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ПРОЕКТ «ТЕНДЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ» ЯК ДЖЕРЕЛО 
ІНФОРМАЦІЇ ТА ПОШИРЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ НА 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
 

У статті висвітлено роль Європейської асоціації університетів у формуванні 
політики Європейського Соязу в галузі освіти та стосунки з міжурѐдовими 
організаціѐми; визначено впливовість Європейської асоціації університетів на 
освітньому просторі та механізми підтримки університетів; висвітлено один із 
основних проектів Європейської асоціації університетів щодо тенденцій ювропейської 
вищої освіти; детально схарактеризовано пріоритетні напрѐми кожного з проектів; 
зазначено актуальність проведеннѐ кожного проекту; визнано, що проект став 
основним джерелом інформації та інструментом поширеннѐ прогресивного 
практичного досвіду у сфері вищої освіти; доведено доцільність проведеннѐ проекту 
«Тенденції ювропейської вищої освіти». 

Ключові слова: тенденціѐ, вища освіта, Європейська асоціаціѐ університетів, 
вищий навчальний заклад, забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, Європейський простір 
вищої освіти, Європейська кредитно-трансферна система, структура академічних 
ступенів. 

 

Постановка проблеми. Ювропейська асоціаціѐ університетів (далі – 
ЮАУ) European University Association (EUA) представлѐю та підтримую вищі 
навчальні заклади в 46 країнах, забезпечуячи їх унікальним форумом длѐ 
співпраці та надаячи можливість слідкувати за останніми тенденціѐми в 
політиці вищої освіти та науки. EUA відіграю невід’юмну роль у формуванні 
майбутньої ювропейської вищої освіти та науки, дѐкуячи своїй винѐтковій 
обізнаності із сектором та різноманітності своїх членів-учасників. Мандат 
Асоціації щодо Болонського процесу, внесок у формуваннѐ політики 
Ювропейського Соязу (далі – ЮС) у галузі науки та стосунки з міжурѐдовими 
організаціѐми, а також ювропейські установи та міжнародні асоціації 
підтверджуять її здатність розглѐдати проблеми в галузі вищої освіти, 
науки та інновацій, ѐкі ю клячовими длѐ університетів. ЮАУ – це результат 
злиттѐ між Асоціаціюя ювропейських університетів (Association of European 
Universities) та Конфедераціюя ректорських конференцій Ювропейського 
Соязу (Confederation of European Union Rectors' Conferences), ѐке відбулосѐ 
в Саламанці (Іспаніѐ) 31 березнѐ 2001 року. 

ак центр, що спеціалізуютьсѐ на вищій освіті та науці, ЮАУ підтримую 
університети через: 

- політику просуваннѐ, надаячи можливість університетам та іншим 
вищим навчальним закладам (далі – ВНЗ) відповідати зростаячим 

http://orcid.org/0000-0002-4412-1993


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

4 

сподіваннѐм щодо їхнього внеску в майбутній розвиток ювропейського 
суспільства знань; 

- захист ціюї політики перед вищими інстанціѐми на різних рівнѐх і 
забезпеченнѐ того, що голос університетів почуять; 

- інформуваннѐ членів ЮАУ щодо політичних дебатів, ѐкі значно 
вплинуть на їхній розвиток; 

- удосконаленнѐ знань та кваліфікації через проекти, ѐкі залучаять 
окремі установи і ѐкі приносѐть їм вигоду, через розвиток політики 
підтримки; 

- укріпленнѐ управліннѐ та керівництва установ через низку дій, 
націлених на двосторонню навчаннѐ, обмін досвідом та передачу 
новітнього досвіду; 

- розвиток партнерства у вищій освіті і науці між Ювропоя і світом з 
метоя посиленнѐ позиції ювропейських університетів у світовому масштабі. 

«Тенденції» ЮАУ супроводжуять Болонський процес із моменту його 
заснуваннѐ й допомагаять у розумінні ювропейської вищої освіти, ѐка 
стрімко зміняютьсѐ. Звіти «Тенденцій» визнані ѐк основне джерело 
інформації та інструмент поширеннѐ інформації серед основних учасників 
у галузі вищої освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. Було проаналізовано матеріали проек-
тів «Тенденції Ювропейської вищої освіти» з 1999 по 2015 рік, ѐкі ю одними з 
пріоритетних напрѐмів роботи Ювропейської асоціації університетів. Матеріа-
ли звітів визнано основним джерелом інформації та інструментом поши-
реннѐ прогресивного досвіду серед основних партнерів у сфері вищої освіти. 

Мета статті – висвітлити проекти «Тенденції Ювропейської вищої 
освіти» та схарактеризувати пріоритетні напрѐми кожного з них. 

Методи дослідження. Длѐ вирішеннѐ поставлених задач було 
використано теоретичні методи, а саме проведено аналіз, систематизація 
й узагальненнѐ матеріалів щодо проектів із питань дослідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Проводѐчи дослідженнѐ та розробку 
проектів, експерти ЮАУ аналізуять актуальні проблеми, що стоѐть перед 
університетами, а також передовий досвід на користь усіх суб’юктів освітніх 
перетворень. Фокус-групи, тематичні мережі, анкети длѐ установ, а також 
відвідуваннѐ ю основними інструментами, що використовуятьсѐ 
Асоціаціюя длѐ постійного забезпеченнѐ зворотного зв’ѐзку з учасниками 
процесу змін. ЮАУ виконую дослідженнѐ з широкого кола питань, ѐкі маять 
важливе значеннѐ длѐ її членів, таких ѐк ѐкість освіти, фінансуваннѐ вищих 
навчальних закладів, погоджений розвиток академічних та наукових 
ступенів, докторських програм, підготовка молодих дослідників, 
поширеннѐ знань і досвіду управліннѐ університетами.  

Асоціаціѐ ю також основоя длѐ інформаційної роботи з політичними 
суб’юктами длѐ розвитку освітніх послуг держав-членів ЮС. Крім того, широке 
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коло знань, що акумуляятьсѐ експертами, надаять ЮАУ можливість 
відігравати клячову роль у поширенні інформації щодо поточних реформ в 
університетах Ювропи та за її межами. Зокрема, ЮАУ прагне надавати 
підтримку своїм членам у розумінні й реагуванні на важливі події все більш 
складного та конкурентного глобального середовища.  

З 1999 року Ювропейська асоціаціѐ університетів друкую звіти проекту 
«Тенденцій Ювропейської освіти» (Trends in European Higher Education). Цей 
проект супроводжую Болонський процес (далі – БП) з моменту його 
заснуваннѐ й допомагаю в розумінні напрѐмів та особливостей розвитку 
ювропейської вищої освіти, що стрімко зміняютьсѐ.  

Проект «Тенденції І» 1999 року (Trends in Learning Structures in Higher 
Education) складавсѐ з трьох основних напрѐмів: а) збір даних; 
б) порівнѐльний аналіз; в) перевірка достовірності результатів і переглѐду 
звіту й уперше висвітлив складність та різноманітність існуячих структур 
академічних ступенів та навчальних програм у системах ВО ювропейських 
країн. Згідно із Сорбонськоя деклараціюя було схвалено розподіл на 
університетський і післѐуніверситетський цикли, але не було обговорено 
тривалість цих циклів. Проте було визначено шлѐхи стимуляваннѐ бажаної 
конвергенції та прозорості в ювропейській рамці кваліфікацій:  

1) прийнѐттѐ Ювропейської кредитно-трансферної системи (далі – 
ЮКТС), що збільшило гнучкість національних / інституційних систем та 
полегшило мобільність ѐк у межах Ювропейського Соязу і Ювропейського 
простору вищої освіти (далі – ЮПВО), так і поза його межами;  

2) прийнѐттѐ спільної, але гнучкої основи відповідностей 
кваліфікацій. Негнучка уніфікована модель була визнана небажаноя та 
нездійсненоя;  

3) розширеннѐ ювропейського простору забезпеченнѐ ѐкості, оцінки 
й акредитації (сумісні системи забезпеченнѐ ѐкості, незалежна оцінка, 
скоординовані підходи до стандартів ѐкості длѐ транснаціональної освіти);  

4) наданнѐ допомоги ювропейським університетам у реалізації нових 
можливостей [1, 3]. 

За останні роки все більше країн вводѐть агенції із забезпеченнѐ 
ѐкості (державні чи незалежні, або охопляячі весь спектр вищої освіти, 
або тільки його частину). Це показую зміщеннѐ акцентів від «входів» 
(програм, навчаннѐ) в бік «виходів» (знаннѐ і компетенції, навчаннѐ). 
Незважаячи на те, що це мало важливе значеннѐ длѐ підтримки і, навіть, 
стимуляваннѐ різноманіттѐ можливостей длѐ навчаннѐ з точки зору цілей, 
профіля, змісту й методів, існувала також необхідність конвергенції в 
стандартах і процедурах забезпеченнѐ ѐкості, а також длѐ обміну 
інформаціюя та даними щодо аспектів ѐкості по всій Ювропі. Призначеннѐ 
експертів з інших ювропейських країн у комісії національних агенцій із 
забезпеченнѐ ѐкості, ѐк і рецензуваннѐ груп, ѐкі відвідуять університети, 
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було б легко реалізувати й надати інформація про ѐкість іншого типу. 
Незалежні агенції із забезпеченнѐ ѐкості мали бути більше рекомендовані 
в ювропейських мережах. 

Звіт щодо існуячих структур показав надзвичайну складність і різнома-
нітність навчальних програм і ступенів у ювропейських країнах. Сорбонська 
Деклараціѐ рекомендувала, щоб дослідженнѐ були  організовані на рівні 
студентів та випускників університетів, але не забезпечила індикація їх трива-
лості. Дискусії були сфокусовані на вже  існуячій ювропейській «моделі» з 3-
ма основними рівнѐми кваліфікації, що вимагаять 3, 5 або 8 років навчаннѐ. 
Не було виѐвлено жодного суттювого зближеннѐ вбік моделі 3–5–8. Незалеж-
но від наѐвності традиційних або нових ступенів, бакалавра здобували від 
3 до 4 років, і багато ювропейських країн, що не мали ступенѐ бакалавра, 
мали здобувати перші ступені за 4 роки; Однак існувала висока ймовірність 
подібності щодо тривалості 5 років длѐ досліджень на рівні магістра; але не 
існувало стандартного 8-річного терміну длѐ ступенів доктора. У той час, ѐк у 
Великій Британії, США і більшості країн світу – за винѐтком континентальної 
Ювропи - застосовували дворівневі системи (магістрант-аспірант), тривалість 
досліджень і структури ступенів значно розрізнѐлисѐ між цими країнами, а 
тривалість виражалась в академічних кредитах, а не в роках. Було 
виокремлено кілька важливих тенденцій, що впливали на структуру 
ступенів/кваліфікацій у Ювропі. Було відчутно сильний і зростаячий урѐдовий 
вплив щодо тривалості досліджень. Недавні реформи в Німеччині та Австрії 
запровадили нові навчальні програми бакалавр/магістр на добровільній 
основі порѐд із традиційними дипломами, в той час ѐк в Італії та Франції 
існуячі програми переоформлено в першому циклі та аспірантурі.  

Низка семінарів, присвѐчених основним цілѐм Болонської декларації на 
ювропейському рівні, були ініційовані групоя підтримки з метоя звернутисѐ 
до міністрів з проханнѐм імплементації Декларації. Було отримано фінансову 
підтримку від Ювропейської комісії, й увагу було зосереджено на таких 
аспектах, ѐк: механізми накопиченнѐ кредитів; забезпеченнѐ ѐкості та 
акредитаціѐ на ЮПВО; структури длѐ бакалаврату і ступенів; транснаціональна 
освіта в ширшому контексті «конкурентоспроможності» або привабливості 
ЮПВО. У матеріалах «Тенденції ІІ» 2001 року (Towards a European Higher 
Education Area: Survey of Change and Reforms from Bologna to Prague) було 
сформульовано декілька положень, що набули актуальності в період 
Болонської декларації до комяніке міністрів вищої освіти у Празі: посиленнѐ 
інтересу та підтримки, узгодженнѐ основних цілей процесу, прогрес щодо 
запровадженнѐ спільної структури академічних ступенів, новий ступінь 
бакалавра, ступінь магістра, ЮКТС, забезпеченнѐ ѐкості й акредитаціѐ вищого 
навчального закладу.  

Беручи до уваги всі процеси, що відбулисѐ, у майбутньому слід 
приділѐти увагу таким пріоритетам: 
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- сприѐннѐ зближення в секторі коледжі/політехнічні університети; 
- реформа/адаптаціѐ навчальних програм у вищих навчальних 

закладах, ѐкі взѐли або впроваджуять дворівневу артикулѐція; 
- зовнішні аспекти, зокрема, щодо привабливості й довіри 

ювропейської вищої освіти на глобальному рівні; 
- підтримка процесу реформ системи і навчальних планів 

реконструкції Південно-Східної Ювропи [2, 3–4]. 
Проект «Тенденції ІІІ» 2003 року (Progress towards the European 

Higher Education Area) став продовженнѐм двох попередніх, ѐкі були 
підготовлені длѐ Болонської (1999 р.) та Празької (2001 р.) конференції. 
Але, на відміну від двох перших, що в основному базувалисѐ на інформації, 
наданої міністерствами вищої освіти і конференціѐми ректорів, автори 
проекту намагалисѐ відобразити навчаннѐ й роботу тих студентів, 
роботодавців і, найголовніше, власне вищі навальні заклади, що дало 
досить повне уѐвленнѐ про сучасний етап Болонського процесу. акщо 
ЮПВО мав стати реальністя, то йому слід було еволяціонувати від 
урѐдових намірів і законодавства до необхідних інституційних структур і 
процесів, здатних забезпечити інтенсивний обмін і взаюмне 
співробітництво. Це означало, що вищі навчальні заклади значноя міроя 
мали безпосередня взѐти участь у розробці життюздатних упроваджень 
понѐть, ѐкі до цього часу були розпливчастими.  

Конкретний зміст «Тенденцій ІІІ» мав такий виглѐд:  
• термін «працевлаштуваннѐ» в контексті навчальних програм на 

рівні бакалаврату;  
• співвідношеннѐ між новими двома рівнѐми;  
• кредити робочого навантаженнѐ ѐк одиниці накопиченнѐ в цій 

програмі;  
• розробка навчального плану, ѐкий бере до уваги кваліфікаційні 

індентефікатори, ознаки рівнів, навичок і результатів навчаннѐ;  
• ідеѐ гнучкого доступу та індивідуалізовані шлѐхи навчаннѐ длѐ 

мінливого складу студентства;  
• роль вищої освіти в перспективі навчаннѐ впродовж життѐ;  
• умови, необхідні длѐ оптимізації доступу до мобільності; 
• значущі внутрішні й зовнішні процедури забезпеченнѐ ѐкості. 
У цей саме час на розсуд ювропейської академічної спільноти було 

винесено такі важливі на той час організаційні питаннѐ, ѐкі стосувалисѐ: 
1) компетентності та підтримки БП і його учасників;  
2) ролі ВНЗ і студентів у створенні ЮПВО;  
3) підвищеннѐ здатності та працевлаштуваннѐ випускників 

ювропейських ВНЗ;  
4) сприѐннѐ й стимуляваннѐ мобільності у вищій освіті; 
5) привабливість ЮПВО длѐ решти світу;  
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6) ролі ВНЗ ѐк осередків конкурентоспроможності;  
7) ЮПВО в цілому та визнаннѐ структур ступенів; 
8) спільних навчальних програм та ЮКТС зокрема; 
9) інституційного розвитку (автономіѐ, забезпеченнѐ ѐкості й 

акредитаціѐ);  
10) навчаннѐ впродовж життѐ з урахуваннѐм існуячих і нових 

викликів перед ВНЗ; розвитку різноманітності профілів [3, 3–5]. 
«Тенденції IV» 2005 року (European Universities: Implementing Bologna) 

зробили загальноювропейський аналіз того, ѐк університети реагуять на 
проблеми реалізації Болонських реформ. Демонструячи широку підтримку 
реформ, у доповіді було відображено досѐгнуте та питаннѐ, ѐкі ще слід було 
вирішити. Крім того, «Тенденції IV» також розглѐнули зв’ѐзок між вищоя 
освітоя й науковим дослідженнѐм, зокрема, щодо докторантських програм. 
На проміжному етапі остаточного терміну (2010 рік), установленого длѐ 
реалізації ЮПВО, звіт засвідчив зміщеннѐ акценту в Болонському процесі від 
введеннѐ рамкового законодавства до забезпеченнѐ успішного й стійкого 
здійсненнѐ реформи у вищих навчальних закладах. Важливим набутком 
проекту «Тенденції IV» стало висвітленнѐ ступенѐ залученнѐ й 
відповідальності ювропейських університетів у Болонських реформах. На 
порѐдок денний було поставлено важливі питаннѐ, що потребували 
негайного обговореннѐ: запровадженнѐ двоступеневої структури 
академічних ступенів на національному рівні; ставленнѐ ВНЗ до 
двоступеневої структури: ступенів бакалавра, магістра; спільних ступенів; 
реформи навчальної програми (модулі); питаннѐ доступу до вищої освіти 
(далі – ВО); визнаннѐ мобільності студентів і викладацького складу; ЮКТС; 
додаток до диплома; зв’ѐзок реформ БП з науковими дослідженнѐми й 
навчаннѐм; вплив реформ на наукові дослідженнѐ в межах ВНЗ *6, 12–22]. 

Проект «Тенденції IV» був проведений на основі широких 
досліджень на місцѐх. У той час ѐк результати досліджень, що містѐтьсѐ в 
доповіді, маять ѐкісний характер, і, отже, не забезпечуять статистичну 
достовірність, «Тенденції IV» забезпечуять остаточну реалізація 
Болонських реформ в університетах Ювропи.  

Проект «Тенденції V» 2007 року (Universities Shaping the European 
Higher Education Area) став, мабуть, найамбіційнішим проектом, проведеним 
ЮАУ. Матеріали звіту забезпечили найповніше уѐвленнѐ сучасного стану 
ювропейської вищої освіти очима вищих навчальних закладів1, що було 
підтверджено всебічним аналізом стану ювропейської вищої освіти та ролі 
ВНЗ у реформах, а саме: структурні реформи (імплементаціѐ трьох циклів); 
мобільність і визнаннѐ; участь студентів у БП; забезпеченнѐ ѐкості (внутрішнѐ 
оцінка, зростаннѐ культури ѐкості); навчаннѐ впродовж життѐ. Звіт показав 

                                                           
1
 Більше 900 європейських вищих навчальних закладів сприяли створенню звіту. ЄАУ висловила глибоку 

подяку всім, хто зробив свій внесок до спільної справи. 
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прогрес, досѐгнутий ювропейськими університетами в реалізації Болонських 
реформ, та визначив основні завданнѐ на майбутню2. Крім цього, «Тенденції 
V» розглѐдали реакція вищої освіти на навчаннѐ впродовж життѐ, звернули 
увагу на підтримку студентів, на конкретні проблеми, з ѐкими стикаятьсѐ у 
країнах, ѐкі недавно вступили в БП. У звіті зазначалосѐ, що сталасѐ 
екстраординарна зміна ювропейської вищої освіти, що ВНЗ серйозно 
займаятьсѐ реалізаціюя цих реформ. Проте в доповіді також було 
наголошено, що вплив БП у сфері культури часто був незначним, що ще 
залишилосѐ багато роботи в масштабах всього суспільства і що ЮПВО 
залишаютьсѐ в стадії розробки далеко за межами 2010 року. Важливо, що 
«Тенденції V» викликали довіру у сфері того, що пріоритетний напрѐм роботи 
ЮАУ спрѐмований на необхідність розвивати сильні інституції в Ювропі длѐ 
процвітаячого майбутнього [7, 4–5]. 

Наступним у цій серії став проект «Тенденції 2010» (A Decade of 
Change in European Higher Education). 

Звіт базувавсѐ на унікальному та довготривалому аналізі відповідей, 
що містив дві анкети длѐ ВНЗ (821 відповідь) і національних конференцій 
ректорів (27 відповідей), ѐкі порівнявалисѐ з результатами «Тенденцій» 
2005 та 2007 років. Кількісні дані були доповнені ѐкісними даними, 
зібраними за допомогоя 28 виїздів на місцѐ в 16 країн, двох дискусій у 
фокус-групах і п’ѐти інтерв’я регульованих професійних організацій. *4, 6+ 

Одніюя з цілей звіту став аналіз точки зору ВНЗ на вплив БП в 
контексті великих змін, що торкнулисѐ вищої освіти і ѐкий підтвердив, що 
діячі принципи БП щодо прийнѐттѐ рішень (добровільність, взаюмодіѐ з 
вищоя освітоя, студенти та інші учасники процесу) призвели до чітко 
визнаних переваг. Деѐкі з найбільш конкретних і швидких змін вклячили 
реформуваннѐ докторської освіти і ЮМЗа. Аналогічно, успіх реалізації на 
національному рівні часто ґрунтувавсѐ на залученні ВНЗ та студентів до 
розробки національної політики. Деѐкі зміни проходили повільніше, 
оскільки вони вклячали низку умов, ѐкі часто потребували додаткового 
фінансуваннѐ, ѐке не завжди було присутнім. Ще десѐть років тому ніхто в 
світі не передбачав таких змін в освітній галузі завдѐки розвитку 
ювропейської політики. Історично склалосѐ, що ювропейські університети 
розглѐдаять себе в ѐкості установ, заснованих на знаннѐх, ѐкі вироблѐять 
нові знаннѐ й поширяять їх через навчаннѐ та інновації. Зв’ѐзки між 
науково-дослідницькоя, викладацькоя діѐльністя та інноваціѐми стали 
вирішальним фактором успіху і тим більше важливі длѐ суспільства, 
заснованого на знаннѐх. Таким чином, умови длѐ успішної зміни в 
наступному десѐтилітті вимагали зміцненнѐ зв’ѐзків в ланцяжку знань і 
університетів у центрі ювропейської та національної політики. Цей звіт мав 

                                                           
2
 «Тенденції V» також стали звітом ЄАУ міністрам вищої освіти (саміт в Лондоні 17/18 травня 2007 року) 

для обговорення кульмінації Болонського процесу до 2010 року. 
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на увазі вищі навчальні заклади, студентів, ювропейські і національні 
директивні органи, агентства із забезпеченнѐ ѐкості та інші зацікавлені 
сторони. Цей звіт збігсѐ в часі зі створеннѐм ЮПВО і підтвердив, що 
імплементаціѐ основних принципів БП маю позитивні результати. Деѐкі з 
найбільш конкретних і швидких змін (магістерська освіта і ювропейська 
структура забезпеченнѐ ѐкості) відбулисѐ з ініціативи партнерів процесу. 

Ролі ВНЗ у Болонському процесі був присвѐчений окремий розділ, 
ѐкий висвітлявав стан ЮПВО на сучасному етапі, структуру ступенів, 
побудову гнучкої навчальної програми й механізми її запровадженнѐ на 
інституційному рівні, ювропейські структури на системному рівні, навчаннѐ 
впродовж життѐ: збільшеннѐ учасників і доступності освіти, 
інтернаціоналізація, умови длѐ належного впровадженнѐ на 
інституційному рівні *4, 14–97]. 

Вищезазначений факт було підтверджено даними, представленими 
більше ніж 800 університетами, ѐкі продемонстрували об’юднувальну роль 
ЮАУ на ювропейському рівні, що ініціявала розвиток спільної політики і на 
цій основі отримала можливість представлѐти й ефективно лобіявати 
інтереси ювропейських університетів *8, 5–6].  

Звіт проекту «Тенденції 2015» (Learning and Teaching in European 
Universities) став сьомим у серії доповідей тенденцій, опублікованих ЮАУ. 
За основну мету проекту було обрано висвітленнѐ сприйнѐттѐ університетів 
тим змінам, ѐкі відбулисѐ в ювропейській вищій освіті протѐгом останніх 
п’ѐти років, особливо щодо навчаннѐ та викладаннѐ3.  

У «Тенденціѐх 2015» перша частина була присвѐчена важливим 
питаннѐм, а саме: економічна криза та демографічні тенденції; 
глобалізаціѐ й позиціонуваннѐ ВНЗ. 

У другій частині розглѐдалисѐ: динамічність ювропейських і 
національних політичних програм; Ювропейський простір вищої освіти; 
політика Ювропейського Соязу щодо пошуку інструментів підтримки ЮПВО; 
реформи вищої освіти на національному рівні.  

Третѐ частина «Тенденцій» висвітлила: інституційні стратегії та зміни 
кількості студентів; зовнішні важелі, ѐкі впливаять на студентство та 
збільшеннѐ різноманітності студентів.  

У четвертій частині обговорявалисѐ: проблеми викладаннѐ й 
навчаннѐ;  вплив інтернаціоналізації на навчаннѐ; вплив дистанційного 
навчаннѐ; зміни в концепції викладаннѐ; кадрова політика; поліпшеннѐ 
умов навчаннѐ; підтримка прогресуваннѐ студентства.  

                                                           
3
 Звіт базувався на даних анкети, в якій взяли участь 451 ВНЗ з 46 країн (або 48 систем вищої освіти). 

Респонденти представили більше 10 мільйонів студентів, або близько чверті студентів, що навчаються у 

ВНЗ Європейського простору вищої освіти. 
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П’ѐта частина висвітлила: важливість підтримки навчаннѐ та 
викладаннѐ; організаційні структури та лядські ресурси; зростаннѐ 
маркетизації в системі вищої освіти тощо *5, 4].  

Важливо зазначити, що «Тенденції 2015» прагнули відповісти на такі 
питаннѐ: 

1. акоя міроя навчаннѐ і викладаннѐ стали інституційними 
пріоритетами?  

2. Наскільки великим був зсув у бік до навчаннѐ, оріюнтованого на 
студента  по всій Ювропі, чи відбувалосѐ це за підтримки національних та 
інституційних політик та інших заходів (наприклад, фінансуваннѐ, розвиток 
персоналу, внутрішні і зовнішні процедури забезпеченнѐ ѐкості)? 

3. акі відбулись основні зміни, що вплинули на інституційні зміни, 
особливо щодо навчаннѐ й викладаннѐ?  

4. аким чином результати цього дослідженнѐ визначаять майбутні 
пріоритети Болонського процесу [5, 10]. 

За останні 15 років по всій Ювропі в межах Болонського процесу були 
проведені великі реформи. Хоча здійсненнѐ цих реформ ще не було повністя 
завершено, найважливішим ставало питаннѐ, чи насправді підвищеннѐ ѐкості 
навчаннѐ й викладаннѐ і його значущості длѐ учнів та суспільства досѐгло 
своюї мети. Набагато більше, ніж у минулому, і в залежності від країни і 
установи, успіх Болонських реформ у підвищенні ѐкості навчаннѐ й 
викладаннѐ обговорявавсѐ на тлі демографічних змін, і було досѐгнуто 
консенсус щодо необхідності підвищеннѐ доступності та інтеграції. У той 
самий час, підвищеннѐ ѐкості все більше й більше було пов’ѐзано з 
цифровізаціюя, інтернаціоналізаціюя, потенціалом досліджень та інновацій і, 
по-різному, впливом економічної кризи. Це передбачало пильнішу увагу не 
тільки на те, ѐк було реалізовано навчаннѐ, спрѐмоване на студента й 
переглѐнуто навчальні плани, але й на роль і становище викладацького 
складу та організаційних структур у цілому, і, зокрема, у їх здатності 
стимулявати й підтримувати інновації у процесі викладаннѐ і навчаннѐ4.  

У більшості університетів на ЮПВО все ще долали наслідки економічної 
кризи, ѐка в деѐких місцѐх погіршиласѐ через негативні демографічні 
тенденції та міграція. У доповіді наводиласѐ низка зроблених в університетах 
кроків у цьому напрѐмі, а також висвітлявались інші ювропейські та 
міжнародні тенденції. Університети обрали стратегічний план, сфокусований 
на збільшеннѐ й розширеннѐ участі, підвищеннѐ працевлаштуваннѐ 
випускників. Важливим моментом «Тенденцій 2015» стала посилена увага до 
ѐкості навчаннѐ та викладаннѐ й підтримка з боку викладачів та керівництва 
ВНЗ. Реалізаціѐ результатів навчаннѐ продовжувала прогресувати з 2010 

                                                           
4
 Документи містили інформацію про становище розробки в галузі навчання та викладання у 451 ВНЗ з 

46 країн (48 систем вищої освіти), які брали участь в опитуванні з урахуванням цілого ряду зовнішніх 

факторів, які змінились за останні роки. 
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року. Результати «Тенденцій 2015» підтвердили перевагу ѐк забезпеченнѐ 
ѐкості, так і інтернаціоналізації, ѐка була визначена клячовоя позиціюя в 
«Тенденціѐх 2010». Так, 92 % ВНЗ заѐвили, що через мобільність студентів і 
персоналу та міжнародного співробітництва інтернаціоналізаціѐ сприѐла 
підвищення ѐкості навчаннѐ та викладаннѐ. Разом із забезпеченнѐм ѐкості та 
інтернаціоналізаціюя, використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій 
стало третім основним пріоритетом длѐ вищих навчальних закладів *5, 8+. 

Висновок. Виступаячи основним представником університетів, 
Асоціаціѐ поставила за мету сприѐти й охоронѐти університетські цінності та 
університетську автономія; сприѐти розвиткові зв’ѐзку між системами ювро-
пейської вищої освіти та дослідженнѐми; представлѐти вищу освіту й дос-
лідженнѐ, впливати на освітня політику на національному та ювропейському 
рівнѐх, особливо у відношеннѐх з Ювропейським Соязом; сприѐти 
співробітництву у вищій освіті та дослідженнѐх між Ювропоя та іншими 
частинами світу. Знаходѐчись у центрі поширеннѐ передового досвіду в галузі 
вищої освіти, ЮАУ підтримую університети та допомагаю їм у розробці власної 
політики, щоб ВНЗ могли відповідати зростаячому рівня суспільних знань, у 
пропаганді реформаторських стратегій длѐ прийнѐттѐ рішень на різних 
рівнѐх, у розвиткові партнерства в освітній галузі. Важливу роль у діѐльності 
ЮАУ відіграю розробка тенденцій із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Белокопытов Василий. Проект «Тенденции Европейской ассоциации 

университетов» как источник и инструмент расширениѐ практического опыта на 
европейском образовательном пространстве. 

В статье указано на роль Европейской ассоциации университетов в 
формировании политики Европейского Сояза в области образованиѐ; определено 
влиѐние Европейской ассоциации университетов на образовательном пространстве 
и механизмы поддержки университетов; освещен один из основных проектов 
Европейской ассоциации университетов относительно тенденций европейского 
высшего образованиѐ; детально охарактеризованы приоритетные направлениѐ 
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каждого из проектов; указано на актуальность проведениѐ каждого проекта; 
доказано, что проект стал основным источником информации и інструментом 
распространениѐ прогрессивного практического опыта в сфере высшего 
образованиѐ; доказана целесообразность проведениѐ проекта «Тенденции 
европейского высшего образованиѐ». 

Ключевые слова: тенденциѐ, высшее образование, Европейскаѐ ассоциациѐ 
университетов, высшее учебное заведение, обеспечение качества высшего 
образованиѐ, Европейское пространство высшего образованиѐ, Европейскаѐ 
кредитно-трансфернаѐ система, структура академических степеней  

SUMMARY 
Bilokopytov Vasyl.  The Project “Trends of European Higher Education” as the source of 

information and the tool of the practical experience enlargement in European educational area.  
The aim of the Trends I has been to provide an overview of structures throughout the 

European Union and the European Economic Area and an outline of areas of divergence and 
convergence within these learning structures. 

Trends II confirms all the main conclusions reached in the Trends I report; reinforces the 
observation concerning the move towards a two-tier system, but not necessarily corresponding 
to the definitions used for the degree structure outlined in the Bologna Declaration; confirms the 
observation concerning the move towards accreditation; shows that long study programmes at 
all levels, and rather inflexible mono-disciplinary curricula still exist in several countries and would 
need to be adjusted to meet the principles of the Bologna Declaration. 

The title “Progress towards the European Higher Education Area” was chosen for 
Trends 2003 as the report concentrated not only on changes in learning structures in Europe, 
but for the first time analyses and compares developments from the point of view of all the 
major actors in the process.  

Trends IV provided European-wide analysis of how universities were responding to the 
challenges of implementing the Bologna reforms. It was a significant publication for all those 
concerned with European higher education, whether universities and students, or 
governments, business and industry, and other stakeholders. 

Trends V showed the progress made by Europe’s universities in implementing the 
Bologna reforms, and outlined the main challenges 

Trends 2010 confirmed that the Bologna method – cooperating with higher education, 
students, and other participants led to clear advances. Some of the most concrete changes 
included the reform of Doctoral education and the European quality assurance framework. The 
success of national implementation had been often predicated on the involvement of higher 
education institutional participants and students in national policy development.  

Trends 2015 is the seventh in the series of Trends reports published by the European 
University Association. The main goal of Trends 2015 is to document the universities’ 
perceptions of the changes that have taken place in European higher education in the past 
five years particularly in relation to learning and teaching. 

Key words: tendency, higher education, European University Association, higher 
educational establishments, quality assurance of higher education, European Higher 
Education Area, European credit transfer system, structure of academic degrees. 
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УЧАСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ  
У ФОРМУВАННІ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ 

 

У статті висвітлено особливості формуваннѐ освітньої політики 
Європейськоя асоціаціюя університетів (ЕАУ). Окреслено місія ЄАУ в даному 
контексті. З’ѐсовано пріоритети Європейської асоціації університетів в в галузі 
формуваннѐ освітньої політики (побудова Європейського простору вищої освіти в 
межах Болонського процесу; наукові дослідженнѐ та інновації; інтернаціоналізаціѐ 
вищої освіти й наукових досліджень; підвищеннѐ ѐкості освіти ювропейських 
університетів; менеджмент, автономіѐ і стабільне фінансуваннѐ) та напрѐми 
освітньо-політичної діѐльності даної організації.  

Ключові слова: Європейська асоціаціѐ університетів, освітнѐ політика, 
стратегіѐ, проект, програма, ювропейські політичні процеси, наукові дослідженнѐ. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах глобальних трансформацій в 
усіх сферах життѐ суспільства освітнѐ політика національних урѐдів зазнаю 
впливу глобальних чинників. Одним із потужних агентів впливу на 
формуваннѐ освітньої політики в ювропейському регіоні виступаю 
Ювропейська асоціаціѐ університетів. Длѐ кращого розуміннѐ процесів, що 
відбуваятьсѐ у сфері вищої освіти не тільки зарубіжних країн, а й України, 
вважаюмо за доцільне висвітлити участь ЮАУ у формуванні освітньої політики. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ формуваннѐ освітньої 
політики на ювропейському просторі знаходѐть відображеннѐ в працѐх 
таких вітчизнѐних та зарубіжних науковців, ѐк: М. Авшеняк, В. Білокопитов,  
М. Бойченко Н. Лавриченко, А. Сбруюва, Дж. К. Верховен, Л. Харві, К. Тян, 
С. Теппер, П. Ніборг, А. Барблан та ін. 

Мета статті – визначити роль ЮАУ у формуванні ювропейської 
освітньої політики. 

Виклад основного матеріалу. Ювропейська асоціаціѐ університетів 
(ЮАУ) представлѐю та підтримую вищі навчальні заклади в 46 країнах, 
забезпечуячи їх унікальним форумом длѐ співпраці та надаячи 
можливість слідкувати за останніми тенденціѐми освітньої політики в 
галузі вищої освіти та науки.   

У результаті аналізу специфіки участі ЮАУ у формуванні освітньої 
політики можемо констатувати, що місіѐ ЮАУ ѐк представника думки 
університетів Ювропи полѐгаю в тому, щоб вплинути на результати дискусій 
з питань ювропейської освітньої політики, ѐка, у своя чергу, здійсняю 
вагомий вплив на діѐльність ѐк національних університетських організацій, 
так і окремих вишів-членів Асоціації. Разом із тим, ЮАУ надаю підтримку її 
членам у розумінні змін. 

http://orcid.org/0000-0001-9246-2365
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Серед пріоритетів діѐльності Асоціації виокремляять наступні: 
побудова Ювропейського простору вищої освіти в межах Болонського 
процесу; наукові дослідженнѐ та інновації; інтернаціоналізаціѐ вищої 
освіти та наукових досліджень; підвищеннѐ ѐкості освіти ювропейських 
університетів; менеджмент, автономіѐ та стабільне фінансуваннѐ. 

Відповідно до пункту 2 Статуту ЮАУ, основними завданнѐми 
діѐльності організації ю: розвиток і захист цінностей університету й 
університетської автономії; сприѐннѐ розвиткові юдиної системи 
Ювропейської вищої освіти і досліджень; наданнѐ активної підтримки і 
рекомендації длѐ членів Асоціації щодо розвитку національної вищої 
освіти та наукових досліджень; наданнѐ активної підтримки й 
рекомендації длѐ членів Асоціації щодо підвищеннѐ їх внеску в 
ювропейське співтовариство; забезпеченнѐ інформаціюя та іншими 
послугами членів Асоціації; представленнѐ інтересів вищої освіти та 
досліджень і здійсненнѐ впливу на формуваннѐ політики на національному 
та ювропейському рівні, особливо по відношення до Ювропейського Соязу; 
розвиток співпраці між членами Асоціації та створеннѐ ефективних мереж; 
розвиток партнерства у сфері вищої освіти й досліджень між Ювропоя і 
світом у цілому . 

Виходѐчи з окресленого вище, напрѐми діѐльності ЮАУ, ѐкі маять 
центральне значеннѐ длѐ ювропейського простору вищої освіти та 
університетів, охопляять: забезпеченнѐ ѐкості, мобільності, 
безперервного навчаннѐ, відстеженнѐ та працевлаштуваннѐ студентів, 
визнаннѐ професійних кваліфікацій, що належать до компетенції ЮС і 
міжнародних торгівельних угод. 

Мобільність студентів та викладачів ю не тільки одніюя з основних 
цілей Болонського процесу, але й важливим елементом 
інтернаціоналізації викладаннѐ і навчаннѐ. ЮАУ проѐвлѐю жвавий інтерес 
до ціюї проблеми і сприѐю розвиткові стратегії і передової практики на 
інституційному, національному та Ювропейському рівнѐх. 

Наголосимо, що ювропейські університети оціняять значний вплив 
студентської мобільності не тільки на особистість, але і ВНЗ загалом. Зокрема, 
структурована мобільність – мобільність, упроваджена в об’юднані або спільні 
ступеневі програми – може бути засобом длѐ кращого обліку досвіду 
мобільності у процесі навчаннѐ й розробки навчальних програм. 

Наприклад, у проекті позначеннѐ контурів університетської мобільності 
персоналу та студентів (Mapping University Mobility of Students and Staff 
(MAUNIMO)) розроблено інструмент позначеннѐ контурів мобільності 
(Mobility Mapping Tool (MTT)), інституційний інструмент самооцінки длѐ 
різних напрѐмів політики мобільності, очікувань та інституційної практики. 
Зазначений інструмент все ще перебуваю у функціональному полі діѐльності 
ЮАУ і пропонуютьсѐ в ѐкості членської послуги. 
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Продовжуячи аналіз проблемних питань формуваннѐ освітньої 
політики, наголосимо, що Асоціаціѐ закликаю університети до розробки 
своїх стратегій і практик розширеннѐ доступу та навчаннѐ протѐгом усього 
життѐ, а також брати активну участь у політичній дискусії щодо 
формуваннѐ національної та Ювропейської структури длѐ навчаннѐ 
протѐгом усього життѐ. Навчаннѐ протѐгом усього життѐ ю визнаним 
пріоритетом Ювропейської вищої освіти ѐк у контексті Ювропейського 
Соязу, так і Болонського процесу. Набуттѐ першочергового значеннѐ 
пов’ѐзано з процесами глобалізації і швидко зміняваноя економічноя й 
технологічноя трансформаціюя, демографічними змінами і в результаті – 
подовженнѐм тривалості й диверсифікаціюя кар’юрного розвитку, а також 
длѐ забезпеченнѐ соціальної справедливості і правосуддѐ ѐк найвищих 
демократичних цінностей. Навчаннѐ протѐгом усього життѐ також ю 
клячовим длѐ реалізації студенто-центрованого навчаннѐ. 

Таким чином, виходѐчи із вищезазначеного, випливаю постійно 
зростаяча відповідальність Ювропейських університетів за диверсифікація 
підходів щодо задоволеннѐ потреби студентів і учнів різних профілів.  

Починаячи з моменту свого створеннѐ у 2001 році, ЮАУ активно 
проводила своя кампанія, оріюнтуячи університети на підвищеннѐ участі в 
навчанні протѐгом усього життѐ. На проханнѐ французької президії ЮС, ЮАУ 
розроблено й упроваджено в 2008 році Хартія ювропейських університетів 
з навчаннѐ протѐгом усього життѐ. Ураховуячи різноманіттѐ визначень та 
підходів до навчаннѐ протѐгом усього життѐ в різних країнах Ювропи, 
проект «Формуваннѐ інклязивних та інтерактивних стратегій університету» 
(СИРУС) підтримую 30 ювропейських університетів у розвитку і поглибленні 
їх стратегії навчаннѐ протѐгом усього життѐ *10+. 

Прогрес інституційних стратегій і структур у питаннѐх навчаннѐ 
протѐгом усього життѐ й розширеннѐ доступу також оціняютьсѐ в доповіді 
ЮАУ про тенденції розвитку вищої освіти та ще двох нормативних 
документах *11+:  

1) Хартіѐ ювропейських університетів з навчаннѐ протѐгом усього 
життѐ (2008) (European Universities’ Charter On Lifelong Learning). Метоя ціюї 
Хартії, записаної у виглѐді зобов’ѐзань вишів у розробці та впровадженні 
стратегії безперервного навчаннѐ, ю допомога відповідних урѐдів і 
регіональних партнерів Ювропейським університетам стати необхідним 
базисом Ювропи знань *3+; 

2) Залученнѐ до навчаннѐ протѐгом усього життѐ: Формуваннѐ 
інклязивних та інтерактивних стратегій університету (2011) (Engaging in 
Lifelong Learning: Shaping Inclusive and Responsive University Strategies). 

У Хартії ювропейських університетів з безперервного навчаннѐ, 
прийнѐтої у 2008 році, відправноя точкоя ю проект під назвоя «Формуваннѐ 
Інклязивних та інтерактивних стратегій університету» (СИРУС) (SIRUS «Shaping 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

17 

Inclusive and Responsive University Strategies»), у ѐкому визначено процеси 
розробки, прийнѐттѐ й реалізації нових стратегій навчаннѐ протѐгом усього 
життѐ з точки зору вищих навчальних закладів. У документі висвітлено досвід 
29 вишів з 18 ювропейських країн щодо створеннѐ та оновленнѐ 
організаційної стратегії навчаннѐ протѐгом усього життѐ. Крім того, подано 
конкретні приклади того, ѐк виші вирішуять організаційні та інші питаннѐ, 
фактори успіху й перешкоди, з ѐкими вони стикаятьсѐ на своюму шлѐху. 

Зазначимо, що проект СИРУС пропоную можливості длѐ різних груп 
вишів длѐ розвитку й удосконаленнѐ власних стратегічних підходів до 
безперервної освіти за допомогоя інтерактивних дискусій з колегами з 
різних країн Ювропи. Завданнѐми проекту стали: підтримка вишами 
розробки, впровадженнѐ й удосконаленнѐ стратегії безперервного 
навчаннѐ; перевірка виконаннѐ десѐти зобов’ѐзань, прийнѐтих Хартіюя 
ювропейських університетів з безперервного навчаннѐ; забезпеченнѐ 
поширеннѐ передового досвіду університетами, урѐдами й зацікавленими 
сторонами; сприѐннѐ подальшому розвиткові стратегічних рекомендацій. 

Останні структурні реформи ювропейських систем вищої освіти, зміна 
характеру студентства й відносне скороченнѐ державного фінансуваннѐ 
змушуять університети постійно відстежувати прогрес своїх студентів 
протѐгом усього життювого циклу студент і працевлаштуваннѐ. 
Працевлаштуваннѐ молодих спеціалістів ю областя особливого занепокоюннѐ 
в багатьох ювропейських країнах, а також стало основоя порѐдку денного 
економічного зростаннѐ Ювропейського Соязу на період до 2020 року. 

Процедура оцінки студентських досѐгнень та їх прогресуваннѐ післѐ 
закінченнѐ навчаннѐ на робочому місці й подальше навчаннѐ набули 
особливої важливості длѐ університетів: в епоху масовізації вищої освіти це 
допомагаю їм краще зрозуміти вплив студенто-центрованих програм 
модульного навчаннѐ та їх актуальність на ринку праці, а, отже, 
поповнявати важливоя інформаціюя длѐ систематичного оновленнѐ 
курсів і допоміжних послуг. 

ЮАУ здійснила аналіз університетських систем відстеженнѐ 
прогресуваннѐ студентів та працевлаштуваннѐ випускників і задоволеності в 
контексті проекту (TRACK-IT). У проекті запропоновано рекомендації щодо 
того, ѐк університети можуть краще розвивати свої схеми стеженнѐ. Він також 
забезпечую попередженнѐ щодо занадто спрощеного використаннѐ даних 
спостереженнѐ, зокрема щодо працевлаштуваннѐ випускників *12+. 

Позитивні здобутки щодо питаннѐ відстеженнѐ та працевлаштуваннѐ 
випускників університетів відображені в документі ЮАУ «Шлѐхи 
прогресуваннѐ відстеженнѐ студентів і випускників» (2012) *13+. 

Ювропейський Сояз ввів у дія правові рамки длѐ професійних 
кваліфікацій. Професійна підготовка в багатьох випадках надаютьсѐ 
вищими навчальними закладами і ю важливоя длѐ ЮАУ. У 2007 році 
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Директива 2005/36/ЮСi про визнаннѐ професійних кваліфікацій набула 
чинності. Документ регуляю автоматичне розпізнаваннѐ базових 
кваліфікацій, необхідних длѐ практичної медицини, стоматології, загальної 
сестринської справи, акушерства, ветеринарної хірургії, фармації та 
архітектури на внутрішньому ринку ЮС. На додаток до цих «галузевих» 
професій, наѐвні сотні інших професій, що підпадаять під дія загальної 
системи Директиви, у ѐких визнаннѐ не ю автоматичним *2+. 

Нещодавно прийнѐта Директива 2013/55/ЮС ю більш тісно 
пов’ѐзаноя з Болонським процесом, ніж попереднѐ. Документ підлѐгаю 
подальшому розглѐду в 2018 році, але буде продовжувати розвиватисѐ в 
проміжному порѐдку, а впроваджувані підзаконні акти та делеговані 
підзаконні акти (нові) вступаять у силу. 

Професійна підготовка в багатьох випадках здійсняютьсѐ вищими 
навчальними закладами. У 2007 році Асоціаціѐ провела майстер-клас длѐ 
вивченнѐ можливостей узгодженнѐ Директиви з політикоя та 
інструментами Ювропейського простору вищої освіти. У результаті 
проведеннѐ майстер-класу ЮАУ було опубліковано «Довідковий документ 
за результатами майстер-класу ЮАУ за галузевим професіѐми, жовтень 
2007 року» та «Доповідь про роботу семінару» *1+. 

Післѐ проведеннѐ майстер-класу ЮАУ здійснила моніторинг 
відповідних змін в інституціѐх ЮС, а також у контроляячих, професійних, 
академічних та студентських органах шлѐхом їх періодичного оновленнѐ. 

У жовтні 2010 року ЮАУ скликала наступну нараду в Ювропарламенті, 
на ѐкій було заслухано низку доповідей: Болонський процес і Директива 
2005/36/ЮС: точки розбіжності, Говард Девіс, старший радник ЮАУ (2010); 
Оцінка Директиви про професійні кваліфікації, Ярген Tідью, Генеральний 
Директорат Ювропейської Комісії з питань внутрішнього ринку та послуг 
(2010); Доповідь на нараді в Ювропейському парламенті 14 жовтнѐ 2010 
року, Говард Девіс, старший радник ЮАУ (2010). 

Комісіѐ розробила низку поправок до Директиви: Інформаційна 
записка ЮАУ про пропоновані комісіюя поправки до Директиви 2005/36/ЮС 
про визнаннѐ професійної кваліфікації (2012); Позиційний документ ЮАУ 
про пропоновані комісіюя поправки до Директиви 2005/36/ЮС про 
визнаннѐ професійної кваліфікації (2012). Згодом законодавче спільне 
рішеннѐ Ювропейської ради та Ювропейського парламенту було доповнене 
поправками і прийнѐто в ѐкості закону Директиву 2013/55/ЮС. 

З точки зору вищої освіти, доповнена Директива ю значимоя через 
вкляченнѐ Ювропейської структури кваліфікацій длѐ навчаннѐ впродовж 
життѐ (European Qualifications Framework for Lifelong Learning – EQF) та 
Ювропейської кредитно-трансферної системи (ЮКТС), разом зі сильним 
акцентом на компетенціѐх і результатах навчаннѐ. 
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Продовженнѐм проблеми визнаннѐ професійних кваліфікацій ю 
налагодженнѐ ринкових відносин за надані освітні послуги. У цьому плані 
ЮАУ проводить моніторинг міжнародних торговельних угод, щодо ѐких 
Ювропейська комісіѐ веде переговори від імені держав-членів ЮС з третіми 
країнами-партнерами та регіонами. Поки що в таких угодах не 
передбачаютьсѐ обов’ѐзкове вкляченнѐ вищої освіти, але вони 
автоматично не виклячаять її. ак зазначено на офіційному сайті ЮАУ, 
трактуваннѐ сутності цих послуг ю питаннѐм відкритим длѐ інтерпретації. 
Вищі навчальні заклади вивчаять різні джерела фінансуваннѐ, відмінності 
між державними, приватними, неприбутковими та прибутковими 
джерелами стаять усе більш неѐсними. 

