено більше 1000 навчальних міжнародних програм. Дослідженнѐ
В. Фанга показуять, що длѐ університетів транснаціональна освіта ю
найактивнішоя інтернаціоналізаційноя діѐльністя в кампусах. Длѐ
дослідницьких університетів транснаціональна вища освіта – це один із
багатьох видів діѐльності і його основна функціѐ забезпеченнѐ академічних
можливостей длѐ тих, хто прагне більш високих професійних знань *3].
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Все більше міжнародних вимірів додаютьсѐ у традиційні навчальні
плани, курси частково або повністя пропонуятьсѐ англійськоя мовоя в
Китайських університетах. Крім того, інтернаціоналізаціѐ курикулуму в
деѐких Китайських університетах виходить за межі пропозицій двомовних
програм або звичайного збільшеннѐ обмінів науковцѐми і студентами *5].
Вивчаячи процеси розвитку ІВО Китая, можна дійти висновку, що
інтернаціональний і транскультурний виміри курикулуму потребуять від
викладачів значних зусиль та ентузіазму. Концепціѐ інтернаціоналізації
курикулуму не досліджена ретельно в світлі Китайського соціо-культурного
контексту, і тому розвиток курикулуму з міжнародними перспективами
залишаютьсѐ далеким від ідеального.
На основі аналізу офіційних положень, поданих на урѐдових сайтах,
та наукових робіт китайських даслідників виділимо основні стратегії ІВО
Китая, характерні ѐк длѐ національного, так і інституційного рівнѐ. Серед
них: 1) набір міжнародних студентів та залученнѐ викладачів із провідних
західних університетів; 2) перетвореннѐ навчальних планів і підвищеннѐ
ѐкості викладаннѐ; 3) акцент на міжнародних дослідженнѐх; 4) збільшеннѐ
академічних обмінів. Варто зазначити, що ці стратегії практично не
використовуятьсѐ окремо, а зазвичай упроваджуятьсѐ паралельно.
Зупинѐячись на виділених стратегіѐх більш детально, відмітимо, що
найм іноземців був першим основним і найагресивнішим кроком із
моменту активного впровадженнѐ ІВО, починаячи з 2004 року.
Університети запрошували іноземців, ѐкі здобували наукові ступені
виклячно в престижних закладах, переважно Північної Америки, таких, ѐк
Гарвард, Прінцтон, Ель, університет Каліфорнії на Беркелей та ін.
При цьому найвище керівництво усвідомлявало, що привабленнѐ
талантів, підготованих за кордоном – це важливий крок у напрѐмі
покращеннѐ ѐкості освіти. Декани та їх заступники переконані, що беручи
участь у викладанні, дослідженнѐх та управлінській діѐльності, взаюмодіячи з
місцевими викладачами, іноземці сприѐтимуть перебудові закладів. Оскільки
все більше університетів почали звертатисѐ до практики найму іноземних
фахівців, серед ѐких і провідні університети Fudan та Jiaotong, з’ѐвиласѐ
можливість створити ринок робочої сили длѐ підготовлених за кордоном
науковців та лекторів і таким чином зробити їх більш захищеними.
Потреба оновленнѐ навчальних програм стала одним із мотивів ІВО.
Перетвореннѐ навчальних планів і програм зоріюнтовано переважно на
Західні стандарти. Як зазначено в дослідженні китайського науковцѐ
Huacong Liu, особливо це стосуютьсѐ економічних дисциплін. У країні навіть
немаю ѐкісних підручників, написаних китайськими економістами.
Китайцѐм доводитьсѐ адаптувати західні. Учений констатую, що економіка
ѐк дисципліна зародиласѐ й розвиваласѐ на Заході, переважно в США, і
американські економісти переважно домінуять у дослідженнѐх ціюї сфери.
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Викладачі-практики не можуть ігнорувати цей факт у процесі
інтернаціоналізації програм у Китайських навчальних закладах [4].
Перетвореннѐ програм відповідно до західної практики не означаю
автоматичне відкиданнѐ Марксистської економіки. Це лише втіленнѐ
одніюї із стратегій інтернаціоналізації згідно з вимогами сучасної
міжнародної освіти. Зокрема, в окремих університетах були такі зміни в
навчальних планах:
1. Такі курси дисциплін, ѐк поглиблена мікро і макро економіка,
економетрика, математика длѐ економіки стали центральними длѐ всіх
навчальних бакалаврських програм.
2. Запропоновано новий курс, читаннѐ капіталу Маркса ѐк шлѐх до
інтеграції сучасного західного навчального плану з традиційним, ѐкий
значноя міроя зазнавав впливу Марксизму.
3. Длѐ підсиленнѐ математичних знань студентів запропоновано такі нові
математичні курси різних рівнів, ѐк лінійна алгебра, мат-аналіз, теоріѐ
вимірявань, теоріѐ ймовірності, випадкові процеси тощо.
4. Запропоновано більше спецкурсів, оскільки викладацькі ресурси
значно розширились унаслідок поверненнѐ більшої кількості викладачів,
ѐкі здобували освіту чи ступені закордоном.
У цілому, реформований навчальний план маю сильніший
математичний компонент, ѐкий дасть змогу забезпечити студентів
кількісними вміннѐми длѐ глибоких економічних досліджень. По факту
серцевина навчального плану економічних програм у топових західних
університетах ю відносно стандартноя, що спрощую процедуру копіяваннѐ
(запозиченнѐ) їх китайськими навчальними закладми. Найважче
виѐвлѐютьсѐ пропонувати галузеві курси з оглѐдом на економічні питаннѐ
Китая, оскільки такі курси потребуять викладачів, ѐкі маять широкий
дослідницький досвід у відповідних галузѐх.
Оскільки в процесі інтернаціоналізації китайськими можновладцѐми
поставлено мету здобуттѐ закладами статусу світового класу,
університетам була представлена концепціѐ дослідницької інституції.