Повсядне використаннѐ мобільних телефонів, персональних 
комп’ятерів, Інтернету та соціальних мереж дозволило створити нові 
способи спілкуваннѐ та співробітництва; прогрес електронних і цифрових 
технологій змінив ѐк приватне життѐ лядей, так і професійну сферу й 
суттюво трансформував головні сектори економіки.  

Слід зазначити, що такі зміни також значно вплинули на розвиток 
вищої освіти. Протѐгом останніх десѐтиліть спостерігаютьсѐ диверсифікаціѐ 
форм електронного навчаннѐ відповідно до різних цілей: від інновацій у 
навчанні та викладанні до забезпеченнѐ доступу длѐ різних категорій 
студентів. ЮАУ здійсняю ретельний моніторинг цих подій на інституційному 
та ювропейському рівні. 

Длѐ кращого розуміннѐ сутності досліджуваного феномену вважаюмо 
за доцільне розкрити сутність понѐттѐ «Масові відкриті онлайн-курси». 
Відповідно до визначеннѐ, поданого на офіційному сайті ЮАУ, це цілі курси, 
пропоновані в Інтернеті, що ю безкоштовними длѐ користувачів. Слід 
наголосити, що вони швидко поширяятьсѐ, і ю суб’юктом длѐ швидкої 
зміни ѐк у застосуванні, так і використанні. Існуять різні припущеннѐ щодо 
того, ѐк розвиток подібних курсів може трансформувати не тільки 
викладаннѐ й навчаннѐ, але і вищу освіту в цілому. 

ЮАУ здійсняю моніторинг розвитку новацій у галузі електронного 
навчаннѐ, з особливим акцентом на масових відкритих онлайн курсах, і 
публікую свої висновки в щорічних звітах. Так, у дослідженні, ѐке було 
розпочато в листопаді 2014 року представлено та проаналізовано 
результати опитуваннѐ, проведеного ЮАУ в жовтні–грудні 2013 року. Було 
охоплено 249 респондентів з вищих навчальних закладів по всій Ювропі. 

Мета дослідженнѐ полѐгала у відображенні можливостей 
електронного навчаннѐ в Ювропейських університетах та оцінки розуміннѐ 
важливості його загального впливу на процес навчаннѐ і викладаннѐ. 

Респондентам було запропоновано дати відповідь на питаннѐ про тип 
електронного навчаннѐ, ѐкий використовуять освітні установи, їх досвід у цій 
сфері та їхні очікуваннѐ. Розглѐдалосѐ змішане і онлайн-навчаннѐ в різних 
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форматах. Ураховуячи великий інтерес до масових відкритих онлайн-курсів, 
значна частина доповіді присвѐчена цьому питання. У ході опитуваннѐ також 
задавалосѐ питаннѐ щодо підтримки структур і послуг, інтра-інституційної 
координації, забезпеченнѐ ѐкості і визнаннѐ кваліфікацій. 

Результати опитуваннѐ показали, що переважна більшість установ 
пропонуять змішане навчаннѐ та курси онлайн-навчаннѐ (91 % і 82 % 
відповідно). Менш частими у використанні ю інші форми забезпеченнѐ 
електронного навчаннѐ, зокрема спільне межвідомче співробітництво і 
ступеневі онлайн-курси. Крім того, майже половина опитаних інституцій 
висловилисѐ про те, що вони вже мали загально-організаційну стратегія 
(длѐ електронного навчаннѐ). 

Університети маять вирішальне значеннѐ длѐ майбутнього Ювропи: 
вони створяять знаннѐ, розвиваять інноваційну діѐльність, критичне 
мисленнѐ, толерантність та відкритість, забезпечуять високий рівень 
навичок та інноваційного мисленнѐ, від ѐкого залежить майбутню Ювропи, 
економічний, соціальний і культурний розвиток. Прогнозуячи розвиток на 
майбутню, університети активно реагуять на швидкі зміни в середовищі, у 
ѐкому вони працяять; вони вклячаять в себе вплив глобалізації та нових 
технологій на викладаннѐ й наукові дослідженнѐ; і підвищене 
навантаженнѐ на фінансові ресурси в момент, коли кількість студентів 
продовжую зростати, ѐк і витрати на дослідженнѐ.  

На особливу увагу заслуговую прагненнѐ ЮС інвестувати у вищу освіту 
та розвиток наукових досліджень, адже таким чином Ювропа хоче 
мобілізувати потенціал і можливості нинішнього й наступних поколінь 
молоді. Оціняячи такий значний вплив на освітня політику, ми вважаюмо, 
що подібне інвестуваннѐ ю неодмінноя умовоя длѐ виходу Ювропи з 
економічної кризи й забезпеченнѐ майбутнього процвітаннѐ 
ювропейського освітнього простору. Ювропейські освітні інституції беруть 
активну участь у розвитку дослідницьких програм, вирішенні соціальних 
проблем та маять стійкий авторитет у світі. На основі аналізу наукових 
джерел, нормативних актів, що забезпечуять упровадженнѐ ювропейської 
освітньої політики університетами, вважаюмо за доцільне підкреслити, що 
в перспективі надзвичайно важливим ю той факт, щоб голос університетів 
був почутий, індивідуально і колективно, підтримуячи, таким чином, 
розвиток сильного Ювропейського суспільства знань. 

У Робочій програмі ЮАУ на 2015/2016 головна увага зосереджена на 
зміні курсу освітньої політики, проектів та інших заходів, що плануятьсѐ до 
реалізації в найближчі два роки. Вона також ураховую зміни, ініційовані 
Ювропейськоя Комісіюя щодо фінансуваннѐ програм вищої освіти на 
період 2014–2020 рр. (Ерасмус+), ѐкі, ѐк очікуютьсѐ, призведуть до 
зменшеннѐ можливості длѐ підтримки ЮС у виглѐді грантів на здійсненнѐ 
проектів за цей період [2]. 
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Програма складена згідно з основними напрѐмами діѐльності ЮАУ, 
ѐкі охопляять: розвиток публічної політики, адвокатуваннѐ та 
комунікація; проектну, програмну роботу в п’ѐти тематичних областѐх, ѐкі 
вклячаять в себе основні завданнѐ університетів, у межах ѐких вони 
працяять (1) навчаннѐ і викладаннѐ; 2) дослідженнѐ та інновації; 
3) інтернаціоналізаціѐ; 4) управліннѐ і фінансуваннѐ; 5) інституційний 
розвиток); і зростаннѐ спектру послуг ЮАУ та розвитку її членства. 

В аналітичному звіті ЮАУ «Інтернаціоналізаціѐ у ювропейській вищій 
освіті: ювропейська політика, інституційні стратегії та підтримка ЮАУ» 
(Internationalisation in European higher education: European policies, 
institutional strategies and EUA support) представлено результати 
дослідженнѐ впровадженнѐ стратегії інтернаціоналізації ювропейськими 
університетами [8]. 

 

 
Рис. 1. Відсоток іноземних студентів від загальної кількості тих, хто 

навчаютьсѐ в установі. 
 

Близько третини респондентів указуять, що відсоток іноземних 
студентів у їхньому виші (здобувачів наукового ступенѐ доктора філософії і 
студентів бакалаврату, магістратури, а також здобувачів наукового ступенѐ 
доктора наук у певній галузі) становить вище 10 % із загального числа 
студентів, і на дві третини нижче 10 %. Крім того, результати свідчать про 
формуваннѐ певних географічних моделей великої міжнародної 
студентської популѐції, зокрема Північної й Західної, порѐд із тим, менш 
представленоя ю Східна та Південна Ювропа. 

Ювропейські університети все більшоя міроя усвідомляять своя 
глобальну взаюмозалежність і необхідність виробленнѐ комплексного 
стратегічного підходу до інтернаціоналізації, що передбачаю злиттѐ 
викладаннѐ, навчаннѐ й досліджень.  

ЮАУ підтримую ювропейські університети у стратегічній 
інтернаціоналізації через низку проектів та цільових послуг. Це такі 
проекти, ѐк MAUNIMO – плануваннѐ академічної мобільності студентів та 
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персоналу (Mapping University Mobility of Students and Staff), ALISIOS – 
стратегічна інтернаціоналізаціѐ сектору вищої освіти (Strategic 
Internationalisation of the Higher Education Sector), і FRINDOC – робота в 
межах інтернаціоналізації Докторської освіти (Framework for the 
Internationalisation of Doctoral Education.). 

Фінансова стійкість, збільшеннѐ автономії, відповідні регуляячі 
структури, ефективне управліннѐ та лідерські ѐкості ю клячовими 
елементами діѐльності університетів длѐ виконаннѐ своюї місії й 
реагуваннѐ на сучасні виклики прогресуячої глобалізації. Діѐльність ЮАУ в 
зазначених галузѐх маю на меті розвиток і пропаганду юдиної політики 
ювропейських і національних директивних органів щодо забезпеченнѐ 
умов длѐ створеннѐ потужної автономії, гарної фінансованої стійкості 
університетів у фінансовому відношенні *7+. 

Управліннѐ університетом та менеджмент значно ускладнилисѐ 
через такі фактори, ѐк глобальна конкуренціѐ, диверсифікаціѐ місії та 
діѐльності длѐ задоволеннѐ нових потреб зацікавлених сторін і, ѐк 
результат, зросла фінансова напруженість, викликана зростаннѐм витрат та 
економічним спадом. Діѐльність ЮАУ в цьому напрѐмі полѐгаю в підтримці 
університетів у їхньому прагненні до вдосконаленнѐ системи управліннѐ й 
управлінських структур длѐ того, щоб діѐти відповідно до стратегії розвитку 
та отримати ефективний і діювий результат, зокрема, виѐвлѐячи напрѐми, 
у ѐких лідери можуть підвищити своя управлінську здібність. 

ЮАУ залучаю членів установ та інших відповідних організацій, що 
діять на ювропейському рівні, до низки проектів і заходів у сфері 
управліннѐ, автономії та фінансуваннѐ. Це даю можливість ЮАУ 
консолідувати широкий набір порівнѐльних даних, аналіз ѐких полѐгаю в 
системі заходів Асоціації, спрѐмованих на підтримку розвитку державної 
політики. Завдѐки цій роботі, ЮАУ може консультувати фахівців, що 
приймаять рішеннѐ з питань, що маять відношеннѐ до Ювропейських 
університетів, і таким чином гарантувати, що інтереси цього сектора 
враховуятьсѐ при прийнѐтті рішень.  

Фінансовий форум ЮАУ (EUA’s Funding Forum) ю унікальноя і 
всеохопляячої платформоя, відкритоя длѐ всіх зацікавлених сторін у 
фінансуванні вищої освіти – університетів і студентів, державних органів, 
державних і приватних спонсорів і партнерів *6+. 

Мета форуму – забезпечити вільне висловленнѐ думок у сфері 
фінансуваннѐ до національних і ювропейських фахівців з прийнѐттѐ рішень. 
Форум проводитьсѐ раз на два роки і спрѐмований на: аналіз впливу 
економічної кризи на університети Ювропи; поглѐд у майбутню щодо 
Ювропейського фінансуваннѐ длѐ університетів та їхніх проблем; вивченнѐ 
наслідків інтеграції критерія «виконаннѐ» в моделі фінансуваннѐ; 
дослідженнѐ нових ідей, що здатні принести гроші у вищу освіту; допомогу 
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керівникам університетів у розробці належних стратегій у відповідь на 
зміну фінансуваннѐ; обговореннѐ донорських та студентських перспектив 
щодо стійкого фінансуваннѐii 

Діѐльність асоціації за підтримки розвитку громадської (публічної) 
політики вклячаю: вплив громадських та урѐдових рішень на ювропейському 
рівні; представленнѐ інтересів університетів через політику моніторингу та 
впливу на політичні процеси й ухваленнѐ рішень на ювропейському рівні.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
виходѐчи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що ЮАУ ю 
потужним джерелом формуваннѐ ювропейської освітньої політики, 
представлѐячи інтереси понад 850 вищих навчальних закладів. Асоціаціѐ 
інформую своїх членів про нові розробки та ювропейські політичні процеси, 
ѐкі впливаять на вищу освіту і наукові дослідженнѐ. Одночасно, вона 
забезпечую точку контакту, консультації та експертну державну підтримку 
ювропейських інституцій – Ювропейської Комісії, Ювропарламенту і Ради 
Ювропи, ѐкі ю активними учасниками в галузі освіти і наукових досліджень. 

Через своя роботу і контакти з установами ЮС та іншими клячовими 
особами, що приймаять рішеннѐ, а також з іншими зацікавленими 
сторонами в галузі, Асоціаціѐ прагне до того, щоб інтереси університетів 
були взѐті до уваги шлѐхом урахуваннѐ коментарів та рекомендацій від їх 
імені у зв’ѐзку з розробкоя й переглѐдом низки ювропейських стратегій, 
програм та інструментів фінансуваннѐ, а також матеріалів, представлених 
університетом на основі порівнѐльних досліджень і доповідей.  

Подальші дослідженнѐ в даному напрѐмі передбачаять висвітленнѐ 
участі ЮАУ у процесі забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Дацко Ольга. Участие Европеской ассоциации универистетов в формировании 

образовательной политики региона. 
В статье освещены особенности формированиѐ образовательной политики 

Европейской ассоциацией университетов (ЕАУ). Определена миссиѐ ЕАУ в данном 
направлении. Выѐснены приоритеты Европейской ассоциации университетов в 
области формированиѐ образовательной политики (построение Европейского 
пространства высшего образованиѐ в рамках Болонского процесса; научные 
исследованиѐ и инновации; интернационализациѐ высшего образованиѐ и научных 
исследований; повышение качества образованиѐ европейских университетов; 
менеджмент, автономиѐ и стабильное финансирование) и направлениѐ 
образовательно-политической деѐтельности данной организации. 

Ключевые слова: Европескаѐ ассоциациѐ универистетов, образовательнаѐ 
политика, стратегиѐ, проект, программа, европейские политические процессы, 
научные исследованиѐ. 

SUMMARY 
Datsko Olha. Participation of European University Association in the educational policy 

forming of the region. 
The article highlights the peculiarities of educational policy forming by the European 

University Association (EUA). The mission of the European University Association in this 
direction is outlined. The priorities of the European University Association in the field of 
educational policy formation (creation of the European Higher Education Area within the 
Bologna process; research and innovation; internationalization of higher education and 
research; improvement of the quality of European universities education; management, 
autonomy and stable financing) and the directions of educational and political activity of this 
organization are explored. The purpose of the article is to determine the role of the EAU in 
shaping the European educational policy. It should be said that the European University 
Association is a powerful source of European education policy which represents the interests 
of more than 850 higher education institutions. European University Association (EUA) fully 
upholds the principles and values enshrined in the Magna Charta Universitatum signed in 
Bologna in 1988. Its external work is conducted through the alliances with other higher 
educational organizations. It works on issues of mutual interests and considered to be well-
respected partner in European higher education. The Association informs its members about 
new developments and European political processes affecting higher education and research. 
At the same time, it provides the point of contact, consultation and expert state support of 
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the European institutions – the European Commission, the European Parliament and the 
Council of Europe, which are active participants in the field of education and research. 
Through its work and contacts with EU institutions and key decision makers as well as with 
other stakeholders in the field, the European University Association seeks to ensure that the 
interests of its universities-members are taken into account by appreciating the comments 
and recommendations on their behalf in connection with the development and review of a 
number of European strategies, programs and funding instruments, as well as materials 
provided by the University on the basis of comparative studies and reports. Further studies in 
this direction include the coverage of the European University association participation in 
higher education quality assurance process. 

Key words: European University Association, educational policy, strategy, project, 
program, European political processes, research. 
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ДОСВІД США В ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

У статті розглѐнуто досвід підготовки магістрів із педагогічної освіти у 
США. Мета статті – аналіз змісту навчаннѐ вищої школи й дослідженнѐ організації 
підготовки магістрів із педагогічної освіти у США. Виокремлено види магістерських 
програм та специфіка підготовки магістрантів, що зумовлена їх відповідноя 
практичноя підготовкоя, особливостѐми законодавчої бази США, традиційним 
демократичним характером освіти. Проаналізовано зміст та основні форми 
отриманнѐ магістерської підготовки в контексті вищої освіти США. 
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Постановка проблеми. Демократичний вектор розвитку освіти ѐк 
пріоритетний напрѐм державної освітньої політики України потребую від 
освітѐн усвідомленнѐ таких реалій, ѐк диференційованість та відкритість 
процесів, на основі ѐких маю діѐти система в цілому та її інститути. 
Подальше ѐкісне оновленнѐ суспільних відносин і суспільства в цілому, їх 
демократизаціѐ неможлива без реформуваннѐ системи освіти. 

Вивченнѐ, аналіз та творча адаптаціѐ досвіду США – країни, ѐка маю 
вагомі здобутки в модернізації педагогічної освіти, потужну наукову базу, 
високотехнологічні умови, міжнародний авторитет, безперечно, ю 
джерелом нових ідей щодо вдосконаленнѐ вітчизнѐної системи підготовки 
магістрів з педагогічної освіти. Зауважимо, що навчаннѐ майбутніх 
викладачів вищої школи в умовах магістратури у Сполучених Штатах 
Америки потребую окремого наукового дослідженнѐ. 
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Аналіз актуальних досліджень. Історія становленнѐ та розвитку 
вищої освіти США, її структуру, організаційні й педагогічні засади, 
особливості діѐльності вивчали Н. Бідяк, О. Джуринський, О. Карпенко, 
Л. Кнодель, О. Коваленко, Т. Кошманова, В. Лунѐчек, Ф. Махер, Н. Ничкало, 
О. Романовська, К. Самохіна, М. Троу й ін. Проблеми професійної 
підготовки фахівців за рубежем знайшли відображеннѐ в дослідженнѐх 
вітчизнѐних компаративістів Т. Десѐтова, К. Корсака, Н. Пацевко, 
Л. Пуховської, А. Сбруювої, О. Огіюнко, Н. Собчак, Б. Шуневича та ін. На 
основі їхніх праць американську вищу школу можна характеризувати ѐк 
децентралізовану, багатофункціональну, диверсифіковану і професійно 
спрѐмовану. Окремі аспекти підготовки майбутніх фахівців у зарубіжній 
вищій школі розкриті в працѐх Т. Георгіювої, С. Корсака, І. Марцинківського, 
А. Парінова, Л. Пуховської, С. Романової та інших науковців.  

Мета статті – аналіз змісту навчаннѐ та організації підготовки 
магістрів із педагогічної освіти у закладах вищої освіти США. 

Методи дослідження: системно-структурний та функціональній 
аналіз, теоретичний аналіз вітчизнѐних і зарубіжних наукових джерел. 

Виклад основного матеріалу. Вища освіта Сполучених Штатів 
Америки бере свій початок з 1636 року, коли було засновано Гарвардський 
коледж вільних мистецтв. Трохи пізніше хронологічно були започатковані 
коледжі Вільѐмса і Мері, Йюльський, Дартмутський, Принстонський та 
Колумбійський. За формоя власності названі заклади вищої освіти були 
приватними, створені коштом місцевих підприюмців та з ініціативи 
представників місцевих самоврѐдних органів.  

Упродовж ХVIІ–XIX ст. відбулисѐ істотні зміни в системі освіти, однак 
рівень вищої освіти США до початку Другої світової війни був досить 
низьким. Хоч у країні налічувалосѐ 1756 університетів, у ѐких навчалосѐ 1,5 
млн. студентів, не всі ці заклади відповідали стандартам вищої школи.  

Станом на 1940 рік у штаті Нья-Йорк налічувалосѐ тільки чотири 
державні коледжі зі 150 наѐвних. Перший державний університет було 
створено лише в 1948 р. у зв’ѐзку з прийнѐттѐм серії законодавчих актів із 
питань освіти. 

Таким чином, вища освіта в США формуваласѐ за регіональноя 
ознакоя, а не за національноя. Місцеві органи влади самостійно 
вирішували питаннѐ організації вищих освітніх навчальних закладів та 
розроблѐли свої системи управліннѐ ними. Окрім того, Департамент освіти 
США ѐк окреме федеральне міністерство було сформовано тільки в 1979 р., 
до того часу проблеми розробки загальної політики у сфері вищої освіти та 
контроля за діѐльністя навчальних закладів були у віданні Департаменту 
охорони здоров’ѐ, освіти та соціального забезпеченнѐ[4]. 

Зазначимо, що такі історичні особливості становленнѐ й розвитку 
вищої освіти в США стали причиноя того, що в цій країні відсутні юдині 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

27 

вимоги до абітуріюнтів. Велике значеннѐ в цьому питанні маять тип ВНЗ, а 
також його престижність. Дворічні коледжі, длѐ прикладу, не вимагаять 
вступних екзаменів, тоді ѐк вступ до чотирирічних коледжів та 
університетів, особливо престижних (наприклад, до університетів у 
Гарварді, Йелі, Принстоні, Стенфорді, Чікаго та деѐких інших) передбачаю 
обов’ѐзковий конкурсний відбір абітуріюнтів. 

Варто відзначити, що за формоя власності система вищої освіти в 
США поділена на два сектори: приватний та державний. Більшість 
престижних вищих навчальних закладів – приватні, що теж зумовлено 
історичними причинами, проте вони охопляять лише 23 % від загальної 
кількості студентів. Вищими ю всі види навчальних закладів, ѐкі надаять 
освітні послуги на базі середньої освіти: одно-, дво- та трирічні технічні 
інститути, коледжі гуманітарних наук з терміном навчаннѐ два роки, 
незалежні від університетів професійні школи, коледжі длѐ підготовки 
вчителів, школи мистецтв, семінарії тощо; університети, політехнічні та 
технологічні інститути. За рівнем освіти, незважаячи на вся 
різноманітність, їх об’юднуять зазвичай у такі групи: 1) дворічні коледжі; 
2) коледжі гуманітарних та природничих наук, професійні школи; 
3) аспірантські та вищі професійні школи коледжів та університетів. 

У змісті вищої освіти переважної більшості університетів США можна 
виокремити такі основні напрѐми:  

1) біологічні науки (біотехніка, екологіѐ, агрокультура, біохіміѐ, 
біологіѐ, фармакологіѐ, медицина, мікробіологіѐ тощо);  

2) фізичні науки (радіологіѐ, геологіѐ, електроніка, фізика, хіміѐ, кера-
міка, кібернетика, комп’ятерна грамотність, математика, статистика тощо);  

3) гуманітарні науки (філософіѐ, історіѐ, історіѐ мистецтва, класична 
філологіѐ, мовознавство, психолінгвістика тощо);  

4) суспільні науки (антропологіѐ, економіка, кримінологіѐ, педагогіка, 
політологіѐ, психологіѐ, право, географіѐ тощо) *3+.  

Основна мета вищої освіти в США – це підготовка спеціаліста, ѐкий 
маю навички системного мисленнѐ, здатного робити обґрунтовані логічні 
оціночні судженнѐ, творчо підходити до розв’ѐзаннѐ поставлених задач. 
Саме з ціюї причини традиційним длѐ американської вищої школи ю більша 
увага не до обсѐгу знань, а до фундаментальності навчаннѐ. Таким чином, 
спеціаліст повинен володіти, передусім, знаннѐми про концепції розвитку 
окремих галузей науки і техніки. Важливим ю також набуттѐ  навичок 
подальшої самоосвіти [7]. 

У США ю декілька шлѐхів длѐ отриманнѐ магістерського ступенѐ. 
Залежно від програми він може вимагати або не вимагати захисту 
магістерської дисертації. Структура та тривалість програми навчаннѐ, що 
дозволѐю отримати ступінь магістра, можуть відрізнѐтисѐ не тільки в різних 
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штатах, але й університетах. Характерноя ознакоя магістерських програм ю 
їх профільна спеціалізаціѐ *12+. 

Ступінь магістра призначений длѐ забезпеченнѐ додаткової освіти 
або навчаннѐ в спеціалізованому відділенні післѐ завершеннѐ студентом 
навчаннѐ на бакалавраті. Здобуттѐ ступенѐ магістра можливе за двома 
основними типами програм: академічним та професійним. 

Розглѐнемо академічний рівень. 
Ступінь магістра мистецтв (МА) і магістра наук (МSс) зазвичай 

присуджуятьсѐ з традиційних природничих наук і гуманітарних дисциплін. 
Ступінь магістра наук (МSс) також присуджуютьсѐ в таких технічних галузѐх, 
ѐк інженерна справа і сільське господарство. Дані програми, ѐк правило, 
вимагаять 30–60 кредитних годин і можуть бути завершені за один або 
два академічні роки очного навчаннѐ. Вони можуть привести 
безпосередньо до докторського ступенѐ. 

Розглѐнемо професійний рівень. 
Програми цього ступенѐ розроблені, щоб забезпечити перехід студента 

від першого ступенѐ (бакалавра) до підвищеннѐ його професійного рівнѐ та 
розуміннѐ особливостей професії. Ступінь професійного магістра – це 
найчастіше заклячна частина магістратури, бо вона не веде до докторських 
програм. Професійний рівень часто позначаять спеціальними описовими 
назвами, такі ѐк магістр ділового адмініструваннѐ (MBA), магістр соціальної 
роботи (MSW), магістр освіти (MEd). Інші програми професійного магістра 
вклячаять журналістику, міжнародні відносини, архітектуру й міське 
плануваннѐ. Магістри професійного ступенѐ оріюнтовані більшоя міроя на 
безпосередню застосуваннѐ знань, ніж виконаннѐ оригінальних досліджень. 
Вони більш структуровані, ніж академічні програми. Навчаннѐ за ціюя 
програмоя  триваю від одного до трьох років, у залежності від установи та 
галузі дослідженнѐ [14]. 

Аналіз англомовних джерел дозволѐю стверджувати, що дослідники 
виокремляять такі види магістерських програм у США: 

 магістр специфічної сфери діѐльності – навчаннѐ можливе одразу 
післѐ отриманнѐ освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавра; 

 магістр адмініструваннѐ –  спеціаліст роботи в сфері бізнесу та 
управліннѐ; 

 виконавчий магістр – реалізуютьсѐ в сфері адмініструваннѐ. 
Зазначимо, що специфіка підготовки магістрантів зумовлена 

особливостѐми законодавчої бази США та їх відповідноя практичноя 
підготовкоя, а саме: 

 формами організації науки в дослідницьких і проектних закладах 
США; 
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 принципами фінансуваннѐ наукової діѐльності, насамперед 
дослідницьких університетів ѐк основної форми організації 
фундаментальної науки в США; 

 комерційноя діѐльністя університетів ѐк можливого джерела 
фінансуваннѐ досліджень і впровадженнѐ результатів наукової діѐльності *11+. 

ак відомо, магістратура ю одніюя з основних форм підготовки та 
перепідготовки викладачів вищої школи порѐд із докторськоя та системоя 
післѐдипломної освіти. Магістерські програми навчаннѐ викладачів вищої 
школи в США вклячаять вагому теоретичну складову, втім абсолятно ю 
очевидноя, ѐк зазначаю вітчизнѐна дослідницѐ а. М. Бельмаз, їх практична 
оріюнтаціѐ. Їх аналіз даю підстави виділити найтиповіші риси: 

 програми складаятьсѐ з обов’ѐзкових та факультативних дисциплін; 

 основна тематика, ѐку охопляять навчальні програми, стосуютьсѐ 
ролі викладача вищої школи, основ освітнього процесу, оціняваннѐ знань, 
умінь та навичок студентів, техніки, форм і методів викладаннѐ у вищій 
школі, філософії викладаннѐ; 

 майже всі програми містѐть курси, ѐкі присвѐчені проблемі 
запобіганнѐ плагіату в науковій діѐльності; 

 одним із головних методів оціняваннѐ роботи магістрантів ю 
портфоліо;  

 велика увага приділѐютьсѐ рефлексії або самоаналізу; 

 у процесі навчаннѐ використовуютьсѐ низка підходів та методів 
навчаннѐ, з ѐких головними ю особистісно-оріюнтоване навчаннѐ, 
інтерактивні технології, метод проектів, проблемний метод; 

 обов’ѐзковим ю захист магістрантом науково-дослідної роботи.  
Цікавим ю приклад навчаннѐ магістрантів у Педагогічній школі 

Мічиганського університету. Програма навчаннѐ магістрантів із вищої та 
післѐдипломної освіти структурована так, щоб, з одного боку, подати 
студентам загальне розуміннѐ про вищу освіту, ѐк місце їх діѐльності, а з 
іншого – забезпечити можливість длѐ кожного реалізувати себе в тих 
сферах, у ѐких найбільш зацікавлений. Характерноя рисоя програми ю 
взаюмодіѐ студентів із різноя підготовкоя та цілѐми щодо майбутньої 
кар’юри. Студенти також маять можливість працявати разом із 
докторантами, обравши той чи інший факультативний курс. Такий підхід 
надаю студентам можливість оцінявати й вирішувати різноманітні питаннѐ, 
що стосуятьсѐ вищої освіти. Варто зазначити, що магістерська програма 
готую фахівців до широкого спектру посад у сфері вищої освіти, вклячаячи 
адміністраторів і викладачів коледжів та університетів, посадовців 
національних і штатних агенцій, професійних асоціацій, консорціумів, 
регіональних координаційних рад, акредитаційних відомств *11+. 

Зауважимо, що лише 15–20 % студентів продовжуять свою навчаннѐ в 
магістратурі. Длѐ того, щоб навчатисѐ за магістерськоя програмоя, студент 
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повинен скласти тест, розрахований на вступників так званої graduate school 
(аспірантури). Залежно від результатів, а також середнього балу оцінок, 
отриманих у процесів навчаннѐ на отриманнѐ освітньо-кваліфікаційного рівнѐ 
бакалавра, приймальна комісіѐ не тільки ухваляю рішеннѐ про зарахуваннѐ, 
але також може призначити стипендія або відмовити в ній. У більшості 
випадків ці стипендії оплачуять коштом наукових грантів тих професорів, ѐкі 
залучаять студентів до виконаннѐ конкретних наукових проектів. Рідше 
стипендії виплачуятьсѐ з доходів університетів і факультетів. У цьому випадку 
студент, ѐк правило, повинен виконувати ще ѐкусь додаткову роботу: 
проводити лабораторні занѐттѐ зі студентами перших курсів, перевірѐти 
домашні завданнѐ, працявати певну кількість годин на тиждень у бібліотеці 
або в комп’ятерному класі тощо *8+. 

Зазначимо, що у змісті педагогічної освіти США наѐвні дві протилежні 
тенденції: синтезоване викладаннѐ педагогіки й роздільне вивченнѐ її 
окремих дисциплін (філософії вихованнѐ, історії педагогіки, педагогічної 
психології, педагогічної соціології). Вища педагогічна освіта США наприкінці 
XX століттѐ набула більшої спрѐмованості на розвиток, передусім, 
професійних ѐкостей майбутніх фахівців – учителів, ѐка тісно пов’ѐзана з 
реалізаціюя принципів диференціації та індивідуалізації навчаннѐ.  

У вітчизнѐній та зарубіжній педагогічній літературі, на сайтах 
американських освітніх установ, що пропонуять навчальні курси он-лайн, 
понѐття «гуманітарні науки» відповідаять терміни «вільні мистецтва» чи 
«загальноосвітні предмети» (Liberal Arts) і «гуманітарні науки» (Humanities), 
ѐкі часто об’юднуятьсѐ в один термін або ототожняятьсѐ. Загальноосвітні 
предмети вклячаять педагогіку, англійську мову, право, історія, історія 
мистецтв, сучасні мови, політологія, психологія та соціологія. Гуманітарні 
науки ю частиноя загальноосвітніх предметів, але з наголосом на педагогіку, 
мову, літературу, мистецтво, музику, філософія і релігія *5+.  

Підготовка педагогів належить до гуманітарних наук.  Водночас 
відповідно до Класифікатора освітніх програм – 2010 (Classification of 
Instructional Programs – 2010), розробленого Національним центром 
освітньої статистики департаменту освіти США, спеціальність 13.0406 
«Вища освіта» (13.0406 Higher Education/Higher Education Administration) 
входить до напрѐму підготовки 13.04 «Управліннѐ освітоя та 
інспектуваннѐ» (13.04 Educational Administration and Supervision), що ю 
складовоя галузі знань 13 «Освіта» (13 EDUCATION) *10+. 

На сучасному етапі магістерську підготовку педагогів у США надаять 
приблизно 500 закладів вищої освіти, до числа ѐких зараховано 
дослідницькі університети, ѐкі готуять студентів за магістерськими та 
докторськими програмами, і коледжі, ѐкі надаять студентам дипломи 
бакалавра та магістра. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

31 

Попри те, що вища освіта США ю досить дорогоя, порівнѐно з іншими 
високорозвиненими країнами, університети США маять широкі 
можливості длѐ залученнѐ до навчаннѐ  талановитих студентів. Мотиваціѐ 
їх навчально-дослідницької діѐльності стаю реальноя завдѐки механізмам 
фінансової підтримки студентів, особливо на магістерському й 
докторському рівні. Сучасний ритм життѐ вимагаю від студентів поюднаннѐ 
навчаннѐ з особистим життѐм, роботоя і часто навіть зміноя місцѐ 
проживаннѐ. Такі реалії ставлѐть перед вищоя школоя вимоги щодо 
розробки й запровадженнѐ більш гнучких форм і механізмів наданнѐ 
освітніх послуг. У США такими механізмами ю: система накопиченнѐ 
кредитних годин за навчальні дисципліни, ѐка сприѐю мобільності 
студентів; можливість працевлаштуваннѐ на неповний робочий день; 
наѐвність пропозицій від банків у виглѐді позик та грантів; система 
доступних, менш селективних ВНЗ тощо *2]. 

Американські дослідники наголошуять на тому, що магістранти 
повинні бути підготовлені длѐ викладаннѐ у вищих навчальних закладах. 
Американська асоціаціѐ університетських професорів (American Association 
of University Professors) визнаю, що магістранти маять отримати відповідну 
підготовку і контроль у навчанні. Вивченнѐ педагогічних предметів ю 
важливоя частиноя навчаннѐ магістранта педагогічної освіти. акщо 
магістрант не відповідально виконую своя роботу, це може вплинути на 
функціонуванѐ факультету, на ѐкому він навчаютьсѐ, за рахунок збільшеннѐ 
студентських скарг і потенційно негативно вплинути на подальшу 
зайнѐтість випускників *13, 9]. 

Педагогічна освіта в університетах США оріюнтуютьсѐ, перш за все, на 
підготовку вчителів, ѐкі ю експертами з педагогічних дисциплін, маять 
поліфункціональні вміннѐ й готові їх застосовувати в навчальних закладах 
різного типу. Тому вища педагогічна освіта США вирізнѐютьсѐ практичністя 
підготовки спеціалістів. З одного боку, вона передбачаю засвоюннѐ 
студентами найновіших надбань теорії і практики педагогіки, з іншого – 
готую їх до управліннѐ і передбаченнѐ можливих шлѐхів розвитку 
педагогічного процесу. Тому стратегічними напрѐмами вищої педагогічної 
освіти США ю посиленнѐ практичної складової освіти в умовах навчального 
закладу, підвищеннѐ ролі наставників (тьяторів) та в цілому навчальних 
закладів у кінцевому результаті підготовки спеціаліста – педагога *9+. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, виѐвлений у ході дослідженнѐ позитивний досвід підготовки 
магістрів педагогічної освіти в США співвідноситьсѐ зі специфікоя завдань 
модернізації вітчизнѐної освіти, маю високий інноваційний потенціал, ѐкий 
може бути спрѐмований на підвищеннѐ ѐкості післѐдипломної педагогічної 
освіти в Україні. 
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Проаналізувавши зміст навчаннѐ вищої школи США, можемо 
стверджувати, що він ю цінним надбаннѐм длѐ вивченнѐ, порівнѐннѐ та 
творчого втіленнѐ у сфері вищої освіти України.  

Дослідженнѐ організації підготовки магістрів з педагогічної освіти в 
США даю змогу оптимізувати вирішеннѐ аналогічних проблем, що постаять 
перед вітчизнѐноя педагогічноя освітоя в період її трансформуваннѐ та 
інтеграції в ювропейський та світовий освітній простори, що в подальшому 
дозволить спрогнозувати можливі шлѐхи реформуваннѐ системи 
підготовки викладачів вищої школи. 
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РЕЗЮМЕ 
Довгополова Анна, Степанец Николай. Опыт США в подготовке магистров по 

педагогическому образования. 
В статье рассмотрен опыт подготовки магистров педагогического 

образованиѐ в США. Цель статьи – анализ содержаниѐ обучениѐ высшей школы и 
исследование организации подготовки магистров педагогического образованиѐ в США. 
Определены виды магистерских программ и специфика подготовки магистрантов, 
котораѐ обусловлена их соответствуящей практической подготовкой, 
особенностѐми законодательной базы США, традиционным демократичным 
характером образованиѐ, проанализированы содержание и основные формы получениѐ 
магистерской подготовки в контексты высшего образованиѐ США. 

Ключевые слова: высшее образование, содержание образованиѐ, бакалаврат, 
магистратура, подготовка специалиста, магистр наук, магистр искусств, 
образование США. 

SUMMARY 
Dovhopolova Hanna, Stepanets Mykola. The USA experience in training masters of 

pedagogical education. 
Historical peculiarities of development of higher education in the United States became 

the reason that there are no unique requirements for applicants in this country. It depends on the 
type of institution and its prestige. The higher education system in the United States includes two 
sectors: private and public. The content of higher education in the most universities in the USA 
includes the following: 1) Biological Sciences (Agriculture, Biochemistry, Biology, Biotechnology, 
Ecology, Pharmacology, Medicine, Microbiology, etc.); 2) Physical Science (Geology, Electronics, 
Physics, Chemistry, Ceramics, Cybernetics, Computer Knowledge, Mathematics, Radiology, 
Statistics, etc.); 3) Humanities (Philosophy, History, Art History, Classical Philology, Linguistics, 
Psycholinguistics, etc.); 4) Social Sciences (Anthropology, Geography, Economics, Criminology, 
Pedagogy, Political Science, Psychology, Law, etc.).  

The master’s degree is possible in two basic types of programs: academic and 
professional. The degrees of Master of Arts (MA) and Master of Science (MSc) are typically 
awarded in the traditional natural Sciences and the Humanities. The degree of Master of 
Science (MSc) is also awarded in technical fields such as engineering and agriculture.  

In order to study for a master’s program, the student must take a test designed for 
entering the so-called graduate school. Depending on the results and average score of the 
marks obtained, the Selection Committee can designate the scholarship or reject it. 

There are two opposite tendencies in the content of USA pedagogical education: 
synthesized teaching pedagogy and the separate study of individual disciplines (Philosophy of 
Education, History of Pedagogy, Pedagogical Psychology, Pedagogical Sociology). Teachers 
training belongs to the Humanities. According to the Classifier of educational programmes – 
2010 developed by the National center for education statistics, U.S. Department of 
education, specialty 13.0406 Higher education is the direction of preparation 13.04 
“Education Management and Inspection”. Teacher education in the United States focuses 
primarily on the preparation of teachers-experts who know how to apply their knowledge 
and multifunctional skills in schools of different types. Therefore the main objective of 
vocational teacher education is the practical pedagogical training.  

Key words: higher education, content of education, preparing of bachelor, preparing 
of master, preparing of specialist, Master of Science, Master of Arts, education of the USA. 
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ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 

СФЕРИ ПОСЛУГ АВСТРІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ 
 

У статті досліджена проблема формуваннѐ законодавчо-нормативного 
забезпеченнѐ соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери 
послуг у Німеччині та Австрії. Проаналізовано федеративні і земельні закони про 
професійну освіту Австрії та Німеччини. Розглѐнуто клячові аспекти взаюмодії 
міністерств та освітніх об’юднань длѐ налагодженнѐ співпраці на міністерському, 
регіональному, локальному та міжнародному рівнѐх. На підставі аналізу 
законодавчо-правових документів зроблено висновок, що всі соціальні партнери 
приймаять спільно рішеннѐ й несуть спільну відповідальність за професійну 
підготовку майбутніх фахівців, загалом і сфери послуг зокрема. 

Ключові слова: соціальне партнерство, соціальні партнери, соціальний діалог, 
сфера послуг, законодавчо-нормативне забезпеченнѐ, професійна освіта, фахова 
підготовка, дуальна система навчаннѐ, ринок праці, теоретична і практична 
професійна підготовка,  майбутні фахівці. 

 

Постановка проблеми. Нині система соціального партнерства у 
професійній освіті України інтенсивно розвиваютьсѐ та перебуваю у стані 
докорінного й широкомасштабного реформуваннѐ, тому вивченнѐ, 
узагальненнѐ та аналіз кращих зразків ювропейського досвіду щодо 
соціального партнерства в професійній підготовці фахівців, зокрема у сфері 
послуг, набуваять особливого значеннѐ. Модернізаціѐ професійно-
технічної освіти – один із пріоритетних напрѐмів роботи длѐ Міністерства 
освіти і науки України у 2016 році. Так, у пропозиціѐх до нового проекту 
закону «Про професійну освіту» було закладено ідея фінансуваннѐ 
професійно-технічної освіти з декількох джерел:  

–  перше джерело – державна субвенціѐ на здобуттѐ загальної 
середньої освіти в межах професійно-технічної освіти;  

– друге – це два види замовленнѐ на підготовку робітничих кадрів: 
державне, що пов’ѐзане з гостродефіцитними професіѐми національного 
значеннѐ, та регіональне, ѐке здійсняю область і міста обласного значеннѐ 
длѐ місцевого ринку праці; 

– третю – залученнѐ коштів бізнесу. Це джерело буде пов’ѐзане з 
модернізаціюя бази професійних навчальних закладів та визначеними 
пріоритетними спеціальностѐми [4]. 

Отже, в умовах ринкової економіки, інформаційно-технологічного 
розвитку функції професійної підготовки значно розширяятьсѐ, відбуваютьсѐ 
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її трансформаціѐ в професійну освіту, що відповідаю світовим тенденціѐм 
неперервної професійної освіти – освіти впродовж життѐ. Перспективи 
розвитку ціюї галузі визначаятьсѐ пріоритетними напрѐмами соціально-
економічного поступу України, утвердженнѐм національної системи освіти ѐк 
головного чинника економічного й духовного розвитку українського народу, 
необхідністя адаптації до демократичних і ринкових перетворень у 
суспільстві, що зумовлено входженнѐм у ювропейський і світовий освітній та 
інформаційний простір [4]. 

Міжнародний досвід становленнѐ і впровадженнѐ соціального 
партнерства в професійної підготовці фахівців свідчить, що наукове 
обґрунтуваннѐ з урахуваннѐм сучасних і перспективних суспільних потреб, 
їх упровадженнѐ, а також науково-методичний супровід цього процесу 
потребую здійсненнѐ комплексних філософських, соціологічних, 
економічних, психолого-педагогічних досліджень, у тому числі й 
порівнѐльно-педагогічного спрѐмуваннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень виокремили положеннѐ методології 
порівнѐльної педагогіки (Н. Абашкіна, Н. Авшеняк, А. Сбруюва, Л. Пуховська); 
концептуальні положеннѐ щодо соціального партнерства в професійно-
освітній сфері (В. Лозовецька, М. Пальчук, О. Олейнікова, А. Муравйова, 
О. Огіюнко); понѐттюво-термінологічний апарат проблеми розглѐдаютьсѐ в 
роботах (Н. Ничкало, В. Радкевич). Так, понѐтійно-термінологічний апарат 
проблеми розглѐдаютьсѐ в роботах І. Н. Модель та Б. С. Модель, де 
партнерство розуміютьсѐ ѐк баланс інтересів, що досѐгаютьсѐ завдѐки 
соціальній взаюмодії на основі компромісу та консенсусу. Соціальне 
партнерство ѐк сучасний механізм організації нового зовнішнього 
середовища освітньої установи розкриваютьсѐ в роботах В. І. Мітрохіна, 
В. А. Міхююва та ін. У науковій праці «Професійна освіта в Німеччині» наукові 
співробітники Федерального інституту професійної освіти У. Гіпах-Шнайдер, 
М. Краузе та К. Воль обґрунтовуять чотири рівні соціального партнерства: 
національний, регіональний, секторальний та рівень підприюмства. Провідні 
фахівці Інституту освітніх досліджень і економіки в Австрії (Institut für 
Bildungsforschung der Wirtschaft) С. Аршан і  Т. Маюр зазначаять, що участь 
соціальних партнерів у професійній освіті виконую важливі завданнѐ: 
забезпечую акредитація навчальних закладів і програм, сприѐю системності, 
цілісності, неперервної освіти, проводить моніторинг ѐкості, налагоджую 
співпраця з центрами зайнѐтості длѐ інформуваннѐ батьків та учнів 
професійних закладів про тенденції розвитку професій на ринку праці. 

Мета статті – вивчити та проаналізувати зарубіжний і вітчизнѐний 
педагогічний досвід щодо налагодженнѐ ефективної системи соціального 
партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг, виокремити 
проблему соціального партнерства в законодавчо-нормативних 
документах щодо професійної освіти Австрії та Німеччини.  
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З оглѐду на зазначену актуальність дослідженнѐ та сформульовану 
мету основними завданнѐми ціюї роботи вважаюмо: 

– дослідити проблему законодавчо-нормативного забезпеченнѐ 
соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг 
Німеччини та Австрії; 

– з’ѐсувати стратегія розвитку соціального партнерства у професійні 
освіті на міністерському, регіональному, локальному та міжнародному 
рівнѐх Німеччини та Австрії; 

– визначити сутність досліджуваного ѐвища; 
– сформулявати напрѐми длѐ подальшої наукової розвідки щодо 

становленнѐ соціального партнерства в світовому освітньому просторі. 
Методи дослідження в науковій статті застосовуятьсѐ переважно 

теоретичні: вивченнѐ джерел, аналіз і синтез матеріалів теоретичних 
досліджень, директивних і нормативних актів урѐду Німеччини та Австрії, 
доповідей державних установ і професійних організацій.   

Виклад основного матеріалу. Сутність соціального партнерства 
визначаю перша у вітчизнѐній літературі довідниково-аналітична працѐ – 
«Енциклопедіѐ освіти» (2008 р.) за редакціюя президента НАПН України В. 
Г. Кременѐ. У ній висвітлено проблеми теорії, історії та практики 
української освіти, походженнѐ понѐтійно-термінологічних основ 
педагогічної і психологічної наук; сучасні освітні парадигми та концепції; 
системи навчаннѐ й вихованнѐ в різних типах навчальних закладів, 
розвиток зарубіжних освітніх систем.  

«Соціальне партнерство», за «Енциклопедіюя освіти», – це система:  
1) колективно-договірного регуляваннѐ соціально-трудових відносин 

між соціальними суб’юктами шлѐхом розробленнѐ й реалізації спільних 
соціально-трудових договорів, програм чи угод на визначені терміни; 

2) соціально-трудових відносин, що забезпечуять оптимальний 
баланс та реалізація основних інтересів різних соціальних груп; 

3) інститутів і механізмів погодженнѐ інтересів учасників 
виробничого процесу: працівників та роботодавців *3+. 

Проте, ѐк показало дослідженнѐ, досі не здійснявалисѐ порівнѐльно-
педагогічні дослідженнѐ з проблеми професійної освіти в контексті 
законодавчо-правових аспектах соціального партнерства у професійній 
підготовці фахівців сфери послуг у Німеччині та Австрії. 

Ступінь розвитку сфери послуг стала домінувальноя ознакоя 
розвиненості суспільства. У даний час країна не може бути зарахована до 
розвинених країн світу, ѐкщо в її сфері послуг створяютьсѐ менше 60 %  
валового національного продукту (ВНП). Статистичний відділ ООН до 
переліку розвинених країн світу відносить 53 країни з Північної Америки і 
Західної Ювропи, частково зі Східної і Центральної Ювропи, а також Ізраїль, 
Австралія, апонія, Сінгапур, Південну Корея і Нову Зеландія. Основним 
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критеріюм такої класифікації країн ю показник внутрішнього валового 
продукту (ВВП) на душу населеннѐ, продуктивність праці, частка наукоюмної 
продукції у виробництві, конкурентоздатність товарів і послуг на світовому 
ринку тощо [1, 9]. 

У широкому розумінні до сфери послуг відносѐть надзвичайно 
важливі і масштабні види лядської діѐльності – медицину, освіту, торгівля, 
банки, яриспруденція. Це види і сфери лядської діѐльності, ѐкі 
невіддільні від понѐттѐ і категорії «послуг» – медичні послуги, освітѐнські 
послуги, торгівельні послуги, банківські послуги, яридичні послуги. Але не 
менш важливими й масштабними ю такі види діѐльності, ѐк житлове 
будівництво, ремонт і технічне обслуговуваннѐ, галузі перевезень, 
розгалужена мережа зв’ѐзку,  всезростаяча інформаційна служба, 
комунальне і готельне господарство, спорт і туризм, страхова сфера і сфера 
побуту ѐк великі та самостійні види лядської діѐльності *2+. 

Важливим аспектом вивченнѐ стану соціального партнерства у 
професійній освіті Австрії та Німеччини  ю аналіз законодавчих нормативно-
правових документів федерального і регіонального значеннѐ, ѐкі ю 
основоя функціонуваннѐ системи професійної освіти цих країн.  

Законодавчо-нормативне забезпеченнѐ соціального партнерства у 
професійній освіті Німеччини відображено у Федеральному законі про 
професійну освіту» (Berufsbildungsgesetz), що вперше ухвалений у 1969 р. 
(останні зміни внесені у 2016 р. (BGBI. I S.3234) [7]. 

Цей документ складаютьсѐ з семи розділів:  
– I «Загальні положеннѐ» (Allgemeine Vorschriften); 
– II «Професійна освіта» (Berufsbildung); 
– III «Організаціѐ професійної освіти» (Organisation der 

Berufsbildung); 
– IV «Дослідженнѐ професійної освіти, плануваннѐ і статистика» 

(Berufsbildungsforschung, Planung und Statistik); 
– V «Федеральний інститут професійної освіти» (Bundesinstitut für 

Berufsbildung);  
– VI«Адміністративні правопорушеннѐ (Bußgeldvorschriften); 
– VII «Перехідні та кінцеві положеннѐ» (Übergangs- und 

Schlussvorschriften). 
Детально розглѐнемо розділ І «Загальні положеннѐ» (§1–3). У §1 

«Цілі і понѐттѐ професійної освіти» (Ziele und Begriffe der Berufsbildung) 
зазначено, що професійна освіта – це система професійної підготовки та 
перепідготовки фахівців за освітніми професіѐми, що визнані на 
державному рівні (Staatlichannerkannte Ausbildungsberufe). Особливу увагу 
заслуговую §2 «Місцѐ навчаннѐ в системі професійної освіти» (Lernorte der 
Berufsbildung), у ѐкому зазначено, що професійне навчаннѐ здійсняютьсѐ 
одночасно на підприюмствах і у професійних школах. Кооперативна форма 

http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG000100000
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG000200000
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG002800000
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG002900000
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG002900000
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG003000000
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG003100000
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG003100000
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професійної підготовки складаютьсѐ з двох взаюмопов’ѐзаних та 
взаюмодоповнявальних частин: виробниче навчаннѐ  (betriebliche 
Berufsbildung) та шкільне професійне навчаннѐ (schulische Berufsbildung). У 
§3 «Сфера застосуваннѐ» (Anwendungsbereich)  вказано, що цей закон ю 
чинний длѐ професійної підготовки фахівців, ѐка здійсняютьсѐ у 
професійних навчальних закладах, що належать до навчальних закладів 
середньої освіти другого ступенѐ (Sekundarbereich ІI) [7]. 

У розділі ІІ цього закону «Професійна освіта» (§4–70) у §4 «Визнаннѐ 
освітніх професій (Anerkennung von Ausbildungsberufen) зазначено, що 
визнаннѐ освітніх професій покладено на Федеральне міністерство освіти і 
досліджень (BMBF), Федеральний інститут професійної освіти (BIBB) та 
Інститут ринку праці й дослідженнѐ професій (IAB), ѐкі періодично оновляять 
перелік професій, що відповідаять вимогам ринку праці. У §10–70 
наголошуютьсѐ, що обов’ѐзковоя вимогоя длѐ початку практичного навчаннѐ 
на підприюмстві ю підписаннѐ навчального договору (Ausbildungsvertrag). Цей 
документ (договір) повинен складаютьсѐ з таких розділів:  

– робочий час (Arbeitszeit), відпустка (Urlaub); 
– випробувальний період (Probezeit);  
– оплата праці-винагорода (Vergütung);  
– права (Rechte);  
– обов’ѐзки (Pflichten);  
– звіт-конспект про практичне навчаннѐ (Berichtsheft);  
– тимчасова непрацездатність внаслідок захворяваннѐ (Krankheit);  
– тимчасова непрацездатність внаслідок вагітності (Schwangerschaft); 
– звільненнѐ (Kündigung) [7]. 
У розділі ІІІ «Організаціѐ професійної освіти» (§71–83) містѐтьсѐ 

положеннѐ про співпраця Федерального міністерства освіти і досліджень 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung) з фаховими міністерствами длѐ 
створеннѐ законодавчо-нормативного забезпеченнѐ професійної освіти. 

Проаналізувавши розділ IV «Дослідженнѐ професійної освіти, 
плануваннѐ і статистика» (§84–88). У  §84–85 виокремлено основні цілі 
дослідженнѐ та плануваннѐ професійної освіти: 

– сприѐти національному, ювропейському й інтернаціональному 
розвиткові  професійної освіти; 

– визначати вимоги до змісту і завданнѐ професійної освіти; 
– ураховувати в дослідженнѐх економічні, соціальні та технічні 

показники; 
– здійснявати обмін знаннѐми і технологіѐми; 
– брати до уваги при плануванні розвитку професійної освіти 

економічні, соціальні й технічні показники; 
– забезпечити в навчально-дослідницьких центрах достатньоя 

кількість місць длѐ здійсненнѐ професійних досліджень. 

https://www.aubi-plus.de/ausbildung/arbeitszeiten/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/urlaub/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/probezeit/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/ausbildungsverguetung/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/rechte-in-der-ausbildung/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/pflichten-in-der-ausbildung/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/berichtsheft/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/krankheit/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/schwangerschaft/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/kuendigung/
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У §86 «Федеральний звіт» (Berufsbildungsbericht) задекларовано 
процедуру здійсненнѐ звіту про виконані завданнѐ Федеральним 
міністерством освіти і досліджень (Bundesministerium für Bildung und 
Forschung), що опубліковуютьсѐ щороку до першого квітнѐ. Звіт повинен 
містити аналітичну інформація про поточний  стан та перспективний аналіз 
розвитку регіональних пропозицій щодо наданнѐ нових місць професійного 
навчаннѐ на підприюмствах. У §87 «Ціль і проведеннѐ статистики професійної 
освіти» (Zweck und Durchführung der Berufsbildungsstatistik) зазначено, що 
Федеральний інститут професійної освіти (Bundesinstitut für Berufsbildung) і 
Федеральна агенціѐ роботи (Bundesagentur für Arbeit) повинні надавати 
матеріали Федеральному бяро статистики (Statistische Bundesamt) длѐ 
технічного й методичного формуваннѐ статистичних даних. Ці статистичні 
дані повинні використовуватисѐ длѐ подальшого плануваннѐ та організації 
професійної освіти [7].  

У розділі V (§89–101) «Федеральний інститут професійної освіти» 
(ФІПО) зазначено, що ФІПО ю федеральноя яридичноя установоя із штаб-
квартироя в м. Бонн (Німеччина).  Представником ФІПО ю президент, ѐкого 
призначаю Федеральне міністерство освіти і досліджень. Клячовими 
завданнѐ ФІПО визначено:  

– сприѐти розвиткові професійної освіти через наукові дослідженнѐ 
відповідно до науково-дослідницької програми, ѐкі опубліковуятьсѐ у 
щорічних звітах про виконаннѐ завдань; 

– співпрацявати з Федеративним міністерством длѐ розробленнѐ 
нових законів про професійну освіту і внесеннѐ змін до чинних законів; 

– сприѐти міжнародній, ювропейській співпраці у сфері професійної 
освіти й обміну між німецькими і зарубіжними науковцѐми; 

– визначати нові завданнѐ у сфері професійної освіти у співпраці з 
Федеральним міністерством освіти і досліджень.   

Розділ VI (§102) «Адміністративні правопорушеннѐ» містить 
роз’ѐсненнѐ про протиправні дії чи бездіѐльність, ѐкі стосуятьсѐ 
вищезазначених розділів і параграфів закону, а також передбачену 
адміністративну відповідальність. 

Розділ VII (§103–105) «Перехідні та кінцеві положеннѐ» визначаю 
умови отриманнѐ/визнаннѐ сертифікатів/дипломів  у межах об’юднаннѐ 
Німеччини *7+.   

Підкреслимо, що система професійної та вищої освіти у ФРН тісно 
пов’ѐзана з особливостѐми загальноосвітніх шкіл. Вважаюмо за необхідне 
коротко схарактеризувати загальноосвітні школи Німеччини. До 
початкового ступеня (Primarbereich) належать початкові школи, де 
навчаннѐ триваю з 1 до 4 класу (Grundschule).  Післѐ закінченнѐ 
початкової школи дирекціѐ надаю учнѐм рекомендації щодо 
подальшого навчаннѐ в одній зі шкіл середньої освіти першого ступеня 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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(Sekundarbereich I). Перший ступень середньої освіти  поділѐютьсѐ на 
перший і другий рівні, у порівнѐнні з Україноя їх можна охарактеризувати 
ѐк базову і повну середня освіту. Здобуттѐ учнѐми базової середньої освіти 
першого ступенѐ  забезпечуять головні (5–9 класи) (Hauptschulen) і реальні 
школи (5–10 класи)  (Realschulеn). Повну середня освіту учні здобуваять у 
спеціальних школах (Gesamtschulen) (5–10 класи) та в гімназіѐх (5–12 
класи, у деѐких землѐх 13 класів вклячно) (Gymnasien) [8].  

Необхідно зауважити, що управліннѐ системоя професійної освіти 
ФРН ю децентралізоване, що надаю право кожній Федеративній землі 
створявати й затверджувати власні закони длѐ регуляваннѐ діѐльності 
закладів освіти. 

Кожен із перерахованих типів загальноосвітніх шкіл маю певні 
програмні вимоги щодо обсѐгів предметного навантаженнѐ, тривалості, 
змісту навчальних планів та програм. 

Так, у Законі «Про освіту землі Гамбург» (Hamburgisches Schulgesetz), 
ѐкий вперше прийнѐтий у 1997 р. (HmbGVBl. S. 97), останні зміни до закону 
були внесені в 2016 р. (HmbGVBl. S. 441), зазначено, що базову середня 
освіту першого ступенѐ  забезпечуять головні школи (Hauptschulen), у ѐких 
навчаннѐ триваю з 5 до 9 класу, а повну середня освіту учні здобуваять у 
спеціальних школах (Gesamtschulen) та в гімназіѐх (Gymnasien) з 5 до 10 
клас *10+.       

Натомість у Законі «Про вихованнѐ та ступені навчаннѐ землі 
Баваріѐ» (2016 р.) (Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen) зазначено, що до навчальних закладів, ѐкі надаять 
базову та повну середня освіту належать реальні школи (Realschulеn), 
мітель-школи (Mittelschule) та гімназії (Gymnasien), відповідно до 
тривалості навчаннѐ з 5 до 9 та з 5 до 10 класу [5]. 

Слід зазначити, що навчальні заклади ФРН, що надаять повну 
середня освіту, у більшості земель маять типову назву «Головна і реальна 
школи» (Haupt- und der Realschule), проте в деѐких землѐх дані навчальні 
заклади маять відмінні назви, зокрема:  

– регулѐрна школа (Regelschule) в землі Тярінген (Thüringen); 
– розширена реальна школа (Erweiterte Realschule)  в землі Зарлѐд 

(Saarland); 
– об’юднана головна і реальна школа (Verbundene Haupt- und 

Realschule) в землі Гессен (Hessen); 
– регіональна школа (Regionale Schule) в землі Мекленбург-

Форпомен (Mecklenburg-Vorpommern); 
– реальна школа пляс (Realschule plus) в землі Рейнланд-Пфальц 

(Rheinland-Pfalz); 
– верхнѐ школа (Oberschule) в землі Бранденбург (Brandenburg); 
– середнѐ школа (Mittelstufenschule) в землі Гессен (Hessen) [9]. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

42 

ак показую дослідженнѐ, децентралізоване управліннѐ системоя 
освіти ФРН, з одного боку, забезпечую різноманітність навчальних закладів, 
що надаять базову та повну середня освіту. З іншого боку, цѐ система 
зумовляю виникненнѐ розбіжностей серед вищеперерахованих 
навчальних закладів загальноосвітніх шкіл, що маять певні неузгоджені 
між федеративними землѐми – різні назви, вимоги щодо обсѐгів 
предметного навантаженнѐ, змісту навчальних планів та програм, що у 
своя чергу знижую приватну та професійну мобільність. 

Крім законодавчих актів федерального та земельного 
(регіонального) значеннѐ, що регламентуять питаннѐ освіти, ю низка 
нормативно-інструктивних документів, ѐкі не маять статусу законодавчих 
актів, але ю основоя длѐ укладаннѐ навчальних програм й узгодженнѐ 
земельних (регіональних) особливостей професійної підготовки фахівців у 
ФРН – це постанова Постійної конференції міністрів освіти і культури [11].  

Слід зазначити, що Постійна конференціѐ міністрів освіти і культури 
(Kultusministerkonferenz) заснована в 1948 р. з метоя координаціѐ 
освітньої і культурної політики Федеративних земель Німеччини. 
Особливої уваги заслуговую той факт, що яридичного статусу нормативно-
інструктивні документи Постійної конференції міністрів освіти і культури 
набуваять  післѐ затвердженнѐ земельними урѐдами *11+.   

Конференціѐ міністрів освіти і культури розробила низку Рамкових угод 
щодо професійної підготовки фахівців, ѐкі визнані на Федеральному рівні та ю 
обов’ѐзковими оріюнтирами длѐ створеннѐ відповідних законодавчих актів на 
рівні земель, що затверджені такими документами: Рамкова угода щодо 
професійних шкіл (Rahmenvereinbarung über die Berufsschule) – постанова 
Конференції міністрів освіти і культури (Beschluss der Kultusministerkonferenz), 
вперше прийнѐта в 1991 р., останні зміни внесені у 2015 р.; Рамкова угода 
щодо професійних спеціалізованих училищ (Rahmenvereinbarung über 
Fachschulen) – постанова Конференції міністрів освіти і культури (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz) вперше прийнѐта  у 2002 р., останні зміни внесені в 
2016 р.; Рамкова угода щодо професійних спеціалізованих училищ 
підвищеного типу (Rahmenvereinbarung über die Fachoberschule) – постанова 
Конференції міністрів освіти і культури  (Beschluss der Kultusministerkonferenz) 
від 2004 р., останні зміни внесені у 2010 р.); Рамкова угода щодо професійних 
гімназій підвищеного типу другого ступенѐ (Vereinbarung zur Gestaltung der 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II) – постанова Конференції 
міністрів освіти і культури (Beschluss der Kultusministerkonferenz) вперше 
прийнѐта у 1972 р., останні зміни внесено у 2016 р.; Рамкова угода щодо 
вищого ступеня професійної освіти (вища професійна школу) (Vereinbarung 
über dіe Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen) – постанова 
Конференції міністрів освіти і культури (Beschluss der Kultusministerkonferenz) 
вперше прийнѐта 1998 р., останні зміни внесено  у 2001 р. *11+.  
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Отже, проаналізувавши законодавчо-правові документи *5; 8; 9; 11+ 
ми з’ѐсували, що до навчальних закладів середньої освіти другого ступенѐ 
(Sekundarbereich ІI) належать навчальні заклади неповного тижневого 
навантаженнѐ – професійні школи (Berufsschulen), ѐкі входѐть до складу 
дуальної системи освіти та повного тижневого навантаженнѐ: професійні 
спеціалізовані училища (Berufsfachschulen), професійні училища 
підвищеного типу (Fachoberschulen) та професійні гімназії (Berufliches 
Gymnasium/Fachgymnasium). До системи вищої професійної освіти (tertiäre 
Bereich) відносѐтьсѐ технічні університети (Technische Universitäten), вищі 
музичні, мистецькі навчальні заклади  (Hochschulen für Musik bzw. Kunst), 
вищі педагогічні навчальні заклади (Pädagogische Hochschulen), а також 
вищі фахові начальні заклади (Fachhochschulen). За умови успішного 
виконаннѐ студентом відповідної освітньої програми, що здійсняютьсѐ за 
дуальноя системоя освіти, передбачено присудженнѐ ступенѐ бакалавра 
(Bachelor of Science)  (перший рівень вищої освіти) і магістра (Master of 
Science)  (другий рівень вищої освіти). Бакалаврська програма триваю  3–4 
роки, магістерська програма триваю  1–2 роки. 

Законодавчо-нормативне забезпеченнѐ соціального партнерства у 
професійній освіті Австрії, так само ѐк і в Німеччині, відображено у 
Федеральних та земельних законах. У контексті нашого дослідженнѐ, ми 
проаналізували Федеральний закон про професійну освіту Австрії 
(Berufsausbildungsgesetz), що вперше прийнѐтий у 1969 р., останні зміни та 
доповненнѐ були внесені у 2015 р. *6+. 

 Цей документ складаютьсѐ з трьох розділів:  
– I «Загальні положеннѐ» (Allgemeine Vorschriften); 
– ІІ «Максимальна кількість учнів» (Lehrlingshöchstzahlen); 
– ІІІ «Нормативне регуляваннѐ учнівських іспитів» 

(Lehrlingsprüfungsordnungen); 
– ІV «Заклячні положеннѐ» (Schlußbestimmungen) *6+. 
Так, у розділі І «Загальні положеннѐ» (§1–36) в §1 «Учень» (Lehrling) 

зазначаютьсѐ, що цей термін «учень» маю значеннѐ – здобувач професійної 
освіти у професійній школі, що належить до дуальної системи навчаннѐ, 
ѐка передбачаю поюднаннѐ теоретичної та практичної підготовки.  

У §5 «Навчальні професії» (Lehrberufe) вказано, що професійна 
підготовка фахівців здійсняютьсѐ за навчальними професіѐми, ѐкі в 
майбутньому будуть професійноя діѐльністя, що ю необхідноя длѐ ринку 
праці згідно зі списком навчальних професій, ѐкий розміщений у документі 
«Федеративно-законодавчий список Республіки Австрії» (Bundesgesetzblatt 
für dei Republik Österreich), що періодично оновляютьсѐ, останні зміни 
внесені 2017 р., у співпраці між Федеральним міністерством науки, 
дослідженнѐ і економіки та фаховими міністерствами.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universität
https://de.wikipedia.org/wiki/Musikhochschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunsthochschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Pädagogische_Hochschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG000100000
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У §6 «Тривалість навчаннѐ» (Dauer der Lehrzeit) зазначено, що у 
професійній школі навчаннѐ триваю мінімум два і максимум чотири роки, 
відповідно до обраної навчальної професії. Протѐгом навчаннѐ учні 
здобуваять одночасно загальну, професійну освіту та практичну підготовку за 
модульноя системоя. Учні зобов’ѐзані скласти такі модулі: основний 
(Grundmodul), головний (Hauptmodul) та спеціальний (Spezialmodul) модулі.  

У §21–27 «Випускні іспити» (Lehrabschlußprüfung) описані вимоги до 
допуску длѐ складаннѐ випускних іспитів на здобуттѐ освітньо-
кваліфікаційного рівнѐ – кваліфікований робітник (Fachkraft) та вимоги до 
складу екзаменаційної комісії (Prüfungskommission), ѐка повинна 
складаютьсѐ з голови екзаменаційної комісії (Vorsitzenden der 
Prüfungskommissionen), ѐкий повинен займати керівну посаду зі сфери 
навчальної професії, що атестую та двох членів комісії: одного вчителѐ 
професійної школи з навчальної професії та майстра виробничого 
навчаннѐ, ѐкий повинні мати щонайменше три роки стажу професійної 
діѐльності на підприюмстві з навчальної професії, що атестую. 

У розділі ІІ «Максимальна кількість учнів» указана кількість  учнів, із 
ѐкими майстер виробничого навчаннѐ маю право здійсняватисѐ практичну 
підготовку на підприюмстві. Особливої уваги заслуговую те, що учень на 
першому році навчаннѐ здобуваю практичні навички індивідуально з 
майстром виробничого навчаннѐ, на другому році навчаннѐ майстер маю 
право навчати двох учнів одночасно, а на наступних роках майстер 
проводить виробниче навчаннѐ разом із  підмайстром (Gehilfen). 
Підмайстер (помічник майстра) – це молодий фахівець (випускник 
професійної школи), ѐкий проходить стажуваннѐ на підприюмстві длѐ 
подальшої роботи на посаду майстра виробничого навчаннѐ. 

У розділі зазначено, що кожна Федеративна землѐ Австрії: Бургенланд 
(Burgenland), Каринтіѐ (Kärnten), Нижнѐ Австріѐ (Niederösterreich), Верхнѐ 
Австріѐ (Oberösterreich), Зальцбург (Salzburg), Штиріѐ (Steiermark), Тіроль 
(Tirol), Форарльберг (Vorarlberg), Відень (Wien) маю законодавчо-нормативне 
право приймати рішеннѐ щодо цього розділу *6+.  

Так, відповідно до цього розділу, на газово/водопровідних 
монтажних підприюмствах (Gas- und Wasserleitungsinstallationsgewerbe) у 
Федеративній землі Відень учень на першому році навчаннѐ індивідуально 
з майстром виробничого навчаннѐ здобуваю практичні навички й лише на 
третьому році навчаннѐ майстер маю право навчати двох учнів одночасно 
разом із  підмайстром *6+. 

Детальну інформація ми представили в табл.1. 
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Таблицѐ 1 
Розподіл максимальної кількості учнів і підмайстрів на одного майстра 

виробничого навчання на газо-водопровідних монтажних підприємствах 
(Gas- und Wasserleitungsinstallationsgewerbe)  

у Федеративній землі Відень 
Кількість майстрів виробничого навчання 

та помічників майстра (підмайстер) 
Максимальна кількість здобувачів 

професійної освіти (учнів) 

1 майстер і 1 помічник 2 

1 майстер  і 2 помічники 3 

1 майстер і 3–5 помічників 4 

1 майстер і 6–7 помічників 5 

1 майстер і 8–10 помічників 6 

1 майстер і 11–15 помічників 6 

1 майстер і 16–20 помічників 8 

1 майстер і 21–25 помічників 9 

1 майстер і 26–30 помічників 10 

Джерело: Berufsausbildungsgesetz. Lehrlingshöchstzahlen *6+. 
 

У розділі ІІІ «Нормативне регуляваннѐ учнівських іспитів» зазначено, 
що підприюмство, на ѐкому здійсняютьсѐ професійна підготовка фахівців 
сфери послуг, маю керуютьсѐ відповідними рішеннѐми фахових спілок щодо 
нормативного регуляваннѐ іспитів, а ті підприюмства, що не маять 
відповідних рішень, повинні керуватисѐ §27 (І розділ) «Вимоги до складу 
екзаменаційної комісії».     

Так, наприклад, на газово/водопровідних монтажних підприюмствах 
(Gas- und Wasserleitungsinstallationsgewerbe) Федеративних Земель Австрії 
(Бургенланд, Каринтіѐ, Нижнѐ Австріѐ, Штиріѐ та Відень) учнівські іспити 
регуляятьсѐ відповідно до Рішень фахових спілок газово-водопровідних 
монтажних підприюмствах та монтажних підприюмств центрального 
опаленнѐ цих земель (Beschluß der Fachvertretung der Gas-, Wasser- und 
Zentralheizungsinstallateure) [6]. 

У розділі ІV «Заклячні положеннѐ» вказано, що цей Закон базуютьсѐ 
на наступних Федеральних Законах Австрії: «Закон про інспекція з питань 
праці» (2015 р.) (Arbeitsinspektionsgesetz); «Закон про безпеку на робочому 
місці» (2017 р.) (Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes);  «Закон про рідну мову» 
(2017 р.) (Mutterschutzgesetzes) *6+. 

Отже, законодавчо-нормативне забезпеченнѐ соціального 
партнерства в Австрії та Німеччині в оптимальному співвідношенні між 
централізаціюя й децентралізаціюя в системі професійної освіти сприѐю 
сталому розвиткові ѐкісної освіти впродовж життѐ, відповідно до 
актуальних та перспективних потреб кожної особистості та держави. 

Висновки. Таким чином, вивчивши та проаналізувавши політику 
соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг, 
ми можемо зробити такі висновки: 
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– взаюмодіѐ соціальних партнерів у системі професійної освіти 
Німеччини та Австрії регламентуютьсѐ законодавчо-правовими документами 
на міністерському, регіональному, локальному й міжнародному рівнѐх; 

– зазначена проблема в Україні потребую усвідомленнѐ: 
1) необхідності комплексного розвитку системи соціального партнерства 
ѐк міждисциплінарної проблеми, що пов’ѐзана з соціально-культурними, 
політичними, економічними чинниками розвитку суспільства; 
2) забезпеченнѐ випереджального розвитку наукових досліджень з 
проблем теорії і методики професійної освіти та впровадженнѐ їх 
результатів у практику; 3) вивченнѐ досвіду організації професійної 
підготовки фахівців за дуальноя системоя освіти в Німеччині та Австрії, що 
передбачаю поюднаннѐ пропорційно-рівного співвідношеннѐ між 
професійно-теоретичноя та професійно-практичноя складовими; 

– соціальне партнерство в освіті можна вважати надійним та 
апробованим соціальним механізмом, ѐкий сприѐю економічній 
стабільності та розвиткові, створення конкурентоспроможної, гнучкої й 
динамічної системи освіти кожної країни. 

Перспективи подальших наукових розвідок. Ми вважаюмо 
перспективоя подальших наукових досліджень вивченнѐ досвіду 
розробки й упровадженнѐ стандартів професійної освіти в міжнародному 
вимірі, що ю сфероя функціонуваннѐ соціального партнерства. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Авшеняк Н. Педагогіка транснаціональної освіти : концептуальні засади : 

навчальний посібни+ / Наталіѐ Авшеняк. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015. – 156 с.  
2. Економічний словник-довідник. Сфера послуг *Електронний ресурс+. – Режим 

доступу :  
http://subject.com.ua/economic/dict/754.h.  
3. Енциклопедіѐ освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – 

К. : Ярінком Інтер, 2008. – 1040 с.  
4. Проект Закону “Про професійну освіту” *Електронний ресурс+. – Режим 

доступу :  
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/10/05/proekt-zakonu/ ...>. 
5. Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen *Електронний 

ресурс+ – Режим доступу :   
http://www.gesetze-
bayern.de/Content/Document/BayEUG/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1>.  
6. Berufsausbildungsgesetz, Fassung vom 14.07.2015 *Електронний ресурс+. – 

Режим доступу :  
https://www.wko.at/Content.Node/Service/Bildung-und-
Lehre/Lehre/Ausbildungsqualitaet/BAG,-Fassung-vom-14.07.2015.pdf>. 
7. Berufsbildungsgesetz (BBiG) *Електронний ресурс+. – Режим доступу :  
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bbig_2005/gesamt.pdf>. 
8. Bildungsbericht in Deutschland 2016. Deutsches Institut für Internationale 

Pädagogische Forschung (DIPF), Deutsches Jugendinstitut (DJI), Deutsches Zentrum für 
Hochschulund Wissenschaftsforschung (DZHW), Soziologisches Forschungsinstitut an der 
Universität Göttingen (SOFI) sowie die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/10/05/proekt-zakonu/
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.wko.at/Content.Node/Service/Bildung-und-Lehre/Lehre/Ausbildungsqualitaet/BAG,-Fassung-vom-14.07.2015.pdf
https://www.wko.at/Content.Node/Service/Bildung-und-Lehre/Lehre/Ausbildungsqualitaet/BAG,-Fassung-vom-14.07.2015.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bbig_2005/gesamt.pdf


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

47 

(Destatis, StaLä), 2016 *Електронний ресурс+. – Режим доступу :  
https://:www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-
2016/pdf-bildungsbericht-2016/bildungsbericht-2016>.  
9. Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland 2013/2014 *Електронний 

ресурс+. – Режим доступу :  
[https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-dt-
pdfs/dossier_de_ebook.pdf>.  
10. Hamburgisches Schulgesetz *Електронний ресурс+. – Режим доступу :  
http://www.hamburg.de/contentblob/1995414/data/schulgesetzdownload.pdf>.  
11. KMK – Kultusministerkonferenz *Електронний ресурс+. – Режим доступу :  
https://www.kmk.org/kmk.html>.  

REFERENCES 
1. Avsheniuk, N. (2015). Pedahohika transnatsionalnoi osvity: kontseptualni zasady 

[Pedagogy of transnational education: conceptual foundations]. Kyiv: Instytut obdarovanoi 
dytyny. (in Ukrainian). 

2. Ekonomichnyi slovnyk-dovidnyk. Sfera posluh [Economic dictionary-guide. Service 
sector]. Retrieved from: http://subject.com.ua/economic/dict/754.h>. (in Ukrainian). 

3. Kremen, V. (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education]. Kyiv: 
Yurinkom Inter. (in Ukrainian). 

4. Proekt Zakonu “Pro profesiinu osvitu” *The draft of the Law “On Vocational 
Education”+. Retrieved from: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/10/05/proekt-
zakonu/. (in Ukrainian). 

5. Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen [Bavarian Law on 
Education and Training]. Retrieved from: http://www.gesetze-
bayern.de/Content/Document/BayEUG/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1>. (in German). 

6. Berufsausbildungsgesetz, Fassung vom 14.07.2015 [Vocational Training Act, a 
version of 14.07.2015]. Retrieved from: https://www.wko.at/Content.Node/Service/Bildung-
und-Lehre/Lehre/Ausbildungsqualitaet/BAG,-Fassung-vom-14.07.2015.pdf>. (in German). 

7. Berufsbildungsgesetz (BBiG) [Vocational Training Act]. Retrieved from: 
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bbig_2005/gesamt.pdf>. (in German). 

8. Bildungsbericht in Deutschland 2016. Deutsches Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung (DIPF), Deutsches Jugendinstitut (DJI), Deutsches Zentrum für 
Hochschulund Wissenschaftsforschung (DZHW), Soziologisches Forschungsinstitut an der 
Universität Göttingen (SOFI) sowie die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 
(Destatis, StaLä), 2016 *Education Report in Germany 2016. German Institute for 
International Educational Research, German Youth Institute, German Center for Higher 
Education and Research, Sociological Research Institute at the University of Göttingen  and 
statistical offices of the Federation and the States (Destatis, StaLä), 2016+. Retrieved from: 
https://:www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2016/pdf-
bildungsbericht-2016/bildungsbericht-2016>. (in German). 

9. Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland 2013/2014 [Education in 
the Federal Republic of Germany 2013/2014]. Retrieved from: 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-dt-
pdfs/dossier_de_ebook.pdf>. (in German). 

10. Hamburgisches Schulgesetz [Hamburg School Law]. Retrieved from: 
http://www.hamburg.de/contentblob/1995414/data/schulgesetzdownload.pdf>. (in German). 

11. KMK – Kultusministerkonferenz [Conference of Ministers of Education and 
Cultural Affairs]. Retrieved from: https://www.kmk.org/kmk.html>. (in German). 

  

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-dt-pdfs/dossier_de_ebook.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-dt-pdfs/dossier_de_ebook.pdf
https://www.kmk.org/kmk.html
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/10/05/proekt-zakonu/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/10/05/proekt-zakonu/
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bbig_2005/gesamt.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-dt-pdfs/dossier_de_ebook.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-dt-pdfs/dossier_de_ebook.pdf
https://www.kmk.org/kmk.html


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

48 

РЕЗЮМЕ 
Креденец Надежда. Законодательно-правовые аспекты функционированиѐ 

социального партнерства в профессиональной подготовке специалистов сферы услуг 
Австрии и Германии. 

В статье исследована проблема формированиѐ законодательно-нормативного 
обеспечениѐ социального партнерства в профессиональной подготовке специалистов 
сферы услуг в Германии и Австрии. Проанализированы федеративные и земельные 
законы о профессиональном образовании Австрии и Германии. Рассмотрены клячевые 
аспекты взаимодействиѐ министерств и образовательных объединений длѐ 
налаживаниѐ сотрудничества на министерском, региональном, локальном и 
международном уровнѐх. На основании анализа законодательно-правовых документов 
сделан вывод, что все социальные партнеры принимаят совместно решениѐ и несут 
общуя ответственность за профессиональнуя подготовку будущих специалистов в 
целом и сферы услуг в частности. 

Ключевые слова: социальное партнерство, социальные партнеры, 
социальный диалог, сфера услуг, законодательно-нормативное обеспечение, 
профессиональное образование, профессиональнаѐ подготовка, дуальнаѐ система 
обучениѐ, рынок труда, теоретическаѐ и практическаѐ профессиональнаѐ 
подготовка, будущие специалисты. 

SUMMARY 
Kredenets Nadiia. Legislative aspects of social partnership functioning in vocational 

training of service sector specialists in Austria and Germany. 
The problem of forming and normative support of social partnership in vocational 

training of service sector specialists in Germany and Austria has been studied in the article. 
Federal and state laws in vocational education in these countries have been analyzed. The key 
aspects of interaction between educational units in order to organize collaboration at the 
ministerial, regional, local and international levels have been considered. Based on the results of 
the study undertaken, it has been found out that the dual system of primary vocational training 
of specialists in vocational education in Germany and Austria is continuing and consists of two 
stages, namely: 1) theoretical training in vocational schools and practical training at enterprises; 
2) further vocational education/further research-based vocational education. The author has 
characterized vocational secondary schools: part-time vocational schools that comprise dual 
training system and full-time vocational schools: specialized vocational schools, advanced 
vocational schools and vocational gymnasia. It has been found out that technical universities and 
higher vocational education institutions training service sector specialists belong to higher 
education system, too. It has been highlighted that the system of social partnership in vocational 
education in Ukraine is being dramatically developed and significantly reformed. Therefore, 
study, generalization and analysis of European experience in organizing social partnership in 
vocational training of specialists, particularly in service sector, is becoming rather relevant. Based 
on the analysis of legislative documents on vocational education in Germany and Austria, it has 
been concluded that social partnership in education may be considered as a reliable and 
approved social mechanism that stipulates for economic stability and development, 
establishment of competitive, flexible and dynamic education system in each country; the 
mentioned problem in Ukraine requires the need for complex development of social partnership 
system as an interdisciplinary problem related to social, cultural, political and economic factors of 
social development to be taken into consideration; sustainable development of researches on the 
problem of theory and methodology of vocational education and implementation of its results in 
practice to be ensured; German and Austrian experience in organizing vocational training in the 
dual education system that presupposes the combination of proportional correlation between 
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vocational theoretical and practical components to be studied. Rather perspective for further 
researches is the study of foreign experience in developing and implementing vocational 
education standards that is the field of social partnership functioning. 

Key words: social partnership, social partners, social dialogue, service sector, 
legislative and normative support, vocational education, dual education system, labour 
market, theoretical and practical vocational training, future specialists. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ВИЩІЙ 
ШКОЛІ: АНАЛІЗ ПРІОРИТЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄС 

 

Дослідженнѐ присвѐчено висвітлення пріоритетів політики Європейського 
Соязу у сфері вищої освіти. На основі структурно-логічного аналізу документів ЄС, 
присвѐчених проблемам ѐкості вищої освіти, схарактеризовано тенденції розвитку 
стратегій ювропейської спільноти щодо забезпеченнѐ ѐкості викладаннѐ у вищій школі. 
Конкретизовано сутність клячових понѐть дослідженнѐ (ѐкість вищої освіти, ѐкість 
викладаннѐ у вищій школі). Висвітлено структуру та змістові характеристики 
стандартів забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, прийнѐтих ENQA. Виокремлено та 
конкретизовано сутність політичного, адміністративного, науково-педагогічного та 
технологічного вимірів рекомендацій, поданих у документах ЄС щодо забезпеченнѐ 
ѐкості викладаннѐ у вищій школі. З’ѐсовано актуальні напрѐми оновленнѐ порѐдку 
денного ЄС у досліджуваній сфері, прийнѐті у 2017 р. 

Ключові слова: вища школа, ѐкість вищої освіти, ѐкість викладаннѐ, 
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти,  стандарти та рекомендації, тенденції. 

 

Постановка проблеми. Останні десѐтиліттѐ стали  періодом у 
розвитку ювропейської та світової вищої освіти (ВО), що ознаменовані 
суттювим зростаннѐм студентських контингентів (від 2 % випускників 
середніх шкіл, що вступали до вишів на початку ХХ ст. до 40 50 % і навіть, в 
окремих країнах, до 90 % в кінці ХХ ст.), перетвореннѐм університетів із 
«башт зі слонової кістки» на «фабрики масового виробництва дипломів». 
Найвагомішими економічними, технологічними та соціальними чинниками 
означених радикальних змін називаять, ѐк правило, перехід до економіки 
знань, глобалізація фінансово-економічної та культурної сфер життѐ 
лядства, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, поширеннѐ 
норм соціальної справедливості на сферу вищої освіти ѐк наслідок 
усвідомленнѐ її не тільки приватним, а й суспільним благом.  

Трансформаціѐ ВО з елітарної на масову поставила національні 
держави, університети, споживачів освітніх послуг, роботодавців перед 
численними викликами. Чи не найбільш гострим з них ю забезпеченнѐ ѐкості, 
що пов’ѐзано, передусім, із диверсифікаціюя (інтелектуальноя, мотивацій-
ноя, культурноя, етнічноя тощо) студентських, викладацьких та менеджер-
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ських контингентів вишів; модернізаціюя/технологізаціюя форм і методів 
навчаннѐ; зміноя функціональних ролей викладачів та студентів у навчаль-
ному процесі; запровадженнѐм інноваційних бізнесових моделей ВО, побу-
дованих на компетентнісному підході, що передбачаять нові типи серти-
фікатів;  зниженнѐм рівнѐ фінансуваннѐ систем ВО з боку держави а, отже, і 
матеріального забезпеченнѐ навчаннѐ кожного конкретного студента тощо.  

Шлѐхи забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти (ЗаВО) зазнали протѐгом 
останніх 30-ти років не менш суттювої трансформації, ніж діѐльність системи 
ВО в цілому. Крім традиційних внутрішніх механізмів забезпеченнѐ ѐкості, що 
діять на особистісному (викладач), суб-інституційному (кафедра, факультет) 
та інституційному (університет) рівнѐх на засадах внутрішньої культури ѐкості 
ѐк невід’юмної складової академічної культури, з’ѐвлѐятьсѐ нові – зовнішні, 
організовані в іюрархічно побудовану систему та здійснявані на 
національному, наднаціональному (наприклад, ювропейському) та світовому 
рівнѐх. Зовнішні механізми забезпеченнѐ ѐкості (За) передбачаять ринкову 
та політико-адміністративну відповідальність університету ѐк організації-
провайдера освітніх послуг перед їх споживачами – студентами, 
роботодавцѐми, державоя, суспільством. 

У центрі розглѐду проблеми ЗаВО в сучасних умовах все більшоя 
міроя знаходѐтьсѐ питаннѐ ѐкості викладаннѐ. Доказом правомірності такого 
твердженнѐ ю зростаяча увага до означених питань у документах націо-
нальних урѐдів та міжнародних організацій (наприклад, ЮС, ОЕСР, ЯНЕСКО 
тощо) у численних дослідженнѐх зарубіжних та вітчизнѐних науковців. 

Аналіз актуальних досліджень. Розвиваячи попередня сентенція, 
визначимо найбільш значимі длѐ аналізу досліджуваної проблеми типи 
джерел та аспекти її розглѐду. 

Заслуговуять на увагу дослідників політичні документи ЮС, у ѐких 
системно відображено численні виклики та визначено шлѐхи ЗаВО на 
наднаціональному, національному та інституційному рівнѐх. Підкреслимо, 
що перші кроки в налагодженні регіонального співробітництва у сфері ЗаВО 
були зроблені вже в рік підписаннѐ Маастрихтської угоди, тобто в 1991 році, 

коли було прийнѐто меморандум ЮС щодо розвитку ВО в регіоні 10. Вже в 
1993 році було розпочато пілотні експерименти, спрѐмовані на розробку та 
запровадженнѐ юдиної методології ЗаВО в ювропейському регіоні, ѐка 
повинна бути відкритоя длѐ адаптації до національних її варіантів. За 
результатами означених експериментів у 1997 році було вперше 

сформульовано пропозиції 13, а в 1998 р. − рекомендації ЮС щодо розвитку 

співробітництва у сфері ЗаВО в регіоні 5, згідно з ѐкими доповіді щодо 
розвитку даного процесу повинні були бути презентовані освітніми 
експертами кожні три роки. Підкреслимо, що на виконаннѐ означених рішень 
протѐгом останніх двадцѐти років питаннѐ ЗаВО в ЮС систематично 
висвітлявалисѐ ѐк у спеціалізованих доповідѐх, присвѐчених безпосередньо 
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досліджуваній нами проблемі 17; 16; 19; 18; 13, так і в усіх інших без винѐтку 
стратегічного рівнѐ документах: програмах, меморандумах, комяніке, заѐвах 
тощо, що стосувалисѐ широкого кола проблем розвитку ВО, оскільки ѐкість 
завжди була і ю першочерговим пріоритетом, що безпосередньо впливаю на 
конкурентоздатність регіону, країни, кожної особистості. 

Вже в межах реалізації стратегії «Європа 2010» та програми «Освіта 
та професійна підготовка 2010» (Education and Training 2010) розглѐд 
проблем і тенденцій розвитку ювропейської системи ЗаВО був здійснений у 
таких основоположних документах: «Роль університетів у Ювропі знань» 
(2003 р.); «Мобілізаціѐ інтелекту Ювропи: забезпеченнѐ повноцінного внеску 
ювропейських університетів в реалізація Лісабонської стратегії» (2005 р.); 
«Порѐдок денний длѐ університетів: модернізаціѐ освіти, наукової та 
інноваційної діѐльності» (2006 р.); «Модернізаціѐ університетів длѐ 
забезпеченнѐ конкурентоспроможності Ювропи в умовах глобальної 
економіки» (2007 р.); «Інтернаціоналізаціѐ вищої освіти» (2010 р.).  

Однак найбільш актуальними длѐ нашого дослідженнѐ ю документи ЮС, 
прийнѐті в межах виконаннѐ  нової комплексної стратегії розвитку ЮС 
«Європа 2020» і, відповідно, програми «Освіта та професійна підготовка 
2020» (Education and Training 2020 – ET 2020). Проблеми ѐкості ВО знайшли 
відображеннѐ в таких документах сучасного етапу розвитку юдиної Ювропи: 
«Переосмисленнѐ освіти: інвестуваннѐ у професійні навички з метоя 

забезпеченнѐ кращих соціально-економічних результатів» (2012 р.) 20; 

«Ювропейська вища освіта у світі» (2013 р.) 7; «Перехід до відкритої 
освіти: Інноваційне викладаннѐ та навчаннѐ длѐ всіх за допомогоя нових 

технологій та відкритих освітніх ресурсів» (2015) 12; «Нові пріоритети 
ювропейського співробітництва у сфері освіти та професійної підготовки» 

(2015) 11; «Удосконаленнѐ та модернізаціѐ освіти» (2016) 3; 

«Оновлений порѐдок денний ЮС щодо вищої освіти» (2017 р.) 4 та ін. 
Важливими длѐ осмисленнѐ досліджуваної нами проблеми ю 

документи, прийнѐті учасниками Групи підтримки Болонського процесу  Е-4, 
тобто організаціѐми – суб’юктами Болонського процесу, передусім 
Ювропейськоя асоціаціюя із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти (ENQA) та 
Асоціації Ювропейських університетів (EUA), а також світовими організаціѐми, 
що переймаятьсѐ проблемами ѐкості вищої освіти  – ЯНЕСКО та ОЕСР.  

Створена в 2000 році ѐк Ювропейська мережа із забезпеченнѐ ѐкості 
вищої освіти (European Network for Quality Assurance in Higher Education 
European - ENQA) та реорганізована й перейменована у 2004 р. на 
Ювропейську асоціація (European Association for Quality Assurance in Higher 
Education), ENQA перетвориласѐ на потужний двигун підвищеннѐ ѐкості та 
конкурентоспроможності ювропейської ВО. Найбільш важливими длѐ 
нашого аналізу документами ціюї організації, розробка ѐких ініціяваласѐ 
спільно з іншими учасниками Групи Е-4, ю «Стандарти і рекомендації щодо 
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забезпеченнѐ ѐкості в Ювропейському просторі вищої освіти», уперше 

прийнѐті в 2005 р. та оновлені й удосконалені в 2015 р. 21; розроблені 
експертами ENQA рекомендації щодо управліннѐ процесами 

запровадженнѐ внутрішнього За в університетах 19; порівнѐльний аналіз 
пріоритетів і тенденцій розвитку процесів забезпеченнѐ й контроя ѐкості 
ВО, здійснений експертами проекту EQUIP (Enhancing Quality through 

Innovative Policy & Practice) 6 тощо. 
Названі вище політичні документи та аналітичні доповіді ѐвлѐять 

собоя об’юкт длѐ осмисленнѐ тенденцій розвитку процесів ЗаВО в цілому 
та За викладаннѐ у вишах зокрема.  

Цікавим предметом аналізу в контексті нашого дослідженнѐ ю також 
наукові розвідки зарубіжних учених з проблем ѐкості викладаннѐ у вищій 
школі. Зокрема, предметом численних досліджень стали зовнішні та 
внутрішні чинники, що впливаять на ѐкість викладаннѐ; підходи та критерії 

визначеннѐ ѐкості викладаннѐ 18; ознаки високої ѐкості (excellence) 

викладаннѐ 2; характеристики окремих національних моделей За 
викладаннѐ тощо. 

Метою статті ю характеристика тенденцій розвитку політики ЮС у 
сфері забезпеченнѐ  ѐкості викладаннѐ у вищій школі. 

Длѐ досѐгненнѐ мети використовувалисѐ методи термінологічного, 
структурно-логічного, діахронного аналізу документів ЮС та низки інших 
ювропейських організацій (ENQA, UNESCO-CEPES та ін.), законодавчих актів 
окремих країн з проблем ѐкості вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Розглѐд досліджуваної проблеми 
передбачаю, перш за все, визначеннѐ її клячових понѐть, до ѐких ми 
відносимо  «ѐкість вищої освіти» та «ѐкість викладаннѐ у вищій школі». У 
процесі дослідженнѐ виѐвлено, що в офіційних документах національного 
та наднаціонального рівнѐ накопичено велику кількість визначень понѐттѐ 
«ѐкість вищої освіти», ѐкі, на нашу думку,  відрізнѐятьсѐ одне від одного ѐк 
ступенем докладності або узагальненості викладу, так і концептуальними 
підходами. Наприклад, у Законі України «Про вищу освіту» ѐкість вищої 
освіти визначено ѐк «рівень здобутих особоя знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, що відображаю її компетентність відповідно до 
стандартів вищої освіти». У Законі подано також визначеннѐ понѐттѐ 
ѐкість освітньої діѐльності, що трактуютьсѐ ѐк  «рівень організації 
освітнього процесу у вищому навчальному закладі, що відповідаю 
стандартам вищої освіти, забезпечую здобуттѐ особами ѐкісної вищої освіти 

та сприѐю створення нових знань» 1.  
Більш системно, з нашої точки зору, понѐттѐ «ѐкість вищої освіти» 

визначено в документі Ювропейського центру вищої освіти ЯНЕСКО (UNESCO-
CEPES), ѐке ми свідомо наведемо повністя попри його великий обсѐг з оглѐду 
на повноту викладу: «акість вищої освіти ю багатовимірним, багаторівневим і 
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динамічним концептом, зміст ѐкого пов’ѐзаний з контекстуальними 
чинниками діѐльності освітньої системи, місіюя та завданнѐми конкретного 
вишу, а також певними стандартами, що існуять у межах даної системи, 
закладу, програми або дисципліни. Понѐттѐ «ѐкість», таким чином, може 
набувати різних, іноді суперечливих значень, залежно від таких чинників: 
1) специфічні інтереси різних груп або зацікавлених сторін (наприклад, 
студенти, університети, роботодавці, суспільство, урѐд); 2) сутнісні 
характеристики системи: вхідні параметри, процеси, кінцеві результати, місіѐ 
й цілі діѐльності тощо; 3) критеріальні ознаки діѐльності системи, що ю 
значимими длѐ визначеннѐ її результатів; 4) історичні особливості розвитку 
системи вищої освіти. З розвитком суспільства відбуваятьсѐ постійні зміни у 
співвідношеннѐх між відносним і абсолятним, внутрішніми та зовнішніми 
чинниками впливу, а також стабільним і прогресивним у розумінні ѐкості. 
Проте, загальним длѐ всіх цих підходів щодо За ю інтеграціѐ таких елементів: 
1) гарантована реалізаціѐ мінімальних стандартів і критеріїв; 2) здатність 
установлявати цілі в різних контекстах і досѐгати їх при даних ресурсах і 
контекстному розмаїтті; 3) здатність задовольнѐти потреби та очікуваннѐ 
прѐмих і непрѐмих споживачів і зацікавлених сторін; 4) прагненнѐ до 

досконалості» 14.  
Отже, ѐкщо в першому визначенні йдетьсѐ про ѐкість ВО ѐк результат 

освітньої діѐльності, то у другому – перш за все про систему чинників, що 
здійсняять вплив та забезпечуять ѐкість ВО. До таких чинників, серед 
багатьох інших (зовнішніх та внутрішніх), віднесено і ѐкість діѐльності 
викладача, що визначаютьсѐ його вміннѐм взаюмодіѐти зі студентами, 
прагненнѐм до досконалості. Далі прослідкуюмо, ѐким чином відображено 
вимоги до діѐльності викладача в документах ЮС та деѐких інших 
провідних міжнародних організацій, присвѐчених проблемам розвитку ВО 
та забезпеченнѐ її ѐкості. 