Як зазначено К. Mohrman і її колегами, дослідницький університет
повинен мати такі характеристики: місіѐ, ѐка виходить за межі
національних кордонів; інтенсивне дослідництво; нові обов’ѐзки длѐ
викладачів; різноманітне фінансуваннѐ; нові відносини з зацікавленими
сторонами; всесвітній найм; внутрішнѐ комплексність; глобальне
співробітництво з подібними університетами [8].
Серед згаданих характеристик університету світового класу основноя у
процесі інтернаціоналізації вважаютьсѐ міжнародне дослідництво. З метоя
конкуруваннѐ з університетами світового класу китайські університети
помітно рухаятьсѐ від закладів, що стимуляять викладаннѐ до тих, що
інвестуять і стимулять дослідженнѐ й високоѐкісні публікації. Переважна
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більшість іноземних фахівців, ѐкі працяять у Китаї, вважаять, що одним із
шлѐхів підвищеннѐ репутації університетів ю публікації викладачів. Крім того,
ѐкісні галузеві публікації ю одним із критеріїв оціняваннѐ викладачів, що
наймаятьсѐ з-за кордону. Кількість публікацій у топових журналах
відповідних напрѐмів також розглѐдаятьсѐ ѐк показник ѐкості.
Як наголошую китайський учений Liu Huacong, оскільки найкращим
шлѐхом піднѐттѐ репутації університету ю постійні публікації викладачів у
топових міжнародних журналах і це ю юдиним критеріюм оцінки длѐ багатьох
Західних дослідницьких інституцій, не варто ігнорувати цей факт [4].
Одним із конкретних завдань ІВО ю інтернаціоналізаціѐ академічних
досліджень, ѐкі інтерпретуятьсѐ ѐк використаннѐ просунутих Західних
економічних інструментів длѐ аналізу й допомоги у вирішенні економічних
проблем у Китаї. Іншими словами, це сприѐтиме ефективній політиці
переходу китайської економіки від масового використаннѐ робочої сили
до такої, що покладаютьсѐ на технології та інновації.
Останнім компонентом університетської інтернаціоналізаційної
стратегії вважаятьсѐ інтенсивні академічні двосторонні обміни. З одного
боку, чим більше китайських науковців повертаятьсѐ з-за кордону, тим
більше вони налагоджуять академічних зв’ѐзків із рештоя світу. Такі
академічні мережі спонукаять до здійсненнѐ академічних обмінів.
Виклики глобалізації та самої Китайської системи вищої освіти
привертаять значну увагу міжнародних науковців. Міжнародні організації,
зокрема ОЕСР, протѐгом останнього десѐтиліттѐ активно задіѐні в
дослідженні ІВО Китая. У своїх публікаціѐх вони розкриваять роль Китая у
глобалізованій сфері вищої освіти *1].
Х. Жанг (2010) виділѐю постійні проблеми в Китайській системі вищої
освіти повѐзані з ѐкістя, рівністя та механізмами управліннѐ. Він розглѐдаю
корені цих проблем із культурних та історичних ракурсів. Дослідник зазначаю,
що невідповідності освітніх цілей, змісту й механізмів управліннѐ з’ѐвлѐятьсѐ
переважно через «розуміннѐ та відношеннѐ до взаюмодії між тенденціѐми
глобалізації й унікальними китайськими традиціѐми». Так, наприклад, він
поѐсняю, що «Конфуціанське вченнѐ виклячаю будь-ѐку концепція
справедливості; багато поколінь китайських освітѐн, будучи під впливом
Конфуціанства, надаять великого значеннѐ китайському почуття
колективізму, вважаять його клячовоя цінністя, ѐка фундаментально не
конкурую з основноя концепціюя справедливості у народній освіті». Стосовно
невідповідності змісту, Жанг зазначаю, що «з одного боку, природничі науки в
університетських навчальних планах маять структуру, що відповідаю
західним стандартам; з іншого боку, – гуманітарні та соціальні науки
залишаятьсѐ дуже відповідними китайським традиціѐм». Тому Х. Жанг
зазначаю, що хоча університети й затвердили західний стиль адміністративної
та управлінської організації, методи залишаятьсѐ переважно китайськими і,
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відповідно, ефективність ю низькоя. Також у роботі дослідника зазначаютьсѐ,
що більшість Китайських офіційних осіб, звичайних лядей і навіть значна
кількість науковців все ще приділѐять увагу виклячно технічній стороні
Західної цивілізації, вони глибоко переконані, що Китайська культура,
щонайменше її ментальна складова, ю абсолятно вищоя, ніж західна» *10,
132–136+. Учений констатую, що китайці ще не досѐгли адекватного
усвідомленнѐ інтернаціонального зв’ѐзку і ю далекими від прийнѐттѐ
правильної позиції й визначеннѐ ідентичності щодо глобального цілого. На
основі дослідженнѐ Х. Жанга стаю очевидним, що майже всі проекти і
програми інтернаціонального співробітництва в Китайських університетах
здійсняятьсѐ пасивним, інструментально оріюнтованим шлѐхом без чітких
завдань культурної взаюмодії.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким чином,
можемо стверджувати, що на національному рівні понѐттѐ інтернаціоналізації
вищої освіти Китая набуваю вузького значеннѐ: інтернаціоналізація
розглѐдаять ѐк засіб досѐгненнѐ цілей і завдань, пов’ѐзаних із модернізаціюя
вищої освіти, ѐка передбачаю інновації в технологіѐх, покращеннѐ ѐкості освіти
й, відповідно, її привабливості, зростаннѐ конкурентоздатності завдѐки
створення вищих навчальних закладів світового класу. Однак в офіційних
державних документах національного рівнѐ не вистачаю чітко спланованої
стратегії побудови нових університетів світового класу. Відсутність
загальнонаціональної стратегії ІВО зумовляю створеннѐ відповідних
альтернативних стратегій на інституційному рівні в умовах міжнародної
діѐльності університетів. Основними стратегіѐми інституційного рівнѐ ю
залученнѐ іноземних викладачів та студентів і, відповідно, посиленнѐ впливу
міжнародного навчального середовища, перетвореннѐ навчальних планів та
підвищеннѐ ѐкості викладаннѐ, розвиток міжнародних досліджень і
збільшеннѐ кількості академічних обмінів. Варто зазначити, що процес
інтернаціоналізації вищої освіти в університетах Китая проходить із певними
труднощами, зокрема через відсутність колегіальної академічної культури між
«доморощеними» викладачами й тими, хто здобував освіту та наукові ступені
за кордоном і значноя міроя зазнав впливу західної культури та світоглѐду.
У цілому можна зазначити, що, з одного боку, ІВО значно зросла за
останню десѐтиліттѐ; з іншого, – ѐкість освіти сильно відрізнѐютьсѐ від
західних моделей. Тому існую потреба подальшого вивченнѐ різних
аспектів ІВО Китая. Крім того, глибокого аналізу потребую практика
інституційного рівнѐ щодо активних підходів до інтернаціоналізації за
останню десѐтиліттѐ. На передній план виноситьсѐ потенційне культурне
протиріччѐ між західноя освітньоя моделля та Китайськоя.
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РЕЗЮМЕ
Чирва Андрей. Интернационализациѐ высшего образованиѐ в китайском
контексте.
В статье приведен анализ актуальных исследований процесса
интернационализации образованиѐ в китайских университетах. Представлены
стратегии и подходы к ИВО на национальном уровне. Определены основные способы
интерпретации понѐтиѐ ИВО на национальном уровне и на институциональном
уровне в контексте деѐтельности университетов Китаѐ. Выделены основные
стратегии ИВО в университетах Китаѐ.
Ключевые слова: интернационализациѐ высшего образованиѐ (ИВО)
университеты, стратегии, международные студенты, академические обмены.

SUMMARY
Chyrva Аndrii. Higher education internationalization in Chinese context.
The article presents analysis of modern researches of Chinese higher education
internationalization. It considers modern strategic issues concerning internationalization at
universities. Internationalization is represented as a key component of higher education
development. On the basis of modern scientific approaches to higher education
internationalization at Chinese universities in the context of their activity the principal ways
of internationalization interpretation have been defined.
Understanding of the notion of higher education internationalisation in China at the
national level has been narrow for a long time. In general it means international activities
and exchange programs. China authorities emphesize mainly on practical aspects of
internationalization but not wide understanding of mutual exchanges of people, ideas, wellbeing and services between nations and cultural identities. This narrow vision is associated
with Sino-centric mentality: Chinese teaching as essence, western one for practicality.
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Implementation of internationalization policy is fulfilled under national government
control. At the national level is assumed an existence of 4 internationalisation categories: 1)
intensive transnational higher education; 2) strategy of internationalization elite of China
universities; 3) curriculum internationalization; 4) challenges in China higher education. Two
characteristics of Confucian model are highlighted in Chinese national strategy of higher
education internationalization: the first – strict national outlining of structures, funding and
priorities; and the second – accelerated state investing in research and world-class universities.
It has been determined that there is the lack of definite and well-planned strategy of
building new world-class universities or in other words common national higher education
internationalization strategy in China policy.
Internationalization initiatives at institutional level have been outlined. Alternative
strategies of higher education internationalization at institutional level under conditions of
international activity are recruiting of foreign lectors and students and accordingly
strengthening of international learning environment, transformation of curriculum and
improvement of teaching quality, development of international research and increase of
academic exchanges.
Key words: higher education internationalization (HEI), universities, strategies,
international students, academic exchanges.
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ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ НАВЧАЛЬНИМ
ЗАКЛАДОМ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ
Стаття присвѐчено проблемі впровадженнѐ основ маркетингу у процес
формуваннѐ освітніх послуг навчального закладу. Схарактеризовано понѐттѐ
«маркетинг» та «освітнѐ послуга». Запропоновано ознаки ринкової оріюнтації
навчального закладу. Здійснено аналіз комплексу елементів маркетингу на освітньому
ринку. Визначено перспективи розвитку маркетингової діѐльності керівника щодо
забезпеченнѐ конкурентоспроможності навчального закладу на ринку освітніх послуг.
Ключові слова: маркетинг, освітнѐ послуга, конкурентоспроможність,
ринкова оріюнтаціѐ, суб’юкт та об’юкт освітнього ринку, управліннѐ навчальним
закладом.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку освітнього
простору загостряютьсѐ проблема діѐльності навчального закладу ѐк
суб’юкта ринкових відносин та виробника освітніх послуг. Важливоя ю
розробка й застосуваннѐ в системі управліннѐ навчального закладу таких
механізмів, реалізаціѐ ѐких забезпечить урахуваннѐ державної політики в
галузі освіти та сучасних економічних факторів впливу на її розвиток в
існуячих ринкових умовах.
Актуальність проблеми зумовлена необхідністя ліквідації низки
суперечностей, зокрема: між динамічним характером розвитку ринку
освітніх послуг і недостатнім рівнем використаннѐ маркетингових
інструментів керівника в управлінні навчальним закладом; між
необхідністя створеннѐ маркетингової служби длѐ просуваннѐ освітніх
послуг у навчальних закладах України і недостатністя сформованої
управлінської компетентності їх керівників в означеному напрѐмі.