Підкреслимо, що вже в першому документі ЮС, що стосувавсѐ 
проблем ювропейського співробітництва у сфері ЗаВО (1998 р.) визначено, 
що пріоритетом ціюї діѐльності повинно стати підвищеннѐ ѐкості 

викладаннѐ та навчаннѐ 5, 57. У доповіді ЮК 2004 р. щодо імплементації 
Рекомендацій ЮС 1998 р. було відзначено велетенські організаційні 
зусиллѐ, здійснені освітньо-політичноя та академічноя спільнотами в 
межах Болонського процесу та Лісабонської стратегії, спрѐмовані на 
розвиток національних систем ЗаВО та відповідної загальноювропейської 
структури – ENQA. У документі схарактеризовано складові, принципи, 
критерії, методологія процесів ЗаВО та перспективи розвитку 
міжнародного співробітництва в цій сфері під егідоя ЮС, ОЕСР та ЯНЕСКО. 
Вже на цьому − початковому етапі розвитку процесів ЗаВО в 
ювропейському регіоні вказано на необхідність визначеннѐ критеріїв 

високої ѐкості  освіти (recognising excellence) 16, 4.  
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Суттювим прогресом у досліджуваній сфері стало прийнѐттѐ в 2005 р. за 
ініціативи  ENQA та  інших членів Групи Е-4 «Стандартів і рекомендацій щодо 
забезпеченнѐ ѐкості в Ювропейському просторі вищої освіти» (далі – 
«Стандарти»). У документі окреслено, перш за все, контекстуальні 
особливості, сферу дії, цілі та принципи  ювропейської системи ЗаВО; 
визначено три виміри стандартів ЗаВО: 1) внутрішній (інституційний); 
2) зовнішній (позаінституційний – національний, наднаціональний); 
3) стандарти діѐльності агенцій із забезпеченнѐ ѐкості. Пізніше, у 2015 році 

було прийнѐто нову редакція даного документу 21, тому у своюму аналізі 
ми звернемосѐ саме до оновленої редакції «Стандартів» та схарактеризуюмо 
зміни, що відбулисѐ у підходах до їх визначеннѐ впродовж десѐти років 
(2005 – 2015 рр.). Проблеми ѐкості викладаннѐ у вищій школі розкриваятьсѐ 
в кількох структурних складових цього документу: загальних положеннѐх, 
сформульованих у першому розділі, та частині 1 другого розділу, де йдетьсѐ 

про внутрішній (інституційний) вимір За 21. 
Характеризуячи контекст розвитку системи ВО в ювропейському 

регіоні ѐк суспільство знань, у ѐкому ВО виступаю невід’юмним 
компонентом соціально-економічного та культурного розвитку, автори 
«Стандартів» констатуять необхідність ґрунтовної трансформації ціюї 
системи. До пріоритетів такої трансформації у «Стандартах»-2015 
віднесено: розвиток студентоцентрованого підходу до навчаннѐ і 
викладаннѐ, ѐкий би передбачав гнучкі освітні траюкторії і визнаннѐ 
компетенцій, здобутих поза межами формальної освітньо-кваліфікаційної 
програми; диверсифікація цілей та місії вишів, способів наданнѐ освіти та 
моделей співпраці; підвищеннѐ рівнѐ інтернаціоналізації, розвиток 
цифрових методів навчаннѐ та викладаннѐ.  

Провідноя метоя запровадженнѐ «Стандартів» визначено «сприѐннѐ 
кращому розуміння ѐкості навчаннѐ та викладаннѐ в різних країнах серед 

усіх залучених сторін» 21, 4. Понѐттѐ «ѐкість», подане в Документі, 
інтерпретуютьсѐ ѐк результат взаюмодії між викладачами, студентами та 
інституційним освітнім середовищем, у ѐкому зміст програм, освітні 
можливості та матеріально-технічні засоби відповідаять поставленій меті. 

Ще одним клячовим понѐттѐм «Стандартів» ю «забезпеченнѐ ѐкості», 
ѐке використовуютьсѐ длѐ позначеннѐ всіх видів діѐльності в межах 
безперервного циклу вдосконаленнѐ (забезпеченнѐ та підвищеннѐ) ѐкості 
ВО. Крім цілей, у загальних положеннѐх сформульовано принципи За в ЮПВО:  

 вищі навчальні заклади несуть основну відповідальність за ѐкість 
своїх освітніх послуг та забезпеченнѐ ціюї ѐкості;  

 система забезпеченнѐ ѐкості реагую на розмаїтість систем вищої 
освіти, навчальних закладів, програм і студентів;  

 система забезпеченнѐ ѐкості підтримую розвиток культури ѐкості;  
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 система забезпеченнѐ ѐкості враховую потреби та очікуваннѐ 

студентів, усіх інших залучених сторін та суспільства 21, 5.  
Отже, згідно з розглѐнутими загальними положеннѐми (контекст, цілі, 

принципи), ѐкість викладаннѐ ю невід’юмноя складовоя та пріоритетом у 
ЗаВО.  

Безумовний інтерес складаять длѐ нас положеннѐ «Стандартів» 
щодо внутрішнього виміру ЗаВО. Йдетьсѐ, передусім, про інституційну 
політику За, «що підтримую розвиток культури ѐкості, у межах ѐкої всі 
внутрішні сторони беруть на себе відповідальність за ѐкість і долучаятьсѐ 

до забезпеченнѐ ѐкості на всіх рівнѐх функціонуваннѐ установи» 21, 6. 
Важливими аспектами інституційної політики За, визначеними у 
«Стандартах», що безпосередньо стосуятьсѐ ѐкості викладаннѐ, ю такі: 

 підтримка факультетів, шкіл, кафедр та інших структурних 
підрозділів, а також керівництва, окремих викладачів та студентів у тому, 
щоб вони брали на себе відповідальність за забезпеченнѐ ѐкості;  

 установленнѐ тісного зв’ѐзку між науково-дослідноя та освітньоя 
діѐльністя  викладача;  

 академічна чесність і свобода, запобіганнѐ виѐвів академічної 
недоброчесності;  

 запобіганнѐ будь-ѐким проѐвам нетолерантності чи дискримінації 

студентів або викладачів 21, 8. 
На особливу увагу в контексті нашого розглѐду заслуговуять 

положеннѐ «Стандартів», що стосуятьсѐ студентоцентричного навчаннѐ, 
викладаннѐ та оціняваннѐ: «навчальні заклади повинні забезпечувати таке 
викладаннѐ, що заохочую студентів до активної участі в навчальному 
процесі, і таке оціняваннѐ студентів, що відображаю цей підхід». У 
Рекомендаціѐх щодо даного пункту «Стандартів»  зазначено, що 
студентоцентроване викладаннѐ відіграю важливу роль у стимуляванні 
студентської мотивації, саморефлексії та залученні в навчальний процес. 
Такий підхід вимагаю ретельної розробки структури навчальних програм, 
методів подачі навчального матеріалу, оціняваннѐ результатів. Втіленнѐ 
студентоцентрованого викладаннѐ передбачаю:  

 повагу й увагу до розмаїтості студентів та їхніх потреб, 
запровадженнѐ гнучких освітніх траюкторій;  

 застосуваннѐ різних методів подачі матеріалу, де це доречно;  

 гнучке використаннѐ різноманітних засобів навчаннѐ;  

 заохоченнѐ розвитку у студента почуттѐ самостійності в 
навчальному процесі водночас із забезпеченнѐм належного наставництва і 
підтримки з боку викладача;  

 розвиток взаюмоповаги у стосунках студента і викладача;  
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 наѐвність належних процедур реагуваннѐ на студентські 

скарги 21, 12.  
Нарешті, в аналізованому нами документі міститьсѐ стандарт, ѐкий 

стосуютьсѐ ѐкості викладацького складу: «навчальні заклади повинні 
пересвідчуватисѐ в компетентності викладачів. Вони маять застосовувати 
справедливі та прозорі процедури їх набору і професійного розвитку». У 
рекомендаціѐх щодо даного стандарту зазначено, що викладачі відіграять 
клячову роль у створенні ѐкісного освітнього досвіду студентів та 
забезпеченні умов длѐ набуттѐ ними знань, умінь і навичок. 
Урізноманітненнѐ студентського складу й підвищеннѐ уваги до навчальних 
результатів вимагаять студентоцентричного підходу до навчаннѐ і 

викладаннѐ, у результаті чого роль викладача суттюво зміняютьсѐ 21, 13. 
На завершеннѐ розглѐду «Стандартів»-2015, розроблених ENQA, 

підкреслимо, що провідноя тенденціюя розвитку експертної думки в 
контексті розглѐдуваної нами проблеми ѐкості викладаннѐ у вищій школі ю 
запровадженнѐ та поглибленнѐ студентоцентрованого підходу, ѐкий не ю 
догматично спрѐмованим на певний стандартний результат, але передбачаю 
врахуваннѐ потреб та можливостей кожного конкретного студента.  

Підкреслимо, що в аналізованих нами документах міжнародних 
організацій, ѐкі були прийнѐті протѐгом останніх двадцѐти років, увага до 
ѐкості викладаннѐ у вищій школі стаю все більш активноя, а рекомендації − 
конкретними та багатоаспектними, що маять не тільки політичний, але й інші 
виміри розглѐду. Структура таких рекомендацій маю, ѐк правило, 
багаторівневий характер, оскільки реалізуютьсѐ на наднаціональному 
(відповідальність ЮС, ЮК, професійних міжнародних організацій), 
національному (відповідальність національних міністерств освіти) та 
інституційному (відповідальність вишів) рівнѐх. Далі схарактеризуюмо 
рекомендації щодо розглѐдуваних нами проблем, сформульовані в таких 
актуальних документах ЮС: «Удосконаленнѐ ѐкості викладаннѐ та навчаннѐ в 

ювропейських вищих навчальних закладах» (2013 р.) 19, «Нові підходи до 

навчаннѐ та викладаннѐ у вищій освіті» (2014 р.) 18, «Перехід до відкритої 
освіти: Інноваційне викладаннѐ та навчаннѐ длѐ всіх за допомогоя нових 

технологій і відкритих освітніх ресурсів» (2015 р.) 12, «Оновлений порѐдок 

денний ЮС щодо вищої освіти» (2017 р.) 4. У перших двох документах, 
підготованих длѐ ЮК Групоя провідних фахівців з проблем модернізації вищої 
освіти (High Level Group on the Modernisation of Higher Education), 
сформульовано рекомендації длѐ національних урѐдів та ВНЗ щодо 
нагальних дій, спрѐмованих на підвищеннѐ ѐкості ВО. Порівнѐльний аналіз 
рекомендацій, поданих у названих документах, підтверджую висновок щодо 
їх  багаторівневості та дозволѐю розглѐнути такі аспекти їх реалізації: 
політичний, адміністративний, науково-педагогічний, технологічний. 
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Політичний аспект реалізації рекомендацій (наднаціональний, 
національний, інституційний рівні реалізації) передбачаю уточненнѐ 
ювропейської (наднаціональної, національної, інституційної) стратегії ЗаВО, 
зокрема, визначеннѐ проблеми ѐкості викладаннѐ та навчаннѐ у вищій школі 
ѐк такої, що повинна перебувати у фокусі уваги освітніх політиків. Завданнѐ 
підвищеннѐ ѐкості викладаннѐ ѐк політичний пріоритет ювропейської 
освітньої політики набуло прикладного характеру, оскільки в документах 
йдетьсѐ про цілком конкретні практичні завданнѐ: удосконаленнѐ 
педагогічних технологій, використаннѐ новітніх ІКТ у навчальному процесі; 
розробка стандартів трудомістськості он-лайн освіти (на засадах застосуваннѐ 
ECTS) та оцінки її ѐкості (завданнѐ розробки та запровадженнѐ Ювропейського 
простору професійних умінь та кваліфікацій (European Area for Skills and 
Qualifications). З метоя організаційної підтримки системи заходів щодо 
вдосконаленнѐ методик та технологій викладаннѐ у вищій школі ЮК 
виступила з ініціативоя створеннѐ Ювропейської академії викладаннѐ та 
навчаннѐ (European Academy of Teaching and Learning). 

Адміністративний аспект реалізації рекомендацій вклячаю такі 
складові: запровадженнѐ у вишах, що функціонуять у межах ЮС, 
обов’ѐзкових програм неперервного професійного розвитку викладачів, 
зокрема таких, що пов’ѐзані із формуваннѐм цифрової грамотності; 
запровадженнѐ інструментів оцінки ѐкості викладаннѐ, у тому числі і 
шлѐхом організації зворотного зв’ѐзку зі студентами; наданнѐ підтримки та 
стимуляваннѐ викладачів, ѐкі здійснили великий внесок у наукову 
розробку інноваційних технологій викладаннѐ та здійсняять власну 
викладацьку діѐльність на високому рівні ѐкості; забезпеченнѐ 
можливостей міжнародної професійної мобільності викладачів з метоя 
набуттѐ ними міжнародного досвіду  викладаннѐ. 

Науково-педагогічний аспект реалізації рекомендацій передбачаю 
здійсненнѐ масштабних теоретичних та експериментальних досліджень у 
сфері дидактики вищої школи, методик викладаннѐ окремих предметів, 
комп’ятерних наук, психології когнітивної діѐльності тощо. Актуальними 
проблемами длѐ досліджень фундаментального та прикладного характеру 
експертами визначено такі:  

 інноваційний студентоцентрований та персоналізований курикулум;  

 механізми оцінки результатів он-лайн навчаннѐ студентів;  

 крос-, транс- та інтердисциплінарні підходи до викладаннѐ, 
навчаннѐ й оцінки знань студентів;  

 методики викладаннѐ, побудовані на інтенсивному застосуванні 
інноваційних ІКТ та новітніх знаннѐх про природу когнітивної діѐльності 
лядини; 

 підготовка спеціалізованого персоналу (learning technologists, ІCT 
experts and educational developers) длѐ наданнѐ допомоги викладачам і 
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студентам вишів у розвиткові цифрової грамотності, запровадженні 
інноваційних цифрових технологій у навчальний процес. 

Технологічний аспект рекомендацій передбачаю розвиток ювро-
пейської та національних інфраструктур цифрових платформ, порталів, репо-
зиторіїв, хабів, центрів тощо, ѐкі слугуватимуть ювропейській академічній 
спільноті в наданні освітніх послуг у системі ВО  на нових технологічних заса-
дах, у формуванні системи відкритої вищої освіти, у подальшій інтерна-
ціоналізації забезпеченнѐ та контролѐ ѐкості викладаннѐ у вищій школі.  

Далі звернемосѐ ще до одного актуального документу («Opening up 
Education: Innovative teaching and learning for all through new Technologies 

and Open Educational Resources») 10, у ѐкому значно більш докладно, ніж 
у попередніх двох аналізованих нами, зосереджено увагу на розвитку 
цифрових технологій та OER у вищій освіті ѐк чинниках, що впливаять на 
форми, методи та в цілому на  ѐкість викладаннѐ у вищій школі. 

Зокрема, у межах реалізації програм Erasmus+ та Horizon 2020, згідно 
з названим вище документом, передбачаятьсѐ такі заходи: 

 запуск масштабних експериментальних програм з метоя розробки 
та апробації інноваційних підходів до викладаннѐ, побудови навчальних 
програм та оцінки результатів навчаннѐ; 

 підтримка розробки та запровадженнѐ он-лайн програм 
професійного розвитку викладачів, що здійсняютьсѐ в межах ініціатив такої 
організації, ѐк Grand Coalition for Digital Jobs ( URL: http://ecdl.org/policy-
publications/grand-coalition-for-digital-skills-and-jobs ) та передбачаю, 
зокрема, створеннѐ нових та підтримку вже існуячих ювропейських Е-
платформ, ѐкі обслуговуять професійні потреби академічної громади 
(наприклад, eTwinning, EPALE); 

 розробка та випробовуваннѐ спільно з усіма зацікавленими 
сторонами з країн-членів ЮС Рамки цифрових кваліфікацій та 
інструментів самооцінки цифрових умінь студентів, викладачів, 
адміністрації вишу; 

 дослідженнѐ ефективності застосуваннѐ новостворяваних 
інструментів перевірки та визнаннѐ результатів навчаннѐ, зокрема таких, 
ѐк відкриті сертифікати (open badges), їх пристосуваннѐ до потреб 
конкретних студентів; 

 вивченнѐ, координаціѐ та обмін досвідом, досѐгнутим у межах 
національних програм розвитку цифрової грамотності, розробка 
рекомендацій длѐ різних цільових груп з метоя наданнѐ їм допомоги у 
визначенні клячових проблем та пошуку шлѐхів їх подоланнѐ відповідно 
до національних і ювропейських пріоритетів, зокрема програми «Тhe 

European Semester/Europe 2020» 12. 
Найсучаснішим із аналізованих нами документів ЮС, присвѐчених 

стратегіѐм розвитку вищої освіти в регіоні, ю Комяніке, що маю промовисту 
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назву «Оновлений порѐдок денний ЮС щодо вищої освіти» (2017 р.). У 
документі виокремлено чотири найбільш актуальні кола проблем розвитку 
ювропейської вищої освіти та визначено пріоритетні шлѐхи підтримки 
Ювросоязом регіональної системи ВО в їх розв’ѐзанні.  

1. Відставаннѐ можливостей ювропейських вишів від потреб регіону в 
забезпеченні фахівцѐми зі спеціальностей, що позначаятьсѐ в міжнародній 
практиці абревіатуроя STE(A)M (science, technology, engineering, (arts) and 
maths), а також з медичних та педагогічних спеціальностей. Автори 
документу підкресляять необхідність інтенсифікації та підвищеннѐ ѐкості 
підготовки таких фахівців, підвищеннѐ ефективності використаннѐ сучасних 
ІКТ у навчальному процесі, розвитку у випускників вишів навичок 
дослідницької діѐльності, так званих трансверсивних умінь та клячових 
компетентностей (transversal skills and key competences), що ю необхідними 
длѐ досѐгненнѐ успіху в будь-ѐкому виді діѐльності в умовах економіки 
знань (критичне мисленнѐ, D(digital)- компетентність тощо). Серед шлѐхів 
розв’ѐзаннѐ означеної проблеми важливим названо підготовку ѐкісних 
викладачів вишів. Проблема полѐгаю в тому, що «надто багато викладачів 
вищої школи не отримали достатньої або навіть будь-ѐкої підготовки в 
галузі педагогіки; системний професійний розвиток викладачів ю скоріше 
викляченнѐм, ніж правилом у сучасній ювропейській вищій школі. 
Недостатньо розвиненими ю національні та інституційні стратегії 

заохоченнѐ та винагороди ѐкісного викладаннѐ» 4, 5.  
2. Необхідність розвитку ювропейської вищої школи ѐк інклязивної 

цілісної системи, у ѐкій заклади вищої освіти взаюмодіять із 
загальноосвітніми та професійними навчальними закладами, роботодавцѐми 
та суспільством у цілому. Вища школа, ѐк сказано в Комяніке, повинна 
розвиватисѐ ѐк соціально оріюнтована (спрѐмована, мислѐча) навчальна 
громада (civic-minded learning community), пов’ѐзана своюя діѐльністя з 
інтересами місцевої спільноти. У контексті розглѐдуваної проблеми 
важливоя визнана діѐльність викладачів ѐк менторів, що маять навички 
роботи із диверсифікованоя за рівнем когнітивної готовності, навчальними 
інтересами, культурним та соціальним досвідом, станом здоров’ѐ громад 
студентів. Академічна та неакадемічна підтримка повинна надаватисѐ 
викладачами всім студентам незалежно від походженнѐ та сприѐти їх успіху 
ѐк у навчанні, так і в подальшому кар’юрному рості. 

3. Потреба в активізації участі вишів в інноваційній діѐльності, що 
передбачаю розвиток інноваційної та підприюмницької культури 
університетів. Критично важливим ю розвиток ѐкісних магістерських та 
докторських програм, спрѐмованих на підготовку длѐ регіону кадрів 
дослідників, розробників та менеджерів інновацій, ѐкі здійсняять наукові 
відкриттѐ, беруть участь у просуванні та впровадженні нових ідей. У 
Комяніке заѐвлено про необхідність зосередженнѐ зусиль викладачів на 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

60 

формуванні у студентів «умінь розуміти нові підходи, мислити критично та 

творчо, діѐти підприюмливо в розвитку та реалізації нових ідей» 4, 8.  
4. Підтримка на національному та наднаціональному рівнѐх 

ефективності та продуктивності освітніх систем. Цікавими  длѐ нашого 
розглѐду ю положеннѐ аналізованого документу щодо необхідності 
підтримки існуячого в Ювропі досвіду  додаткових винагород за ѐкісне 
викладаннѐ, що розглѐдаятьсѐ ѐк засіб підвищеннѐ престижності 
викладацької діѐльності (стипендії, премії тощо). У Комяніке отримала 
також схваленнѐ фінансова підтримка на національному та 
наднаціональному рівнѐх ініціатив щодо розвитку співпраці між 
університетами та зовнішніми партнерами (роботодавцѐми, науково-
дослідними установами, громадськими організаціѐми тощо), а також 
запровадженнѐ сучасних інноваційних підходів до організації навчального 
процесу у вищій школі (дослідно-оріюнтоване навчаннѐ, 
інтердисциплінарні студії, змішане навчаннѐ тощо). 

ак і в інших аналізованих нами документах, у Комяніке 2017 р. 
йдетьсѐ про необхідність продовженнѐ міжнародного та міжінституційного 
діалогу, активізація співпраці в юврорегіоні в поширенні кращого досвіду 
ѐкісного викладаннѐ, що повинно слугувати розвиткові процвітаячої, 

інклязивної демократичної ювропейської спільноти 4, 12.  
Аналіз прийнѐтих упродовж тривалого періоду розвитку ЮС (1991–

2017 рр.) документів з досліджуваної проблеми дозволѐю дійти таких 
висновків щодо тенденцій розвитку політики ЮС у сфері забезпеченнѐ  
ѐкості викладаннѐ у вищій школі: 

 висока ѐкість (excellence) вищої освіти, її відповідність актуальним 
потребам суспільства, економіки, кожного конкретного студента становить 
незаперечний пріоритет освітньої політики ЮС з моменту заснуваннѐ 
організації і до сьогоденнѐ. Забезпеченнѐ ѐкості викладаннѐ у вищій школі 
завжди усвідомлявалосѐ експертами ЮС ѐк важлива умова високої ѐкості 
діѐльності вишу; 

 діахронний аналіз особливостей розглѐду проблеми забезпеченнѐ 
ѐкості викладаннѐ у вищій школі в документах ЮС та низки інших 
ювропейських організацій дозволив виѐвити певні тенденції в розвиткові 
досліджуваного ѐвища. Відбуваютьсѐ перехід від загальної політичної 
риторики щодо необхідності забезпеченнѐ ѐкості навчального процесу до 
високо професійного цілісного аналізу механізмів вирішеннѐ проблеми, 
що вклячаю: 1) характеристику зовнішнього (політичного, економічного, 
соціального, культурного) та внутрішнього (академічного) контекстів 
функціонуваннѐ ювропейської вищої освіти в їх розвитку; 2) узагальненнѐ  
позитивного досвіду національних освітніх систем та окремих вишів з 
досліджуваної проблеми; 3) розробку й удосконаленнѐ ювропейських 
стандартів та рекомендацій щодо ЗаВО; 4) розробку науково-педагогічних 
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рекомендацій щодо застосуваннѐ інноваційних форм та методів 
викладаннѐ, високотехнологічних підходів до організації навчального 
процесу; 5) пропозиції щодо стимуляваннѐ високої ѐкості викладаннѐ та 
формуваннѐ системи неперервного професійно-педагогічного розвитку 
викладачів вищої школи. 

 кадрові проблеми ювропейської вищої школи усвідомляятьсѐ ѐк 
гостро актуальні та розглѐдаятьсѐ в нерозривному зв’ѐзку з проблемами 
матеріального та фінансового забезпеченнѐ діѐльності вишів. У цьому 
контексті все більшої ваги набуваять питаннѐ неперервного професійного 
розвитку (педагогічної та D-технологічної його складових) викладачів вищої 
школи ѐк кардинальної умови забезпеченнѐ високої ѐкості (excellence) їх 
діѐльності. 

На подальше дослідження заслуговує досвід ювропейських та інших 
розвинених країн щодо забезпеченнѐ ѐкості викладанні у вищій школі.  
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РЕЗЮМЕ 
Сбруева Алина Актуальные проблемы качества преподаваниѐ в европейской 

высшей школе: анализ приоритетов образовательной политики ЕС. 
Исследование посвѐщено рассмотрения приоритетов политики Европейского 

Сояза в сфере высшего образованиѐ. На основе структурно-логического анализа 
документов ЕС, посвѐщенных проблемам качества высшего образованиѐ, 
охарактеризованы тенденции развитиѐ стратегий европейского сообщества по 
обеспечения качества преподаваниѐ в высшей школе. Конкретизирована сущность 
клячевых понѐтий исследованиѐ (качество высшего образованиѐ, качество 
преподаваниѐ в высшей школе). Рассмотрена структура и содержательные 
характеристики стандартов обеспечениѐ качества высшего образованиѐ, 
принѐтые ENQA. Определена и конкретизирована сущность политического, 
административного, научно-педагогического и технологического измерений 
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рекомендаций, представленных в документах ЕС по обеспечения качества 
преподаваниѐ в высшей школе. Рассмотрены направлениѐ обновлениѐ повестки днѐ 
ЕС в исследуемой сфере, принѐтые в 2017 году. 

Ключевые слова: высшаѐ школа, качество высшего образованиѐ, качество 
преподаваниѐ, обеспечение качества высшего образованиѐ, стандарты и 
рекомендации, тенденции. 

SUMMARY 
Sbruieva Alina Urgent problems of quality of teaching in the European higher school: 

Analysis of EU educational policy priorities. 
The study is devoted to highlighting the priorities of European Union policy in the 

sphere of higher education. On the basis of structural and logical analysis of the EU 
documents devoted to the problems of higher education quality, the dynamics of 
development of Quality Assurance strategies in teaching in HEI is characterized. 

The analysis of the source of the study made it clear that the issues of ensuring the 
quality of teaching in higher education had become the subject of cooperation between the 
political and academic communities of the European region from the very first days of the 
existence of the EU. 

It is revealed that the problem of the quality of higher education and teaching 
excellence remains relevant in modern conditions.  

Through the terminological analysis of the content of international and national 
documents on higher education, the essence of key concepts of research (quality of higher 
education, quality of teaching in higher school) is specified. 

The structure of standards for quality assurance in higher education developed and 
adopted by ENQA in cooperation with other regional organizations, members of the E-4 
Bologna Process Group is highlighted. It is shown that the Standards outline, first of all, the 
context, scope, purposes and principles for Quality Assurance (QA) in the European Higher 
Education Area. Three dimensions of standards are defined: 1) internal (institutional); 2) 
external (national, supranational); 3) standards for the quality assurance agencies. 

The political, administrative, pedagogical and technological dimensions of the 
recommendations presented in the modern EU documents on QA of teaching at the higher 
school are outlined. 

The urgent directions of the updated EU agenda on QA of higher education, adopted 
in 2017, were found: 1) tackling future skills mismatches and promoting excellence in skills 
development; 2) building inclusive and connected higher education systems; 3) ensuring 
higher education institutions contribute to innovation; 4) supporting effective and efficient 
higher education systems. 

Conclusions are made on deepening of interpretation of the essence of the problems 
existing in European higher education in EU documents. The trends consist in the transition from 
general political rhetoric to the need to ensure the quality of the educational process to a highly 
professional, holistic analysis of the mechanisms for solving the problem, which includes the 
characteristics of the external (political, economic, social, cultural) and internal (academic) 
contexts of the functioning of European higher education; generalization of the positive 
experience of national educational systems from the problem under study; development of 
European Standards and Recommendations on QA; scientific and pedagogical recommendations 
on the application of innovative forms and teaching methods, high-tech approaches to 
organization of the educational process; promotion of high quality teaching and formation of a 
system of continuous professional development of higher school teachers. 

Key words: higher education, quality of higher education, quality of teaching, quality 
assurance of higher education, standards and recommendations, trends.  
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СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕЛІТНОЇ ВИЩОЇ 
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ 

 

У статті розглѐнуто історичний розвиток елітної вищої інженерної освіти 
Європи. Порушено питаннѐ традиційних університетів Франції та виникненнѐ в 
післѐреволяційні часи перших Великих шкіл країни, відбору талановитих за принципом 
меритократизму – селекції на основі здібностей та організація в них навчального 
процесу. Визначено їх вплив на виникненнѐ ВНЗ такого типу в інших країнах Західної 
Європи, зокрема Німеччини, їх місце й роль у загальній системі вищої освіти ФРН. 

Ключові слова: інженерна освіта, обдаровані, організаціѐ навчаннѐ, вищий 
технічний навчальний заклад, принцип меритократизму, сприѐтливі умови, 
наслідуваннѐ, академічні проблеми. 

 

Постановка проблеми. Загальноювропейський освітній процес вже 
триваю давно, а перед країнами-учасницѐми постаять все нові питаннѐ, 
вирішеннѐ ѐких веде наші держави до цілісності та сприѐю нашій юдності. 
Звичайно, що з точки зору історії минуло ще не так багато часу з 
моменту підписаннѐ документу про ювропейську співдружність і що 
йому передував довгий період розвитку, що поставив серйозний 
відбиток на системі освіти держав, а особливо колишнього радѐнського 
простору. Аналіз показую, скільки в нас прогалин і відставань від країн 
Західної Ювропи, ѐкі прѐмували кардинально протилежним шлѐхом, а 
зокрема що стосуютьсѐ поглѐдів на навчаннѐ обдарованої особистості.  

Історіѐ свідчить, що й такі економічно розвинуті країни, ѐк 
Німеччина та Франціѐ тощо, попри свої традиційні методики навчаннѐ 
обдарованих, зокрема технічного профіля, не зупинѐлисѐ на наѐвному, 
а перебували в постійному пошуці нового і прогресивного. Обмін 
досвідом відбувавсѐ і між самими країнами Західної Ювропи. Так, 
Франціѐ першоя здійснила прорив у створенні закладів длѐ технічно 
обдарованої еліти у відповідь на післѐреволяційні потреби своюї 
держави. Згодом, нові віѐннѐ перейнѐли й інші країни, а вже пізніше і 
Німеччина. 
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Розірвавши кільце ізолѐції, наша країна, маячи вже свій власний 
досвід, може критично осмислити практику інших держав, поставити 
собі за мету запозичити кращі її надбаннѐ з даної проблеми.  

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ створеннѐ сприѐтливого 
підґрунтѐ длѐ розвитку вищої технічної, у тому числі й елітної вищої 
технічної освіти Німеччини, вивчалосѐ педагогами Н. Карловим, 
Н. Кудрѐвцевим, І. Туювоя, О. Ворожейкиноя, Б. Скоромовським, 
Й. Гердером, Й. Гербартом, В. фон Гумбольдтом, В. Гарнішом тощо. На 
українських теренах проблема комплексно не розглѐдаласѐ. 

У зв’ѐзку з цим метою статті став аналіз походженнѐ та розвитку вищої 
інженерної освіти, значеннѐ її в освіті стародавнього світу та сучасній системі 
освіти, причин виникненнѐ перших вищих технічних навчальних шкіл у 
ювропейському просторі, зокрема у Франції, організації навчального процесу 
в них та їх вплив на утвореннѐ за їх зразком подібних закладів у Німеччині. 

Методи дослідження. Длѐ розв’ѐзаннѐ поставлених завдань 
використовувалисѐ такі теоретичні методи дослідженнѐ: аналіз (аналіз 
наукових джерел інформації); індукції-дедукції (узагальненнѐ отриманих 
результатів); порівнѐльний аналіз (в історичному аспекті).  

Виклад основного матеріалу. Н. Карлов і Н. Кудрѐвцев вважаять, що 
інженерна освіта бере свій початок ще в Римській імперії за часів правліннѐ 
Яліѐ Цезарѐ. Тоді відмічено званнѐ «верховний понтифік», що в перекладі 
з латині означаю «будівник мостів». Звідси видно, що освічені інженери 
займали почесне місце в елітній освіті стародавнього світу [1]. 

Длѐ широкого загалу процес підготовки інженерної еліти залишавсѐ 
закритим. Це послужило, на думку автора, з одного боку – захистом 
високого інженерного мистецтва від неуків, профанів і вольових рішень 
малограмотної влади, а з іншого – приводило до кастової замкненості, 
відсутності притоку свіжої крові, стагнації та декадансу. 

На початку інженери-техніки створявали новий продукт, не знаячи 
глибинної природи речей. Ближче до нашого часу стало очевидним, що 
така технологіѐ себе вичерпала. Виникла потреба у висококваліфікованих 
елітних кадрах *1+. 

Та сама проблема постала і перед Франціюя, ѐка до 16 століттѐ мала 
22 університети із класичним набором спеціальностей. Саме в цей час у 
країні виникла потреба в розширенні класичного набору спеціальностей. 
Проте, французькі університети не могли задовольнити ціюї потреби, через 
те, що вони були надто підвладні традиції. Це спричинило створеннѐ 
закладів з технічними та науково-природничими напрѐмами (школи 
мостів, гірничої справи тощо). Під кінець Старого Режиму університет 
знаходивсѐ в повному занепаді. Проте, це не зіграло ніѐкої ролі під час 
револяції 1789 року. Під час Великої револяції було знищено всі 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

66 

королівські університети. Майже через  сто років, у 1896 році Франціѐ 
відновила цей вид вищих навчальних закладів *2+.  

Освітні реформи провів уже Наполеон. Університету повернули його 
колишня владу й місце в загальній системі освіти. Праву і медицині 
навчали у спеціальних інвестованих школах, ѐким  було доручено 
формувати майбутніх практиків. Політика країни спрѐмовувалась до 
рішеннѐ про те, що університет не зобов’ѐзаний навчати кадри длѐ нації. 
Ця роль отримали Великі школи. Створені в основному до револяції, ці 
суспільні навчальні інститути мали шалений успіх у країні. Саме до них 
схилѐлисѐ французи в плані карбуваннѐ керівних сил нації.  

В історичних джерелах згадуютьсѐ про те, що в 1747 році у Франції було 
створено Школу мостів і шосе *3+, на зразок сучасної моделі Великих шкіл, ѐк 
відокремлений сектор французької освітньої системи. Вона започаткувала 
вступний конкурс, що спричинило створеннѐ підготовчих класів, ѐкі знахо-
дились у декількох великих ліцеѐх. Навчаннѐ у Великій школі проходило за 
досить важкоя програмоя – програмоя підвищеної складності. 

У 1795 році була заснована Вища Політехнічна школа. Вона зайнѐла 
провідне місце порѐд із іншими навчальними закладами нового типу. 
Післѐ жахливих часів ѐкобінської диктатури у країні панував хаос. Вона 
була оточена з усіх боків ворогом і здаваласѐ беззахисноя. Країна 
потребувала внутрішнього порѐдку, армія, створену за національними 
ідеѐми і військових інженерів. Саме длѐ їх навчаннѐ та вихованнѐ було 
організовано Вищу Політехнічну школу. Протѐгом перших десѐти років і 
студенти, і викладачі ціюї школи зарекомендували себе з кращої сторони, 
зробили вагомий внесок у забезпеченнѐ національної безпеки Франції. 

Згідно з сучасним законодавством, керуваннѐ  Політехнічноя 
школоя відбуваютьсѐ спільними вказівками міністрів оборони, освіти та 
науки на основі декретів президента республіки. Її основним завданнѐм ю 
прищепленнѐ студентам високої загальної та наукової культури, наданнѐ 
спеціальної, ѐк правило, інженерної освіти, що забезпечить їм виконаннѐ 
роботи, ѐка потребую високої кваліфікації й відповідальності в інтересах 
нації. Випускники Політехнічної школи можуть стати державними 
службовцѐми високого рангу, великими дослідниками, інженерами 
високої кваліфікації, директорами корпорацій. 

Що ж відносно навчального плану школи, то перший рік навчаннѐ – 
військова служба, підчас ѐкої студенти отримуять лейтенантську 
підготовку і званнѐ. Наступних два роки вони опановуять курс 
фундаментальних наук. До обов’ѐзкових предметів навчального плану 
поруч із математикоя, фізикоя, хіміюя, біологіюя та комп’ятерними 
дисциплінами входѐть економіка та  предмети гуманітарного циклу: 
філософіѐ, політика, мистецтво, іноземні мови.  
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Післѐ завершеннѐ дворічних навчальних курсів згідно з вимогоя  
навчального плану студент повинен виконати в ѐкому-небудь 
національному дослідному центрі або конструкторському бяро проект 
реального інженерно-дослідного плану й публічно захистити результати. 

Загалом Великі школи були від початку за своїм призначеннѐм 
спеціалізованими школами і складали могутній корпус держави. 
Університет займав швидше місце обробки культури, поширеннѐ ідей і 
залишаютьсѐ на сьогодні об’юднаннѐм функцій членів вільних професій та 
приватного сектору, навчальної підготовки ліцеїв. 

На кінець 70-х років у Франції нараховувалосѐ п’ѐть ліцеїв (Севр, 
Лонжерон, Енгіюна, Тулуза, Марсель), ѐкі керувалисѐ наступними 
дидактичними установками: 

- не ділити навчальні предмети на основні та другорѐдні; 
- засвоявати шкільну програму при роботі «командоя»; 
- використовувати активні методи навчаннѐ з урахуваннѐм 

індивідуальних нахилів дитини; 
- здійснявати навчаннѐ в зв’ѐзку з життѐм, у тісному контакті 

вчителѐ та учнів; 
- перетворити екзамени в контроль отриманнѐ знань. 
Реалізаціѐ цих установок проходила за трьома основними 

напрѐмами: оновленнѐ форм та методів, коригуваннѐ шкільних програм, 
використаннѐ технічних засобів навчаннѐ. Учні в класі поділѐлисѐ на менші 
групи на основі спільних інтересів у навчальній та позанавчальній 
діѐльності *4; 5]. 

Традиційно Великі школи не мали у своюму розпорѐдженні 
дослідницьких лабораторій. Але на початку вісімдесѐтих років декілька з 
них об’юдналисѐ з університетами длѐ розвитку дослідницької діѐльності і 
длѐ участі у видачі дипломів поглиблених студій або докторатів. 

На сьогодні Великі школи займаять провідне місце в освітній системі 
Франції в порівнѐнні з університетами не лише через престижність їх 
дипломів, але й завдѐки тому, що в них відбуваютьсѐ розвиток 
інтелектуальної і наукової активності. Саме у Великих школах та підготовчих 
класах, ѐкі їм передуять, відводитьсѐ місце обдарованим студентам у 
загальній структурі вищої освіти Франції. К. Корсак указую на відбір 
талановитих учнів, їх вступ в елітні Великі школи на основі конкурсу й високих 
прохідних балів. При відборі талановитих у Франції використовуютьсѐ 
принцип меритократизму – селекціѐ на основі здібностей. 

На даний час Великі школи складаять не більше 4 % від усіх закладів 
вищої освіти і навчаннѐ у вищих школах платне. Вони добре організовані. 
Вміло використовуять сітку своїх старих студентів длѐ підтриманнѐ сталої 
кількості свого навчального контингенту *6+. 
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Великі школи готуять переважно державних службовців і гарантуять 
випускникам постійне місце праці, надаячи освіту дуже високого ґатунку. 
Сяди приймаять тільки післѐ закінченнѐ дворічних післѐшкільних  
підготовчих (репетиторських) класів. Навчаннѐ проходить за спеціальними 
програмами й вимоги до нього настільки високі, що прирівняятьсѐ до 
вимог на двох курсах університетів, і навіть більше. Вступ у ці класи теж 
селекційний. Бажаячим навчатисѐ в цих класах потрібна рекомендаціѐ 
шкіл і ліцеїв, у ѐких навчалисѐ вступники до вступу. У випадку, ѐкщо 
випускник підготовчих класів не поступив у Велику школу, його можуть 
зарахувати без вступних випробувань, вільно до університету одразу на 
третій курс за обраноя спеціальністя [1].  

Спочатку студентам читаять загальний курс профільних дисциплін, 
потім проходить спеціалізаціѐ. Кожен концентруютьсѐ на тому предметі, 
ѐкий вибрав – маркетинг, бухгалтерський облік, управліннѐ кадрами тощо. 
Навчальний процес складаютьсѐ в основному з лекцій, проте більшу 
частину роботи студент виконую самостійно в бібліотеці, працяячи зі 
спеціальноя літературоя. 

У кінці кожного семестру студент пише роботу (dissertacion), ѐка 
складаютьсѐ з розгорнутого плану, детального викладеннѐ предмету й 
аналітичних висновків. У вищій школі високо цінитьсѐ аналітика, уміннѐ 
подивитисѐ на проблему по-новому, вирішити її новим, нетрадиційним 
способом, ѐкий ю, проте, ефективним [6]  

Усі вищі школи знаходѐтьсѐ в тісній взаюмодії та співробітництві з 
підприюмствами  своюї області, тому студенти проходѐть довготривалу 
виробничу практику, ѐка ю складовоя навчального процесу *7+.   

Великі школи з наукових і технічних профілів належать кільком 
міністерствам, маять трирічні програми й присуджуять дипломи 
інженерів (Diplome d΄Ingenieur). Вступ конкурсний і лише післѐ 
попереднього дворічного навчаннѐ в підготовчих класах з дуже 
інтенсивним і глибоким вивченнѐм математики і фізики. 

Саме Політехнічна школа у Франції стала провісником длѐ заснуваннѐ 
за її зразком вищих технічних закладів ѐк окремої структурної одиниці 
системи вищої освіти в низці інших країн. У своя чергу Німеччина розпочала 
створеннѐ вищих політехнічних закладів вже в досить пізній період (у другій 
половині ХІХ ст.). У старому німецькому традиційно «університетському 
просторі» прикладні технічні науки практично не мали місцѐ. З ХVІІІ ст. 
почали розвиватисѐ навчальні заклади, ѐкі згодом, у наступному столітті, у 
пришвидшеному темпі, почали отримувати ранг вищих технічних шкіл: 
м. Мянхен – 1868 р., м. Аахен – 1870 р., м. Штутгарт – 1876 р.,  
м. Дармштадт – 1877 р., м. Берлін – 1879 р., м. Дрезден – 1890 р., м. Данціг – 
1904 р., м. Бреслау – 1910 рік *8+. 
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З аналізу навчальних планів та програм сучасних технічних 
університетів Німеччини – м. Берлін, м. Дрезден, м. Мянхен, м. Хемнітц, м. 
Брауншвайг, м. Дармштадт тощо, ці заклади освіти не ю вищими 
навчальними закладами з підготовки чисто інженерів чи фахівців чисто 
технічного профіля. Вони поюднуять різні факультети, серед ѐких не лише 
споріднені з інженеріюя науки, але й гуманітарні дисципліни та факультети 
медицини. У 1978 р. сяди ще приюдналисѐ педагогічні інститути, ѐкі 
готуять кадри длѐ гімназій. 

Ідеѐ об’юднаної вищої школи зародилась у ФРН у 60-і рр. ХХ ст. на 
кульмінаційному етапі гострої дискусії з питаннѐ про перспективу та шлѐхи 
розвитку вищої освіти в країні. Досліджуячи проблеми сучасної зарубіжної 
вищої школи, І. Туюва виѐвила, що саме в середині 60-х рp. ХХ ст. у ФРН гостро 
постало питаннѐ про необхідність радикальних змін у сфері підготовки 
спеціалістів середньої і вищої кваліфікації: модернізаціѐ навчальних програм, 
розробка нових курсів з нових спеціальностей, відмова від минулих 
традиційних принципів організації навчального процесу та встановленнѐ 
нових принципів, реорганізаціѐ усіюї структури післѐсередньої освіти *9+. 

На кінець 60-х рp. у ФРН були проведені деѐкі досить суттюві 
організаційно-структурні зміни, ѐкі торкнулисѐ також і вищих технічних та 
інженерних шкіл. Майже всі Вищі технічні школи, отримавши 
університетський статус ще в кінці минулого століттѐ, були перетворені в 
університети або технічні університети. У їх складі з’ѐвилисѐ медичні та 
гуманітарні факультети. 

У кінці 60-х – на початку 70-х рр. інженерні школи, ѐкі не належали 
до категорії вищих навчальних закладів, було перетворено у вищі 
професійні школи й зараховано до розрѐду вищих навчальних закладів [8, 
9+. Передумовоя цих змін стали суттюві соціально-політичні зрушеннѐ, ѐкі 
відбулисѐ в усьому світі та у ФРН, пришвидшений розвиток науково-
технічної револяції. 

Об’юднаним вищим школам було надано право на самоуправліннѐ та 
присвоюннѐ вченого ступенѐ доктора наук й видачу диплома викладача 
вищого навчального закладу на рівні університетів. Їм була дана також 
можливість проводити наукові дослідженнѐ [9]. 

Саме на об’юднані вищі школи було покладено вирішеннѐ низки 
власне академічних проблем: 

- полегшити студентам вибір рівнѐ освіти відповідно до інтересів та 
здібностей; 

- забезпечити велику мобільність студентів, ѐк по вертикалі, так і по 
горизонталі, тобто полегшити можливість зміни напрѐму освіти, переходу з 
одного освітнього рівнѐ на наступний; 

- покращити науково-теоретичну базу навчаннѐ фахівців різного 
профіля; 
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- забезпечити міждисциплінарне навчаннѐ та сприѐти науковим 
дослідженнѐм в області суміжних наук; 

- замінити складну та різноманітну структуру управліннѐ у самому 
вищому навчальному закладі; 

- уніфікувати ѐскраву й різноманітну структуру професорсько-
викладацького складу; 

- вирішити проблему «нумерус клаузус» (кількісне обмеженнѐ). 
Сприѐтливі умови виникли не лише длѐ створеннѐ вищих технічних 

навчальних закладів у Німеччині, але длѐ побудови на певних основах 
навчального процесу в цих закладах. Це стало темоя полеміки багатьох 
теоретичних праць учених-педагогів ФРН. Прихильники різних концепцій 
та теорій *10+, серед ѐких можна назвати таких учених та педагогів, ѐк  Й. 
Гердер, Й. Гербарт, В. фон Гумбольдт, В. Гарніш вступали в дискусії щодо 
такого питаннѐ, ѐк «здібності», «гармонійно розвинена особистість», «ідеї 
гуманізму» *10, 37+, створеннѐ сприѐтливих умов, за ѐких індивідуум 
здатен до розвитку своїх здібностей. 

Насамперед, вони наголошували на принципах навчаннѐ обдарованої 
особистості. Так, наприклад, В. Гарніш вважав, що в розвивальному навчанні 
треба додержуватисѐ принципів природо- та культуровідповідності, 
самостійності та творчості, П. Петерсен та К. Вентцель пропагували принцип 
гуманізму, толерантного ставленнѐ до учнів, урахуваннѐ їхніх навчальних 
можливостей і пізнавальних інтересів. На думку P. Вінкелѐ, у масовій 
педагогічній практиці переважаю репродукціѐ навчального матеріалу, 
недостатньо здійсняютьсѐ диференціаціѐ й індивідуалізаціѐ, розвиток кожної 
учнівської особистості *10+. 

За твердженнѐм Г. Облінгера, понѐттѐ «диференціаціѐ навчаннѐ» 
пов’ѐзане з розвитком учнів взагалі або вирівняваннѐм знань відповідно 
до їхньої своюрідності, неповторності. Навчальне середовище, 
педагогічний мікроклімат маять бути позначені атмосфероя творчої праці, 
створеннѐм ситуацій, у ѐких учень маю право на помилку, власну позиція, 
оригінальну  думку [10, 19]. 

Й. Гербарт радив застосовувати різноманітні вправи й завданнѐ, ѐкі 
вимагаять від школѐрів широкого використаннѐ набутих знань, уміннѐ 
логічно і творчо мислити. 

Незважаячи на багатогранність та багатоаспектність дидактичних 
пошуків, основоположними длѐ них були такі принципи індивідуально 
оріюнтованого навчаннѐ: 

1. Дидактико-методична оріюнтаціѐ на пізнавальні потреби учнів та 
індивідуальні особливості їхнього навчаннѐ. 

2. Урахуваннѐ комплексно-інтеграційних процесів, де інтуїціѐ, емоції, 
активність, практична діѐльність ю складовими інтелектуального розвитку 
дитини. 
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3. Акцентуваннѐ на принципах природовідповідності, пізнавально-
діѐльнісної активності, диференціації, наочності тощо. 

4. Розвиток та впровадженнѐ нових організаційних форм: дискусіѐ, 
відверта розмова, робота в малих групах, екскурсії на природу тощо [10]. 

Такі основні положеннѐ були характерні длѐ середньої освіти та її 
контингенту – учнів. Частину з них було використано і длѐ вищого 
навчального закладу. Ураховуячи специфіку інженерної освіти, з низкоя 
доповнень, що визначились у процесі розвитку технічної освіти в Німеччині, 
Н. Бідяк *11+ визначила такі принципи організації навчального процесу: 

 пошук та підтримка талановитої молоді ѐк основи длѐ ѐкісного 
формуваннѐ контингенту вищих навчальних закладів; 

 посиленнѐ самостійності в навчанні; 

 конституяваннѐ й посиленнѐ складу базової освіти (математика, 
інформатика, природничі дисципліни); 

 диференціаціѐ та індивідуалізаціѐ навчаннѐ; 

 посиленнѐ творчого характеру навчаннѐ ѐк бази науково-дослідної 
і проектно-конструкторської діѐльності; 

 пошук методичної системи перетвореннѐ учнѐ з пасивного об’юкта 
на суб’юкт навчаннѐ. 