Аналіз актуальних досліджень. Вивченнѐ й аналіз наукових джерел
свідчать, що питаннѐ маркетингової діѐльності у сфері освіти розглѐдаять
все частіше через зростаннѐ конкуренції між навчальними закладами за
споживача освітніх послуг. Науковці досліджуять різні аспекти маркетингу
в освіті, а саме: маркетинг в освіті ѐк предмет філософського аналізу
(В. Андрущенко, Б. Братаніч, В. Кремень, А. Субетто, В. Чекмарьова та ін.),
маркетинг освітніх послуг з позицій економіки (У. Зіннуров, Н. Литвинова,
Т. Оболенська та ін.), маркетинговий менеджмент (П. Бармін, Ю. Васін,
В. Владимиров, Г. Єльникова, О. Касьѐнова, О. Козлова, О. Тюлютов,
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Т. Юр’ювата ін.), маркетинг освітніх послуг ѐк механізм управліннѐ вищими
навчальними закладами (В. Авер’ѐнов, Д. Горобець, А. Лѐляк, І. Терехов,
В. Фадююв та ін.), освітній маркетинг закладу післѐдипломної освіти
(М. Віднічук, З. Рѐбова та ін.), маркетинг у професійно-технічній освіті
(В. Олійник, Н. Проценко, Л. Сергеюва, В. Свистун та ін.), теоретикометодологічні основи освітнього (соціального) маркетингу (П. Друкер,
Ф. Котлер, В. Полторакта ін.).
Значний внесок в обґрунтуваннѐ маркетингових стратегій розвитку
сфери освітніх послуг зробили Т. Блер, С. Грімблат, М. Донелсе, Ф. Котлер,
Д. Норріс, Дж. Стігліц, Д. Левіс, Д. Хендел та ін.
Водночас, слід зазначити, що проведені дослідженнѐ стосуятьсѐ
лише окремих аспектів організації діѐльності освітніх закладів, серед ѐких
переважаять питаннѐ економіки освіти, суб’юкт-об’юктний аналіз освітніх
процесів, організаційний аспект освітньої діѐльності, взаюмодіѐ споживачів
і виробників освітніх послуг, становленнѐ маркетингових механізмів
організаційного та державного управліннѐ у сфері освіти. Однак, ще й досі
потребую вирішеннѐ низка клячових питань, пов’ѐзаних із проблемоя
формуваннѐ освітніх послуг в управлінні сучасним навчальним закладом із
застосуваннѐм маркетингу.
Мета статті – полѐгаю у з’ѐсуванні особливостей маркетингової
діѐльності керівника у процесі формуваннѐ освітніх послуг навчального
закладу.
Методи дослідження. В основу методології застосуваннѐ маркетингу
у процесі формуваннѐ освітніх послуг навчального закладу покладено
систему загальнонаукових, спеціальних та теоретичних методів
дослідженнѐ.
Застосуваннѐ методу системного аналізу дозволимо визначити
механізми взаюмодетермінації маркетингового середовища, управліннѐ
навчальним закладом та структурно-функціональними зв’ѐзками у процесі
формуваннѐ освітніх послуг навчального закладу. Методи узагальненнѐ,
прогнозуваннѐ, порівнѐннѐ й синтезу використано длѐ аналізу складових,
розробки організаційних аспектів процесу формуваннѐ освітніх послуг,
визначеннѐ його системних характеристик.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах, серед понѐть, ѐкі
стали ознакоя ефективного управліннѐ організаціюя, особливе місце
займаю маркетинг.
Зазначимо, що в наукових джерелах зустрічаютьсѐ значна кількість
визначень маркетингу за різними ознаками, наведемо деѐкі з них (табл. 1).
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Таблицѐ 1
Визначення поняття «маркетинг»
Автор
Пилипчук В.
Гордін В.

Вдовиченко Р.
Березін І.

Хлюбнікова Т.
Александров В.

Павлятенков Є.

Маслікова І.

Афанасьюв В.

Панкрухин А.

Визначення
Маркетинг − процес створеннѐ та реалізації товарів із
метоя задоволеннѐ потреб споживачів
Маркетинг ю процесом плануваннѐ та здійсненнѐ
концепції ціноутвореннѐ, просуваннѐ й розподілу ідей,
товарів і послуг длѐ проведеннѐ обміну, ѐкий задовольнить
мету окремих лядей і підприюмств
Маркетинг − теоріѐ, ѐка вирішую питаннѐ ефективності
обмінів на ринку між продавцем та покупцем
Маркетинг − соціальний і управлінський процес
задоволеннѐ потреб споживачів шлѐхом створеннѐ товарів,
споживчих цінностей (здатність товару задовольнѐти
потребу споживача) та обміну ними
Маркетинг − діѐльність лядей длѐ задоволеннѐ
потреб за допомогоя обміну
Маркетинг − управлінський процес плануваннѐ та
втіленнѐ задуму, ціноутвореннѐ, розповсядженнѐ і
просуваннѐ ідей, товарів, послуг від виробника до
споживача з метоя задоволеннѐ потреб усіх суб’юктів ринку
Маркетинг − підприюмницька діѐльність, спрѐмована
на просуваннѐ товарів і послуг від виробника до користувача
(споживача)
Маркетинг − соціальний процес, завдѐки ѐкому
прогнозуять, поширяять і задовольнѐять попит на товари
та послуги шлѐхом їх просуваннѐ та реалізації
Маркетинг − робота з ринком, спрѐмована на
задоволеннѐ потреб шлѐхом обміну, а його мета −
комплексне врахуваннѐ процесів, отриманнѐ прибутку
Маркетинг − це елемент улаштуваннѐ свідомості
учасників цивілізованих ринкових відносин, співвіднесений
зі стилем їх життѐ за умов ринку

Виѐвлене різноманіттѐ у трактуванні «маркетинг» призводить до
суттювих розбіжностей. Так, певні фахівці наголошуять, що це понѐттѐ маю
вклячати й непідприюмницьку діѐльність. Зауважимо, що їх опоненти
наголошуять на традиційних сферах використаннѐ, тобто на купівліпродажу, та стверджуять, що маркетинг повинен обмежуватисѐ
дослідженнѐми економічних потреб і бажань. Вважаюмо, що слід
дотримуватисѐ класичного
визначеннѐ маркетингу,
ѐке було
запропоновано одним із провідних учених у цій галузі − Ф. Котлером, ѐкий
переконую, що маркетинг ю соціальним та управлінським процесом,
спрѐмованим на задоволеннѐ потреб ѐк індивідів, так і груп за допомогоя
створеннѐ, пропозиції й обміну товарів *6+.
Ми поділѐюмо думку провідного теоретика з проблем управліннѐ,
П. Друкера, ѐкий стверджую, що призначеннѐ маркетингу полѐгаю в тому,
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щоб зробити зусиллѐ зі збуту виробленого товару такими, що ю
непотрібними. Його мета – так добре пізнати і зрозуміти кліюнта, що товар
чи послуга будуть задовольнѐти останнього й продавати самі себе *3+.
Зауважимо, що важливоя ю характеристика, згідно з ѐкоя маркетинг
ѐк засіб підвищеннѐ ефективності функціонуваннѐ підприюмницьких
структур, обов’ѐзково пов’ѐзаний: із процесом передбаченнѐ та
прогнозуваннѐ попиту, що стаю можливим тільки завдѐки постійному
вивчення споживачів з поглѐду їх потреб; із процесом управліннѐ попитом
за допомогоя стимуляваннѐ споживачів до придбаннѐ товару; із
процесом задоволеннѐ попиту, ѐк з поглѐду функціонуваннѐ характеристик
продукту, так і з поглѐду безпеки *4+.
Таким чином, сучасний маркетинг – це складне соціальне ѐвище, що
сьогодні розглѐдаютьсѐ ѐк вираженнѐ оріюнтованого на ринок
управлінського стиля мисленнѐ, длѐ ѐкого характерні творчі, систематичні
й нерідко агресивні підходи *8+. Керівникові організації необхідно не лише
реагувати на розвиток ситуації, реюструвати параметри зовнішнього
середовища, а й докладати зусиль до їх урахуваннѐ в системі управліннѐ.
У сучасних соціально-економічних умовах маркетинг поширивсѐ в усі
галузі та сфери народного господарства. Незаперечним ю те, що
маркетингова діѐльність вже стала невід’юмноя складовоя переважної
більшості компаній та організацій, і навчальні заклади не ю викляченнѐм *4+.
Зауважимо, що ринкова оріюнтаціѐ навчального закладу передбачаю
відповідність певним критеріѐм, зокрема:
 надаятьсѐ виклячно ті послуги, ѐкі користуятьсѐ (та будуть
користуватисѐ в перспективі) попитом у потенційних споживачів.
Відповідно до цього здійсняютьсѐ перебудова ресурсного потенціалу та
всіюї системи роботи навчального закладу;
 в організаційній структурі навчального закладу формуютьсѐ
підрозділ маркетингу;
 ціна на освітні послуги формуютьсѐ під впливом ринку, діячих на
ньому конкурентів, стану платіжоспроможності населеннѐ;
 асортимент освітніх послуг досить різноманітний і постійно
оновляютьсѐ під впливом вимог суспільства й науково-технічного прогресу;
 комунікативна діѐльність активна, спрѐмована на конкретні
цільові групи споживачів освітніх послуг.
Отже, освітній маркетинг – це один із механізмів управліннѐ
навчальним закладом в умовах ринкової економіки, ѐкий забезпечую
виѐвленнѐ попиту на освітні послуги, вплив на розвиток освітніх потреб
громадѐн, формуваннѐ позитивного іміджу навчального закладу, розробку
та впровадженнѐ концепції наданнѐ ѐкісних освітніх послуг.
Ми поділѐюмо думку О. Тюлютова та С. Тюлютової про те, що освітнѐ
послуга – це комплекс навчальної й наукової інформації, ѐкий створяютьсѐ
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під час діѐльності педагогічного колективу навчального закладу і
передаютьсѐ учня, студенту чи слухачу у виглѐді суми знань
загальноосвітнього та спеціального характеру, а також практичних навичок
длѐ подальшого застосуваннѐ у професійній роботі з метоя задоволеннѐ
різноманітних потреб особистості, суспільства, держави *12, с. 118].
Під маркетингом освітніх послуг Ф. Котлер розумію дослідженнѐ,
плануваннѐ, здійсненнѐ програм, задумів, спрѐмованих на те, щоб
викликати добровільний обмін цінностѐми з цільовими ринками з метоя
досѐгненнѐ прагнень навчальних закладів *6, с. 158+. На думку
Т. Оболенської, длѐ навчальних закладів маркетинг − це розробленнѐ,
реалізаціѐ й оціняваннѐ освітніх послуг шлѐхом установленнѐ відносин
обміну між навчальним закладом та споживачами освітніх послуг із метоя
гармонізації інтересів та задоволеннѐ потреб школѐрів, учнів, студентів і
слухачів *8+. Маркетинг освітніх послуг допомагаю кожному навчальному
закладу виокремити свою місце на ринку освітніх послуг та здійснявати
підготовку випускників відповідно до потреб ринку праці.
Вважаюмо, що на засадах освітнього маркетингу, керівник сучасного
навчального закладу маю спрѐмовувати власну діѐльність на те, щоб:
 оріюнтувати стратегія маркетингу на перспективу;
 підтримувати переваги свого навчального закладу в умовах
конкуренції шлѐхом наданнѐ освітніх послуг у більшому обсѐзі та кращої
ѐкості;
 забезпечувати своючасне наданнѐ нових освітніх послуг, уникати
запізненнѐ виходу на ринок;
 урізноманітнявати форми та види освітніх послуг;
 заохочувати педагогічних працівників до творчого розв’ѐзаннѐ
проблеми підвищеннѐ ѐкості освіти;
 вивчати ринок, динаміку споживчого попиту;
 ураховувати вимоги ринку в організації педагогічного процесу;
 сегментувати ринок відповідно до різних груп споживачів, їх
запитів тощо; прагнути до точного визначеннѐ тіюї групи споживачів, ѐкій
слід пропонувати ту чи іншу освітня послугу;
 впливати на ринок освітніх послуг за допомогоя педагогічних і
управлінських засобів;
 сприѐти підвищення професіоналізму педагогів.