Питаннѐ елітних шкіл, про ѐкі мова йшла вище, піднімалосѐ ще 
Й. Гердером та його прихильниками [10]. Вони вважали, що доцільно 
організовувати спеціальні навчальні заклади, у ѐких повинні вчитисѐ 
найздібніші діти. У таких школах існуватимуть необхідні длѐ розвитку 
здібностей кожної дитини умови, на основі принципів, інтересів обдарованої 
особистості  та самостійності її мисленнѐ.  Таким типом елітного навчального 
закладу на сьогодні в Німеччині ю гімназіѐ (Gymnasium), до ѐкої потраплѐять 
за різними даними 15 %  та 30 % молоді [12, 13].  

Гегель теж агітував за таку школу, де учень усвідомляю себе ѐк 
лядина, пізнаю власну сутність, маю сприѐтливі умови длѐ розвитку своюї 
творчої особистості. На відміну від нього, В. фон Гумбольдт, на основі своїх 
власних уѐвлень про те, що освіта – це шлѐх до самого себе, гармонійний 
розвиток здібностей лядини, зробив прогресивний крок уперед, 
наблизивсѐ до сучасних елітних університетів у Німеччині, створивши 
всесвітньовідомий університет у Берліні ѐк осередок длѐ особливо 
обдарованих студентів, місце поюднаннѐ навчаннѐ та науки. 

Увесь навчальний процес німецького університету *12+, у тому числі й 
технічного, пройнѐтий такими понѐттѐми, ѐк «самонавчаннѐ, саморозвиток 
і креативність». Креативність – це здатність генерувати різноманітні 
оригінальні ідеї в нерегламентованих умовах діѐльності. Креативність у 
вузькому значенні слова – це дивергентне мисленнѐ, особливістя ѐкого ю 
різноспрѐмованість та варіативність пошуку різних в однаковій мірі 
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правильних рішень відносно одніюї і тіюї ж ситуації. Креативність у 
широкому смислі слова – це творчі інтелектуальні здібності [14]. 

У ѐкості критеріїв креативності ю: 

 спонтанність; 

 оригінальність; 

 сприйнѐтливість; 

 метаморфічність. 
Вважаютьсѐ, що тільки в процесі самостійності, складаячи свої 

індивідуальні програми, вирішуячи проблемні ситуації та задачі, студенти 
проѐвлѐять свої творчі задатки, удосконаляятьсѐ й самореалізуятьсѐ *14+. 

Основи організації навчаннѐ технічно обдарованих студентів було 
закладено ще в Середньовічному німецькому університеті, ѐкий мав на 
меті збереженнѐ й поширеннѐ знань *15+. У ХХІ ст. німецькому 
професору та його студентам була надана академічна свобода навчаннѐ.  

Університетські занѐттѐ студентів поділѐлисѐ на такі види: лекції й 
семінари; вправи в малих групах, а деколи і індивідуальні занѐттѐ з 
професором. Невідмінним компонентом навчаннѐ була також і 
самостійна робота [15].    

Семінари були свого роду практичними занѐттѐми зі студентами. 
Вони полѐгали в тому, що один із учасників читав перед усіюя групоя 
підготовлений ним реферат і давав відповіді на запитаннѐ до нього. 
Семінари були ефективноя формоя науково-дослідної роботи й 
ознайомлявали студентів з методами наукової роботи  [15].  

Крім професора, зі студентами працявали також  приват-доценти, ѐкі 
були їх безпосередніми науковими керівниками. Викладач указував на 
джерело роботи, а решта була справоя студента. Завданнѐ викладача 
зводилосѐ до «розвитку в молодих лядей здатності науково мислити, тобто 
здатності сприймати наукові дослідженнѐ, критично їх розглѐдати й самому 
займатисѐ ними, а потім (на другому плані) у розвитку здібностей вирішувати 
на основі наукових пізнань завданнѐ практичного життѐ» [15]. 

ак уже було відмічено вище, традиційноя особливістя організації 
навчального процесу в німецькому технічному університеті ю академічна 
свобода *16+: студент самостійно визначаю длѐ себе зміст освіти та 
тривалість навчаннѐ. Результатом такої свободи часто стаю подовженнѐ 
строків навчаннѐ до 14 семестрів, часта зміна спеціальностей, великий 
відсів студентів (до 25 %), що приносить державі великі збитки.  

Длѐ вирішеннѐ ціюї проблеми вводѐть чітко визначені терміни 
навчаннѐ длѐ всіх спеціальностей. Важливим питаннѐм реформуваннѐ 
освіти в університеті ю посиленнѐ її професіоналізації, що передбачаю 
застосуваннѐ таких методів навчаннѐ, ѐкі сприѐтимуть активізації 
пізнавальної діѐльності студентів, розвитку навичок самостійної роботи 
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(на СРС відводитьсѐ від 50 до 70 % обсѐгу навчального часу), 
міждисциплінарній інтеграції *16+. 

Обов’ѐзковим етапом вищої освіти ю стажуваннѐ. Стажуваннѐ інженера 
продовжуютьсѐ 1–2 роки. У цей період випускники отримуять меншу платня, 
а післѐ його закінченнѐ здаять екзамен і отримуять диплом [8, 16]. 

Вагомий вплив на організація навчаннѐ у вищому технічному 
навчальному закладі маять правові аспекти вищої освіти.  

На сьогодні організаціѐ навчаннѐ у вищому технічному навчальному 
закладі відбуваютьсѐ відповідно до Рамкового Закону (основи законодавства) 
ВНЗ (Hochschulrahmengesetz) від 1976 р. та пізніших змін до нього, крім того, 
кожна землѐ маю ще й свій земельний закон (Landesgesetz), ѐкий 
узгоджуютьсѐ із рамковим. Згідно з рамковим законом мета навчаннѐ у будь-
ѐкому вищому навчальному закладі полѐгаю в тому, щоб готувати студентів 
до професійної діѐльності і в зв’ѐзку з цим надавати їм відповідні знаннѐ та 
розвивати здібності з відповідної спеціальності *8+. 

Головні освітні цілі відображено в основних програмах різних 
політичних партій. Соціал-демократи і ліберали вважаять, що освіта ю 
суспільним благом, ѐке сприѐю саморозвитку особи в атмосфері рівності 
та свободи. Більш консервативні христиѐнські демократи схилѐятьсѐ до 
поглѐду, що освіта повинна реалізувати групові цілі, а передусім – ѐкісну 
підготовку до професійної праці [12].  

У вищих інженерних навчальних закладах відмічена також тенденціѐ 
до інтеграції навчаннѐ з наукоя та виробництвом, що веде до 
впровадженнѐ комплексного, міждисциплінарного принципу навчаннѐ, 
триваю пошук ефективних організаційних форм, серед ѐких основної ваги 
набуваять регіональні комплексні об’юднаннѐ навчальних, наукових і 
виробничих організацій *11+. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
неабиѐке значеннѐ длѐ існуваннѐ системи освіти Німеччини, ѐк і будь-ѐкої 
іншої, маю традиціѐ. І саме за традиціюя чільне місце в її системі вищої 
освіти займаю класичний університет. Проте, потреба у 
висококваліфікованих інженерах та, відповідно, необхідність у розширенні 
стандартного переліку спеціальностей, спричинила до поѐви нових видів 
ВНЗ, ѐк от ВТНЗ, що мали на меті навчаннѐ студентів, що вирізнѐятьсѐ 
технічними здібностѐми. 
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РЕЗЮМЕ 
Чухно Людмила, Чайковская Ольга, Цар Ирина. Создание благоприѐтных 

условий длѐ развитиѐ элитного высшего технического образованиѐ в Германии. 
В статье рассмотрено историческое развитие элитного высшего 

инженерного образованиѐ Европы. Поднѐты вопросы традиционных университетов 
Франции и возникновение в послереволяционное времѐ первых Больших школ 
страны, отбор талантливых согласно принципу меритократизма – селекции на 
основании способностей и организация в них учебного процесса. Определено их 
влиѐние на возникновение вузов такого типа в других странах Западной Европы, в 
частности Германии, их место и роль в общей системе высшего образованиѐ  ФРГ. 

Ключевые слова: инженерное образование, одаренные, организациѐ обучениѐ, 
высшее техническое учебное заведение, принцип меритократизма, благоприѐтные 
условиѐ, наследование, академические проблемы. 

SUMMARY 
Choohno Liudmyla, Chaikovska Olha, Tsar Iryna. The development of elite higher 

technical education in Germany. 
Introduction. The article deals with the historical development of European Elite 

Higher Engineering education that originates from Roman Empire during Julius Caesar reign. 
The rank of “Pontific Maximus” that is translated from Latin as “Bridge builder” shows the 
significance of this profession in elite education of Old Times. 

Analysis of relevant research. N. Karlov, N. Kudriavtsev, I. Tuieva, O. Vorozheikyna, B. 
Skoromovskyi, I. Herder, I. Herbart, V. fon Humboldt, V. Harnish consider the issue of favourable 
conditions of Higher Technical education development in Europe as well as Elite Higher education 
in Germany. The problem wasn’t paid much attention in terms of Ukrainian pedagogics. 

Aim of the Study. The purpose of the study is to analyze the origin, development of 
Higher Engineering Education, its importance both in elite education of Old Times and 
modern system of education, the reasons of first Higher Technical establishments formation 
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in Europe, in France in particular, the studying process in such schools and their influence on 
formation of similar Higher schools in Germany. 

Research Methods. Methods of scientific sources of information analysis, induction 
and deduction (generalization of information), comparative analysis (the historical aspect) 
were used in the paper.  

Results. At first, technical engineers created new products not taking into account the 
basic knowledge of this science. Such technology turned out to be exhausted. The need of 
qualified elite staff trainings and increasing of classical specialties appeared in post-
revolutionary France. But French universities were not successful in renewing the traditional 
system of Higher education. As the result, the high schools with technical and natural science 
specialties such as schools of bridges, mining schools appeared. 

The High Polytechnic School was founded in 1795 and took the leading position 
among education institutions of new type. Today such schools are of great importance in 
education system of France not only due to prestigious diploma the students get but also due 
to development of intellectual and scientific activities. Moreover, the attention is paid to 
gifted students. The study is focused on the process of choosing the talented students and 
their entering the elite High School on the competitive basis and high entrance marks. The 
principle of gifted student selection on the basis of his skills was used in France. 

The Big Schools scientifically and technically oriented were ruled by several ministries, 
had three year length of study and gave the diploma of engineer (Diplome d΄Ingenieur). The 
students entered such schools on the competitive basis after two years of preparatory 
trainings in mathematics and physics. 

Conclusions. The polytechnic school in France became the pattern of a new type of 
higher technical institution which was the separate structural unit in the system of higher 
education of some countries. Germany in its turn started to create High Polytechnic Schools 
in the second half of the 19th century. In old traditional German universities technical 
Sciences almost didn’t take place. From the 18th century education institutions started to 
develop and later in the next century transformed into High Technical Schools: Munich in 
1868, Aachen in 1870, Stuttgart in 1876, Darmstadt in 1877, Berlin in 1879, Dresden in 1890, 
Danzig in 1904 and Breslau in 1910. 

Key words: higher engineering schools, French Universities, competitive basis, gifted 
students, new type of higher technical institution. 
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КОРЕКЦІЯ ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ  
ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ ПД ЧАС МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

У статті автором висвітлено корекційний вплив на порушені компоненти 
психомоторного розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим зором у процесі 
музичного вихованнѐ. Констатувальна діагностика виѐвила низку порушень у 
музично-руховій активності, просторовій організації танцявального руху, координації 
рухів, координації рухів із мовленнѐм, ѐкі визначено об’юктами корекції. З метоя 
подоланнѐ виѐвлених порушень у компонентах психомоторного розвитку у статті 
подано корекційно-розвивальні завданнѐ та розкрито методичні шлѐхи їх реалізації. У 
результаті корекційних зусиль відбулисѐ ѐкісні позитивні зміни в усіх досліджуваних 
компонентах, що доводить ефективність обраних корекційних впливів. Актуальним ю 
запровадженнѐ окреслених шлѐхів корекції психомоторного розвитку в умовах 
інклязивного навчаннѐ й вихованнѐ дітей зі зниженим зором під час музичної діѐльності. 

Ключові слова: музична діѐльність, музичне вихованнѐ, дошкільники зі зниженим 
зором, психомоторика, розвиток, корекціѐ, інклязивна освіта. 

 

Постановка проблеми. Важливоя складовоя структури особистості ю її 
психомоторна сфера. ак відмічено низкоя науковців (Ю. Аркін, Л. Виготський, 
О. Запорожець, М. Кольцова, Н. Озерецький та ін.), психомоторика найбільш 
повноя міроя відзеркаляю головну особливість розвитку дитини в дошкільні 
роки життѐ – її цілісність, коли психіка і моторика знаходѐтьсѐ в нерозривній 
юдності. Н. Озерецьким сформульовано положеннѐ про те, що за умови 
тісного взаюмозв’ѐзку психічної та рухової сфер, активізуячий вплив на одну з 
них може надавати позитивний вплив на розвиток іншої. Це положеннѐ 
лежить в основі розвитку сучасних підходів до вирішеннѐ питань вивченнѐ, 
вихованнѐ й навчаннѐ дітей дошкільного віку, теорії та практики психотерапії, 
реабілітації та корекційно-розвивальної роботи з дітьми з проблемами в 
розвитку. У розвитку психомоторики важливу роль відіграять сенсорні 
системи і, насамперед, зір, що пов’ѐзано з необхідністя забезпеченнѐ 
процесу відновленнѐ порушених психічних функцій, у тому числі й рухових 
(О. Запорожець, Д. Ельконін та ін.). 

Однак, порушеннѐ зорової функції створяю труднощі спонтанного 
накопиченнѐ сенсорного досвіду, унаслідок чого затримуютьсѐ формуваннѐ 
психічних процесів і рухових функцій (Л. Солнцева, О. Литвак, Л. Плаксіна 
та ін.). Тож більшості дітей із порушеннѐм зору притаманні відхиленнѐ в 
просторовій оріюнтації, координації рухів, їх темпу й ритму, невпевненість 
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під час виконаннѐ точно дозованих предметних дій, їх недостатнѐ чіткість і 
сповільненість та ін. Визначаячи ступінь дефекту та характер відхилень, 
можна покращити та скоригувати весь хід психічного і фізичного розвитку 
дитини з порушеннѐм зору. У нашому дослідженні засобом спрѐмуваннѐ 
корекційних зусиль виступаю музична діѐльність.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблема корекційного впливу 
музичного мистецтва на розвиток дітей із особливими освітніми потребами 
мала розглѐд з початку ХХ сторіччѐ і стосуваласѐ таких категорій дітей: з 
порушеннѐми центральної нервової системи (Н. Власова, В. Гілѐровський, 
В. Гринер та ін.); глухими та слабочуячими (JI. Брозело, Н. Збруюва, 
А. Кагарлицька, Н. Карабанова, А. Киштимова, І. Лѐхова, І. Муратов, З. Пуніна, 
Ю. Pay, М. Pay, С. Чешева, Ю. Шершенюва, О. ахніна, Г. ашунська та ін.); з 
порушеннѐми мовленнѐ (Г. Волкова, В. Гринер, Л. Глубокова, Г. Короткова, 
Н. Самойленко, Н. Сладкова, Н. Тугова, А. Кагарлицька, Ю. Рау, Я. Флоренська, 
Г. Шашкіна, Ю. Шершенюва та ін.), з порушеннѐми розумового розвитку та 
затримкоя психічного розвитку (Т. Білоус, О. Гаврилушкіна, І. Ювтушенко, 
О. Зеленов, Н. Квітка, П. Коломійцева, О. Мюдвюдюва, С. Міловська та ін.), з 
порушеннѐми зору (Т. Геращенко, О. Гребньов, І. Гудим,  В. Юрмаков, 
М. Земцова, З. Колесников, В. Кручинін, В. Кузнюцова, Н. Остапенко та ін.). 
Сучасне розуміннѐ корекційно-розвивального впливу музичного мистецтва, 
музичної діѐльності ґрунтуютьсѐ на фундаментальних дослідженнѐх із 
проблеми корекційної спрѐмованості процесу навчаннѐ й вихованнѐ дітей з 
особливими освітніми потребами (В. Бондар, Л. Виготський, І. Дмитріюва, 
М. Земцова, В. Кобильченко, О. Литвак, С. Максименко, Г. Мерсіѐнова, 
С. Миронова, І. Моргуліс, Б. Сермююв, В. Синьов, Ю. Синьова, Б. Тупоногов, 
С. Федоренко, Л. Фомічова, О. Хохліна, М. Шеремет та ін.). У галузі дошкільної 
тифлопедагогіки вагомими в цьому напрѐмі виѐвилисѐ дослідженнѐ 
Л. Вавіної, Т. Гребеняк, Л. Григорѐн, І. Гудим, Т. Дегтѐренко, В. Ремажевської, 
Т. Свиридяк, Ю. Синьової, Л. Солнцевої, С. Федоренко та ін., у ѐких 
підкреслено, що головний акцент у корекційно-педагогічній роботі з дітьми з 
порушеннѐми зору робитьсѐ на комплексному впливові на різні компоненти 
структури особистості. Зазначимо, що в останні роки в Україні проводилисѐ 
дослідженнѐ та з’ѐвилисѐ методичні праці, у ѐких показано роль засобів 
музичного мистецтва, різних видів музичної діѐльності в розвиткові й корекції 
окремих сторін особистості дитини з порушеннѐми зору (А. Андрасѐн, 
І. Гудим, Я. Картава, Л. Куненко, Л. Нафікова, В. Ремажевська, Ю. Синьова, 
С. Федоренко та ін.), однак вони не висвітлявали розглѐд окресленої 
проблеми в цілому.  

Метою дослідження ю висвітленнѐ корекційного впливу на порушені 
компоненти психомоторного розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим 
зором у процесі музичного вихованнѐ. Длѐ отриманнѐ результатів 
дослідженнѐ застосовуваласѐ низка методів: аналіз, систематизаціѐ, 
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узагальненнѐ психолого-педагогічної літератури, педагогічний 
експеримент з констатувальним та формувальним його етапами і 
статистичноя перевіркоя. 

Виклад основного матеріалу. У процесі експериментального 
дослідженнѐ було виѐвлено низку порушень у таких компонентах 
психомоторного розвитку дитини дошкільного віку зі зниженим зором: 
музично-рухової активності, просторової організації танцявального руху, 
координації рухів, координації рухів із мовленнѐм. 

З метоя корекції виѐвлених порушень нами було визначено 
корекційно-розвивальні завданнѐ та окреслено методичні шлѐхи їх реалізації. 
Так, з метоя корекції недоліків музично-рухової активності в дошкільників зі 
зниженим зором було окреслено низку корекційно-розвивальних завдань: 
1) розвиток мотивації та інтересу до участі в різних видах музичної діѐльності, 
до виконаннѐ музичних, музично-рухових і музично-творчих вправ; 
2) розвиток активності дитини в різних видах музичної діѐльності; 3) розвиток 
концентрації та тривалості уваги під час виконаннѐ різних видів музичної 
діѐльності; 4) розвиток зорових функцій, зорового сприйманнѐ; формуваннѐ 
зорово-рухових, зорово-просторових, слухо-рухових і вербально-рухових 
зв’ѐзків; 5) корекціѐ, дорозвиток, розвиток загальної та дрібної моторики; 
6) корекціѐ негативних рухових проѐвів, ѐкі виникаять на фоні гіпокінезії; 
7) сприѐннѐ активізації самостійної музично-рухової діѐльності дітей [3]. 

Реалізаціѐ виділених завдань відбуваютьсѐ завдѐки виокремленим 
трьом методичним етапам оптимізації музично-рухової активності: 1 етап – 
розвиток інтересу до музичного мистецтва й потреби участі в музичній 
діѐльності; 2 етап – вкляченнѐ дитини зі зниженим зором відповідно до її 
зорових і рухових можливостей та музично-творчих здібностей у різні види 
музичної діѐльності в усіх режимних моментах закладу; 3 етап – підтриманнѐ 
й стимуляваннѐ музично-рухової активності дитини, попередженнѐ фізичної, 
психологічної та зорової перевтоми. У процесі оптимізації музично-рухової 
активності враховувавсѐ зоровий діагноз, зорове навантаженнѐ, 
рекомендації лікарѐ-офтальмолога з метоя попередженнѐ негативних 
наслідків від перевантажень на зір або від неправильного підбору музично-
рухових вправ. 

Під час упровадженнѐ трьох етапів оптимізації музично-рухової 
активності  використовували методи й методичні прийоми, ѐкі сприѐли 
корекції виѐвлених негативних її проѐвів у дошкільників зі зниженим зором, а 
саме: вкляченнѐ дитини в різні види музичної діѐльності; збільшеннѐ 
використаннѐ різноманітних ритмічних рухів, музичних і музично-рухових 
вправ; постійне перекляченнѐ на різні види музичної діѐльності; активізаціѐ 
потенційних можливостей дитини в різних видах музичної діѐльності; 
виконаннѐ вправ на розвиток дрібної та загальної  моторики, музично-рухових 
вправ на формуваннѐ зорово-рухових, зорово-просторових, слухо-рухових і 
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рухово-вербальних зв’ѐзків; використаннѐ ѐскравих посібників, 
нестандартного обладнаннѐ, мультимедіа, ігрових форм і музично-рухового 
досвіду дитини; постановка музично-рухових завдань проблемного характеру; 
використаннѐ різних видів стимуляваннѐ й заохоченнѐ; емоційність педагога, 
діюва його допомога; підтриманнѐ ситуації успіху. 

Ефективність рухового опануваннѐ простором пов’ѐзана з необхідністя 
ѐкомога раннього вивченнѐ й управліннѐ цим процесом, що дозволѐю вчасно 
знѐти фобія (страх) простору й таким чином активізувати (збільшити) рухову 
активність дітей зі зниженим та глибокими порушеннѐми зору в сенситивний 
період їх розвитку. 

Виѐвлені недоліки просторової організації рухів призвели до висновку 
щодо необхідності впровадженнѐ особливих, специфічних длѐ музичного 
вихованнѐ «обхідних шлѐхів» (за Л. Виготським), ѐкі б давали змогу 
спрѐмовано компенсувати недостатня рухову активність завдѐки 
використання музично-рухових вправ з розвитку просторової організації 
рухів, тобто навичок рухового опануваннѐ простором. Оскільки, ѐк зазначено 
Ю. Синьовоя, «... порушеннѐ просторового оріюнтуваннѐ ю вторинним 
відхиленнѐм, одним з тих, що найближче знаходитьсѐ до первинного дефекту, 
а отже, і більш складним длѐ здійсненнѐ корекції» *6, 403]. 

З урахуваннѐм виѐвлених недоліків просторової організації рухів 
нами окреслено такі корекційно-розвивальні завданнѐ: 1) розвиток 
готовності збережених аналізаторів (зорового, слухового, кінестетичного) 
до навчаннѐ організації рухів у просторі; 2) навчаннѐ оріюнтування на 
власному тілі; 3) оріюнтуваннѐ в симетричних сторонах простору; 
4) організаціѐ танцявального руху в напрѐмках простору; 5) активізаціѐ 
словника просторовоя термінологіюя. 

Длѐ реалізації цих завдань виокремлено вісім методичних етапів: 
1) формуваннѐ знань про власне тіло та його сторони (оріюнтуваннѐ на 
власному тілі); 2) навчаннѐ розрізнення симетричних сторін простору; 
3) навчаннѐ виконувати локомоторні рухи в основних і проміжних напрѐмах; 
4) корекціѐ неправильно сформованої траюкторії локомоторного руху по 
умовно прѐмій лінії; 5) корекціѐ проѐву специфічних особливостей виконаннѐ 
рухів (нестійкості, невпевненості, неузгодженості рухів рук і ніг тощо); 
6) корекціѐ недоліків, ѐкі притаманні дітѐм зі зниженим зором під час 
організації танцявальних рухів у різних напрѐмках простору (страх руху у 
просторі, зниженнѐ активності й мобільності руху, наѐвність нав’ѐзливих рухів 
тощо); 7) розширеннѐ й активізаціѐ в мовленні просторової термінології, 
прийменників і прислівників на позначеннѐ просторових відношень, 
подоланнѐ вербалізму уѐвлень; 8) розвиток сенсорно-перцептивної сфери 
(зорового, слухового і кінестетичного аналізаторів). 

Важливе значеннѐ длѐ розвитку навичок організації рухів у просторі длѐ 
дітей зі зниженим зором маю розвиток збережених аналізаторних систем, 
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серед ѐких зоровий аналізатор ю основним у цьому процесі. Тож, длѐ 
розвитку окорухового його механізму під час різних видів і форм музичної 
діѐльності використовували гімнастику длѐ очей, вправи длѐ розвитку функцій 
зору з вербальним і музичним супроводом, що сприѐло одночасно розвиткові 
і слухового аналізатору. Вправи длѐ очей вклячали рухи очима в різних 
напрѐмках під рахунок, із використаннѐм слів-оріюнтирів (дитина дивитьсѐ 
вгору й одночасно вимовлѐю слово «вгору»), що сприѐло свідомому 
закріплення просторових уѐвлень у дітей і було передумовоя формуваннѐ 
організації локомоторних рухів у різних напрѐмках простору. 

В опануванні навичками просторової організації рухів велику увагу 
приділѐли розвиткові глибинного зору, формування навичок зорової оцінки 
відстані (окоміру) між об’юктами, у визначенні віддаленості їх «від себе». Це 
відбувалосѐ під час навчаннѐ техніки виконаннѐ танцявальних рухів, 
музично-ритмічних вправ, пластичних вистав за допомогоя наочної 
демонстрації віддаленості й наближеності об’юктів (однолітків) у просторі від 
місцѐ розташуваннѐ самої дитини (наприклад, вправа «Сміливо йти і 
ховатисѐ»). Навчаннѐ розрізнення перспективи простору здійснявалосѐ на 
основі зорового його сприйманнѐ, що уточнявалосѐ, доповнявалосѐ 
руховими відчуттѐми. Так, післѐ уважного розглѐданнѐ дитиноя об’юктів, 
розташованих на різній від дитини відстані, їй пропонувалосѐ пройти й 
порахувати кроки до одного об’юкта, потім від того самого місцѐ відліку до 
іншого, рахуячи так само кроки. Далі дитина порівнявала, до ѐкого об’юкту 
вона зробила більше кроків, а до ѐкого менше, таким чином наочно усвідом-
ляячи, що розташуваннѐ об’юктів у просторі маю перспективу віддаленості й 
наближеності від крапки відліку (місцѐ розташуваннѐ самої дитини). 

Важливе значеннѐ длѐ організації рухів у просторі мав розвиток 
простежуячих функцій зору, ѐкий відбувавсѐ під час музично-рухових вправ 
(наприклад, «Біжіть до мене», «Змійка», «Пташки літаять» та ін.), ігор 
(наприклад, «Метелик», «Ловимо метеликів», «Пильні очі» та ін.). Окрім 
окресленого цілеспрѐмованого впливу, підібрані ігри та вправи впливали на 
розвиток периферійного й бінокулѐрного зору, фіксації зору тощо. Важливе 
корекційне значеннѐ длѐ розвитку зорових функцій мали музично-ритмічні 
вправи та ігри з м’ѐчем (перекиданнѐ м’ѐча з правої до лівої руки й навпаки, 
передача м’ѐча по колу праворуч і ліворуч, киданнѐ м’ѐча догори, відбиваннѐ 
від підлоги, виконаннѐ танцявальних рухів та ігор із м’ѐчем, наприклад «М’ѐч 
покотивсѐ», «Піймай м’ѐчик» та ін.), ѐкі мали й безпосередній вплив на 
розвиток дрібної моторики дошкільників зі зниженим зором. 

Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дошкільників зі зниженим 
зором із метоя організації рухів у просторі здійснявавсѐ шлѐхом формуваннѐ 
вмінь і навичок визначати предмети не лише за комплексом їх ознак, але й 
окремими, характерними ознаками предметів. Тож, дітей навчали виділѐти 
кольорові ознаки предметів, що наповнявали простір, відповідно розвиваячи 
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кольоровий зір. З метоя розвитку кольорового зору й оріюнтуваннѐ за 
кольором використовували різні музично-рухові ігри (наприклад, «Дощик» 
С. Меюрсона, «М’ѐчики стрибаять, м’ѐчики покотилисѐ» Ю. Тілічеювої, 
«Вправа з прапорцѐми» муз. Ф. Шуберта, «Зайчики скачуть у вільний 
будиночок», «Ватажки» муз. Л. Бетховена тощо та ін.), до ѐких уводили 
оріюнтири певних кольорів, а також вправи, танці, ігри з предметами: 
м’ѐчами, обручами, стрічками, іграшками, хусточками, прапорцѐми, 
кульками (наприклад, «Магазин іграшок» латвійська нар. мелодіѐ, «Гра зі 
дзвіночками» Я. Рожавська, «Кольорові прапорці», муз. Я. Чичкова, 
«Хованки з хусточками» угорська нар. мелодіѐ, «Хто швидше візьме 
іграшку», латвійська нар. мелодіѐ; вправи «Хитаннѐ рук зі стрічками», 
польська нар. мелодіѐ, «Передача хустинки», муз. Т. Ломової тощо). 

Особливе значеннѐ длѐ розвитку організації рухів у просторі мав 
слуховий аналізатор, завдѐки ѐкому відбуваласѐ диференціаціѐ різноманітних 
звукових сигналів, їх локалізаціѐ й визначеннѐ напрѐмку, швидкості руху, його 
джерела, відстані тощо. Компенсаторне значеннѐ слуху під час руху в просторі 
визначалосѐ дистантністя слухових відчуттів і сприймань: «При втраті зору 
слух залишаютьсѐ майже юдиним зондом великого простору» *5, 116]. 

Навчаннѐ оріюнтування на звук, на його висоту й тембр, тривалість 
звучаннѐ тощо ефективно здійсняютьсѐ під час музичного вихованнѐ, надаячи 
йому корекційно-розвивальної спрѐмованості й передбачаю роботу за такими 
напрѐмами: навчаннѐ виділення джерела звуку (співвіднесеннѐ звуку з 
конкретним джерелом, наприклад, музичним інструментом); розвиток 
здатності до локалізації джерела звуку, тобто визначеннѐ його 
місцезнаходженнѐ; формуваннѐ вміннѐ аналізувати складні поюднаннѐ звуків і 
шумів (наприклад, розрізненнѐ звучаннѐ інструментів в оркестрі). 

У процесі формуваннѐ навичок локалізації джерела звуку в просторі 
розвивали такі взаюмовідношеннѐ між дитиноя (суб’юктом) і звуковим оріюн-
тиром (об’юктом), що складалисѐ в конкретних життювих ситуаціѐх: локаліза-
ціѐ нерухомого звукового сигналу за умови нерухомої пози дитини (суб’юкт 
статичен-об’юкт статичен); локалізаціѐ рухомого звукового сигналу при неру-
хомій позі дитини у просторі (суб’юкт статичний – об’юкт динамічний); локалі-
заціѐ нерухомого звукового оріюнтиру під час руху дитини в просторі (суб’юкт 
динамічний – об’юкт статичний); локалізаціѐ рухомого звукового оріюнтиру під 
час руху дитини в просторі (суб’юкт динамічний – об’юкт динамічний); 

Длѐ розвитку здатності до визначеннѐ напрѐмку звуку відносно власного 
тіла використовували музично-дидактичні ігри, ѐкі діти виконували із 
заплященими очима, розроблені Л. Солѐник *7+. Наприклад, гра «Покажи, з 
ѐкого боку чути звук», гра «Назви, звідки чути звук», гра «Рухайсѐ на звук» 
тощо. З метоя розвитку вміннѐ диференціявати звукові сигнали за відстання 
та її змінами відносно власного тіла використовували такі ігри: «акий звук 
долинаю здалеку? Зблизька?», «акий звук наближаютьсѐ? Віддалѐютьсѐ» тощо. 
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У процесі всіх видів музичної діѐльності, що вклячали вправи длѐ 
дрібної та загальної моторики (рук, ніг, тулуба) відбувавсѐ цілеспрѐмований 
розвиток рухово-кінестетичного аналізатору, завдѐки ѐкому здійснявалосѐ 
рухове опануваннѐ простором, його напрѐмками та відбувавсѐ розвиток ѐкості 
рухів загальної та дрібної моторики. Тож, дітей усіх вікових періодів вправлѐли 
у прослідковуячій функції руки, узгодженій взаюмодії правої та лівої рук, 
скоординованої взаюмодії рухів рук і ніг зі збереженнѐм рівноваги під час 
ходьби, в точних координованих рухах кисті руки й пальців, у співвіднесенні 
рухів у просторі зі словом, розвивали відчуттѐ контрольної межі площі 
тощо. Здійсняячи корекційно-розвивальний вплив, діти успішніше 
опановували простором, впевнено виконували в ньому локомоторні рухи, 
узгоджували рухи руками й ногами, рухово активізувалисѐ. 

Відповідно до виѐвлених недоліків розвитку узгодженої скоординованої 
роботи рук у різних площинах, нами було виділено такі корекційно-
розвивальні завданнѐ щодо формуваннѐ й розвитку цього компоненту в 
старших дошкільників зі зниженим зором: 1) формуваннѐ одночасного 
виконаннѐ рухів руками в одних і тих самих напрѐмках; 2) формуваннѐ 
перехресної координації рухів руками; 3) формуваннѐ асиметричної 
координації із симетричних вихідних положень; 4) узгодженнѐ вправ на 
координація рухів рук із темпом і ритмом музичного супроводу; 
5) узгодженнѐ рухів рук із рухами ніг, поступово ускладняячи різними 
руховими варіаціѐми; 6) подоланнѐ негативних проѐвів у виконанні рухів 
(скованості, різкості, запізненнѐ чи прискореннѐ в завершенні рухового акту, 
допущеннѐ технічних помилок тощо); 7) розвиток полісенсорної форми 
сприйманнѐ музично-рухового матеріалу. 

Основним засобом, ѐкий розвиваю й удосконаляю координаційні рухові 
здібності, ю спеціально спрѐмовані вправи. Відповідно до виѐвлених порушень 
у розвиткові координації рухів і виділених завдань, нами показано методичні 
шлѐхи їх реалізації з урахуваннѐм ступенѐ складності. 

На першому етапі відбуваютьсѐ формуваннѐ одночасного виконаннѐ 
рухів руками в одних і тих самих напрѐмках. Длѐ цього використовуять 
одночасно спрѐмовані музично-рухові вправи, у ѐких разом працяять м’ѐзи 
обох рук і  виконуятьсѐ з симетричноя координаціюя із симетричних вихідних 
положень (наприклад, стати прѐмо у ІІ позиція ніг, виконувати одночасно 
плавні рухи руками в сторону, вниз; вперед-назад тощо). 

На другому етапі формуваласѐ перехресна координаціѐ рухів руками. 
Длѐ цього використовували вправи циклічного характеру, ѐкі передбачали 
рухи з одночасноя роботоя м’ѐзів-антагоністів двох рук при циклічному 
повторенні  рухових сполучень (наприклад, стати прѐмо у ІІ позиція ніг, праву 
руку в сторону, ліву вниз. Виконати плавні ритмічні рухи руками таким чином: 
на «раз» – праву руку опустити вниз, а ліву одночасно піднѐти в сторону; на 
«два» – праву руку піднѐти в сторону, а ліву одночасно опустити вниз). 
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На третьому етапі відбувалосѐ формуваннѐ асиметричної координації із 
симетричних вихідних положень. Длѐ цього виконувалисѐ вправи «за чергоя», 
тобто ті, ѐкі виконуятьсѐ по черзі однойменними м’ѐзами обох рук 
(наприклад, стати прѐмо у ІІ позиція ніг, руки опустити вниз. Виконати ритмічні 
рухи руками в такій послідовності: на «раз» – праву руку піднѐти в сторону; на 
«два» – ліву руку піднѐти в сторону; на «три» – праву руку опустити вниз; на 
«чотири» – ліву руку опустити вниз). Відповідно, до кожного етапу розвитку 
координації рухів рук входила група вправ, ѐкі виконувалисѐ спочатку в одній, 
далі у двох і трьох площинах та зі зміноя площини. 

Післѐ проходженнѐ трьох етапів розвитку узгодженої роботи руками, 
відбувалосѐ ускладненнѐ в напрѐмі погодженнѐ їх із рухами ніг. Найбільш 
легко діти виконували вправи з перехресними рухами ногами, тобто такими 
рухами, ѐкі здійсняятьсѐ під час ходьби. Дещо складнішими виѐвилисѐ 
вправи, у ѐких рух відбувавсѐ одніюя ногоя (наприклад, махові рухи «уперед-
назад» або «вправо-вліво»). До наступної за складністя групи належали 
вправи, у ѐких рухи руками погоджуявалисѐ з танцявальними підскоками на 
двох ногах (наприклад, «ноги нарізно–ноги разом» або «одна нога уперед–
друга назад»). Найбільш складними були вправи, у ѐких рухи руками 
виконувалисѐ одночасно з присіданнѐм. 

Таким чином, спочатку рекомендувалосѐ розучувати вправи з 
почерговими рухами руками, ѐкі більш легкі, і поступово в процесі музичної 
діѐльності переходили до музично-рухових вправ з більш складними 
руховими сполученнѐми – послідовними й різноритмічними. Ускладнявалисѐ 
вправи завдѐки збільшення темпу виконаннѐ рухів; зміні напрѐмку рухів 
(виконаннѐ рухів у двох, трьох площинах) і зі зміноя площин; виконання рухів 
руками в поюднанні з ходьбоя на місці та в русі, з маховими рухами одніюя 
ногоя, з підскоками та присіданнѐми. 

Особливоя умовоя в роботі з дітьми зі зниженим зором було те, що не 
слід  розучувати досить складні рухові поюднаннѐ, оскільки такі діти не 
зможуть оволодіти ними, втратѐть упевненість у власних силах, у них 
знизитьсѐ інтерес до розучуваннѐ подібних музично-рухових вправ, що, у 
своя чергу, негативно відобразитьсѐ на всій музичній діѐльності. З оглѐду на 
те, що діти зі зниженим зором одного й того самого віку можуть мати різний 
музично-руховий досвід, а отже, і різний рівень координаційного розвитку, 
під час підбору спеціальних музично-рухових вправ у кожному окремому 
випадку ми виходили з урахуваннѐ віку дітей, їх рухового досвіду, стану 
порушеного зору. Також дітѐм зі зниженим зором у процесі розучуваннѐ 
координаційних вправ необхідним було використаннѐ методу поетапного 
вивченнѐ на основі полісенсорного сприйманнѐ, методу симультанних дій, 
прийому створеннѐ «ситуації успіху». 

Кожен рух обов’ѐзково маю супровід – чи вокальний (вербальний) чи 
інструментальний. У процесі дослідженнѐ розвитку координації рухів 
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загальноя та дрібноя моторикоя з мовленнѐм виѐвлено особливості, 
пов’ѐзані з недостатньо точним їх узгодженнѐм по темпу й ритму, при цьому 
темпо-ритмічна вербальна організаціѐ випереджала темпо-ритмічну 
організація рухів чи навпаки, спостерігавсѐ уповільнений темп при ритмічно 
правильному узгодженні рухів із вербальним супроводом. З урахуваннѐм 
виѐвлених порушень нами виділено три корекційно-розвивальні завданнѐ» з 
розвитку цього досліджуваного компоненту: 1) розвиток відчуттѐ ритму й 
темпу; 2) розвиток темпо-ритмічної узгодженості рухів загальноя 
моторикоя із мовленнѐм; 3) розвиток темпо-ритмічної узгодженості рухів 
дрібноя моторикоя з мовленнѐм. 

Длѐ розвитку координації рухів із мовленнѐм використовували 
вправи длѐ розвитку вербального ритму й темпу, вправи длѐ загальної та 
дрібної моторики в поюднанні з ритмічним вербальним супроводом, 
розвиток чого здійснявавсѐ на мономодальній, бімодальній і 
полімодальній основах. 

Важливим у розвиткові вербального ритму й темпу було запровадженнѐ 
корекційного занѐттѐ музичноя логоритмікоя. До речі зазначимо, що 
розвиток темпо-ритмічної координації рухів загальноя моторикоя з 
вербальним супроводом найбільш успішно реалізовувавсѐ на матеріалі 
дитѐчих фізкультхвилинок, у ѐких чітко відчувавсѐ вербальний ритм і ѐкі 
представлені нескладними рухами різними частинами тіла (руками, головоя, 
тулубом, ногами тощо). Під час їх виконаннѐ в дітей відбувавсѐ розвиток 
відчуттѐ вербального ритму, узгодженості ритму й темпу мовленнѐ з 
ритмічними рухами різними частинами тіла, розвиток артикулѐційних навичок, 
виразності мовленнѐ (вербальних і невербальних її засобів), зорово-слухового 
сприйманнѐ й уваги, рухової пам’ѐті, творчості, а також формуваннѐ й 
закріпленнѐ знань щодо частин і сторін власного тіла. 

Длѐ розвитку темпо-ритмічної координації рухів дрібноя моторикоя з 
вербальним супроводом використовували ігри з пальчиками в супроводі 
віршиків і потішок, що вклячали вправи длѐ кистей рук, пальчикову 
гімнастику, вербальні пальчикові ігри, пальчикові фігурки, вербальні пальчи-
кові інсценівки, ѐкі використовували найчастіше під час занѐть музичноя 
логоритмікоя. Оскільки М. Кольцовоя доведено, що рівень розвитку 
мовленнѐ дітей знаходитьсѐ в прѐмій залежності від ступенѐ сформованості 
дрібних рухів пальців рук, зазначаячи, що «ю всі підстави розглѐдати кисть 
руки ѐк орган мови – такий самий, ѐк артикулѐційний апарат» [4, 132+. Тому 
тренуваннѐ рухів пальців рук ю важливим стимуляваннѐм мовленнювого 
розвитку дитини, сприѐю покращення артикулѐційної моторики, підготовці 
кисті руки до письма та, що важливо, ю сильним засобом длѐ підвищеннѐ 
працездатності кори головного мозку *8+. Використаннѐ їх під час занѐть 
музичноя логоритмікоя сприѐло, передусім, розвиткові темпо-ритмічної 
сторони мовленнѐ, інтонаційної її виразності, артикулѐційного й голосового 
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апаратів, дрібної моторики, мовленнювого слуху, зорово-слухового сприй-
маннѐ й координації, рухової пам’ѐті, образного мисленнѐ, узгодженості 
ритму вербального супроводу з рухами пальців рук, розширеннѐ 
пізнавального досвіду, уѐвлень про об’юкти навколишнього світу. 

З метоя закріпленнѐ узгодженої темпо-ритмічної взаюмодії вербаль-
ного  аналізатору з руховим доцільним було використаннѐ  гри на дитѐчих 
музичних інструментах. На початковому етапі дітей учили відтворявати на 
дитѐчих інструментах (звуковому трикутнику, дзвіночку, дерев’ѐних паличках, 
ложках, барабані, брѐзкальцѐх, бубоні тощо) голоси тварин і птахів, шуми 
природи, ритмічного рисунка, вірша, мелодії (наприклад гра «Музична 
луна»). Післѐ того, ѐк дитина навчиласѐ передавати елементарний ритм 
почутої мелодії, вірша, пропонувалосѐ поюднаннѐ гри на дитѐчих музичних 
інструментах із власним вербальним супроводом (віршами, піснѐми, 
діалогами) або з основними рухами. Надалі передбачалосѐ одночасне 
виконаннѐ дитиноя гри на дитѐчому інструменті з власним вербальним 
супроводом, узгоджуячи з основними рухами (гра «Барабанщик»). 

Під час виконаннѐ вправ на розвиток координації рухів загальноя та 
дрібноя моторикоя з мовленнѐм відбувалосѐ розв’ѐзаннѐ низки важливих 
корекційно-розвивальних завдань у напрѐмі розвитку темпоритмічного й 
динамічного відчуттѐ, звуковисотного й тембрового слуху, артикулѐції та 
виразності мовленнѐ, узгодженості ритму власного вербального супроводу 
або ритмічних рухів із гроя на дитѐчих музичних інструментах, а також 
дрібної моторики, слухового сприйманнѐ й уваги, виконавських і творчих 
здібностей тощо. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведений 
педагогічний експеримент засвідчив, що в результаті цілеспрѐмованого 
корекційного впливу на порушені компоненти психомоторного розвитку 
відбулисѐ такі ѐкісні зміни в дітей зі зниженим зором: вони активніше почали 
вклячатись і виконувати різні види музичної діѐльності, іноді потребуячи 
незначного стимуляваннѐ з боку педагога в пасивних її видах. Під час 
організації рухів у просторі вони намагалисѐ зберігати траюкторія руху по 
умовній прѐмій лінії, незначні відхиленнѐ від неї самостійно виправлѐли, 
навчилисѐ добре розрізнѐти «праворуч-вправо» – «ліворуч-вліво» й рухатисѐ 
відповідно до цих напрѐмків і в проміжних, знаходити центр зали. Відмічено 
позитивні зміни в ѐкості ходьби, що стала більш упевненоя, ритмічноя, з 
дотриманнѐм відповідної відстані один від одного, з правильним 
положеннѐм голови, ніг, координованоя взаюмодіюя обох рук та рук і ніг. 
Виѐвлено покращеннѐ скоординованої взаюмодії рухів руками й ногами з 
темпо-ритмічним узгодженнѐм їх із музикоя та обох рук під час виконаннѐ 
одночасних протилежних рухів правоя й лівоя руками. Діти більш упевнено, 
чітко і правильно виконували вправи загальноя та дрібноя моторикоя під 
віршований вербальний супровід, співвідносѐчи рухи за темпом і ритмом. 
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Педагогічне спостереженнѐ також показало активне оперуваннѐ дітьми 
просторовоя термінологіюя. Отже, експериментальним шлѐхом установлено 
ефективність спеціально розроблених і підібраних видів музичної діѐльності, 
вправ на розвиток психомоторних функцій, що дозволило підвищити рівні 
розвитку досліджуваних його компонентів.  У сучасних умовах посиленнѐ 
уваги до проблем інтеграції дітей із порушеннѐми зору в загальноосвітній 
простір, зокрема, шлѐхом інклязивного навчаннѐ й вихованнѐ, нагальними ю 
проблеми використанннѐ музичної діѐльності в її різних формах, спільної з 
дітьми з нормальним зором, широкої соціальної презентації музично-
естетичних досѐгнень інвалідів по зору тощо. 
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РЕЗЮМЕ 
Бондаренко (Картавая) Юлия. Коррекциѐ психомоторного развитиѐ в 

музыкальном воспитании дошкольников с пониженным зрением. 
В статье автором освещена коррекционное влиѐние на нарушенные 

компоненты психомоторного развитиѐ детей дошкольного возраста с пониженным 
зрением в процессе музыкального воспитаниѐ. Констатируящаѐ диагностика выѐвила 
рѐд нарушений в музыкально-двигательной активности, пространственной 
организации танцевального движениѐ, координации движений, координации движений с 
речья, которые определенны как объекты коррекции. С целья преодолениѐ выѐвленных 
нарушений в компонентах психомоторного развитиѐ в статье представлены 
коррекционно-развиваящие задачи и методические пути их реализации. В результате 
коррекционных усилий произошли качественные положительные изменениѐ во всех 
исследуемых компонентах, что доказывает эффективность выбранных коррекционных 
воздействий. Актуальным ѐвлѐетсѐ введение методических способов коррекции 
психомоторного развитиѐ в условиѐх инклязивного обучениѐ и воспитаниѐ детей с 
пониженным зрением во времѐ музыкальной деѐтельности. 

Ключевые слова: музыкальнаѐ деѐтельность, музыкальное воспитание, 
дошкольники с пониженным зрением, психомоторика, развитие, коррекциѐ, 
инклязивное образование. 

SUMMARY 
Bondarenko (Kartava) Yulia. Correction of psychomotor development of preschool 

children with reduced vision during musical education. 
In the article the author highlights the corrective effect on the violated components 

of psychomotor development of preschool age children with reduced vision in the process of 
musical education. In order to obtain the results of the study, a number of methods were 
used: analysis, systematization, generalization of psychological and pedagogical literature, 
pedagogical experiment with ascertaining and forming stages and statistical checking.  

Stating diagnostics has revealed a number of violations in musical and motor 
activity, spatial organization of the dance movement, coordination of movements, 
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coordination of speech movements, which are determined by the objects of correction. The 
author presents correction-development tasks and reveals methodological ways of their 
realization in the direction of overcoming the highlighted violations due to the introduction 
of specific methods, techniques, means of musical education.  

Important in the process of this activity appeared the sensory-perceptual development 
in various types of musical activity, which envisaged the involvement in the work of stored 
analyzer systems: auditory, visual, motor-kinesthetic, and others. Importance was given to the 
development of residual vision, its functions (eye-motor mechanism, tracing functions, deep 
vision, eye-measure, color vision, etc.). In order to strengthen the correctional effectiveness of 
musical education, corrective exercises have been introduced: rhythmic, musical logo-rhythmic, 
horizontal rhythmic plastic, musical therapy.  

As the result of corrective efforts, there were qualitative positive changes in all of 
the studied components of psychomotor development, which proves the effectiveness of the 
selected corrective effects. Children with reduced vision became more active, tried to keep 
the trajectory of motion on a conditional straight line, learned to distinguish clearly the 
directions of space and move in accordance with them, improve the quality of walking, 
coordinated interaction of movements with their hands and feet with tempo-rhythmic 
agreement with music and speech, etc.  