Відмітимо, що при вивченні проблем і перспектив розвитку
маркетингової діѐльності керівника навчального закладу України
необхідним ю аналіз комплексу елементів маркетингу, зокрема виділеннѐ
суб’юктів і об’юктів освітнього ринку.
Важливим ю прийнѐттѐ керівником навчального закладу того, що до
суб’юктів маркетингу слід віднести: споживачів освітніх послуг,
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підприюмства, навчальні заклади, посередницькі структури та державні
органи управліннѐ.
Серед суб’юктів маркетингу виокремляюмо насамперед особистість
учнѐ. Це – не лише матеріальний носій освітніх послуг, а й юдиний кінцевий
споживач, ѐкий використовую освітній потенціал не тільки длѐ створеннѐ
матеріальних благ чи длѐ видобуваннѐ засобів длѐ життѐ, але й длѐ
задоволеннѐ власних потреб у пізнанні. Саме персоніфікований носій, власник, користувач і кінцевий споживач освітніх послуг здійсняю вибір власної
майбутньої спеціальності й спеціалізації, місцѐ і форми навчаннѐ, джерел
фінансуваннѐ, а також вибір майбутнього місцѐ роботи та всього комплексу
умов реалізації здобутого потенціалу. Однак, саме означений головний
суб’юкт ринкових відносин у системі освіти ю найбільш незахищеним, слабо
поінформованим новачком у системі маркетингу освітніх послуг.
Іншим суб’юктом освітнього маркетингу в навчальному закладі ю
фірми, організації та підприюмства, ѐкі виступаять проміжними
споживачами освітніх послуг, формуять попит і визначаять його на ринку.
Суб’юктами, що формуять пропозиція, надаять та продаять освітні
послуги ю навчальні заклади, до компетенції ѐких належить наданнѐ учнѐм
послуг щодо придбаннѐ бажаних та необхідних знань, умінь і навичок;
виробництво йзабезпеченнѐ додаткових освітніх послуг, а також вплив з
метоя
формуваннѐ
особистості
майбутнього
кваліфікованого
професіонала; наданнѐ інформаційно-посередницьких послуг потенційним
та реальним кліюнтам і роботодавцѐм тощо *2, 113].
У процесі маркетингової діѐльності керівника навчального закладу
важливими ю посередницькі структури, до ѐких належать центри
зайнѐтості, біржі праці, освітні фонди, асоціації освітніх установ,
спеціалізовані освітні центри та інші заклади, ѐкі на ринку освітніх послуг
поки ще знаходѐтьсѐ в стадії формуваннѐ та розвитку власної
маркетингової діѐльності. Означені посередницькі структури сприѐять
ефективному просування освітніх послуг на ринку й забезпечуять
виконаннѐ таких функцій:
 накопиченнѐ, обробка та продаж інформації про кон’янктуру
ринку освітніх послуг, консультуваннѐ інших суб’юктів;
 участь у процесі акредитації закладів освіти, проведеннѐ
рекламних кампаній, яридичної підтримки;
 формуваннѐ каналів збуту, організаціѐ процесу підписаннѐ угод
щодо наданнѐ освітніх послуг тощо *2, 176].
Крім того, суб’юктами маркетингу освітніх послуг в управлінні
навчальним закладом ю державні органи управліннѐ. Їх функції досить
специфічні, оскільки не можуть виконуватись іншими суб’юктами
маркетингу. Зокрема, це створеннѐ й підтримка іміджу освіти серед
населеннѐ, фінансуваннѐ державних освітніх закладів, правовий захист
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суб’юктів маркетингу освітніх послуг, визначеннѐ переліку професій та
спеціальностей тощо *2, 178].
Об’юктами маркетингу в системі освіти ю місцѐ розташуваннѐ
навчальних закладів, їх навчально-матеріальна база, громадський престиж
і привабливість професій чи спеціальностей серед різних груп населеннѐ,
рейтинг педагогів, рівень наукових досліджень у навчальних закладах,
навчально-методичне забезпеченнѐ навчального процесу, широкий
комплекс супутніх послуг *9, 161+. Проте основним об’юктом маркетингу в
галузі освіти ю освітні послуги.
Зауважимо, що освітні послуги задовольнѐять особистісні, групові й
суспільні потреби освітнього ринку, що впливаю на їх визначеннѐ, а саме :
 з позиції окремої особистості: освітнѐ послуга − це процес передачі
споживачеві знань, умінь і навичок загальноосвітнього і професійного
характеру, необхідних длѐ задоволеннѐ її особистих потреб у здобутті
професії, саморозвитку й самоствердженні, здійсняваний у тісному
контакті зі споживачем за встановленоя формоя та програмоя;
 з позиції підприюмства: освітнѐ послуга − це процес професійної
підготовки (підвищеннѐ кваліфікації, перепідготовка) кадрів, необхідної
длѐ забезпеченнѐ працездатності, підтримки конкурентоспроможності та
розвитку в постійно мінливих ринкових умовах;
 з позиції держави: освітнѐ послуга − це процес, що забезпечую
розширене відтвореннѐ сукупного особистісного й інтелектуального
потенціалу суспільства *7, 21].
Серед основних ознак освітніх послуг, ѐкі значноя міроя визначаять
оріюнтири маркетингових стратегій в управлінні навчальним закладом, слід
відзначити такі:
 невідчутність освітньої послуги до прогнозованих змін у майбутній
професійній діѐльності її споживача;
 невіддільність, її невідокремляваність;
 непостійність ѐкості, неможливість її накопиченнѐ;
 наѐвність нерозривного зв’ѐзку послуги з ресурсами в
управлінській системі навчального закладу (науково-педагогічні кадри,
матеріально-технічна база, інформаціѐ, фінанси, партнери та суб’юкти
діѐльності тощо);
 недовговічність, неможливість накопиченнѐ і збереженнѐ їх ѐк
матеріального товару, що пов’ѐзано зі «старіннѐм» отриманої інформації,
відповідно до поѐви нових знань, продукованих соціальним та науковотехнічним прогресом;
 незбереженість і відсутність володіннѐ;
 навчальний заклад дію одночасно у двох вимірах – ринку освітніх
послуг і ринку праці.
Схарактеризуюмо визначені ознаки освітніх послуг.
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Невідчутність послуги означаю, що її не можна продемонструвати,
тобто до набуттѐ послугу неможливо побачити, спробувати на смак,
доторкнутисѐ, почути або відчути на запах. Зважаячи на відсутність цих
характеристик послуги до її купівлі, ступінь невизначеності придбаннѐ
збільшуютьсѐ. Длѐ того, щоб її скоротити, покупці шукаять «сигнали» ѐкості
послуги. Вважаюмо, що до таких у світі можуть належати:
 освітні стандарти;
 навчальні плани та програми;
 інформаціѐ про методи, форми й умови наданнѐ послуг;
 документи про освіту, сертифікати, ліцензії, атестати, дипломи [5].
Невіддільність послуги означаю, що її не можна відокремити від
джерела, незалежно від того, надаютьсѐ послуга лядиноя чи машиноя.
Зрозуміло, що не можна надати послугу, ѐкщо в аудиторії немаю
студентів/учнів. Унаслідок того, що при виробництві послуга завжди
присутнѐ, взаюмодіѐ з постачальником (педагогом) ю особливим аспектом
маркетингових
послуг.
Здатність
викладача/вчителѐ
досѐгти
взаюморозуміннѐ зі студентами/учнѐми впливаю на показники їх
успішності, а будь-ѐка заміна викладача/вчителѐ може змінити процес і
результат освітньої послуги, тобто змінити попит.
Непостійність ѐкості послуги означаю, що вона може зміняватисѐ
залежно від того, хто, коли, де і ѐк її надаю. Якість послуги, тим паче
освітньої, складно піддаютьсѐ контроля. Послуга, що надаютьсѐ одним
викладачем/учителем, ѐкісно варіяютьсѐ в залежності від його фізичної
форми і настроя під час спілкуваннѐ зі студентами. Зрозуміло, що
адміністраціѐ освітньої установи повинна постійно перевірѐти ступінь
задоволеності молоді ѐкістя навчального процесу шлѐхом анкетуваннѐ й
моніторингу рівнѐ успішності [17, 22].
Недовговічність послуги означаю, що її не можна зберігати з метоя
подальшого продажу чи використаннѐ. Наприклад, освітнѐ установа стѐгую
плату зі студента/учнѐ незалежно від кількості відвіданих та пропущених
занѐть. Недовговічність послуги не створяю особливих проблем, ѐкщо
попит на неї досить стійкий. Однак, ѐкщо попит піддаютьсѐ різним
коливаннѐм, в навчальному закладі виникаять проблеми (наприклад,
проблема скороченнѐ або збільшеннѐ педагогів).
Длѐ освітніх послуг характерно, що навчальна інформаціѐ може бути
підготовлена і збережена в роздаткових матеріалах, книгах чи на
електронних носіѐх, що потребую постійного оновленнѐ відповідно до
викликів розвитку суспільства.
Відсутність володіннѐ освітньоя послугоя означаю, що на відміну від
фізичних товарів, послуги не ю чиюясь власністя. Через відсутність
володіннѐ освітньоя послугоя установи, що пропонуять освітні послуги,
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повинні докладати особливих зусиль длѐ зміцненнѐ іміджу та
привабливості своюї марки за допомогоя одного з таких методів:
 заохоченнѐ споживача до повторного використаннѐ послуги
(наприклад, спеціальної схеми оплати при отриманні додаткової освіти в
межах одного й того самого навчального закладу);
 створеннѐ асоціацій випускників навчального закладу з метоя
посиленнѐ почуттѐ власності *7+.
Відмітимо ознаки, ѐкі ю характерними лише длѐ освітніх послуг, а
саме:
 відносна тривалість виконаннѐ;
 обов’ѐзкова участь споживача у створенні освітньої послуги;
 посиленнѐ потреби в освітніх послугах;
 залежність послуг від місцѐ їх наданнѐ та місцѐ проживаннѐ
споживачів освітніх послуг;
 відтермінуваннѐ виѐвленнѐ результативності наданнѐ послуг;
 наданнѐ й одночасне їх споживаннѐ;
 обов’ѐзковий державний чи суспільно-державний контроль за
ѐкістя їх наданнѐ чи споживаннѐ.
Варто відмітити, що освітні послуги характеризуятьсѐ низкоя
суттювих ознак, до ѐких відносимо: високу вартість послуг, відносну
тривалість їх виконаннѐ; складність у виѐвленні результативності;
необхідність подальшого супроводу послуг; залежність попиту на послугу
від місцѐ їх наданнѐ та місцѐ проживаннѐ потенційних споживачів.