Relevant is the introduction of the above mentioned ways of correction of 
psychomotor development in the conditions of inclusive education and upbringing of 
children with reduced vision during musical activity.  

Key words: musical activity, musical education, preschool children with reduced 
vision, psychomotor, development, correction, inclusive education. 
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У статті  автор представлѐю та характеризую програму навчального курсу 
«Розвиток професійної рефлексії викладачів», розроблену на основі узагальненнѐ та 
структуруваннѐ отриманих теоретичних даних та власного емпіричного досвіду. У 
програмі враховано тенденції неперервної освіти, освіти дорослих, корпоративного 
навчаннѐ в процесі методичної роботи педагогічного коледжу, цілеспрѐмованого (на 
противагу стихійному) розвитку професійної рефлексії викладачів. Перспективоя 
уѐвлѐютьсѐ добір та інструменталізаціѐ педагогічних умов і засобів, що сприѐять 
підвищення ефективності процесу розвитку професійної рефлексії викладачів 
математичних дисциплін у процесі методичної роботи педагогічного коледжу. 

Ключові слова: професійна рефлексіѐ викладачів, методи діагностики 
професійної рефлексії, методики та прийоми розвитку професійної рефлексії, 
методична робота викладача, програма навчального курсу. 

 

Постановка проблеми. В умовах реформуваннѐ системи освіти 
України, швидкого оновленнѐ знань, тотальної комп’ятеризації 
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педагогічна діѐльність втрачаю спонтанність, стихійність і стереотипність, 
викладачі прагнуть до рефлексії підстав, процесу й результатів своюї 
діѐльності, зростаю наукоюмність педагогічної діѐльності й водночас 
відбуваютьсѐ становленнѐ творчої особистості педагога в професійній 
діѐльності. Зазначена ситуаціѐ актуалізую потреби соціуму в професійно 
компетентних викладачах, педагогах-майстрах, ѐкі усвідомляять роль 
своюї професійної діѐльності, засоби та методи її здійсненнѐ, успішно 
оволодіваять професійноя рефлексіюя в системі методичної роботи. 

Аналіз актуальних досліджень. Формуваннѐ й розвиток уѐвлень про 
рефлексія в сучасній філософії ю предметом наукової уваги таких учених, 
ѐк В. Бажанова, А. Огурцова, І. Семенова, В. Швирева та ін.  

Дослідженнѐ специфіки рефлексивних процедур і характеру 
отриманих з їх допомогоя знань, умінь та навичок здійснили А. Ху-
торський *9+, Г. Щедровицький *10+. Особлива увага приділѐютьсѐ методо-
логічній (категоріѐ свідомості) та методичній (процедури самоспостере-
женнѐ й саморегулѐції) складовим професійної рефлексії викладача. 
Рефлексивні прийоми та техніки описані в роботах Н. Алексююва *2+, 
Л. Алексюювої *1+, А. Зака *11+,   Ст. А. Лефевра *7+, А. Співаковської *13+.  

Методична робота викладача коледжу розглѐдаютьсѐ в контексті 
Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) *9+, наказу Міністерства освіти і 
науки України № 450 від 07.02.2002 р. *10+. 

Напрѐмки, зміст, структура методичної роботи в навчальних закладах 
різних типів і рівнів акредитації висвітляятьсѐ В. Білик, Н. Гастратовоя, 
В. Юмець, Т. Ігнатовоя, В. Ковтун, І. Масліковоя, В. Пуцовим, іншими 
вченими та освітѐнами-практиками. 

Методики діагностики рівнѐ розвитку професійної рефлексії розроб-
лені А. Карповим *6+, О. Анісімовим *3+, О. Рукавішніковоя *11+, рівнѐ 
онтогенетичної рефлексії, розроблені Н. Фетіскіним, В. Козловим, 
Г. Мануйловим *15+.  

Методичні основи розробки навчальних програм за 
компетентнісним підходом розкрито в працѐх Л. Васильченко *4+, 
Л. Макарової *8+, Н. Сас *18+, Т. Туркот *14+ та інших. 

Мета статті. Розробити та схарактеризувати програму навчального 
курсу «Розвиток професійної рефлексії викладачів» з урахуваннѐм 
тенденцій неперервної освіти, освіти дорослих, корпоративного навчаннѐ в 
процесі методичної роботи педагогічного коледжу, цілеспрѐмованого (на 
противагу стихійному) розвитку професійної рефлексії викладачів. 

Методи дослідження: узагальненнѐ та структуруваннѐ отриманих 
теоретичних даних та емпіричного досвіду стосовно розвитку професійної 
рефлексії викладачів математичних дисциплін в умовах методичної роботи 
педагогічного коледжу. 
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 Виклад основного матеріалу. Навчальний курс «Розвиток 
професійної рефлексії викладачів» розроблено длѐ викладачів 
природничо-математичних дисциплін длѐ впровадженнѐ в процесі 
методичної роботи педагогічного коледжу. 

Навчальний курс «Розвиток професійної рефлексії викладачів» 
складаютьсѐ з трьох модулів (модуль трактуюмо ѐк організаційно-методичну 
структурну одиниця в межах зазначеної навчальної дисципліни). 

Предметом вивченнѐ навчального курсу ю теоретичні основи 
професійної рефлексії викладачів, умови та засоби розвитку професійної 
рефлексії викладачів природничо-математичних дисциплін длѐ 
впровадженнѐ в процесі методичної роботи педагогічного коледжу. 

Програма навчального курсу складаютьсѐ з таких змістових модулів: 
1. Теоретичні основи професійної рефлексії викладача. 
2. Рефлексивний характер методичної роботи викладача коледжу. 
3. Засоби розвитку професійної рефлексії педагога. 

Трудомісткість навчального курсу «Розвиток професійної рефлексії 
викладачів» – 90 годин (залікові одиниці ECTS – 2,5 кредита). 
Співвідношеннѐ кількості годин аудиторних занѐть до самостійної та 
індивідуальної роботи становить 30/90. 

Метоя втіленнѐ навчального курсу «Розвиток професійної рефлексії 
викладачів» ю розвиток професійної рефлексії викладачів математичних 
дисциплін з поглѐду перспективи їх професійної діѐльності; формуваннѐ 
знань та навичок щодо сучасних засобів розвитку професійної рефлексії в 
процесі методичної роботи педагогічного коледжу. 

Основними завданнѐми втіленнѐ навчального курсу «Розвиток 
професійної рефлексії викладачів» ю: 

– розкрити теоретичні основи професійної рефлексії викладача; 
– охарактеризувати рефлексивний характер методичної роботи 

викладача коледжу; 
– озброїти викладачів теоретичними знаннѐми та практичними 

навичками щодо засобів розвитку професійної рефлексії педагога. 
Очікуютьсѐ, що в результаті опануваннѐ навчального курсу «Розвиток 

професійної рефлексії викладачів» викладачі математичних дисциплін 
повинні оволодіти: 

 знаннями: 
– щодо понѐттѐ педагогічної рефлексії педагога; 
– виді та структури педагогічної рефлексії педагога; 
– методів діагностики рівнѐ розвитку професійної рефлексії педагога; 
– рефлексивного характеру методичної роботи викладача коледжу; 
– форм методичної роботи в коледжі (аналіз, (взаюмоаналіз) та 

самоаналіз проведеного занѐттѐ, засіданнѐ предметно-циклової 
комісії, атестаціѐ педагогічних працівників); 
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– індивідуальних та колективних засобів розвитку професійної 
рефлексії педагога; 

 уміннями: 
– аналізувати рівень власних знань, умінь, навичок;  
– виокремлявати переваги й недоліки (стосовно колег та попереднього 

досвіду); 
– оцінявати свій професійний досвід, формулявати отримані 

результати; 
– складати «баланс» власних сильних і слабких сторін;  
– окреслявати мету подальшої роботи, коригувати свій професійний 

розвиток; 
– застосовувати в професійній діѐльності індивідуальні та колективні 

засоби розвитку професійної рефлексії педагога; 
– розроблѐти програму саморозвитку тощо. 

Інформаційний обсѐг навчального курсу «Розвиток професійної 
рефлексії викладачів» складаютьсѐ з модулів. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи професійної рефлексії 
викладача. 

Тема 1. Понѐттѐ педагогічної рефлексії педагога. Актуальність 
питаннѐ розвитку педагогічної рефлексії викладачів математичних 
дисциплін в умовах методичної роботи педагогічного коледжу.  

Тема 2. Види та структура педагогічної рефлексії педагога. 
Тема 3. Методи діагностики рівнѐ розвитку професійної рефлексії 

педагога. 
Змістовий модуль 2. Рефлексивний характер методичної роботи 

викладача коледжу. 
Тема 1. Методична робота в контексті дослідженнѐ проблеми 

професійної рефлексії  викладача коледжу. 
Тема 2. Аналіз (взаюмоаналіз) та самоаналіз проведеного занѐттѐ ѐк 

форма методичної роботи викладача коледжу. 
Тема 3. Засіданнѐ предметно-циклової комісії ѐк форма методичної 

роботи викладача коледжу. 
Тема 4. Атестаціѐ педагогічних працівників ѐк форма методичної 

роботи викладача коледжу. 
Змістовий модуль 3. Умови та засоби розвитку професійної 

рефлексії педагога. 
Тема 1. Педагогічні умови розвитку професійної рефлексії педагога. 
Тема 2. Засоби індивідуально розвитку педагогічної рефлексії педагога. 
Тема 3. Засоби колективного розвитку педагогічної рефлексії викладачів. 
Підсумковий контроль – залік у формі портфоліо, обраний  длѐ 

врахуваннѐ результатів усіх форм навчальної діѐльності (теоретичних, 
практичних, самостійних та індивідуальних) та контроля за їх виконаннѐм. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

93 

Згідно з поставленоя метоя, виокремленими знаннѐми й уміннѐми, 
навчальна програма визначаю також форми й методи навчаннѐ, питаннѐ 
длѐ самоперевірки, контрольні тести, завданнѐ до організації самостійної 
роботи та список використаних джерел. 

Змістовий модуль № 1 присвѐчений теоретичним основам 
професійної рефлексії викладача; актуальності питаннѐ розвитку 
педагогічної рефлексії викладачів математичних дисциплін в умовах 
методичної роботи педагогічного коледжу.  

Предметний зміст змістового модулѐ №  1 становлѐть понѐттѐ 
«професійна рефлексіѐ», «педагогічна рефлексіѐ педагога»; види 
професійної рефлексії: соціально-перцептивна, комунікативна й 
особистісна; ретроспективна, ситуативна, випереджальна; індивідуальна, 
групова та масова; методологічна (категоріѐ свідомості) та методична 
(процедури самоспостереженнѐ й саморегулѐції) складові професійної 
рефлексії викладача; методи діагностики рівнѐ розвитку професійної 
рефлексії педагога (методики діагностики рівнѐ розвитку професійної 
рефлексії, розроблені А. Карповим, О. Анісімовим, О. Рукавішніковоя, 
рівнѐ онтогенетичної рефлексії, розроблені Н. Фетіскіним, В. Козловим, 
Г. Мануйловим); взаюмодоповнявальні методики діагностики рівнѐ 
саморозвитку та потреб у саморозвитку, самооцінки, самоактуалізації, 
мотивації досѐгнень, визначеннѐ ціннісних оріюнтирів тощо. 

Актуалізуятьсѐ вже засвоюні понѐттѐ, види, засоби формуваннѐ 
професійної рефлексії викладача, що отримані в процесі навчаннѐ у 
вищому навчальному закладі та самонавчаннѐ.  

Наголошуютьсѐ на особливостѐх таких видів професійної рефлексії: 
соціально-перцептивна, комунікативна й особистісна; ретроспективна, 
ситуативна, випереджальна; індивідуальна, групова та масова; рефлексіѐ в 
навчальному процесі (рефлексіѐ стосовно  зворотного зв’ѐзку, отриманого 
від інших лядей; рефлексіѐ в кінці будь-ѐкої групової дії; рефлексіѐ без 
сторонньої допомоги, рефлексіѐ власного розвитку).  

Особлива увага приділѐютьсѐ методологічній (категоріѐ свідомості) та 
методичній (процедури самоспостереженнѐ й саморегулѐції) складовим 
професійної рефлексії викладача.  

Передбачаютьсѐ опрацяваннѐ методів діагностики рівнѐ розвитку 
професійної рефлексії педагога (методики діагностики рівнѐ розвитку 
професійної рефлексії, розроблені А. Карповим, О. Анісімовим, 
О. Рукавішніковоя, рівнѐ онтогенетичної рефлексії, розроблені Н. Фетіскіним, 
В. Козловим, Г. Мануйловим); взаюмодоповняячі методики діагностики 
рівнѐ саморозвитку та потреб у саморозвиткові, самооцінки, самоактуалізації, 
мотивації досѐгнень, визначеннѐ ціннісних оріюнтирів та ін. 

Трудомісткість змістового модулѐ № 1 у залікових одиницѐх 
становить 0,5 кредиту. 
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Теоретичну частину предметного змісту реалізуять під час лекції 
«Понѐттѐ педагогічної рефлексії педагога. Актуальність питаннѐ розвитку 
педагогічної рефлексії викладачів математичних дисциплін в умовах 
методичної роботи педагогічного коледжу». 

Практичні навички відпрацьовуять протѐгом практикуму.  Рефлексивні 
навички закріпляятьсѐ в індивідуальній та груповій формах. Під час 
рефлексії учасникам допомагаять питаннѐ: «Чого ви хотіли досѐгти в 
професійній діѐльності?», «Чого досѐгли насправді?», «У чому збіглисѐ плани 
та результати професійної діѐльності?», «У чому причини невідповідностей?». 
Рефлексивна діѐльність першого змістового модулѐ розвиваю у професіонала  
здатність бачити проблеми власної професійної діѐльності, модифікувати її за 
рахунок власних внутрішніх ресурсів, самостійно здійснявати свій вибір, 
брати відповідальність за власні рішеннѐ. 

Рефлексивна діѐльність першого змістового модулѐ дозволѐю 
визначитисѐ з особистісним баченнѐ себе ѐк професіонала, визначити свої 
сильні та слабкі сторони, замислитисѐ над індивідуальними освітніми 
потребами, сформулявати власні педагогічні ідеї, ѐкі стануть основоя 
рефлексивно-проектної діѐльності. 

Таким чином, здатність до професійно-педагогічної рефлексії 
визначаютьсѐ ѐк сукупність наступних умінь: переходити з простору 
розумової або організаційної діѐльності в простір виокремленнѐ, аналізу та 
проектуваннѐ способу професійної діѐльності; фіксувати результати аналізу 
у власних схемах і уѐвленнѐх, а зміну цих схем і уѐвлень 
(перепроектуваннѐ) робити змістом власної професійної діѐльності. 

Поточний контроль відбуваютьсѐ на основі обговореннѐ виконаних 
завдань (у формі презентації), зокрема «Написаннѐ рефлексивного 
автопортрету», ѐкий вклячаю самооціняваннѐ та оціняваннѐ очами інших, 
що дозволѐю педагогові коригувати та самовдосконаляватисѐ. 

У межах проміжного контроля учасники виконуять таке тематичне 
завданнѐ: «Місце рефлексії у професійному спілкуванні». Форма звіту про 
виконане завданнѐ – презентаціѐ. 

Змістовий модуль № 2 зосереджую увагу на рефлексивному характері 
методичної роботи викладача коледжу. У контексті проблеми професійної 
рефлексії викладача коледжу аналізуютьсѐ мета, завданнѐ та структура 
методичної роботи; розглѐдаятьсѐ такі форми методичної роботи 
викладача коледжу, ѐк аналіз (взаюмоаналіз) та самоаналіз проведеного 
занѐттѐ ѐк форма методичної роботи викладача коледжу; засіданнѐ 
предметно-циклової комісії; атестаціѐ педагогічних працівників. 

Зокрема, у змісті другого модулѐ передбачено матеріал щодо форм 
методичної роботи викладача коледжу, участь у ѐких сприѐю стихійному 
формування професійної рефлексії викладача коледжу.  
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Методична робота викладача коледжу розглѐдаютьсѐ в контексті 
Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.), наказу Міністерства освіти і 
науки України № 450 від 07.02.2002 р. 

Отже, у контексті дослідженнѐ проблеми професійної рефлексії 
викладача коледжу методичну роботу ми розглѐдаюмо ѐк засіб 
інструментуваннѐ процесу викладаннѐ навчальних дисциплін. Методична 
робота носить рефлексивний характер, у процесі ѐкої викладач коледжу 
здійсняю аналіз власного ставленнѐ до професійної діѐльності; засвояю 
засоби й способи професійної діѐльності. Рефлексіѐ викладача коледжу у 
процесі методичної роботи може мати не тільки ретроспективний, але й 
випереджальний, інноваційний характер. У процесі методичної роботи 
відбуваютьсѐ не тільки саморефлексіѐ, але й взаюмооціняваннѐ, 
взаюмопорівнѐннѐ та взаюмозбагаченнѐ. 

Алгоритмізації піддані аналіз (взаюмоаналіз) та самоаналіз 
проведеного занѐттѐ, засіданнѐ предметно-циклової комісії, атестаціѐ 
педагогічних працівників ѐк форм методичної роботи викладача коледжу. 

Зокрема, длѐ переосмисленнѐ себе ѐк суб’юкта педагогічної 
діѐльності, виѐвленнѐ та розвитку рефлексивних здібностей викладача 
необхідно проводити аналіз (взаюмоаналіз) відвіданого занѐттѐ. Аналіз 
відвіданого занѐттѐ проводить керівник предметно-циклової комісії 
викладачів, завідувач кафедри, декан, керівник навчального закладу; 
взаюмоаналіз відвіданого занѐттѐ проводѐть колеги.  

Звертаютьсѐ увага на кілька класифікаційних чинників аналізу 
(взаюмоаналізу) уроку: за напрѐмом (педагогічний, психологічний, 
методичний, порівнѐльний, фізіолого-гігіюнічний, комплексний, 
синергетичний); за повнотоя аналізу (повний аналіз, короткий аналіз та 
аспектний аналіз). Найчастіше на практиці здійсняютьсѐ методичний аналіз 
уроку (системний, структурний та за метоя педагогічної взаюмодії). 

З точки зору дослідженнѐ засобів розвитку професійної рефлексії 
педагога доволі актуальним ю виокремленнѐ чинників оціняваннѐ 
діѐльності викладача. До їх складу вклячаять знаннѐ фактичного 
матеріалу, уміннѐ володіти студентським колективом (організувати до 
роботи, підвищити активність, формувати пізнавальний інтерес, 
концентрувати увагу на важливому), спостережливість, винахідливість,  
зовнішній виглѐд, реагуваннѐ на непередбачувані ситуації, стиль і тон 
викладаннѐ, жестикулѐція, культуру мовленнѐ тощо. Оціняваннѐ 
діѐльності викладача за зазначеними чинниками, відстеженнѐ динаміки 
змін у просторі та часі даю можливість керівнику та колегам оцінити 
проведене занѐттѐ та діѐльність педагога в цілому. Висловлені зауваженнѐ 
та побажаннѐ спонукаять викладача до рефлексії. 

Особлива увага приділѐютьсѐ методиці самоаналізу. У зв’ѐзку з тим, 
що серед науковців та практиків немаю одностайності щодо методики 
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самоаналізу занѐттѐ, існуячі наукові та методичні доробки потребуять 
узагальненнѐ на основі системного підходу.  

Піддаютьсѐ аналізу одна з основних ланок організації науково-
методичної роботи коледжу – предметно-циклова комісіѐ, ѐка ю 
об’юднаннѐм викладачів певної дисципліни чи споріднених дисциплін.  

Пропонуютьсѐ до розглѐду зміст методичної роботи предметно-
циклової комісії, ѐкий полѐгаю у вивченні інноваційних технологій та їх 
упровадженні в навчальний процес, удосконаленні методичної майстерності 
викладачів, формуванні мотивації наукової та дослідницької діѐльності 
викладача, розробці окремих методик викладаннѐ дисциплін, написанні 
розробок на основі власного досвіду; удосконаленні професійної 
майстерності викладачів. На основі аналізу роботи за попередній навчальний 
рік та з урахуваннѐм завдань, що стоѐть перед навчальним закладом, 
предметно-циклова комісіѐ формуляю одну або декілька проблем, над 
ѐкими буде працявати протѐгом року. З метоя поліпшеннѐ професійного 
рівнѐ викладачів предметно-циклова комісіѐ вивчаю та узагальняю передовий 
педагогічний досвід роботи, ѐкий здійсняютьсѐ шлѐхом написаннѐ 
викладачами методичних розробок на базі власного досвіду, організації 
відкритих занѐть та їх аналіз, обговоренні на засіданнѐх комісії 
взаюмовідвіданих занѐть, організації семінарів, бесід за круглим столом з 
обговореннѐ й узагальненнѐ досвіду роботи окремих викладачів, залученнѐ 
викладачів до участі в роботі обласних та регіональних методичних об’юднань 
вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації. 

Аналіз теоретичних джерел дозволив зробити висновок, що 
діѐльність предметно-циклової комісії ю одним із потужних засобів 
розвитку професійної рефлексії викладачів коледжу. 

Проте розглѐнуті форми роботи предметно-циклової комісії 
викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, тематика 
засідань тощо свідчать, що цілеспрѐмованого розвитку професійної 
рефлексії викладачів коледжу не відбуваютьсѐ, важливість спеціального 
розвитку професійної рефлексії не усвідомляютьсѐ, а відтак і ефективність 
розглѐнутого засобу ю недостатньоя.  

Аналізуятьсѐ понѐттѐ, система та мета проведеннѐ атестації 
педагогічних працівників. За результатами теоретичних джерел можна 
зробити висновки: 

– атестаціѐ педагогічних працівників – особливий вид оціняваннѐ 
професійної діѐльності педагогів, спрѐмований на підвищеннѐ 
результативності праці та зацікавленості педагогів у підвищенні професійної 
майстерності, раціональне й ефективне використаннѐ трудових ресурсів у 
навчальному закладі, соціальний захист педагогічних працівників; 

– атестаціѐ педагогічних працівників може проводитисѐ за допомогоя 
різних форм: комплексне оціняваннѐ, анкети (самооцінки, саморозвитку, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

97 

професійних потреб), портфоліо, технології «Методичний портфель», тестові 
завданнѐ, методики, опитувальники, психологічні вправи тощо; 

– система розвитку професійної рефлексії у процесі проведеннѐ 
атестації педагогічних працівників вимагаю окремої уваги й розробки 
методичного супроводу. 

Методами й формами організації навчального процесу обрані 
інтерактивне занѐттѐ у формі міні-лекції «Особливості методичної роботи 
длѐ формуваннѐ професійної рефлексії викладача коледжу», під час ѐкої 
аналізуять кейси, обговоряять особливості різних методичних форм. 

Поточний контроль передбачаю порівнѐннѐ переваг та обмежень у ви-
користанні різних методичних форм длѐ формуваннѐ професійної рефлексії 
викладача коледжу у формі таблиці (форма звіту – письмово-графічна). 

Вкляченнѐ рефлексивних процедур у структуру проведеннѐ різних 
форм методичної роботи викладача опрацьовуять у такій формі 
навчального процесу, ѐк рефлексивний практикум. 

Вкляченнѐ рефлексивних процедур у структуру проведеннѐ різних 
форм методичної роботи викладача обґрунтовуютьсѐ необхідністя 
усвідомленнѐ суб’юктом навчальної діѐльності її підстав і його осмисленого 
ставленнѐ до її процесу та результату. На думку А. Хуторського *16+, 
традиційна педагогіка не вимагаю осмисленнѐ того, що відбуваютьсѐ, ні від 
учителѐ, ні від учнів, у ній немаю місцѐ рефлексивним видами діѐльності. 
Замість цього застосовуютьсѐ так зване закріпленнѐ або узагальненнѐ 
отриманих знань. 

Освоюннѐ відбуваютьсѐ тільки тоді, коли в справу вклячаютьсѐ й 
спрѐмовуютьсѐ рефлексіѐ, за рахунок ѐкої й виокремляятьсѐ способи 
рішеннѐ завдань. Засвоюне виступаю ѐк прѐмий продукт такого 
рефлексивного процесу. 

Вкляченнѐ рефлексивних процедур у структуру проведеннѐ різних 
форм методичної роботи викладача передбачаю дослідженнѐ вже 
здійсненої діѐльності з метоя фіксації її результатів і підвищеннѐ в 
подальшому її ефективності. 

Відповідно до принципів рефлексивної діѐльності побудоване обгово-
реннѐ відкритих уроків, а також самоаналіз уроків, длѐ чого використо-
вуятьсѐ базові питаннѐ рефлексії або конкретизовані згідно з етапами 
рефлексії питаннѐ: діѐ; уѐвне поверненнѐ до дії (докладний опис ситуації); 
виділеннѐ істотних рис ситуації, протиріч; визначеннѐ декількох альтерна-
тивних способів дії; оцінка їх з точки зору індивідуальних можливостей 
педагога, а також можливостей організації педагогічного процесу.  

Базові питаннѐ рефлексії: 
1. Що відбувалосѐ? 
2. Що було важливим, істотним длѐ мене? (Проблема, відкриттѐ, 

несподівана ситуаціѐ) 
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3. аку роль це може грати длѐ моїх майбутніх думок, дій? 
(Альтернативні варіанти дій, освітні потреби, наміри) 

Таблицѐ 1 
Організація професійної педагогічної рефлексії 

Етап рефлексії                               Питаннѐ длѐ рефлексії 

1. Діѐ 1. Що ѐ хотів? 2. Що ѐ думав? 3. Що ѐ 
відчував? 4. Що ѐ робив? 

2. Уѐвне поверненнѐ до дії чи ситуації, що 
припускаю детальний опис  

1. Чого хотіли мої учні? 2. Що вони 
думали? 3. Що вони відчували? 4. Що вони 
робили? 

3. Визначеннѐ найбільш істотних рис 
ситуації. Виѐвленнѐ суперечностей  

Що здаютьсѐ Вам найбільш важливим, 
суттювим у ситуації? акі протиріччѐ 
(наприклад, між відповідѐми на групи 
питань етапу 2 Ви можете виѐвити)? 

4. Визначеннѐ альтернативних способів дії, 
шлѐхів вирішеннѐ ситуації. Визначеннѐ 
найбільш оптимального способу дії  

акі альтернативи можна запропонувати, 
щоб забезпечити позитивне вирішеннѐ 
виѐвлених протиріч? 

5. Здійсненнѐ альтернативних способів дії.  
 

Практика реалізації технології рефлексивного навчаннѐ показую, що 
найбільші труднощі викликаю формуляваннѐ суперечностей. Щоб 
уникнути цього, викладачам запропоновано список можливих областей 
виникненнѐ протиріч: 

1. Між думками й почуттѐми. 
2. Між уѐвленнѐми лядини про себе та уѐвленнѐми інших лядей про 

лядину. 
3. Між уѐвленнѐм лядини про себе й тим, ѐк вона виражаю себе в 

реальній дійсності. 
4. Між тим, ѐк лядина описую свої дії, і тим, що вона реально робить. 
5. Між тим, хто лядина ю насправді, і тим, ѐкоя вона хоче бути. 
6. Між вербальноя та невербальноя поведінкоя. 
Основна стратегіѐ полѐгаю у створенні умов, що забезпечуять 

набуттѐ професійних рефлексивних знань, зацікавлене ставленнѐ до 
рефлексивної діѐльності, що стимуляю власну рефлексивну поведінку 
професіонала в цілому. 

Вона допомагаю лядині сформулявати звіт про отримані результати, 
визначити цілі подальшої роботи, скоригувати свій професійний шлѐх. 

Результатами рефлексивно-проектної діѐльності педагогів, очевидно, 
стане зростаннѐ рефлексивних умінь; серйозне ставленнѐ до розв’ѐзуваних 
педагогічних проблем, до діѐльності проектуваннѐ; використаннѐ 
проектувальних умінь, прийомів рефлексивно-проектної діѐльності в 
роботі з учнѐми на уроках і в позакласній роботі. 

У межах проміжного контроля заплановано таке тематичне 
завданнѐ: запропонуйте варіант структури одніюї з форм методичної 
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роботи викладача (аналіз (самоаналіз), взаюмоаналіз уроку, засіданнѐ 
предметно-методичної комісії, атестації викладачів) із вкляченнѐм 
рефлексивних процедур (форма звіту – письмово-графічна). 

Змістовий модуль № 3 фокусую увагу на умовах і засобах 
(індивідуального та колективного) розвитку професійної рефлексії педагога. 

Длѐ змістового наповненнѐ модуля № 3 дібрано теоретичну 
інформація, схарактеризовану нижче.  

Більшість досліджень, присвѐчених проблемам рефлексії, визнаю 
недостатнім стихійне формуваннѐ рефлексії. У цьому зв’ѐзку постаю питаннѐ 
про розвиток індивідуальної рефлексії за  допомогоя спеціальних методів. 

Методи та прийоми розвитку рефлексії представлѐятьсѐ залежно від 
характеру ситуацій її проѐву. 

1. Методи й техніки, що використовуять проблемно-конфліктні 
ситуації. Наприклад, техніка повтору (дослівно або з невеликими змінами 
повтореннѐ слів співрозмовника) розроблена Н. Алексюювим *2+ і 
Л. Алексюювоя *1+ і спрѐмована на рефлексивну фіксація. Основна мета 
повтореннѐ — стимуляваннѐ ініціативи співрозмовника з тим, щоб він 
поставивсѐ до висловленої ним думки в новому напрѐмі. Техніка 
використаннѐ прийому пов'ѐзана ѐкраз з передачея ініціативи. Тут можна 
висловити припущеннѐ, поставити питаннѐ.  

В обговоренні найбільш значущим ю зміна упередженої позиції 
співрозмовника: «…фіксаціѐ, ѐка здійсняютьсѐ через повтор, визначаю 
можливість більш вільного оперуваннѐ з висловляваними положеннѐми, 
чинить психологічний вплив через передачу ініціативи співрозмовнику, 
залучаячи його в подальше саморозкриттѐ, розвиток власного мисленнѐ». 

2. Методи індивідуального консультуваннѐ, де розвиток окремих 
рефлексивних операцій здійсняютьсѐ в ході відповідей на запитаннѐ й 
розвиваютьсѐ в ході подальшого діалогу. Особливість цих методів полѐгаю в 
тому, що рефлексіѐ розвиваютьсѐ в умовах діадної взаюмодії. 

Тут слід згадати розроблений Л. Алексюювоя *1+ принцип веденнѐ 
рефлексивної бесіди, що вклячаю такі моменти: постановку рефлексивних 
завдань, способів усвідомленнѐ, прийомів розуміннѐ з допомогоя 
рефлексивних дій. Варто згадати метод, розроблений А. Співаковськоя *13+, 
длѐ аналізу батьківсько-дитѐчих стосунків. У цій методиці батько, 
вклячаячись у низку конфліктних ситуацій, героюм ѐких ю його дитина, 
повинен поставити себе на місце героѐ оповіданнѐ й уѐвити, ѐк би він міг 
допомогти йому. Тут батько краще відрефлексую своя сімейну ситуація, 
стосунки з дитиноя. 

У роботах В. А. Лефевра *7+ детально описані рефлексивні ігри. 
Особливість цих методик – виокремленнѐ багаторівневого рефлексивного 
плану свідомості, за рахунок чого виникаю можливість «прораховуваннѐ» 
позицій інших учасників діалогу. 
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 До тіюї ж самої групи методів розвитку рефлексії відносѐть і 
розв’ѐзок спеціальних завдань, наприклад, «Гра в повтор» А. Зака *5+, що 
здійсняю розвиток рефлексії, плануваннѐ розв’ѐзку завданнѐ й 
усвідомленнѐ способів дії. 

Групова рефлексіѐ ю комплексноя структурно-динамічноя 
організаціюя, до складу ѐкої входѐть компоненти взаюмодії, 
взаюморозуміннѐ та взаюмоузгодженнѐ. Умовоя ефективності 
функціонуваннѐ групової рефлексії ю реалізаціѐ партнерами таких 
стратегій: «юдність – інтеграціѐ» та «юдність – диференціаціѐ». 

Засобами колективного розвитку професійної рефлексії педагога ю: 
– методи активного навчаннѐ (ділові ігри, тренінги, організаційно-

діѐльнісні ігри), методи психолого-педагогічної діагностики, упровадженнѐ 
різних методів науково-дослідницької діѐльності викладачів, сяжетно-
рольові ігри; 

– спеціальні технології групової  рефлексії в педагогічному процесі: 
«рефлексивне коло», «рефлексивна мішень», «зарѐдка», «анкета-газета», 
«ланцяг побажань», «острови», «рефлексивний ринг» та ін. 

Важливими складовими цього процесу будуть наѐвність спеціально 
організованої діѐльності викладачів, наѐвність середовища, у ѐкому 
стимуляютьсѐ співтворчість, створяятьсѐ умови вибору та активізаціѐ 
стосунків між учасниками рефлексивної діѐльності, ѐкі забезпечуять 
додаваннѐ сил, юдність дій і взаюмозв’ѐзок діѐльності її учасників. 

Необхідно, щоб кожен викладач зробив рефлексія повсѐкденноя пот-
ребоя, оскільки процес навчаннѐ надзвичайно конструктивний длѐ особис-
тості, ѐкщо ці події помічати та використовувати ѐк інструмент зростаннѐ. 

Трудомісткість у залікових одиницѐх – 0,5 кредиту. 
Опануваннѐ третього змістового модулѐ розраховане на здатність 

викладачів учитисѐ самостійно, стимулявати прагненнѐ до саморозвитку 
та самореалізації. Серед методів і форм організації навчального процесу 
варто назвати інтерактивне занѐттѐ «Засоби розвитку індивідуальної та 
колективної рефлексії», що вклячаю міні-лекція, виконаннѐ вправ, 
розробленнѐ програми саморозвитку. 

Длѐ поточного контроля викладачі представлѐять власну програму 
саморозвитку (форма звіту – письмово-графічна). 

Інтерактивне занѐттѐ «Засоби розвитку індивідуальної та колективної 
рефлексії»: міні-лекціѐ, виконаннѐ вправ, аналіз кейсів. На занѐтті 
відпрацьовуятьсѐ навички індивідуальної та колективної рефлексії, власна 
програма саморозвитку. 

У межах поточного контроля магістранти добираять вправи, 
стратегії, тактики та алгоритми розвитку індивідуальної та колективної 
рефлексії (форма звіту – презентаціѐ). 
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Інтерактивне занѐттѐ «Форсайт-гра «Навчальний заклад 
майбутнього». Запропоновано розробленнѐ структури зовнішнього та 
внутрішнього складників рефлексивного середовища навчального закладу. 

Поточний контроль полѐгаю в оціняванні виконаннѐ завдань гри, 
активної участі, оригінальності пропозицій (форма звіту – презентаціѐ). 

Длѐ проміжного контроля студенти добираять вправи, стратегії, 
тактики та алгоритми розвитку індивідуальної та колективної рефлексії. 
Варіанти форми звіту – письмова, презентаціѐ. 

Розроблено завданнѐ та методичні рекомендації до виконаннѐ 
самостійної та індивідуальної роботи.  

Організаціѐ самостійної роботи спрѐмована на засвоюннѐ когнітивних 
алгоритмів (алгоритмів професійної рефлексії). З формуячоя та 
контроляячоя метоя використовуятьсѐ структурно-логічні схеми й таблиці. 

Виконаннѐ індивідуальних завдань спрѐмоване поглибити засвоюннѐ 
теоретичного матеріалу, сприѐю формування у викладачів умінь і навичок 
самостійного розв’ѐзувати рефлексивні завданнѐ, урахуваннѐ індивідуальних 
можливостей, уподобань, особливостей практичного досвіду викладача. 

 Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,  у 
статті схарактеризовано програму навчального курсу «Розвиток 
професійної рефлексії викладачів». 

Перспективоя уѐвлѐютьсѐ добір та інструменталізаціѐ педагогічних 
умов і засобів, що сприѐять ефективності процесу розвитку професійної 
рефлексії викладачів математичних дисциплін у процесі методичної 
роботи педагогічного коледжу. 
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РЕЗЮМЕ 
Деньга Наталия. Целенаправленное развитие профессиональной рефлексии 

преподавателей математических дисциплин в процессе методической работы 
педагогического колледжа. 

В статье автор представлѐет и характеризует программу учебного курса 
Развитие профессиональной рефлексии преподавателей, разработаннуя на основе 
обобщениѐ и структуризации полученных теоретических данных и собственного 
эмпирического опыта. В программе учтены тенденции непрерывного образованиѐ, 
образованиѐ взрослых, корпоративной учебы в процессе методической работы 
педагогического колледжа, целенаправленного (в противовес стихийному) развитиѐ 
профессиональной рефлексии преподавателей. Перспективой представлѐетсѐ отбор и 

http://www.vestnik.adygnet.ru/?2012.1


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

104 

разработка инструментариѐ педагогических условий и средств, которые 
способствуят эффективности процесса развитиѐ профессиональной рефлексии 
преподавателей математических дисциплин в процессе методической работы 
педагогического колледжа. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ рефлексиѐ преподавателей, методы 
диагностики профессиональной рефлексии, методики и приемы развитиѐ 
профессиональной рефлексии, методическаѐ работа преподавателѐ, программа 
учебного курса. 

SUMMARY 
Denha Nataliia. The purposeful development of professional reflection of teachers of 

mathematical disciplines in the process of the methodological work of pedagogical college. 
On the basis of generalization and structuring of the obtained theoretical data and 

own empirical experience concerning the development of professional reflection of teachers 
of mathematical disciplines in the conditions of methodological work of pedagogical college, 
the author developed the program of training course “The Development of Professional 
Reflection of Teachers”, which is presented in the article. 

The training course “The Development of Professional Reflection of Teachers” was 
developed for teachers of natural and mathematical disciplines for conducting in the process 
of methodological work of pedagogical college. Its peculiarity is that the trends of continuous 
education, adult education, corporate learning in the process of methodological work of 
pedagogical college, and targeted (as opposed to spontaneous) development of professional 
reflection of teachers have been taken into account. 

The training course “The Development of Professional Reflection of Teachers” consists 
of three modules (the module is interpreted as an organizational and methodological 
structural unit within the specified training course). 

The subject of the training course is the theoretical basis of the professional reflection 
of teachers, the conditions and means of development of the professional reflection of 
teachers of natural and mathematical disciplines for its conducting in the process of 
methodological work of pedagogical college. 

The training program consists of the following content modules: 
1. The theoretical basis of professional reflection of the teacher. 
2. The reflexive character of methodological work of college teacher. 
3. The means of development of professional reflection of the teacher. 
The selection and instrumentalization of pedagogical conditions and tools seem to be 

promising the prospect that promotes the efficiency of the process of developing the 
professional reflection of teachers of mathematical disciplines in the process of 
methodological work of pedagogical college. 

Key words: professional reflection of teachers, methods of diagnostics of professional 
reflection, methods and techniques of development of professional reflection, 
methodological work of the teacher, training program. 
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СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЕТНІЧНИХ  
СТУДЕНТСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ БУКОВИНИ АВСТРО-УГОРСЬКОГО ТА 

РУМУНСЬКОГО ПЕРІОДІВ 
 

Метоя даного дослідженнѐ, визначеноя автором, став аналіз мети, завдань, 
закономірностей і особливостей виховної діѐльності етнічних студентських 
організацій, що діѐли в Чернівецькому університеті в австро-угорському та 
румунському періодах. У статті розглѐнуті основні компоненти вихованнѐ в таких 
етнічних студентських товариств, ѐк румунські «Arboroasa», «Junimea», німецькі 
«Gotia», «Dacia», «Alemania», польське «Оgnisko» тощо. Метоя діѐльності цих 
товариств стало вихованнѐ освічених, культурних членів суспільства із ѐскраво 
виокремленоя національноя ідентифікаціюя, а також розвиток благодійності. 
Розглѐнуто основні форми діѐльності: конференції, літературні та музичні вечори. 

Ключові слова: Буковина, етнос, вихованнѐ, норми, поведінка, спілки, 
студенти, товариства, університет. 

 

Постановка проблеми. Актуальноя проблемоя сьогоденнѐ ю 
формуваннѐ молодої особистості, ѐкій притаманні патріотизм та 
національна самоідентифікаціѐ, прагненнѐ до самовдосконаленнѐ й 
навчаннѐ протѐгом життѐ; у ѐкої необхідно виховувати основні норми, 
ідеали, принципи, суспільні цінності, правила поведінки тощо. Одніюя з 
інституцій, що займаютьсѐ ціюя проблемоя, ю громадські студентські 
формації сучасних закладів освіти України. 

Розв’ѐзаннѐ завдань національного вихованнѐ, набуттѐ молодим 
поколіннѐм соціального досвіду, успадкуваннѐ духовних надбань 
українського народу, досѐгненнѐ високої моральної та міжнаціональної 
культури особистості, формуваннѐ рис громадѐнина української держави, 
розвиненого духовно, фізично досконалого, із високим рівнем моральної, 
естетичної, правової, трудової, екологічної культури, вимагаю докорінної 
перебудови виховної роботи у вищих навчальних закладах. 

Обізнаність із педагогічними ідеѐми та освітньоя діѐльністя видатних 
діѐчів минулого та їх творче використаннѐ належить до найдіювіших чинників, 
що зумовляять прогрес педагогічної теорії та практики. Використаннѐ 
творчих пошуків та знахідок попередників дозволѐю поюднати сучасне з 
минулим, накреслити основні тенденції майбутнього розвитку, забезпечити 
юдність та наступність історико-педагогічного процесу. 

Зверненнѐ до історичного досвіду нашої країни ю особливо 
актуальним у часи активних пошуків нових шлѐхів суспільного розвитку, що 
несе зміну підходів до розбудови системи вищої освіти, оскільки вона 
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сприѐю виховання суспільної свідомості й виступаю гарантом його 
стабільності. Висхідноя умовоя сучасного реформуваннѐ системи 
національної освіти ю вивченнѐ історичного досвіду, що дозволить 
спрогнозувати її функціонуваннѐ в перспективі й уникнути помилок 
минулого. Особливий інтерес у цьому відношенні становить період 
кінцѐ ХІХ – перша третина ХХ століттѐ, ѐкий характеризуютьсѐ інтенсивними 
соціально-економічними та культурними перетвореннѐми, великоя 
кількістя реформаторських процесів у освітній галузі. 

Аналіз актуальних досліджень. Характерноя рисоя сучасних розвідок 
громадського руху края другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. стала 
відмова від ідеологічної штучності щодо діѐльності різних громадських 
спільнот західноукраїнських земель, переглѐду результатів їх діѐльності, 
відзначеннѐ активістів і діѐчів того часу. Питаннѐ педагогічної діѐльності 
молодіжних організацій університетів, зокрема на західноукраїнських землѐх 
ХІХ–ХХ ст., стали предметом зацікавленнѐ сучасних дослідників (О. Винничук, 
Т. Завгороднѐ, В. Леник, В. Моклѐк, Р. Пальчевський, Б. Савчук, І. Стражнікова, 
С. Черкасова, О. Язик), щоправда здебільшого ці дослідженнѐ територіально 
обмежувалисѐ Галичиноя. 

До наукових праць, що виокремляять соціально-політичне та куль-
турне життѐ національних спільнот у контексті громадського руху населеннѐ 
Буковини, відносимо дослідженнѐ О. Гнатчук, А. Горука, О. Добжанський, І. 
Дутчак, О. Міхаюса, М. Кушнір, М. Нікірса, С. Осачука, І. Піддубного.  

Різним аспектам всебічного вихованнѐ молоді Буковини 
досліджуваного періоду, здебільшого фізичному виховання, приділѐли 
увагу Н. Гнесь, В. Мужичок, Т. Палагняк, О. Цибаняк *3–9+. Проте питаннѐ 
організації вихованнѐ молоді в громадських студентських товариствах 
Чернівецького університету залишилисѐ переважно поза увагоя вчених.  

Мета дослідження: визначити і проаналізувати мету, завданнѐ, 
закономірності й особливості виховної діѐльності етнічних студентських 
організацій, що діѐли в Чернівецькому університеті в австро-угорському та 
румунському періодах.  

Методи дослідження: конкретно-пошукові (пошук літератури, 
архівних джерел та матеріалів з проблеми дослідженнѐ); теоретичні 
(аналіз, систематизаціѐ, класифікаціѐ та узагальненнѐ зібраних джерел), 
порівнѐльно-зіставний (зіставленнѐ подій та фактів). 

Виклад основного матеріалу. Студентство буковинського 
університету представлѐло всі основні етнічні групи, що проживали в краї, 
і, звичайно, його представники не залишались осторонь власних 
національних інтересів, а, навпаки, ставали найактивнішими учасниками 
національної роботи. Одразу післѐ створеннѐ Чернівецького університету 
22 груднѐ 1875 року в столиці герцогства Буковина організоване румунське 
студентське товариство «Arboroasa». Про його популѐрність говорѐть такі 
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дані: 44 з 54 румунських студентів виѐвили бажаннѐ стати учасниками її 
діѐльності *10, 11–14]. 

Метоя товариства стало вихованнѐ освічених, культурних членів 
суспільства із ѐскраво виокремленоя національноя ідентифікаціюя, а 
також розвиток благодійності в суспільному контексті. Виходѐчи зі 
статутних положень, основними напрѐмами діѐльності студентського 
товариства «Arboroasa» були визначені патріотичний, культурно-
просвітницький, благодійний та розважальний. 

Відповідно, основним завданнѐм стало створеннѐ і зміцненнѐ 
авторитету румунської спільноти в краї і в світі. Длѐ цього систематично 
організовувались конференції з національної історії і літератури, 
літературні та музичні вечори, зокрема на виїзді. Протѐгом  
1875–1877 років таких заходів було проведено близько 25, майже 2 рази 
на місѐць. І саме виїздні форми діѐльності привернули увагу десѐтків 
лябителів музики, літератури. Серед «двигунів» такої роботи окреме місце 
займав композитор Ч. Порумбеску *11+. 

Наѐвністя власної бібліотеки могла похизуватисѐ не одна громадська 
спілка, а облаштованоя читальноя залоя тільки «Arboroasa». Саме це 
приміщеннѐ стало центром всіх заходів будь-ѐкого спрѐмуваннѐ: тут 
листувалисѐ зі студентськими громадами інших країн, планували розважальні 
концерти та свѐта, доглѐдали за книжковим фондом тощо [14, 40–45] 

Благодійність розглѐдаласѐ членами товариства ѐк обов’ѐзкова 
систематична робота не тільки в межах спілки, а і ѐк державний провідний 
напрѐм. У цьому контексті товариство організувало стипендія найкращим 
студентам, безкоштовну медичну допомогу всім бажаячим, збір речей длѐ 
малозабезпечених жителів края. Протѐгом 1876 року стипендія 
товариства було виплачено 16 студентам Чернівецького університету. 

11 листопада 1877 року діѐльність «Arboroasa» була скасована 
імперськоя владоя. Причиноя закриттѐ став арешт активістів Ч. Порумбеску, 
О. Попеску, К. Мораріу. Саме так зреагувала влада на телеграму співчуттѐ у м. 
асси (Румуніѐ) з нагоди 100 років зістрати Григора III Гика (ѐкий відмовив 
Австрії у передачі території Буковини – М.К.). Австрійська імперська влада 
кваліфікувала цей факт ѐк акт державної зради *4+. 

Заборона товариства викликала бурхливу реакція в румунській 
пресі, товариствах та дипломатичних колах. Зокрема, статтѐ C. Розетті 
неодноразово передруковуютьсѐ в газетах Бухаресту і асс із цитуваннѐ 
офіційного повідомленнѐ від віденського урѐду. Основноя думкоя автора 
стало визначеннѐ антирумунської політики австро-угорської влади по 
відношення саме длѐ буковинських румунів *14+. 

Післѐ суду, що відбувсѐ в Чернівцѐх на початку лятого 1878 року, 
обвинувачені були виправдані і звільнені післѐ одинадцѐти тижнів у 
в’ѐзниці *13+.  
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Незважаячи на обмеженнѐ й утиски, потреба у громадській 
діѐльності, активність румунських студентів у цьому напрѐмі призвели до 
створеннѐ нової національної формації Чернівецького університету – у 
грудні 1878 року затверджено статут академічного товариства «Junimea» 
(«Молодість» – переклад з рум. Мови .– М.К.).  

Необхідно зазначити, що організації із такими назвами з’ѐвлѐятьсѐ в 
Румунії ѐк румунські літературні товариства, перше з ѐких засноване в 
ассах у 1863 році з ініціативи Т. Мейореску, П. Короп, В. Погор, Т. Розетті і 
а. Негруцци. Перетворившись на найвпливовішу інтелектуальну асоціація 
румунського королівства ХІХ століттѐ, «Junimea» пропагувала всебічний 
розвиток молодого поколіннѐ та використаннѐ отриманих кондицій 
протѐгом життѐ. Т. Віану підкресляю п’ѐть рис, що притаманні члену цього 
товариства: наѐвність філософського складу характеру, ораторський талант 
або бажаннѐ їм стати, іроніѐ та самоіроніѐ, критичне мисленнѐ й освіта 
(класична та академічної) *17, 24+. 