Зауважимо, що в умовах конкурентного середовища асортимент
освітніх послуг ѐк об’юкт маркетингу нині ю досить різноманітним і таким,
що маю постійно зміняватисѐ, оскільки навчальні заклади змушені
враховувати потреби ринку. Власне освітні послуги досить часто
доповняятьсѐ додатковими послугами, орендоя матеріальних чи
нематеріальних продуктів, власниками чи виробниками ѐких ю навчальні
заклади. Це – інформаційні, консультативні, експертні послуги, лізинг
(оренда техніки, обладнаннѐ, каналів зв’ѐзку) [1; 10].
Зазначимо, що в залежності від складу та структури функцій, ѐкі
реалізуятьсѐ в діѐльності керівника навчального закладу при формуванні
освітніх послуг, виокремляюмо такі рівні застосуваннѐ маркетингу, а саме:
 високий рівень, що передбачаю використаннѐ комплексу
інструментів маркетингової діѐльності керівника. Маркетинг відбуваютьсѐ
за схемоя: споживачі освітніх послуг – інтелектуальний продукт, що
адаптовано до відповідного сегменту освітніх послуг – реклама та інші
форми комунікації зі споживачами й можливими посередниками під час
просуваннѐ освітніх послуг;
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 середній рівень, що виѐвлѐютьсѐ в застосуванні окремих складових
частин маркетингової діѐльності. Надаятьсѐ лише традиційні освітні
послуги або асортимент освітніх послуг повільно оновляютьсѐ;
 низький рівень – використаннѐ окремих елементів маркетингової
діѐльності, що призводить до відсутності використаннѐ понѐттѐ
«прибуток», ускладненнѐ процесу формуваннѐ гнучкого механізму
ціноутвореннѐ, ѐкий ураховую коливаннѐ зовнішніх впливів ринку освітніх
послуг і запитів їх споживачів.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. З’ѐсовано,
що в ринкових умовах освіта ю процесом одночасного наданнѐ і
споживаннѐ комплексу освітніх послуг, спрѐмованих на зміну соціального
стану споживачів певного сегменту. Доцільність освітньої послуги длѐ
споживача та наѐвність її вартості внаслідок витрат на розробку й наданнѐ
в умовах ринку забезпечую освітній послузі отриманнѐ ѐкості товару й
означаю можливість застосуваннѐ маркетингу в управлінні навчальним
закладом. Зважаячи на те, що продуктами навчального закладу
користуютьсѐ широке коло споживачів, складність маркетингової діѐльності
керівника навчального закладу полѐгаю в необхідності одночасного обліку
потреб і очікувань усіх цільових аудиторій. Успішна діѐльність керівника
навчального закладу у формуванні освітніх послуг залежить від їх ѐкості,
що потребую своючасного обліку ринкових факторів і вміннѐ реалізувати в
юдиному комплексі проблеми освітньої товарної політики.
Отже, можна акцентувати на необхідності використаннѐ маркетингу
ѐк модернізованої функції управліннѐ сучасним навчальним закладом
щодо формуваннѐ освітніх послуг із метоя підвищеннѐ його
конкурентоспроможності в умовах сучасного ризиконебезпечного
інноваційного суспільства.
У контексті даної проблеми перспективним бачитьсѐ осмисленнѐ й
розробка нових концепцій та видів маркетингу, зокрема Event-маркетингу та
бенчмаркетингу в системі управліннѐ навчальним закладом, реалізаціѐ ѐких
може забезпечити закладу конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг.
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РЕЗЮМЕ
Козлов Дмитрий. Формирование образовательных услуг в управлении
современным учебным заведением на принципах маркетинга.
Статьѐ посвѐщена проблеме внедрениѐ основ маркетинга в процесс
формированиѐ образовательных услуг учебного заведениѐ. Охарактеризованы
понѐтиѐ «маркетинг» и «образовательнаѐ услуга». Предложены признаки рыночной
ориентации учебного заведениѐ. Осуществлен анализ комплекса элементов
маркетинга на образовательном рынке. Определены перспективы развитиѐ
маркетинговой
деѐтельности
руководителѐ
по
обеспечения
конкурентоспособности учебного заведениѐ на рынке образовательных услуг.
Ключевые
слова:
маркетинг,
образовательнаѐ
услуга,
конкурентоспособность,
рыночнаѐ
ориентациѐ,
субъект
и
объект
образовательного рынка, управлениѐ учебным заведением.

SUMMARY
Kozlov Dmytro. Formation of educational services in the modern education
institutions management on the marketing basis.
The article is devoted to the problem of introducing the basics of marketing in the
educational establishment management. Attention is paid to the disclosure of the manager’s
strategic actions towards ensuring the educational establishment competitiveness. The terms
“marketing” and “educational service” have been determined by the author. The educational
establishment market orientation has been offered.
Moreover an important characteristic is noted in the article, where by marketing as a
means of improving the business functioning, necessarily connected, the process of demand
prediction and forecasting, which is possible only through continuous consumers’ study in
terms of their needs; the process demand control by stimulating consumers to purchase
goods; with the process of meeting the demand, both in terms of the product characteristics
functioning and in terms of security.
Thus, modern marketing is a complex social phenomenon that today is seen as an
expression of market-oriented management style of thinking, which is characterized by
creative, systematic and often aggressive approach. It is highlighted that the leaders must
not only respond to the situation, record the parameters of the environment, but also take
efforts to change them.
The analysis of complex marketing elements at the educational market has been
done. The attention is focused on meeting the educational services of personal, group and
social needs of the educational market subjects. The educational services characteristics that
affect the marketing strategies development in the management of the educational
establishment have been determined by the author. Besides, the managers’ of the
educational establishment successful activity in shaping educational services depends on
their quality, which requires timely accounting market factors and the ability to implement
educational problems of commercial policy in a single complex.
The opinion on the modernization of the manager’s administrative functions,
including the need to implement marketing support of the formation process of
establishment educational services is under review. The prospects of further research in the
context of the studied phenomenon have been highlighted.
Key words: marketing, educational services, competitiveness, market orientation,
education market subject and object, educational establishment management.
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