Метоя створеннѐ національного товариства була «підтримка 
румунського духу на Буковині – австрійській провінції», аж до приюднаннѐ 
її до румунських земель (у тексті статуту старої Молдови – М.К.). Але 
основним завданнѐм діѐльності «Junimea» стало відновленнѐ власного 
реноме серед громадського суспільства та стосунків із владоя края й 
керівництвом університету. Саме тому основними напрѐмами діѐльності 
стали благодійна, культурно-розважальна та пропагандиська робота. При 
цьому національний контекст, а саме відзначеннѐ важливих дат, 
свѐткуваннѐ національних свѐт, використаннѐ традицій і елементів 
народної творчості, відходить на другий план (див. табл. 1). 

Підтримка незаможних представників румунської молоді та 
фінансуваннѐ «стипендій» кращих студентів-членів товариства здійснявалосѐ 
за рахунок коштів, що були зібрані під час вечорів, свѐт та інших масових 
заходів. Взагалі, традиціѐ встановлявати благодійні скриньки закріпляютьсѐ 
майже з початку існуваннѐ «Junimea». Крім того, підтримка успішних 
студентів стала частиноя видатків з фонду товариства. Рішеннѐ про це 
більшістя голосів було прийнѐто на загальних зборах в січні 1882 *17, 27+. 

Традиційноя формоя культурно-просвітницької роботи стали 
літературні або тематичні вечори, урочисті свѐта й фестивалі. При цьому, 
всі ці форми були представлені на практиці, адже длѐ товариства була 
характерна системність у роботі, причиноя повної відсутності будь-ѐких 
заходів (вересень-жовтень) став виклячно початок навчального року або 
екзаменаційна сесіѐ. 5 груднѐ 1882 року «Junimea» відзначаю два свѐта: 
день Свѐтого Миколаѐ – благодійне свѐто з подарунками длѐ дітей із 
бідних румунських родин; та урочисту вечеря з нагоди початку другого 
року діѐльності.  
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Таблицѐ 1 
Зміст, мета або завдання, напрями, форми та методи виховної діяльності 

румунських академічних товариств Чернівецького університету 
Назва «Arboroasa» «Junimea» 

Мета або 
завданнѐ 
діѐльності 

Зміцненнѐ авторитету 
румунської спільноти в краї та в 
світі 

«Підтримка румунського духу на 
Буковині до приюднаннѐ її до 
румунських земель» 

Напрѐми 
діѐльності 
 

Патріотичний; 
культурно-просвітницький, 
благодійний; 
 розважальний 

Благодійний; 
культурно-розважальний; 
пропагандиський 

Форми 
діѐльності 

Конференції по національній 
історії і літературі;  
літературні та музичні вечори; 
бібліотека, читальна зала; 
концерти та свѐта 

Фестивалі; 
благодійні акції; 
літературні вечори й зустрічі; 
лекції; 
розваги та народні свѐта; 
танцявальні вечори 

Специфічні 
методи 

Доглѐд за книжковим фондом Благодійні скриньки 

Особливості ‒ Державний статус товариства (1919) 
 

Саме в цей період «Junimea» розпочинаю систематичну роботу в 
провінціѐх края. Лише протѐгом 1882–1883 рр. було проведено 4 
літературні вечори – м. Сторожинець, Берегомет, Чудей, Кимпилунг; 4 
лекції на тему: «Відносини чоловіка і жінки – релігіѐ та сучасність» 
(листопад, лятий, березень 1883); літературна зустріч (серпень, 1882); 4 
розваги та народних свѐта – с. Тереблече, с. Топорівці (грудень-січень, 
1883); низка танцявальних вечорів. 

Відкриттѐ румунських бібліотек на селі стикнулосѐ з одного боку з 
відсутністя приміщеннѐ, а з іншого – небажаннѐ дорослого населеннѐ 
дозволѐти дітѐм та молоді відвідувати такі читальні. З цими проблемами 
члени товариства боролисѐ шлѐхом систематичного зацікавленнѐ всіх – і 
дорослих, і дітей: читаннѐ казок, літературних творів; проведеннѐ народних 
та релігійних свѐт, забав та ігор; залученнѐ заможних родин до процесу 
виділеннѐ власних приміщень або фінансуваннѐ оренди приміщень.  

Початок ХХ ст. знаменуютьсѐ знѐттѐм негласного надзору за 
діѐльністя товариства, проте палітра напрѐмів і форм не зміняютьсѐ. Саме 
в цей період «Junimea» починаю активно брати участь у заходах інших 
студентських товариств Чернівецького університету. Причиноя стали зміни 
в головуванні, адже лідер товариства К. Мораріу виступав за 
відокремленнѐ румунської спільноти від студентства взагалі. Разом із 
членами «Академічної читальні» протѐгом 1883–1885 рр. румунські 
студенти організували більше 10 загальноуніверситетських заходів 
розважального характеру: концерти, бали, лекції – ось неповний їх перелік. 
Архівні фонди зберегли листуваннѐ між цими товариствами щодо 
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організації річниці заснуваннѐ університету. При цьому, зверненнѐ 
товариства зафіксувало різку критику спроб «Академічної читальні» 
«протѐгнути» проект свѐткових заходів, запропонований ректором і 
непогоджений зі студентами *2, 112; 9+. 

Приюднаннѐ буковинського края до Королівської Румунії було 
визначено членами «Junimea» таким чином: «досѐгненнѐ столітньої мрії про 
територіальну цілісність» і, відповідно, необхідність існуваннѐ й діѐльності 
національного румунського студентського товариства різко зросла: «націѐ 
досѐгаю прогресу лише шлѐхом духовного та культурного розвитку» *19, 2+. 

Збільшеннѐ членів, розширеннѐ діапазону діѐльності і вимоги, що 
висували нові політичні та економічні умови, вимагали нових статутних 
положеннѐх. Отже з метоя ефективного адмініструваннѐ загальні збори 
товариства проголосували за новий статут, ѐкий 4 жовтнѐ 1934 року був 
прийнѐтий у новій редакції.  

Новозатверджений статут товариства виокремляю мету діѐльності 
таким чином: «Національна культура і пропаганда ю і маять бути одним з 
головних і достойних завдань академічного товариства й кожного студента 
зокрема. Студент найбільш здатний через своя інтелектуальну підготовку і 
духовну чистоту, нести й передавати з поколіннѐ в поколіннѐ запалений 
факел націоналізму» [там само]. 

Отже, з цього моменту завданнѐ і, відповідно, напрѐми діѐльності 
були розширені: національно-пропагандиський; освітньо-виховний; 
культурно-мистецький; підготовка товариських кадрів *5, 25+. Крім того, з 
1919 року товариство отримало державний статус. 

Звіт за 1930 рік іляструю різноманітні форми культурно-просвітницької 
та національно-пропагандиської роботи, здебільшого заходи синтезували в 
собі всі ці напрѐми. Наприклад, 24 січнѐ відзначалосѐ двома потужними 
заходами – «Фестивалем румунської культури», що був організований у 
Національному театрі та «Великий вечір» у «Будинку офіцерів». До програми 
свѐт входили літературні читаннѐ за участя ѐк відомих румунських авторів, 
так і членів товариства Б. Слушанські, В. Боти, Ф. Дорофтей, Т. Плопа та інших; 
пропагандиський диспут: «Румунська націѐ – сильна націѐ» із роздачея 
листівок; урочиста вечерѐ та танцявальний вечір; спортивні змаганнѐ (на 
жаль, не визначено з ѐкого виду спорту – М.К); спектакль-комедіѐ; масовий 
парад тощо.  

Саме в тридцѐтих роках ХХ ст. найпотужнішим напрѐмом стаю 
літературна складова культурно-просвітницької діѐльності товариства. 
28 травнѐ того самого року в залі Національного театру активістами 
товариства організований «Великий літературний вечір». Урочиста частина 
розпочаласѐ виступом Б. Слушанські на тему «Літературні течії в Жунімѐ», 
продовжиласѐ читаннѐм оригінальних творів Д. Вітенку, Т. Келаріу. 
Т. Кантеміра, М. Плопа. Спектакль-комедіѐ «Вчений Омега», переклад ѐкого з 
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французької зробив Д. Вітенку, зібрав надзвичайну кількість глѐдачів. Головні 
ролі в спектаклі зіграли активні члени товариства І. Костяк і Р. Стефанелі. 

Взагалі, літературні вечори були основноя формоя діѐльності 
академічного товариства «Junimea». Їх тематика і зміст, час і місце 
проведеннѐ, а також тривалість дозволѐять зробити висновок про широке 
охопленнѐ різних аспектів культурно-мистецького напрѐму. 

Крім літературних вечорів потужним комбінованим варіантом 
діѐльності стали конференції – літературна частина синтезуваласѐ з лекціѐми, 
науковими доповідѐми тощо. Їх вдало використовували, зокрема на виїзді. 
Наведемо теми, дати й місце проведеннѐ таких заходів. Упродовж  
1931–1932 рр. проходить цикл конференцій, ѐкі супроводжуятьсѐ цікавими 
дискусіѐми, а саме: А. Ропчану «Криза сучасної культури»; Г. Галатяк 
«Художні аспекти в фольклорі Сімона Флорѐ Маріан»; А. Мойсяк 
«Економічна криза»; І. Іванович «Великі ляди в малій Румунії»; Н. Рошка «Іон 
Барбу. Замітки сучасної лірики»; В. Бота «Радѐнська погроза»; Г. Галатяк 
«Епігон Іона Крѐнге: Іон Драгослав»; Н. Паулович «Вина з фруктів»; свѐщеник 
О. Сімігановські «Поезіѐ в естетико-етичному світлі». Необхідно зазначити, 
що теми конференцій віддзеркалявали актуальні суспільно-політичні 
проблеми края, країни, Ювропи. Наприклад, у 1933 році більшість 
конференцій була присвѐчена проблемі фашизму: доповідач А. Болохан: 
«Роздуми щодо італійського фашизму», В. Слімак «Проблема роззброюннѐ», 
І. Іванович «Фашистські діѐннѐ», а. Опаїць «Соціалістичні течії» *19, 8+. 

У 1934 році, уперше на Буковині, членами ціюї спілки була проведена 
така інноваційна форма діѐльності, ѐк «Літературний процес». Перший з двох 
таких процесів розглѐдав винуватість Іона – героѐ роману «Іон» П. Ребрѐну. 
Головував у цьому процесі Т. Попович, обвинувачем виступав Д. Вітенку, а 
захищав Н. Гошка. «Членами журі присѐжних» стали всі присутні. Вердиктом 
учасників стало визнаннѐ вини героѐ роману. Другий процес розглѐдав не 
зовсім літературну проблему «Чи ю війна необхідноя і невідворотноя?» – 
така тема була запропонована самими слухачами *19, 10]. 

«Junimea» продовжую потужну діѐльність у сільській місцевості, 
започатковану ще на початку ХХ ст. Неповний перелік заходів, що були 
проведені на тренах Буковинського края, містив:  

- літературний вечір у Берегометі (січень, 1930); 
- лекціѐ на тему: «Студентство ѐк культурний фактор у селах» (липень, 

1930); 
- літературна зустріч в м. Кимпулунг, с. Тереблече (серпень, 1930); 
- зустріч із членом товариства З. Петрович в с. Вижницѐ (серпень, 1930); 
- танцявальний вечір у с. Чудей (2 січнѐ 1932). 

Крім того, у сільській місцевості продовжили створеннѐ загальних 
сільських бібліотек. Саме такий заклад був відкритий 20 липнѐ 1934 року в 
с. Солка почесним членом І. Тороуціу. З нагоди відкриттѐ бібліотеки 
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громада села підготувала концерт, програма ѐкого охоплявала літературні 
читаннѐ, танці й виступ співаків *19, 12]. Цей самий активіст (І. Тороуціу) 
подарував товариству 1000 книг, ѐкі були розповсядженні по таким 
народним бібліотекам: 1) «Арбороаса» с. Йорданешті, 2) «Кабінет лекцій» 
з Ліпкан, 3) «Рана» с. Стража; 4) «Тріколор» з Клокучки; 5) «Лучаферул» 
с. Петричени; 6) «Фекліѐ» с. Космін; 7) «Міхай Емінеску» с. Купка; 
8) «Ренвіюрѐ» с. Валѐ-Саке; 9) бібліотека у початковій змішаній школі 
с. Мітокул Драгомірней; 10) «Жунімѐ» с. Банилів; 11) «Товариство 
стрільців» с. Віковул де Сус; 13) «Міхай Емінеску» с. Купки; 
14) «Лучаферул» с. Банчени. Останнім номером у розподілі книг стала 
іменна «Бібліотека Ілію Тороуціу» з с. Солка *4, 211+. 

У середовищі товариства традиційно продовжуваласѐ підготовка 
(навчаннѐ) громадських діѐчів (товариських активістів). Необхідна зазначимо, 
що старші та більш досвідчені учасники готували «нову зміну», доручаячи 
молодим організувати та проводити частину або навіть весь товариський 
захід. Так, молоді члени готували план майбутнього заходу, визначали шлѐхи 
фінансуваннѐ, складали список запрошених гостей, знаходили приміщеннѐ 
длѐ проведеннѐ тощо. Необхідно зазначити, що старші члени товариства 
спостерігали та координували дії молодших, а не жорстко диктували умови та 
правила. Так, у тісний співпраці було проведено урочисте свѐткуваннѐ  
50-ої річниці румунського студентського руху в 1935 році. 

Ще один характерний саме длѐ «Junimea» напрѐм діѐльності варто 
проаналізувати саме тут: у 1928 році товариство відкрило гуртожиток длѐ 
студентів та молоді у приміщенні, ѐке у власність передав почесний член 
організації К. Косович *17+. 

Отримана у власність будівлѐ не була пристосована длѐ проживаннѐ, 
зокрема покрівлѐ була пошкоджена в декількох місцѐх. Керівництво 
університету спільно з міністерством народної освіти Румунії виділило 
70000 лей на ремонт будівлі, заміну покрівлі, а префектура м. Чернівці – 
10000 лей на придбаннѐ меблів та необхідного обладнаннѐ. Крім того, 
влада Буковини забезпечила гуртожиток 100 м3 дров, перерозподіливши 
щорічний план міністерства сільського господарства *19, 14–15]. 

Влада столиці края систематично підтримувала товариство, одним із 
прикладів такої допомоги стало зменшеннѐ заборгованості «Junimea» 
перед міським бяджетом шлѐхом передачі 10000 лей від мерії міста (мер 
Д. Мармеляк). А колишній мер, почесний член товариства Н. Севѐну, 
передав благодійну пожертву в сумі 2000 лей *19, 15+. 

Цікаво, що громадське товариство відшукало можливість підтримати 
«старанних» студентів, оплативши університетські курси або призначивши 
товариську стипендія. К. Косович надав раді товариства суму 100000 лей, з 
ѐкої було виокремлено 3 стипендії длѐ соціально незахищених членів. 
Упродовж 1930–1934 рр. стипендія імені К. Косовичао тримували 
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Т. Керулѐн, К. Куку, І. Космович, Д. Лецчук, Т. Марікару, В і С. Патраш, 
В. Заводовський *19, 14]. 

Отже, крім затверджених статутом напрѐмів діѐльності (національно-
пропагандиський, освітньо-виховний, культурно-мистецький та підготовка 
товариських кадрів), у товаристві розвинуласѐ робота з соціального 
патронату соціально незахищених представників молоді та студентів. 

З моменту заснуваннѐ в Чернівецькому університеті з’ѐвиласѐ значна 
кількість студентських об’юднань. На початку їх діѐльності переважна 
кількість не виокремлявала національний характер та охоплявала 
студентів всіх національностей, або містила в назві слово «німецьке», а за 
фактом була «поліетнічна»: корпус «Gotia» (13.05.1876), «Dacia» (1876), 
«Alemania» (13.05.1877). Проте саме з них були створені академічні 
товариства з чітко виокремленими національними ідеѐми. 

Німецьке академічне товариство «Dacia» було перейменовано у 
«Клуб німецьких студентів», членами ѐкого стали 66 студентів 
Чернівецького університету, а в липні 1877 року з нього було утворено 
німецьке академічне товариство «Arminia» (13.05.1877). Спілка визначала 
метоя своюї діѐльності: «об’юднаннѐ всіх студентів німецької 
національності, сприѐннѐ німецькому спілкування та захист інтересів 
німецьких студентів у кожному напрѐмі». Необхідно зазначити, що по мірі 
трансформуваннѐ типу та назви ціюї організації загальна мета зберігаласѐ в 
певному сталому формуляванні *1, 33+. 

Ю. Турчинський охарактеризував ставленнѐ керівництва до «Arminia» ѐк 
привелігійоване та поставив його на один щабель із «елітним продуктом» 
К. Томащука – «Академічноя читальнея» *20, 154+. Засновниками «Arminia» 
були Ф. Нойтойфель, О. Маюр, Я. Герцог, А. Бухер, активні студентські діѐчи 
та успішні студенти. Підтримка керівництва університету дозволила 
товариству впроваджувати, крім класичних форм діѐльності, «коштовні» 
форми діѐльності: свѐткові вечори, національні свѐта і бали. 

Національна конфронтаціѐ, що майже одразу з’ѐвилась у 
товариському русі, заставила переглѐнути засади діѐльності й формат 
«Arminia» і з 1 січнѐ 1881 року землѐцтво перейменовано в академічну 
корпорація «Армініѐ» (Burschenschaft «Arminia»). Перевага саме такого 
типу формуваннѐ визначалась ѐк «справжній проѐв німецької національної 
ідеї». А гаслом нової формації стала активна громадсько-політична та 
національна позиціѐ членів, а саме: «Студентство мусить присвѐчувати 
себе не тільки науці, а й бути носіюм переконань». 

Необхідно зазначити, що німецькі організації края досліджуваного 
періоду намагалисѐ систематично співпрацявати, навіть рухатись у свій 
діѐльності паралельним шлѐхом. Одним із чисельних систематичних заходів 
стало свѐткуваннѐ відкриттѐ нового семестру (22 вереснѐ 1882 року), 
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організація ѐкого взѐли на себе представники «Німецької читальні», 
«Німецького шкільного товариства» та «Arminia». 

Крім того, діѐльність «Arminia» в галузі співпраці з німецькими корпора-
ціѐми Австро-Угорщини була високо оцінена, організаційні зміни зустрінуті з 
ентузіазмом. Взагалі, корпорації розглѐдалисѐ чи не ѐк юдина можлива 
форма товариської організації німецької молоді в ХХ столітті,що дозволѐла 
вірити в німецьку силу, стати форпостами ціюї сили та віри, використовувати 
всі можливі форми й засоби длѐ вихованнѐ справжнього німцѐ *12+.  

Отже, аналіз архівних фондів, звітної документації, спогадів та статей 
досліджуваного періоду дозволѐю визначити, що саме такі засадничі 
положеннѐ, загальний напрѐм діѐльності, форми й методи їх реалізації 
були притаманні всім німецьким буршеншафтам (корпораціѐм), що діѐли в 
Чернівецькому університеті.  

Дух змагальності, притаманний громадському життя національних 
спільнот Буковини, наѐвність вже організованих студентських об’юднань 
українського «Соязу», румунської «Arboroasa», німецької «Arminia» та 
прагненнѐ полонійної молоді до об’юднаннѐ спричинили створеннѐ 
польської студентської організації –товариства польських студентів 
«Оgnisko» (у перекладі з польської вогнище – М.К.) через два роки післѐ 
заснуваннѐ Чернівецького університету. Факт заснуваннѐ та статут 
товариства було затверджено резоляціюя крайового урѐду від 27 груднѐ 
1877 року за номером L11.461 *1, 11–12; 23–24]. 

Згідно зі статутом товариства, головним завданнѐм діѐльності стало: 
«боронити польську молодь від денаціоналізації… ушлѐхетнити серцѐ, 
загартувати характери членів за допомогоя праці по відродження нації та 
поступу лядства». Досѐгти поставленого завданнѐ передбачалосѐ, перш за 
все, за рахунок у впровадженнѐ активної культурно-просвітницької 
роботи [22]. 

Постійний обмін думками, гарѐчі дискусії, товариські зібраннѐ, 
спільні з «Читальнея польськоя» культурно-артистичні імпрези, – все це 
формувало світоглѐд польської студентської молоді, спричинѐло 
формуваннѐ певної свідомої позиції у відносинах з іншими національними 
громадами Буковини. Протѐгом перших чотирьох років існуваннѐ 
«Оgnisko» досить жваво діѐло в напрѐмі розвитку культури края. Але 
дотичність та схожість заходів, відсутність підтримки ініціативи, 
обмеженість у фінансах, заборона займатисѐ збором благодійних коштів, а 
також активна діѐльність «Читальні польської» преситили членів 
товариства і в 1882 році воно фактично занепало. 

Поштовхом до відновленнѐ діѐльності польського студентства став 
вихід чернівецької «Газети польської», заснованої в 1883 році. Її редактор 
К. Колаковський разом з відомим активістом польського національно-
культурного руху на Буковині В. Прусом-Межвінським розуміячи 
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важливість польського представництва в студентському русі, у своїх статѐх 
закликали «...відродити дух пізнаннѐ, діѐльності й поступу в «Оgnisko».  

Саме аналіз діѐльності інших громадських спільнот Буковини, 
зокрема студентських, перспективи співіснуваннѐ та співпраці з іншими 
національними товариствами, а також гостра полеміка читачів із вимогоя 
відродити «Оgnisko» на сторінках «Газети польської» допомогли відновити 
товариство [16]. 

Відтоді «Газета польська» почала слідкувати за урѐдовоя 
етнонаціональноя статистикоя університету, постійно оприляднявала її 
дані й порівнявала загальну кількість польських студентів з кількістя 
членів «Оgnisko» *16+. 

Перед початком Першої світової війни майже всі студенти-полѐки 
університету «Франціско-Йозефіна» (близько 50 осіб) були членами ціюї 
полонійної академічної інституції *15, 4–6; 21, 15]. 

Варто також відзначити, що протѐгом другої половини 80-х – початку 
90-х рр. XIX ст. відносини «Оgnisko» з українськими, румунськими, німець-
кими, юврейськими національними студентськими корпораціѐми універси-
тету не були безхмарними. Це було закономірно, адже в той час поступово 
загострявалисѐ національні, конфесійні, соціальні протиріччѐ в рамках 
обмеженого простору так званої «Малої Австрії», тобто Буковини, загалом. 

Друга половина 80-х – початок 90-х років XIX ст. пройшли длѐ 
«Оґніска» також під знаком внутрішньої організаційної динаміки, 
остаточного формуваннѐ ідеологічного підґрунтѐ діѐльності студентської 
корпорації та визначеннѐ пріоритетних напрѐмів громадських ініціатив. 
Зваживши на культурно-просвітні методи провадженнѐ національного руху 
старших і більш досвідчених членів буковинської Полонії, польські 
студенти в міру своїх сил підтримували даний вектор ініціативності. Про це, 
наприклад, можуть свідчити дані відносно активної участі членів «Оgnisko» 
в організації спільних із «Читальнея польськоя» акцій. 

Зовнішнѐ діѐльність «Оgnisko» в цей період його існуваннѐ була 
досить різноплановоя. Його члени запрошувалисѐ доповідачами або 
ведучими курсів з історії нації та польської літератури в «Читальні 
польській» м. Чернівці. З часом «Оgnisko» стало автономним членом 
Читальні. Студенти брали активну участь в її імпрезах та свѐткуваннѐх *18]. 

Також товариство підтримувало тісні партнерскі стосунки з 
польськими студентськими організаціѐми Галичини, зокрема Львівського 
університету (польськоя «Академічноя читальнея», заснованоя при 
Львівському університеті наприкінці 60-х рр. XIX ст.), Львівської політехніки, 
краківського агеллонського університету. Також чернівецьке «Оgnisko» 
було постійним і активним членом спілки польських студентських 
товариств «Оґніво» зі штаб-квартироя у м. Львові. Разом із тим, члени 
польської студентської організації Чернівецького університету постійно 
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брали участь в явілейних свѐтах товариств польських студентів «Оgnisko» 
Віднѐ і Грааца тощо. 

Значну увагу діѐчі товариства польських студентів приділѐли 
організації туристичних і краюзнавчих екскурсій длѐ членів польської 
громади Буковини. Підтримувалисѐ тісні стосунки співробітництва і з 
польськими культурно-просвітніми товариствами Галичини і Тешинської 
Сілезії – делегати «Оgnisko» були постійними гостѐми з’їздів та 
урочистостей останніх *1+. 

Окреслені обрії ініціативності даять підстави відзначити, що 
діѐльність товариства польських студентів «Оgnisko» справді неабиѐк 
прислужиласѐ розвоюві національно-культурного руху полѐків на Буковині, 
піднесення патріотичних почуттів у середовищі польської учнівської 
молоді та серед поважних членів буковинської Полонії. Члени організації з 
кінцѐ 70-х до початку 90-х рр. XIX ст. докладали максимум зусиль до 
поширеннѐ просвіти в різних верствах польської громади Буковини, 
піднесеннѐ знань про історія та культурні традиції своюї нації [6]. 

Систематичні зустрічі членів длѐ обміну думками, товариські 
зібраннѐ, дискусії, культурно-артистичні імпрези – ось неповний перелік 
форм роботи товариства в цьому напрѐмі. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Студентство буковинського університету представлѐло всі основні етнічні 
групи, що проживали в краї. Саме їх представники ставали 
найактивнішими учасниками національних студентських товариств, серед 
них – румунські «Arboroasa» та «Junimea», товариства польських студентів 
«Оgnisko». Узагальненоя метоя діѐльності цих спілок стало вихованнѐ 
освічених, культурних членів суспільства із ѐскраво вираженоя 
національноя ідентифікаціюя. Проте, зустрічались і більш розгорнуті 
положеннѐ: відновленнѐ власного реноме серед громадського суспільства 
та стосунків із владоя края та керівництвом університету («Junimea»). 
Відповідно, основними напрѐмами були визначені патріотичний, 
культурно-просвітницький, благодійний та розважальний. Формуляваннѐ 
могли бути іншими, проте за змістом напрѐми були дотичними. У виховній 
роботі використовувалисѐ різноманітні практичні форми діѐльності: 
конференції з національної історії і літератури, літературні та музичні 
вечори, зокрема в облаштованій читальній залі («Arboroasa»), 
«Літературний процес» («Junimea»), товариські зібраннѐ, спільні з 
«Читальнея польськоя» культурно-артистичні імпрези («Оgnisko»). 

Крім основних напрѐмів виховної діѐльності, у товариствах 
зустрічалисѐ специфічні, наприклад, підготовка (навчаннѐ) громадських 
активістів, соціальний патронат соціально незахищених представників 
молоді та студентів («Junimea»), співпрацѐ з польськими студентськими 
організаціѐми Галичини, Віднѐ і Грааца («Оgnisko») тощо. Значну увагу діѐчі 
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товариства польських студентів приділѐли організації туристичних і 
краюзнавчих екскурсій длѐ членів польської громади Буковини. 

Крім вище означених спілок студентів, у Чернівецькому університеті 
діѐли товариства, ѐкі на початку діѐльності були поліетнічними й 
охоплявали студентів всіх національностей, але назва вклячала слово 
«німецьке»: корпус «Gotia», «Dacia», «Alemania». Згодом саме з них були 
створені академічні товариства з чітко виокремленими національними 
ідеѐми: товариство «Dacia» було перейменовано у «Клуб німецьких 
студентів», а в липні 1877 року з нього було утворено німецьке академічне 
товариство «Arminia». Характерними рисами виховної діѐльності цих 
спілок стала підтримка керівництва університету, ѐка дозволила товариству 
впроваджувати «коштовні» форми: свѐткові вечори, національні свѐта й 
бали. Крім цього, ці товариства рухались у свій діѐльності паралельним 
шлѐхом, активно співпрацяячи. 

Ще одніюя загальноя закономірністя виховної діѐльності студентських 
товариств Чернівецького університету досліджуваного часу стали їх особисті 
відносини, ѐкі можна визначити ѐк неоднозначні: протѐгом другої половини 
80-х – початку 90-х рр. XIX ст. поступово загострявалисѐ національні, 
конфесійні, соціальні протиріччѐ на теренах Буковини. 

На нашу думку, у подальшому необхідно проаналізувати виховну 
діѐльність юврейських студентських формацій з метоя визначеннѐ вдалих, 
результативних форм та методів роботи з молоддя. 
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РЕЗЮМЕ 
Кожокарь Марина. Специфика формированиѐ личности в этнических 

студенческих обществах Буковины австро-венгерского и румынского периодов.  
Целья данного исследованиѐ стал анализ цели, задач, закономерностей и 

особенностей воспитательной деѐтельности этнических студенческих 
организаций, действовавших в Черновицком университете в австро-венгерский и 
румынский периоды. В статье рассмотрены основные компоненты воспитаниѐ в 
таких этнических студенческих обществах, как румынские «Arboroasa», «Junimea», 
немецкие «Gotia», «Dacia», «Alemania», польское «Оgnisko». Целья деѐтельности 
этих обществ стало воспитание образованных, культурных членов общества с ѐрко 
выделенной национальной идентификацией, а также развитие 
благотворительности. Рассмотрены основные формы деѐтельности: конференции, 
литературные и музыкальные вечера. 

Ключевые слова: Буковина, этнос, воспитание, нормы, поведение, соязы, 
студенты, общества, университет. 

SUMMARY 
Kozhokar Maryna. Specific features of the personality formation in ethnic students’ 

societies of Bukovyna in Austro-Hungarian and Romanian periods. 
The purpose of this study, determined by the author, was to analyze the objective, tasks, 

regularities and peculiarities of the educational activities of ethnic student organizations 
operating in Chernivtsi University in the Austro-Hungarian and Romanian historical periods. The 
author states that students of Bukovyna University represented all the basic ethnic groups of the 
region, and, of course, its representatives became the most active members of the social 
movement. The main components of the education of such ethnic student societies as the 
Romanian “Arboroasa” (22.12.1875), “Junimea” (“Youth”, December 1878), German corps 
“Gotia” (13.05.1987), “Dacia” (1876), “Alemania” (13.05.1877), Polish “Ognisko” (December 27, 
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1877), etc. were considered in the article. The popularity of the first Romanian student 
association “Arboroasa” is proved by the following data: 44 out of 54 Romanian students 
immediately expressed a desire to become its members. The purpose of this society’s activity was 
to bring up intelligent, cultural members of the society with a well-defined national identity, as 
well as the development of charity in a social context. Based on the statute, their main directions 
were identified as patriotic, cultural and educational, charitable and entertaining. The main 
forms of activity were: conferences on national history and literature, outgoing literary and 
musical evenings. The purpose of this society’s activity was to bring up intelligent, cultural 
members of the society with a well-defined national identity, as well as the development of 
charity in a social context. Based on the statute, their main directions were identified as patriotic, 
cultural and educational, charitable and entertaining. 

The author examines in detail the reasons for the closure of societies, analyzes aspects of 
the public reaction to this action of the Austro-Hungarian and Romanian authorities, and 
discusses the historical prospects for the development of the national social movement. 

The study identified the specifics of the above-mentioned societies: social patronage 
of socially unprotected youth and students (“Junimea”), support of the university authorities 
allowed the society to introduce, in addition to classical forms of activity, “expensive” forms 
of activity: celebrations, national holidays and balls (German societies). 

Key words: Bukovyna, ethnos, education, norms, behaviour, unions, students, society, 
university. 
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СИСТЕМА АНІМАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
ІННОВАЦІЙНИЙ ВИМІР 

 

У статті розглѐдаютьсѐ анімаційна діѐльність ѐк інноваціѐ у соціально-
педагогічному контексті. Зазначаятьсѐ інноваційні аспекти системи анімаційної 
соціально-педагогічної діѐльності, зокрема змістові, організаційні, технологічні. 
Анімаційна діѐльність визначаютьсѐ ѐк процес активізації соціально значущих дій із 
метоя розвитку соціальної творчості, створеннѐ умов длѐ вільного вибору культурних 
уподобань, одухотвореннѐ соціальних суб’юктів у межах відкритої соціально-
педагогічної системи. Обґрунтовуятьсѐ системні ѐкості, що дозволѐять характе-
ризувати структуру й функція досліджуваного об’юкта. Визначаятьсѐ можливості 
подальшого розвитку анімації в умовах глобальних змін інформаційної доби. 

Ключові слова: анімаційна соціально-педагогічна діѐльність, системний підхід, 
інновації в соціокультурній сфері. 

 

Постановка проблеми. Інновації в соціокультурній сфері ю об’юктивно 
актуальними в сучасних складних глобальних та соціально-політичних 
умовах, оскільки духовна криза, погіршеннѐ позитивної взаюмодії між 
соціальними суб’юктами зумовляять пошук нових механізмів удосконаленнѐ 
соціального буттѐ. Гармонізаціѐ соціальних стосунків наступаю в умовах 
рівноваги взаюмодії особистості й соціальних спільнот, коли у перших ю 
бажаннѐ та змога вдосконалявати суспільство, а друге відповідаю навзаюм 
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суспільноя підтимкоя та турботоя. Отже, на часі запровадженнѐ інновацій у 
різних сферах науки та практики з метоя гармонізації соціального існуваннѐ. 
Таке відповідальне завданнѐ беруть на себе соціальна робота й соціальна 
педагогіка, ѐкі шукаять нові можливості попередженнѐ негативних 
соціальних наслідків глобальних та національних проблем. Одніюя з таких 
інновацій ю анімаційна діѐльність, що потребую глибокого теоретичного 
осмисленнѐ та практичної реалізації на основі системного підходу.  

Аналіз актуальних досліджень. Системний підхід загалом став 
об’юктом вивченнѐ І. Блауберга, М. Кагана, В. Сагатовського, Е. Ядіна та інших 
учених. Педагогічні та соціально-педагогічні аспекти анімації ѐк 
соціокультурного ѐвища досліджували А. Андреюва, Л. Волик, Т. Дедуріна, 
Т. Лесіна, Л. Сайкіна, Л. Тарасов, І. Шульга, М. арошенко та ін. Систематизація 
соціально-педагогічної діѐльності розглѐдали О. Безпалько, О. Караман, 
С. Коношенко, С. Омельченко, О. Рассказова, І. Трубавіна. Однак, нині бракую 
досліджень, ѐкі спрѐмовані на вдосконаленнѐ соціально-педагогічної науки і 
практики завдѐки нововведеннѐм, зокрема з використаннѐм системних 
ознак анімаційної діѐльності.  

Метою статті ю розкриттѐ сутності анімації ѐк інноваційного процесу в 
соціальній педагогіці, завданнѐм ю вивченнѐ системних ознак анімаційної 
соціально-педагогічної діѐльності.  

Методи дослідження. У процесі отриманнѐ результатів було 
використано методи аналізу наукових фактів, синтезу й систематизації 
теоретичних положень, узагальненнѐ та прогнозуваннѐ перспективних 
напрѐмів подальшого дослідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Власне термін «інноваціѐ», ѐкий 
активно застосовуютьсѐ у промисловому виробництві й запозичений з 
американського менеджменту, нині активно використовуютьсѐ в Україні в 
різних галузѐх народного господарства. Цѐ дефініціѐ позначаю 
нововведеннѐ (зміна, оновленнѐ) в діѐльності, розуміютьсѐ ѐк процес поѐви 
нового та кінцевий результат інноваційної діѐльності. Загальним длѐ різних 
сфер запровадженнѐ інновацій ю те, що нововведеннѐм вважаютьсѐ ѐвище, 
ѐке не набуло масового, тобто серійного поширеннѐ  в галузі.  

Зважаячи на вищевказане, соціально-педагогічна інноваціѐ, на нашу 
думку, пов’ѐзана з розуміннѐм соціальної педагогіки ѐк науки (об’юкт – 
соціалізаціѐ соціальних суб’юктів, предмет – їх соціальне вихованнѐ, 
результат – розвинута соціальність на різних рівнѐх організації соціуму) та її 
практичного втіленнѐ через соціально-педагогічну діѐльність. Вочевидь, 
інноваціѐ становить поюднаннѐ ѐк зовнішніх факторів розвитку науки (зміна 
соціокультурних умов, розвиток суміжних наукових галузей), так і 
внутрішніх, ѐкі ю колективноя роботоя вчених різних часів. Інновації 
характерні длѐ будь-ѐкої професійної діѐльності лядини, але їхнѐ сутність 
залишаютьсѐ незмінноя – це діѐльність фахівців, ѐкі не задоволені 
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традиційними умовами, методами, способами і прагнуть нових 
результатів. Власне соціальна педагогіка певний час була інноваціюя, 
оскільки на відміну від класичної загальної педагогіки вона на час свого 
виникненнѐ пропонувала досить новітні ідеї інтеграції виховного 
потенціалу суспільства. Наразі інноваційні процеси в соціальній роботі та 
педагогіці ю необхідними та сприѐтимуть розвитку ѐк науки, так і практики.  

Понѐттѐ «анімаціѐ» маю латинське походженнѐ (anima – вітер, повітрѐ, 
душа) і означаю натхненнѐ, вдиханнѐ життювих сил, залученнѐ до активності. 
Підвищеннѐ наукового інтересу до анімації, на наш поглѐд, викликано 
об’юктивними тенденціѐми: визнаннѐм важливості різних видів діѐльності 
длѐ розвитку особистості й соціального простору, активізаціюя тих видів 
самореалізації, ѐкі мотивуять лядину до позитивного перетвореннѐ 
дійсності, уможливленнѐм реального творчого вдосконаленнѐ суспільних 
умов буттѐ на всіх рівнѐх соціального існуваннѐ через одухотвореннѐ 
особистості та педагогізація соціального середовища. 

Післѐ офіційного визнаннѐ анімації ѐк механізму посиленнѐ 
виховного потенціалу соціального простору у Франції в середині ХХ ст. за 
кордоном створено методологічне підґрунтѐ (А. Гурдон, П. Бенар, 
Ж. Дямазедье, Р. Лабурі, С. Сімоно та ін.), що уможливляю поглиблений 
аналіз соціально-культурної анімації, виокремленнѐ педагогічного напрѐму 
анімаційної діѐльності. Уперше надав визначеннѐ анімації Ж. Емоф: 
«Анімаціюя називаять діѐльність у середині або зовні групи, колективу, 
певного кола лядей, що маять на меті розвиток стосунків та регулѐція 
суспільного життѐ за допомогоя напівдирективних методів; це метод 
вкляченнѐ й участі» *4, с. 19+. Не зважаячи на те, що анімація було 
звужено до певних методик, озвучуютьсѐ сутність цього ѐвища – 
регуляваннѐ соціального життѐ за допомогоя власних ресурсів соціальних 
суб’юктів. Акцент на непримусовості й залученні особистості та груп до 
соціально-позитивних процесів тільки поглибляю ця інноваційну ознаку. 

ак актуальне та інноваційне соціокультурне ѐвище за кордоном, 
анімаціѐ отримала поштовх до новітніх досліджень у ХХІ ст. Наприклад, 
дисертаційне дослідженнѐ М. Маренгула (Мозамбік) присвѐчене 
застосування соціокультурної анімації в соціальній роботі з дітьми вулиць. 
Е. Сантос (Мексика) вивчаю проблему посередництва та втручаннѐ у процес 
розвитку місцевого самоуправліннѐ за допомогоя соціокультурної 
анімації. У роботах Т. Валленіус (Фінлѐндіѐ) увага приділѐютьсѐ 
стимулявання соціальної активності молоді засобами анімації, залученнѐ 
її до волонтерської діѐльності Червоного Хреста. М. Фот, професор 
Квінслендського технологічного університету (Австраліѐ), пропоную 
нівелявати інформаційну нерівність, просувати творчий підхід до 
існуваннѐ особистості в світі знань методами соціокультурної анімації із 
застосуваннѐм комп’ятерних технологій. Представницѐ польської науки 
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К. Овесні (Польща) розглѐдаю концепція соціокультурної анімації в 
андрагогіці ѐк комплекс дій, що спрѐмовані на допомогу індивідам в освіті 
та вихованні у зрілому віці. 

Новітній етап, на нашу думку, характеризуютьсѐ такими процесами: 
подальше поглибленнѐ специфіки анімаційної ідеї, усвідомленнѐ її змісту в 
нових соціокультурних умовах, розгалуженнѐ суб’юктів анімації, 
територіальне поширеннѐ анімаційного досвіду в інших країнах, 
розширеннѐ напрѐмів використаннѐ анімаційної діѐльності, узгодженнѐ з 
новим інформаційним середовищем через використаннѐ новітніх 
технологій, усталеннѐ соціально-виховного напрѐму на основі інтеграції до 
соціально-педагогічної парадигми ѐк підґрунтѐ розвитку сучасної 
соціально-педагогічної науки і практики.  

Розуміння оновленого змісту анімації сприѐю позиціѐ А. Фрейе, ѐкий у 
контексті неформальної та народної освіти («Педагогіка пригнічених») 
зазначаю: анімаціѐ – не стільки процес навчаннѐ учасників, скільки 
діалогічного спілкуваннѐ між ними, це практика, ѐка дозволѐю вільним та 
мислѐчим лядѐм впливати на суспільство, процес підвищеннѐ свідомості 
учасників з метоя перетвореннѐ реальності, створеннѐ виховних ситуацій на 
основі життювого досвіду *8+. На нашу думку, позиціѐ автора підкресляю 
сутність ідеї анімації, що може надавати принципово нових ѐкісних 
характеристик різним видам діѐльності (соціокультурній, виховній, психоло-
гічній, соціально-педагогічній тощо), під час участі в ѐкій активізуятьсѐ власні 
зусиллѐ учасників, що сприѐю виѐвлення активності й ініціативи.  

Підкресляю інноваційний вимір анімації Л. Тарасов, ѐкий зазначаю, 
що «Найповніше специфіку анімаційного простору розкриваять шість 
парадоксів П. Палмера: простір маю бути: відкритим і закритим; гостинним 
та «напруженим»; виразником ѐк індивідуальних, так і групових інтересів; 
суміщати в собі особисті життюві історії тих, хто залучений до процесу 
навчаннѐ, і широкий контекст історії та традицій; простір маю оріюнтувати 
особистість на усамітненнѐ і взаюмодія із суспільством; уможливлявати 
мовну активність лядини та мовчаннѐ» *8, 20+. У зв’ѐзку з наведеним, 
зауважимо, що змістовий і просторовий підходи ю основоя розбудови 
системи анімаційної соціально-педагогічної діѐльності. 

Також до інноваційного аспекту відносимо педагогічну спрѐмованість 
анімації та високий рівень соціальної суб’юктності, що ю результатом розвитку 
соціально-творчої характеристики соціального суб’юкта. У межах 
технологізації соціально-культурної анімації автори (Л. Сайкіна, А. Андрююва, 
Т. Дюдуріна, І. Петрова) звертаятьсѐ до аналізу ѐвищ та проблем, що можуть 
бути вирішені у процесі анімації. З позиції пошуку системних засад анімації, 
на нашу думку, те, що у вказаних дослідженнѐх акцент переважно робитьсѐ 
на стимуляванні соціальної творчості, ѐка ю певним результатом 
запровадженнѐ анімації, свідчить про ѐкісний рівень соціального розвитку 
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соціальних суб’юктів, ѐкі беруть участь, а це, у своя чергу, залежить від ознаки 
діѐльності, що організуютьсѐ. Тобто анімаціѐ скоріше характеризую рівень 
участі та її спрѐмованість і інтенсивність, що дозволѐю суб’юктам взѐти участь у 
соціально-творчому процесі. 

У сучасній науковій літературі існую таке визначеннѐ: «Анімаціѐ 
соціально-педагогічна – свідома діѐльність, спрѐмована на спонуканнѐ 
певного індивіда, групи, громади до усвідомленнѐ прихованого потенціалу, 
створеннѐ умов длѐ повнішої реалізації різнобічних можливостей лядини, 
здійсненнѐ соціокультурних та соціоосвітніх програм і проектів. У 
педагогічному контексті анімаціѐ – це вид соціально-педагогічної діѐльності, 
спрѐмованої на реалізація певних дій з метоя оздоровленнѐ соціального 
клімату певного середовища, створеннѐ атмосфери креативності, допомоги 
лядѐм адаптуватисѐ до соціальних змін, сприѐннѐ їх інтеграції в 
соціокультурний простір, спонуканнѐ до взаюмодії та порозуміннѐ лядей у 
групі» *7, 12–13+. Зважаячи на переважно соціально-педагогічну сутність 
наведеного визначеннѐ, все ж зазначимо, що не тільки адаптаціѐ, інтеграціѐ, 
порозуміннѐ ю кінцевоя метоя анімаційної діѐльності, хоча це, безумовно, 
важливо. На наш поглѐд, указана діѐльність полѐгаю не тільки у «спонуканні», 
але й надиханні на соціальну творчість, залученні до просоціальних дій, що ю 
специфікоя соціально-педагогічного аспекту анімації і передбачаю розвиток 
соціальної активності. 

Анімаціѐ вже активно використовуютьсѐ в мистецтві, освіті, 
професійному розвиткові, роботі з молоддя, спорті, міському плануванні, 
підприюмництві та туризмі й може застосуватисѐ в інформатизації 
регіональних спільнот, що актуалізую інноваційний вимір. Отже, в умовах 
інформаційного суспільства ю альтернатива: або особистість стаю 
одночасно і джерелом, і споживачем інформації, створяю власний 
інформаційний простір, ю провідником соціально позитивних цінностей у 
цьому середовищі, або дозволѐю маніпулявати собоя, втрачаю час та 
шанси соціальної самореалізації. 

Ураховуячи вищевказане, використовуватимемо понѐттѐ анімації 
(animation – оживленнѐ, одухотвореннѐ), ѐке позначаю процес, що 
пов’ѐзаний із магунізаціюя соціального життѐ, створеннѐм механізму 
самостимуляваннѐ соціальних суб’юктів до активного соціального буттѐ в 
межах соціального середовища, що постійно поширяютьсѐ. Тобто анімаціѐ 
ю одніюя з інновацій соціально-педагогічної діѐльності, у процесі ѐкої 
відбуваютьсѐ активізаціѐ й надиханнѐ соціальних суб’юктів на соціальне 
вдосконаленнѐ та позитивні перетвореннѐ. Відповідно, анімаційна 
діѐльність – процес активізації соціально значущих дій з метоя розвитку 
соціальної творчості, створеннѐ умов длѐ вільного вибору культурних 
уподобань, одухотвореннѐ соціальних суб’юктів у межах відкритої 
соціально-педагогічної системи.  
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Обстояячи думку, що анімаціѐ – це об’юктивне ѐвище, ѐке актуалі-
зувалосѐ в сучасних соціально-культурних умовах у контексті різних наукових 
галузей, акцентуюмо на її цілісності й універсальності. На наш поглѐд, ѐкщо 
сутність анімації полѐгаю в ініціації соціальної суб’юктності, характеризую ѐкість 
соціальної взаюмодії, то серед напрѐмів соціально-педагогічної діѐльності 
(адаптаціѐ, профілактика, корекціѐ, реабілітаціѐ тощо) немаю такого, ѐкий би 
не потребував виѐвленнѐ власної активності соціального суб’юкта. Отже, 
анімаціѐ може характеризувати високий рівень соціальної суб’юктності під 
час, наприклад, підвищеннѐ адаптаційного потенціалу, або високий рівень 
соціальної взаюмодії надаю нових ѐкісних характеристик реабілітаційному 
процесу. Отже, радше анімаціѐ – це нова ѐкість діѐльності, ѐкісна 
характеристика взаюмодії. Системне обґрунтуваннѐ інновацій дозволѐю 
активізувати ті ознаки, ѐкі становлѐть сутність анімації, застосувати їх у 
конкретних умовах, вирішуячи завданнѐ конкретного дослідженнѐ.  

Зважаюмо на те, що інноваційний потенціал анімаційної діѐльності, 
розгортатиметьсѐ, з одного боку, через перебудову розуміннѐ соціальної 
педагогіки з позиції «допомоги» на провідну тезу: «випередженнѐ та 
сприѐннѐ», з іншого, – через виховні зміни середовища, методів і форм 
соціально-педагогічної діѐльності з використаннѐм переважно активізуячих 
дій зі стимуляваннѐм соціальних суб’юктів до безпосередньої участі.  

На нашу думку, анімаціѐ ѐк соціально-педагогічна інноваціѐ ю водночас 
механізмом і показником ѐкості соціального буттѐ – одухотвореного, 
оживленого, творчого. Застосуваннѐ соціально-педагогічної анімації, на нашу 
думку, маю відбуватисѐ з урахуваннѐм таких положень: реалізаціѐ соціально-
педагогічної анімації відбуваютьсѐ відповідно до сутності соціальної 
педагогіки ѐк науки (соціальний розвиток соціальних суб’юктів, вкляченнѐ в 
соціум, педагогізаціѐ середовища); соціально-педагогічна анімаціѐ 
транспонуютьсѐ із загальними особливостѐми соціально-педагогічної 
діѐльності (соціальний розвиток лядини протѐгом життѐ, залученнѐ різних 
сфер соціальної дійсності, випереджальний характер активності, сприѐннѐ 
створення соціально-виховного механізму, що зумовляю соціальний 
саморозвиток); специфіка здійсненнѐ соціально-педагогічної анімації 
враховую особливість тіюї сфери, у ѐкій реалізуютьсѐ (дозвіллѐ, виробнича 
сфера, навчальна тощо); основноя вимогоя реалізації ю дотриманнѐ 
провідних ознак та принципів анімації: прѐма участь соціальних суб’юктів, 
активна позиціѐ учасників, емоційно-творча спрѐмованість, повага до кожної 
особистості, емпатіѐ та прийнѐттѐ, позитивний ентузіазм, спрѐмованість на 
вдосконаленнѐ соціального простору різних рівнів тощо. 

Дослідженнѐ системних об’юктів наукового пізнаннѐ, особливо 
соціальних систем, ускладняютьсѐ у зв’ѐзку з тим, що такі об’юкти 
знаходѐтьсѐ в постійному русі, під впливом різних соціальних факторів. 
Однак наѐвність системних ознак дозволѐю застосовувати специфіку 
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системного аналізу навіть до нестійких соціальних утворень. У будь-ѐкій 
соціальній системі відображаютьсѐ зв’ѐзок і взаюмозумовленість ѐвищ та 
процесів оточуячої дійсності. Тому слід зважати, що «сутнісноя 
особливістя системного підходу ю те, що відносно самостійні компоненти 
розглѐдаятьсѐ не ізольовано, а у взаюмозв’ѐзку, розвитку та русі, тобто 
динамічно, що дозволѐю виѐвити інтегративні системні властивості та ѐкісні 
характеристики, ѐкі відсутні в елементів, що складаять систему» *5, с. 27]. 

У зв’ѐзку із загальним уѐвленнѐм про системні об’юкти соціальної 
дійсності в соціальній педагогіці обґрунтовано ознаки та характеристики, 
що дозволѐять систематизувати соціально-педагогічну діѐльність 
(О. Безпалько, О. Караман, С. Коношенко, С. Омельченко, Н. Чернуха та ін.). 
У випадку із системоя анімаційної соціально-педагогічної діѐльності (далі 
АСПД) урахуваннѐ цих ознак дозволѐю зафіксувати статичний стан 
досліджуваного об’юкта (структуру) та спрогнозувати динаміку його 
розвитку відповідно до можливостей (функція). 

Системний підхід визнано провідним ѐк під час дослідженнѐ сучасних 
гуманітарних процесів загалом, так і різних видів професійної педагогічної 
діѐльності, зокрема довів ефективність організації науково-обґрунтованої 
соціально-педагогічної діѐльності з різними соціальними суб’юктами в 
сучасній соціальній педагогіці. Систематизаціѐ АСПД базуютьсѐ на усталеному 
трактуванні, ѐке дозволить охарактеризувати структуру, зв’ѐзки, умови 
функціонуваннѐ системи. Отже, «система (від грецької systema – складене з 
частин, об’юднане) – це сукупність елементів, що знаходѐтьсѐ у відносинах та 
зв’ѐзках між собоя та утворяять певну цілісність, юдність» *9, 427].  

Узагальняячи позиції системного підходу, підґрунтѐм системи АСПД ю 
загальні основи та принципи його застосуваннѐ: під час обґрунтуваннѐ АСПД 
ѐк системи, опис конкретних структурних елементів здійсняютьсѐ з 
урахуваннѐм їх місцѐ в цілому; у цій системі одним із проѐвів іюрархічності ю 
те, що її елементи маять одночасно різні характеристики, параметри, функції 
та навіть різні принципи побудови, отже, особливої уваги потребую 
управліннѐ рівнѐми цього системного об’юкта; стійкість системи АСПД ю 
невід’юмноя від дотриманнѐ умов її існуваннѐ; специфічноя длѐ даної 
системи ю проблема виникненнѐ ѐкостей цілого з ѐкостей елементів та, 
навпаки, породженнѐ властивостей елементів із характеристик цілого; длѐ 
системи АСПД характерна доцільність функціонуваннѐ ѐк невід’юмна риса, що 
не завжди вкладаютьсѐ в межі причинно-наслідкової схеми; джерело 
перетворень полѐгаю в самій системі, тобто вона ю самокерованоя системоя; 
іюрархічність рівнів системи та рѐдоположеність структурних елементів ціюї 
системи на кожному рівні забезпечуять її рівновагу та стійкість; у системі 
АСПД наѐвні специфічні характеристики та ступені свободи *2; 3; 6+. 

Система АСПД – складна змішана соціальна система переважно 
перетворявальної спрѐмованості, ѐка передбачаю юдність процесуальних 
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елементів, що відбиваютьсѐ на динаміці існуваннѐ системи ѐк у локальному 
длѐ певного соціального суб’юкта, так і у відкритому соціальному просторі. 
Необхідноя умовоя реалізації АСПД ѐк системи ю виведеннѐ її на новий 
ѐкісний рівень функціонуваннѐ, що забезпечую безпосередня участь 
соціальних суб’юктів у розбудові педагогізованого сприѐтливого соціально-
виховного середовища.  

Розробка системи АСПД зумовлена системними ознаками соціально-
педагогічної діѐльності, її процесуальними характеристиками, належністя 
установ та організацій, що залучаятьсѐ до взаюмодії, до різних підсистем 
соціокультурного простору. Маю різні ступені відкритості й свободи в 
залежності від мети та сфери реалізації. Функціонуваннѐ системи залежить 
від елементів управліннѐ та законодавчого простору, що зумовлять 
регламентація сфер застосуваннѐ. Завдѐки науковим характеристикам 
(відкритість, креативна взаюмодіѐ, діалогічність, проблемність), процесам 
ювроінтеграції та глобалізації, вона демократизуютьсѐ й осучасняютьсѐ, 
поюдную ті види активності осіб та груп, ѐкі сприѐять розвиткові 
соціальності в інформаційному суспільстві.  

На рівні, наприклад, сфери дозвіллѐ ступінь суб’юктивізації взаюмодії в 
системі АСПД та відкритості системи стаю більшим, оскільки передбачаю 
найменший рівень регламентації. Отже, ініціатива та відповідальність за 
функціонуваннѐ ю основоя самокерованості системи, зокрема 
самоорганізації суб’юктів та надійності механізмів АСПД. Саме це відбиваю 
розширеннѐ керованих соціально-виховних впливів. В умовах інформаційної 
доби зростаю ступінь розширеннѐ соціального середовища, долучаятьсѐ 
віртуальний простір та Інтернет, що забезпечую міжкультурну комунікація, 
що надаю нових можливостей і відповідальності. Система АСПД набуваю 
нових характеристик та ризиків, на ѐкі слід зважати під час її створеннѐ.  

Функціонуваннѐ системи АСПД забезпечуютьсѐ через регулявальні 
механізми, а саме: наукову обґрунтованість, методичну виваженість, 
доцільну ланку керуваннѐ й координації. Динамізм і рівновага системи АСПД 
забезпечуятьсѐ розгалуженнѐм та перспективоя розбудови розширеної 
соціокультурної сфери в інформаційному суспільстві, а також постійним 
пошуком і реалізаціюя умов, що гарантуватимуть надійність системних 
ѐкостей. Система, що обґрунтовуютьсѐ, основуютьсѐ на інтеграції виховних 
впливів, взаюмодії соціальних інститутів, але, на відміну від попередніх, маю 
інноваційний вимір, оскільки запроваджуютьсѐ в соціокультурному просторі 
інформаційного суспільства, що постійно розвиваютьсѐ. 

Система АСПД маю більший потенціал творчого саморозвитку, оскільки 
регламентуютьсѐ переважно вільним вибором діѐльності на підґрунті 
ціннісних оріюнтацій соціального суб’юкта. Незалежно від рівнѐ організації 
системи АСПД сиситемоутворявальним фактором ю мета її функціонуваннѐ – 
розвиток соціальної творчості соціальних суб’юктів завдѐки гармонізації 
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соціально-виховного спрѐмуваннѐ, що сприѐю вдосконалення їх соціальності 
на основі безпосередньої участі в інтенсивній соціальній взаюмодії та 
підвищеннѐ рівнѐ соціальної суб’юктності.  

Длѐ ефективного регуляваннѐ системи АСПД передбачаютьсѐ застосу-
ваннѐ комплексу механізмів, ѐкі забезпечуватимуть зв’ѐзки всередині систе-
ми, зумовляватимуть взаюмини ззовні. До цього елементу належать законо-
давче регуляваннѐ, принципи здійсненнѐ діѐльності й умови збалансованості 
системи. Принципи, на нашу думку, доцільно поділити на: загальні соціально-
педагогічні (гуманізму, гармонізації соціального й індивідуального, інтеграції, 
опори на потенційні можливості); спеціальні (сфера застосуваннѐ): вільної 
діѐльності, добровільної участі, наближеності до суб’юкта, інформативності, 
різноманітності та зміняваності діѐльності, інтересу; специфічні (анімаційний 
підхід) – наданої можливості, прѐмої участі, вмотивованості, толерантності й 
емпатії, вивільненнѐ длѐ творчості, активної позиції, конструктивної 
взаюмодії, емоційної позитивності, субсидіарності, ініціативності.  

Систематизаціѐ АСПД ґрунтуютьсѐ на юдності структурних і 
функціональних компонентів (структурні – мета, завданнѐ, зміст, методи, 
форми, ѐкі ю на всіх рівнѐх; функціональні забезпечуять зв’ѐзки та взаюмодія 
закладів застосуваннѐ, інтеграція різних напрѐмів соціального вихованнѐ). 
Надійність і усталеність системи забезпечуять горизонтальні та вертикальні 
зв’ѐзки. Збалансованість системи гарантуять обґрунтовані елементи АСПД, 
іюрархічна послідовність та доцільність ѐких забезпечую зв’ѐзок у системі. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, інноваційний вимір системи анімаційної соціально-педагогічної 
діѐльності постаю в тому, що вона обґрунтовуютьсѐ ѐк усталене 
структуроване цілісне утвореннѐ, а саме складна змішана соціальна 
система переважно перетворявальної спрѐмованості, ѐка передбачаю 
юдність процесуальних елементів, що відбиваютьсѐ на динаміці існуваннѐ 
системи в соціокультурній сфері загалом. Принциповоя ю побудова 
інноваційної системи на основі системних ознак соціально-педагогічної 
діѐльності, процесуальних характеристик, з урахуваннѐм високого ступеня 
її відкритості та ціннісної зумовленості функціонуваннѐ. 
Самовідновлявальність та самокерованість системи реалізуютьсѐ, окрім 
системних ѐкостей анімаційної соціально-педагогічної діѐльності, через 
суб’юктність і самоактивізація соціальних суб’юктів на основі вільного 
мотивованого вибору й самоорганізації. Системоутворявальним фактором 
ю мета – розвиток соціальної творчості, що відображаю інновації в 
цілепокладанні. Стійкість та рівновагу системи забезпечуять механізми 
регуляваннѐ: законодавче регуляваннѐ, принципи діѐльності, умови 
функціонуваннѐ. Перспективами подальших досліджень ю обґрунтуваннѐ 
на основі системних властивостей анімаційної соціально-педагогічної 
діѐльності інноваційних технологій взаюмодії соціальних суб’юктів у різних 
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закладах соціокультурного простору, урахуваннѐ при цьому конкретних 
умов життюдіѐльності та психовікових особливостей різних соціальних груп. 
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РЕЗЮМЕ 
Максимовская Наталья. Система анимационной социально-педагогической 

деѐтельности: инновационное измерение. 
В статье рассматриваетсѐ анимационнаѐ деѐтельность как инновациѐ в 

социально-педагогическом контексте. Приводѐтсѐ инновационные аспекты 
системы анимационной социально-педагогической деѐтельности, в том числе 
содержательные, организационные, технологические. Анимационнаѐ деѐтельность 
определѐетсѐ как процесс активизации социально значимых действий з целья 
развитиѐ социального творчества, созданиѐ условий длѐ свободного выбора 
культурных предпочтений, одухотворениѐ социальных субъектов в рамках 
открытой социально-педагогической системы. Обосновываятсѐ системные 
признаки, которые позволѐят характеризовать структуру и функция исследуемого 
объекта. Определѐятсѐ возможности дальнейшего развитиѐ анимации в условиѐх 
глобальных изменений информационного общества. 

Ключевые слова: анимационнаѐ социально-педагогическаѐ деѐтельность, 
системный подход, инновации в социокультурной сфере. 

SUMMARY 
Maksymovska Nataliia. Social-pedagogical animation activities system: innovation 

measurement. 
The article reviews animation activities as an innovation in social-pedagogical context. 

Innovational aspects of social-pedagogical animation activities system, namely content, 
organization and technology, are noted. Animation activities are defined as a process of 
activating socially-significant actions to develop social creativity, to create conditions for free 
choice of cultural preferences, to animate social subjects in terms of open social-pedagogical 
system. System qualities that allow to characterize the structure and function of an object of the 
study are substantiated. The possibilities of further development of animation in terms of global 
changes of information age are defined. The article deals with the issue of implementing 
innovations in various fields of science and practice aimed at harmonizing social existence. It 
focuses on animation activities as one of the innovations, which requires deep theoretical 
understanding and practical implementation based on systematic approach. This approach was 
proven to be effective in multiple cases of organizing scientifically-substantiated social-
pedagogical activities with various social subjects in contemporary social pedagogy. It was 
discovered that social-pedagogical animation activities are a structured holistic formation, a 
complex mixed social system of mostly transformative nature that requires unity of its process 
elements. The system itself is capable of self-sustain and self-control due to the effects of both 
system qualities of social-pedagogical animation activities and subjectness and personal 
activeness of social subjects based on voluntary motivated choice and self-organizing. The 
theoretical analysis revealed that the system is founded on the task of developing social creativity 
and is kept stable and balanced thanks to regulation mechanisms such as legal regulations, 
activities principles and functioning conditions. Under conditions of information age, the social 
environment expands, adding to itself virtual space and the Internet, which facilitate intercultural 
communication. This brings new opportunities and responsibilities, as well as risks, which should 
be considered when an animation social-pedagogical activities system is created. Further 
research will focus on technologies of interaction of social subjects in various sociocultural 
institutions. Unique conditions of life and psych-age qualities of various social groups will be 
considered. 

Key words: social-pedagogical animation activities, systemic approach, innovations in 
sociocultural field. 
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СОКРАТІВСЬКА ДІАЛОГІЧНА ЕВРИСТИКА ТА ЇЇ РОЗВИТОК  
У ЗАРУБІЖНІЙ І ВІТЧИЗНЯНІЙ ОСВІТІ 

 

У статті здійснено оглѐд основних ідей і технологій сократівської діалогічної 
евристики та її розвитку й модернізації протѐгом останніх століть, особливо в 
сучасних умовах, коли на зміну традиційній, суто передавальній, антидіалогічній 
освітній системі приходить освіта евристична з її пріоритетами пізнавально-творчої 
діѐльності, потужним діалогічним потенціалом. Аналізуятьсѐ інноваційні ново-
утвореннѐ побудованої на сократівському діалозі евристичної освіти, зокрема, 
виконаннѐ й діагностика вільно обраних і значимих длѐ студентів та учнів освітніх 
продуктів, системне формуваннѐ вмінь ставити пізнавальні запитаннѐ, застосуваннѐ 
діалогу в осмисленні й освоюнні текстів лекцій «прѐмої дії», у розробці і застосуванні 
діагностичних механізмів длѐ визначеннѐ ѐкості основних евристичних продуктів 
(розповідь, твір, проект, колективна творча справа, дискусіѐ, диспут тощо). Сокра-
тичний діалог у сучасному його тлумаченні ю першоосновоя творчого мисленнѐ учнів і 
педагога, перетворяю монологічний, репродуктивний процес навчаннѐ в пізнавально-
творчу, діалогічну, конструктивну, креативну, тобто евристичну діѐльність.    

Ключові слова: сократівський діалог, евристика, евристична освіта, 
пізнавальні запитаннѐ, творче мисленнѐ, освітні продукти.  

 

Постановка проблеми. Існую  багато причин необхідності суттювої 
модернізації сучасної освіти в Україні: інформатизаціѐ та глобалізаціѐ 
суспільних процесів, входженнѐ країни в юдиний освітній і науковий 
ювропейський простір, глибокі кризові ѐвища в організації навчаннѐ й 
вихованнѐ підростаячої генерації громадѐн тощо. Щоб їх подолати в освіті, 
визначні вітчизнѐні науковці (І. Бех, І. Зѐзян, Б. Коротѐюв, В. Курило, 
В. Лозова, А. Сбруюва та ін.) пропонуять, насамперед, відмовитисѐ від 
існуячої застарілої й авторитарної традиційної системи з пануячими в ній 
монологічними, репродуктивними, антидіалогічними, нетворчими 
способами навчаннѐ й вихованнѐ та побудувати інноваційну освіту, що 
базуютьсѐ на нових організаційних підставах, на гуманістичному й 
конструктивному діалозі, демократизмі та справедливості, постійній 
творчості всіх її суб’юктів. Один із варіантів інноваційної освітньої системи 
вже маю на сьогодні розроблені методологічні, теоретичні і технологічні 
основи й успішно впроваджуютьсѐ в життѐ на теренах зарубіжної та 
вітчизнѐної школи. Мова йде про евристичну освіту, ідеї та технології ѐкої, 
хоч і з певними перешкодами, набираять життюву силу на американському 
та ювропейському континентах, а також в окремих вітчизнѐних вишах і 
середніх школах. Длѐ того, щоб вимірѐти й  оцінити теоретичну і практичну 
значимість евристичної освіти та її технологій, можливості й обмеженнѐ їх 
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застосуваннѐ, виникаю потреба з’ѐсувати витоки евристичних освітніх ідей, 
динаміку їх розвитку, значимі характеристики, відмінні варіанти розвитку 
евристичних технологій у різних вишах України і зарубіжжѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Розуміннѐ науковцѐми й освітѐнами 
гострої необхідності змін у способах подачі та отриманнѐ знань, у 
моделяванні занѐть та організації самостійної роботи учнів і студентів, 
зміни критеріїв оціняваннѐ стаять головним підґрунтѐм заміни 
традиційного способу навчаннѐ на новий, з використаннѐм інноваційних 
педагогічних ідей і технологій. Сучасна українська педагогіка критично 
вивчаю, осмисляю досвід ѐк ювропейських високорозвинених країн, так і 
організація навчальної діѐльності в навчальних закладах США, Росії, 
Бразилії, де інноваційна наука й освіта оріюнтуютьсѐ на особистість учнів, 
ураховуячи їх вік, характер, попередній досвід, інтелектуальні та творчі 
здібності, зосереджена на навчанні учнів і студентів умінь креативно 
мислити в ситуаціѐх, наближених до реального життѐ, розв’ѐзувати 
значимі длѐ них проблеми й задачі, користуячись методами діалогічної 
взаюмодії ѐк важливим компонентом евристичного навчаннѐ створявати 
власні значимі длѐ учнів знаннѐ (Д. Армстронг, Н. Барбаліс, П. Каптерюв, 
А. Король, А. Хуторськой, П. Фрейре та ін.). 

Проблеми евристичної освіти, зокрема її найважливішого 
компонента – евристичного діалогу ѐк способу здобуттѐ значимих длѐ 
суб’юктів навчаннѐ знань, способів діѐльності та комунікації – досліджуять і 
вітчизнѐні науковці, зокрема, Н. Тарасевич (діалог ѐк спосіб подоланнѐ 
конфліктних ситуацій), О. Кондратяк (діалогова взаюмодіѐ у здобутті нових 
знань за допомогоя обміну смисловими позиціѐми), С. Курганов 
(проблеми розвитку діалогічного навчаннѐ у 20 столітті й навчаннѐ 
школѐрів ставити пізнавальні запитаннѐ), Б. Коротѐюв (особистісно-
евристичний підхід до стандартів сучасної вищої освіти, діалогізаціѐ лекцій, 
семінарських і практичних занѐть), М. Лазарюв (історико-педагогічний і 
дидактичний аспекти процесу діалогізації навчального процесу – від 
Сократа до сьогоденнѐ), Л. Сірик (витоки й сучасний стан евристичної 
освіти з її діалогічноя складовоя у вищій і середній школі США), 
К. Лазарюва (методи і прийоми евристичного навчаннѐ молодших школѐрів 
умінь запитальної діѐльності та оцінки її ѐкості), І. Проценко (історіѐ 
розвитку та сучасна практика застосуваннѐ евристичного діалогу длѐ 
формуваннѐ пізнавально-творчих умінь майбутніх учителів) та ін. 

Аналіз вивчених джерел дозволив з’ѐсувати, що їх автори констатуять 
активне вторгненнѐ на існуяче поле традиційної освіти евристичного 
навчаннѐ. На зміну репродуктивному й монологічному способу навчаннѐ йде 
спосіб евристичний – пошуковий і конструктивний, продуктивний і 
креативний, насичений запитальним потенціалом, надихаячий учасників 
освітнього процесу до активної творчої діѐльності. Длѐ того, щоб глибше 
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з’ѐсувати сутність і відмінності евристичної освіти, варто виѐвити сутнісні 
новоутвореннѐ та зміни в такій освіті та її епіцентрі – евристичному діалозі, – 
ѐкі відбувалисѐ в історії освіти – від епохальних відкриттів геніального 
Сократа до сучасних нововведень зарубіжних і вітчизнѐних дослідників і 
творців інноваційних процесів у навчанні й вихованні. 

Тому мета статті полѐгаю у виѐвленні сутності та основних 
характеристик одного з першоджерел сучасної евристичної освіти – 
діалогічної евристики Сократа та відображенні її розвитку в історико-
педагогічних джерелах.  

Мета роботи зумовила необхідність використаннѐ комплексу 
теоретичних методів дослідженнѐ: уточненнѐ дефініцій «евристика», 
«евристичний діалог», «евристична освіта»; порівнѐльний аналіз і 
зіставленнѐ різних підходів до визначеннѐ вище зазначених понѐть, що 
надало можливість розкрити й уточнити становленнѐ та сутність основних 
характеристик сократівської бесіди; історико-педагогічне узагальненнѐ 
аспектів основних тенденцій та етапів розвитку евристичної освіти ѐк 
інноваційного феномена сучасної вищої школи. 

Виклад основного матеріалу. акщо спробувати здійснити історико-
генетичний аналіз витоків евристичної освіти, то зародженнѐм нового 
способу мисленнѐ і здобуваннѐ істини можна вважати діѐльність 
геніального старогрецького філософа Сократа, вперше описану його не 
менш видатним учнем Платоном. Саме Сократ започаткував нову науку – 
евристику, що в перекладі з грецького означаю «відшукуя», «відкривая». 
Учений заклав принципово новий підхід до системи здобуваннѐ лядиноя 
необхідних істин, тобто актуальних, життюво необхідних длѐ неї знань.    

У чому ж полѐгаять сутність та особливості сократівської евристичної 
системи здобуваннѐ нових знань? ак вона розвивалась та змінявалась у 
різні історичні епохи? Чому ідеї й технології навчаннѐ Сократа, застосовані 
більше двох тисѐч років тому, і сьогодні користуятьсѐ попитом в усіх 
сферах лядської діѐльності? Аналітичні підходи до стародавніх джерел 
(Платон, Аристотель, Квінтіліан), досліджень нового і новітнього часу 
(Руссо, Л. Толстой, П. Каптерюв, Г. Ващенко, А. Король, Б. Коротѐюв, 
А. Хуторськой та ін.) даять підстави виокремити її найсуттювіші й досить 
непрості характеристики, виѐвити основні тенденції змін і модернізації.  

акщо наслідувати діалектичну логіку дослідженнѐ, то варто, 
насамперед, з’ѐсувати філософські основи сократівської евристики ѐк науки 
діалогічного здобуваннѐ нових знань. Головне, що залишив Сократ історії і 
сучасності – це створеннѐ нової методології пізнавальної діѐльності лядини. 
В основі такої методології лежить принцип «знаннѐ про незнане», тобто 
ствердженнѐ недостатності наших знань про будь-ѐкі понѐттѐ, предмети, 
ѐвища і розгортаннѐ на цій основі констатації й уточненнѐ «білої плѐми», 
тобто незнаного, і пошуки необхідних знань, ѐкі маять заповнити виѐвлений 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

135 

простір незнаного. Починаютьсѐ процес пізнаннѐ, за Сократом, з уточненнѐ, 
що саме ми не знаюмо, виокремленнѐ об’юкту незнаннѐ з послідовним його 
освоюннѐм. За Сократом, у кожній лядині живуть правильні думки про те, 
чого він не знаю. акщо часто та по-різному про це запитувати, то ці думки в 
ньому починаять рухатисѐ. Такий дидактичний процес, ѐк визнано відомими 
вченими (В. Андреюв, Б. Коротѐюв, А. Хуторськой) за своюя суття протилеж-
ний розповсядженому й до сьогодні «вивчення відомих знань» *8+. Дос-
ліджуячи методику пізнаннѐ античного філософа, науковці визначили його 
основні методологічні позиції, а саме: вчитель і учень маять у своюму діалозі 
дійти згоди про загальний предмет обговореннѐ; співрозмовники 
визначаять основні понѐттѐ даної проблеми; здійсняютьсѐ перевірка, чи 
узгоджуютьсѐ нова думка з наслідками, ѐкі з неї витікаять чи ні. Коли ж учень 
намагаютьсѐ перевести незнане у знаннѐ, він стикаютьсѐ з парадоксальноя 
ситуаціюя: обсѐг незнаного збільшуютьсѐ, розширяютьсѐ й конкретизуютьсѐ, 
учень стикаютьсѐ з ситуаціюя збільшеннѐ незнаного, саме воно за допомогоя 
вчителѐ «опредмечуютьсѐ» і перетворяютьсѐ у знаннѐ про незнане. Учень 
самостійно чи за допомогоя вчителѐ оріюнтуютьсѐ не на отриманнѐ відпо-
відей (тобто знань), а на відшукуваннѐ запитань щодо незнаного. Учитель 
разом із учнѐми часто приходѐть до ситуації, коли длѐ вирішеннѐ даної проб-
леми не існую однозначної відповіді. Така ситуаціѐ ю основоя длѐ того, щоб 
«опредметити» отримане незнаннѐ, перевести його в «знаннѐ про незнане». 

За допомогоя цілої серії спеціальних запитань Сократ допомагав 
співрозмовнику самостійно знаходити рішеннѐ поставленої задачі. Філософ 
не тільки підштовхував учнѐ до розуміннѐ даної проблеми, але й проектував у 
своюму діалозі евристичну діѐльність. На думку А. Хуторського, саме в 
методиці такого проектуваннѐ і полѐгаю основна цінність евристичного 
методу Сократа. Такий метод діалогу він називав майювтичним, тобто 
мистецтвом повивальної бабки, ѐка допомагаю народитисѐ чомусь новому. 
Видатний філософ порівнявав мистецтво діалогічної бесіди з повивальним у 
тому сенсі, що воно допомагаю народження істини. Сократ зазначав: «У 
моюму повивальному мистецтві майже все те ж саме, ѐк у всіх, – відмінність 
лише в тому, що ѐ приймая в чоловіків, а не в жінок і приймая пологи душі, а 
не плоті. Найвеличніше в нашому мистецтві те, що ми можемо різними 
способами винаходити відповідь, чи народжуютьсѐ думка янака шлѐхом 
неправди чи істинним шлѐхом» *6, 201–202]. 

Діѐльність, що організовуваласѐ Сократом, завжди приводила до 
створеннѐ нових продуктів: осмисленнѐ предмета незнаннѐ, виѐвленнѐ 
суттювих суперечностей, ѐкі треба розв’ѐзати на шлѐху до нових знань, 
конструяваннѐ дефініцій тощо. Така продуктивна діѐльність трактуваласѐ 
Сократом ѐк творча, тобто «перехід з небуттѐ в буттѐ» і визначаласѐ ним ѐк 
діѐльність зі створеннѐ нового. Творча діѐльність Сократа відрізнѐласѐ від 
матеріальної тим, що Сократ створявав продукти іншого плану – знаннѐ. 
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Це стало важливим підґрунтѐм длѐ побудови в подальшому теорії 
евристичного навчаннѐ, ѐке й базуютьсѐ переважно на пріоритетах 
пізнавально-творчої діѐльності суб’юктів освіти.  

ак свідчать дослідженнѐ Платона, в евристичних діалогах Сократа 
можна виокремити основні його ознаки: вільний обмін думками між 
рівноправними співрозмовниками; визначеннѐ понѐть, пов’ѐзаних із 
предметом обговореннѐ та взѐтих із практики; виѐвленнѐ ролі учасників у 
діалозі і визначеннѐ композиції ролей; установленнѐ суперечностей; 
усуненнѐ їх шлѐхом з’ѐсуваннѐ залежності одиничного та загального, 
творчого знаходженнѐ нового; усуненнѐ псевдознань шлѐхом доведеннѐ їх 
до абсурду; збудженнѐ самопізнаннѐ засобами цілеспрѐмованих запитань; 
застосуваннѐ епалогічного (індуктивного) методу, ѐкий засновано на 
аналогії. Діалог длѐ Сократа – основний засіб і поле пошуку, де присутні 
двою або більше лядей, зайнѐтих спільним видобуваннѐм істини. Кожний 
із співрозмовників виступаю ѐк рівний. Згідно з педагогічними поглѐдами 
Сократа, у діалозі немаю викладача, ѐкий «навчаю», тобто передаю учня 
суму знань, і немаю учнѐ, ѐкий вносить у своя голову набір знань *6, 314]. 
Одним із головних засобів пізнаннѐ істини Сократ вважав систему запитань 
та відповідей, що потім дістали назву сократівського методу. При цьому 
запитаннѐ свої ставить так, щоб навести учнѐ на відповідь. 

Знаменитий учень Сократа філософ Платон (427–347 рр. до н.е.) 
значно поглибив ученнѐ свого вчителѐ в працѐх «Протагор», «Софіст», 
«Федр», зробив діалог досконалоя формоя публічного викладу 
найскладніших думок. Платон вважав живу бесіду джерелом мудрості, а 
невдалого співрозмовника порівнявав із «німими книгами», ѐкі не вміять 
«відповідати на запитаннѐ». Платон перетворив майювтичну форму діалогу 
Сократа у пластичну образність, вважав евристичний діалог важливим 
суспільним ѐвищем, засобом вихованнѐ мудрості, чеснот. Аналіз античних 
діалогів Платона дозволѐю помітити такі дидактичні елементи системи 
Сократа, що допомагаять виѐвити приховані думки лядини та знайти 
правильне розв’ѐзаннѐ поставленої проблеми: 1) іроніѐ, ѐка розкриваю 
незнаннѐ не тільки учнѐ, але й учителѐ; 2) формуляваннѐ протиріч, ѐкі 
виникли, або їх штучно утворили, щоб знайти існуяче незнаннѐ;  
3) індукціѐ; 4) конструяваннѐ дефініцій понѐттѐ в напрѐмку від 
поверхневих до більш глибоких його визначень; 5) пропонуваннѐ 
співрозмовнику на вибір двох або більше варіантів розв’ѐзаннѐ існуячої 
проблеми; 6) використаннѐ особистого досвіду длѐ підведеннѐ учнѐ до 
вже відомої відповіді; 7) рефлексіѐ одержаних результатів із поверненнѐм 
до початкових передумов *5, с. 595–596]. Таким чином, процес 
розв’ѐзаннѐ основного питаннѐ полѐгав у тому, що співрозмовник, 
відповідаячи на запитаннѐ наставника, використовував фактично 
попередній досвід, а завданнѐ вчителѐ-наставника полѐгало в тому, щоб 
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обрати з цього досвіду такі факти й так скеровувати думку учнѐ, щоб він 
самостійно дійшов до бажаного. 

Попри те, що у складі античної культури зростала вага мови, що пись-
мово фіксуваласѐ, жива співбесіда, діалог мав вирішальне значеннѐ ѐк длѐ 
формуваннѐ таких наук, ѐк риторика, логіка, так і длѐ процесу освіти в цілому. 

Учені епохи Ренесансу намагалисѐ відродити евристичний діалог в 
освіті й суспільному житті післѐ його фактичного занепаду в епоху 
середньовіччѐ. Створені трактати ціюї епохи були відкрито діалогічними. 
Посланнѐ-листи до друзів, діалогічна бесіда, філософська поема, – ось 
основні форми викладу наукових думок та ідей того часу. Але діалог був 
специфічний. Істина длѐ учнѐ постаю не в чітко сформульованому висновку, 
а в самій діалектиці спору, вона не ототожняютьсѐ з позиціюя інших 
учасників діалогу. Вихідноя сходинкоя була відмова від завершеної 
думки, від закінченої монологічної істини. Не приймалисѐ будь-ѐкі 
твердженнѐ про те, що «все вже висловлено», відстоявалисѐ позиції 
постійного, безкінечного пошуку, духу шукань та відкриттів.  

Історіѐ філософії і педагогіки свідчить, що евристичний метод 
Сократа, блискуче продемонстрований ним на прикладах евристичної 
(сократичної) бесіди, розвивавсѐ й удосконалявавсѐ у працѐх видатних 
філософів і педагогів. Так, ан Амос Коменський у першій капітальній праці з 
теорії навчаннѐ «Велика дидактика» слідом за Сократом закликав 
пізнавати навчальні об’юкти за допомогоя внутрішнього зору, практичної 
діѐльності відчуттів і розуму, «а не вбивати в голови учнів зібрану з різних 
авторів суміш слів, фраз, висловів, думок… А тому слід було б починати 
навчаннѐ не із словесного тлумаченнѐ про речі, а з реального 
спостереженнѐ їх. І тільки післѐ ознайомленнѐ з самим об’юктом говорити 
про нього і з’ѐсовувати справу більш всебічно» [3, с. 68–71]. 

Варто зазначити, що діалогова взаюмодіѐ суб’юктів освіти, 
започаткована Сократом ѐк конструктивне джерело евристичного навчаннѐ й 
вихованнѐ, суттюво збагачуваласѐ й поглибляваласѐ в дослідженнѐх видатних 
філософів, психологів, педагогів минулого і сучасності. 

Лев Толстой, великий письменник і видатний педагог, підтримуячи 
думки та евристичну практику Сократа, намагавсѐ поставити в центр 
навчаннѐ школѐрів дитѐчу творчість із широкоя свободоя вибору тем длѐ 
творчих усних і письмових робіт, із упровадженнѐм вільного діалогу 
вчителѐ й учнів щодо завдань і самих результатів праці. Л. Толстой у 
значній кількості своїх творів обстоявав первинність у школі саме творчої 
(дослідницької, конструкторської, художньої) праці дітей, рішуче 
засуджував примушеннѐ дітей механічно запам’ѐтовувати й догматично 
відтворявати навчальний матеріал *7, 288–289]. 

Значну роль у розвиткові й упровадженні евристичних форм і методів 
навчаннѐ у народних школах і вчительських семінаріѐх відіграв видатний 
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вітчизнѐний педагог Петро Федорович Каптерюв, автор значної кількості 
наукових монографій і статей з педагогіки і психології. Він найбільш чітко й 
точно длѐ свого часу розкрив сутність, призначеннѐ і способи евристичного 
навчаннѐ. «Евристична форма навчаннѐ ю така, за ѐкоя наукові закони, 
формули, правила й істини відкриваятьсѐ та вироблѐятьсѐ самими учнѐми 
під керівництвом учителѐ. Зовнішній вид ціюї форми в народній школі – 
запитаннѐ-відповіді (еротематичний). Запитаннѐ в більшості – навідні» *2, 
221+. П. Ф. Каптерев пропоную такі правила евристичного навчаннѐ: «а) ѐк 
скоро відома наукова істина знайдена, її потрібно зараз же вдѐгати у строгу і 
струнку формулу. Інакше учні розумітимуть її, будуть у змозі вказати дорогу 
до її відкриттѐ, але не будуть у змозі виразити її повно і разом із тим стисло, 
зв’ѐзно та ѐсно, унаслідок чого вони й не будуть повними її володарѐми в 
кожен даний момент; б) не потрібно бути педантом у проведенні 
евристичної форми навчаннѐ, але потрібно кожну дрібниця, кожну незначну 
вводну думку обов’ѐзково вивести, відкрити» [2, 220]. 

Визначний вітчизнѐний педагог і громадський діѐч Григорій Ващенко у 
цілому позитивно оцінявав сократівський метод пізнаннѐ складного 
матеріального й нематеріального світу, ѐке не може спиратисѐ лише на 
реальні позитивні відчуттѐ. Методика Сократа, на думку Г. Ващенка, активно 
розвиваю логічне мисленнѐ учнів, їхні здібності доводити, добираячи 
необхідні факти й аргументи. Разом із тим, Г. Ващенко не погоджуютьсѐ з 
філософськоя і методичноя основоя побудованого Сократом пізнавального 
процесу. «Хибним в ученні Сократа про пізнаннѐ, – зауважую Г. Ващенко, –  ю 
припущеннѐ в лядині знань, незалежних від досвіду. Певна річ, таких знань 
бути не може. Припускаячи наѐвність їх, Сократ не звертаю уваги на 
систематичне збагаченнѐ учнів конкретними знаннѐми, перш за все, про 
навколишній світ. Фактично він у своїх бесідах із учнѐми використовував їхній 
власний, часто випадковий досвід. Отже, наскільки можна судити з 
Платонових діалогів, процес розв’ѐзаннѐ основного питаннѐ, що ставило тему 
діалога, був у тому, що співбесідник, відповідаячи на запитаннѐ філософа, 
використовував фактично попередній досвід, а завданнѐ філософа-вчителѐ 
було брати з цього досвіду такі факти й так скеровувати думку учнѐ, щоб він 
дійшов до бажаного, наперед від філософа визначеного висновку. Отже, цей 
метод не давав учневі ніѐких знань, що їх бракувало йому раніш; учитель 
тільки допомагав учневі зробити висновки з тих міркувань, що той мав на 
підставі попереднього досвіду» *1, 250–251]. Можна не погододжуватисѐ з 
категоричноя формоя зауваженнѐ українського педагога, але не можна не 
зважити на слушність його думки про дійсну неможливість реальних знань в 
учнів, незалежних від їхнього практичного досвіду. Автор попереджаю 
прибічників застосуваннѐ запитальної діѐльності на уроках про необхідність 
постійно вдосконалявати роботу із запитаннѐми вчителѐ, надаячи їм 
глибшого пізнавального й мотиваційного характеру. Вчасноя на сьогодні стаю 
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думка Г. Ващенка про необхідність учнівських запитань длѐ вдосконаленнѐ 
діалогу: «У процесі навчальної роботи іноді буваю доцільним стимулявати 
учнів, щоб вони не тільки відповідали на запитаннѐ вчителѐ, а й самі ставили 
йому запитаннѐ. У таких випадках лекціѐ може набути характеру вільної 
бесіди, що сприѐю підвищення зацікавленості учнів тіюя чи іншоя 
дисципліноя та збільшення їх активності в навчанні. Зрозуміло, що 
зловживати таким засобом не слід, бо тоді навчаннѐ загубило б своя 
систематичність» *1, 254–255].      

Низка вітчизнѐних і зарубіжних дослідників вважаять, що на сьогодні 
йдуть активні спроби не тільки відродженнѐ, але й удосконаленнѐ та 
модернізації сократівського діалогу в освітніх практиках. Це набуваю 
поширеннѐ в системах американської та ювропейської освіти. Упровадженнѐ 
сократівського діалогу в сучасні освітні та виховні практики зумовлено, з 
одного боку, прагненнѐм пробудити самостійне творче мисленнѐ у 
вихованців чи учнів, а, з іншого, – свідомим провокуваннѐм громадѐнської 
думки, унаслідок чого надаятьсѐ імпульси длѐ знѐттѐ «закритих тем», 
усуненнѐ заборон на обговореннѐ певних проблем. Саме через такий діалог 
населеннѐ перетворяютьсѐ з мовчазних мас на громадѐнське суспільство, ѐке 
самостверджуютьсѐ через сучасний цивілізований діалог. 

Американський філософ освіти Н. Барбаліс розглѐдаю освітній діалог, 
започаткований Сократом, з позицій філософії гри, точніше, з її версії, 
витриманої в дусі символічного інтеракціонізму [9]. Дослідник констатую той 
факт, що суспільство пізнього модерну ю антидіалогічним, школа ж ѐк аналог 
такого суспільства ю також антидіалогічноя. Н. Барбаліс, з одного боку, 
пропоную формальний аналіз репрезентацій діалогу в дидактичних і виховних 
практиках, а, з іншого, – вважаю такі конструкти умовними, комунікативно 
відкритими. Так, основними ідеально-типовими конструктами такого діалогу 
стаю діалог ѐк бесіда, діалог ѐк дослідженнѐ, діалог ѐк дебати та діалог ѐк 
інструктаж. Таким чином, цей відомий дослідник сучасної американської 
педагогічної думки обстояю діалог ѐк провідний чинник навчаннѐ, ѐкий 
перетворяю завдѐки продуктивній взаюмодії суб’юктів освіти їх учіннѐ з 
монологічного, репродуктивного процесу на пізнавально-творчу, тобто 
евристичну діѐльність. У своїх роботах він однозначно попереджаю: ѐкщо 
такий перехід не відбуваютьсѐ, то весь процес навчаннѐ стаю монологічно-
передавальним, репродуктивним, антидіалогічним, насильницьким, і тому 
незрозумілим і чужим длѐ учнів.  

Сучасний розвиток сократівської евристики визначаютьсѐ тим, що 
діалогове мисленнѐ й діалогова взаюмодіѐ притаманна інформаційному 
суспільству, ѐке ю комунікативним суспільством глобальних мереж. Беручи 
до уваги ця тенденція постмодерну, діалогічна евристика поширяю свої 
обрії, розв’ѐзуячи все нові й нові проблеми суспільства і освіти. Так, у 
середині ХХ століттѐ вона була оріюнтована здебільшого на розкриттѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

140 

фундаментального зв’ѐзку між вихователем та вихованцем, дорослим і 
дитиноя. Це було важливим моментом длѐ гуманізації педагогічних 
відносин. А наприкінці ХХ століттѐ діалогічна педагогіка стаю одніюя з основ 
«глобального навчаннѐ у світовому суспільстві». 

Американські педагоги Р. Гімен і Д. Елліс з’ѐсували, що длѐ Сократа 
шлѐхом до стимуляваннѐ пам’ѐті й побудови практичної логічної думки були 
методи «підтриманнѐ розбіжності думок» і постановки запитань. Завдѐки 
пошукам їх постановки і правильних відповідей лядина стимуляю в собі 
розвиток думки і правильного мисленнѐ. Однак Д. Елліс відзначаю, що на 
сьогодні відбуваютьсѐ перевантаженнѐ учнів та студентів інформаціюя, тому 
головним завданнѐм длѐ вчителів та викладачів ю створеннѐ тими, хто 
навчаютьсѐ, власних знань на основі вже здобутих. Отже, саме за допомогоя 
сократівського методу можна створити глибше розуміннѐ комплексних ідей 
через продуманий діалог, ніж через запам’ѐтовуваннѐ інформації. Тому, на 
думку дослідника, учителѐм нової епохи потрібно створявати еклектичний 
або об’юднаний шлѐх навчаннѐ усвідомленими зусиллѐми, і саме в побудові 
такого шлѐху найбільш ефективним може стати сократівський ділоговий 
метод. За Д. Еллісом, сучасний сократівський метод складаютьсѐ з чотирьох 
клячових компонентів: тексту, запитань, лідера, учасників. Першим кроком 
до сократівського методу ю вибір відповідного тексту. Запитаннѐ – другий 
центральний елемент сократівського методу. Саме добре продумані перші 
запитаннѐ стаять ініціаторами успішного діалогу, ініціяять постановку 
наступних цікавих запитань та підводѐть учасників до створеннѐ нових думок 
щодо тексту та постановки додаткових запитань. Основні та додаткові 
запитаннѐ використовуятьсѐ не тільки лідером, але й учасниками і, знову – 
таки, завдѐки їм створяятьсѐ нові думки та ідеї. Третій клячовий компонент 
сократівського методу – лідер, сократівський послідовник, ѐкий бере активну 
участь у дискусії. Здібний лідер підтримую діалог за допомогоя постановки 
запитань і в такий спосіб залишаютьсѐ на вершині, успішно наслідуячи 
Сократа. До того ж викладач повинен створявати атмосферу рівноваги між 
активними студентами, щоб діалог не перейшов у «сутичку», а також 
стимулявати пасивних студентів до активного його обговореннѐ, творчого 
мисленнѐ. Учасники – четвертий елемент сократівського способу навчаннѐ, 
їм потрібно брати активну участь у дискусії й аналізувати тексти, 
запропоновані вчителем, бути готовими до дискусії, обміну думками, 
висловляваннѐ своїх точок зору та запропонуваннѐ різних ідей. У зв’ѐзку з 
тим, що сократівський діалог вклячаю багато вмінь, ѐким можна навчитисѐ в 
ході проведеннѐ діалогу, викладач і студенти в кінці дискусії маять 
визначати, ѐким чином можна покращити обговореннѐ наступного разу 
висунутих кращих ідей та стати відкритими длѐ інших, цим самим 
удосконаляячи себе. Така співпрацѐ та ставленнѐ до справи позитивно 
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впливаять ѐк на викладача, так і на студентів, основноя метоя ѐких ю 
створеннѐ власних знань *10]. 

Сократівська діалогічна евристика в сучасній освіті, ѐк свідчать 
дослідженнѐ сучасних українських учених (Н. Гузій, Л. Крівшенко, М. Лазарюв, 
В. Лозова, Т. Плохута, О. Попова, І. Проценко, А. Сбруюва, О. Семеног та ін.), 
творчо модернізуютьсѐ й використовуютьсѐ педагогами длѐ навчаннѐ учнів і 
студентів критичного освоюннѐ та осмисленнѐ усних і письмових текстів, 
активного навчаннѐ мовної та мовленнювої культури через добре 
проведений діалог за допомогоя доброзичливого ставленнѐ до 
співрозмовника, систематичного формуваннѐ вмінь ставити запитаннѐ та 
брати активну участь у дискусії. Сучасна евристика навчаю бути більш 
відкритим до товариства, вчитисѐ новому, не соромитисѐ своїх помилок. 
Головне, що створене доброзичливе середовище стимуляю учасників 
навчального процесу до обговореннѐ нових тем і тим самим – до 
створеннѐ власних нових знань. У вітчизнѐній педагогічній освіті й науці 
зроблено помітний акцент на невирішеній довгі роки проблемі – 
систематичному й науково обґрунтованому навчання школѐрів та 
студентів умінь систематично ставити пізнавально-творчі (евристичні) 
запитаннѐ і мати можливість знаходити на них адекватні відповіді.  

Ми вивчаюмо, крім інших аспектів дослідженнѐ, практику застосуваннѐ 
таких запитань длѐ осмисленнѐ й освоюннѐ текстів лекцій «прѐмої дії», коли 
студенти заздалегідь знайомлѐтьсѐ з наданими їм викладачем лекційними 
текстами з педагогічної дисципліни, а безпосередньо на занѐтті в 
евристичному діалозі «згортаятьсѐ» і «розгортаятьсѐ» основні теоретичні 
положеннѐ й висновки. Студенти, заглибляячись, неодноразово вчитуячись 
у тексти і замисляячись над іншими думками, складаять за підтримки 
викладача власні версії положень, визначень, узагальнень, висновків нового 
теоретичного матеріалу. Така практика, зокрема впроваджена в Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, дійсно сприѐю 
більш глибокому освоюння теорії, створення студентами нових длѐ себе 
знань уже безпосередньо на первинному етапі вивченнѐ нового матеріалу. 
Післѐ такого нетрадиційного, але діювого й активного проведеннѐ «лекції 
прѐмої дії» (термін належить відомому українському професору Б. Коротѐюву) 
викладач ставить студентам евристичні запитаннѐ до основних положень 
вивченої теми, щоб визначити загальний рівень їх освоюннѐ, виѐвити тих 
студентів, ѐкі були найбільш зацікавленими й допитливими, і тих, хто 
залишивсѐ пасивним. На основі коротких письмових відповідей на одержані 
запитаннѐ у викладача накопичуютьсѐ реальний матеріал длѐ теоретичного й 
методичного вдосконаленнѐ різних компонентів розробленої моделі  
евристичного навчаннѐ – від мотиваційно-цільового до діагностичного, длѐ 
активізації уваги, емоцій і розуму майбутніх педагогів [4]. 
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Відомий бразильський педагог П. Фрейре, ѐкий багато років вивчав 
теорія і практику навчаннѐ у Бразилії і США, підкресляю, що вчитель повинен 
постійно вдосконаляватисѐ і не соромитисѐ своїх помилок.  Педагог із 
вищеназваними ѐкостѐми відчуваю велике бажаннѐ до самовдосконаленнѐ. 
Адже неможливо оцінити знаннѐ, ѐкщо лядина байдужа, не цікавитьсѐ 
новим. Недопитливий учитель не може бути сократівським учителем. Лише 
допитливий, зацікавлений учитель, ѐкий постійно самовдосконаляютьсѐ, 
може називати себе сократівським педагогом [11]. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.  
Евристика у сучасних творах трактуютьсѐ ѐк методологічна наука про 

евристичну діѐльність у навчанні і професійній роботі, ѐк спеціальні методи 
навчаннѐ (сократівська бесіда, запитальна діѐльність, мозковий штурм 
тощо) колективного чи індивідуального розв’ѐзаннѐ проблем.  

З’ѐсовано, що основоя системи Сократа став новий принцип «знаннѐ 
про незнане», тобто ствердженнѐ недостатності знань про будь-ѐкі понѐттѐ, 
ѐвища й розгортаннѐ на цій основі процесу «пізнаннѐ незнаного». 
Дослідники  розглѐдаять сократівський евристичний діалог ѐк важливе і 
незамінне першоджерело, а в подальшому і компонент інноваційного 
навчаннѐ, ѐкий поступово перетворяютьсѐ в пізнавально-творчий, 
евристичний процес. Евристична технологіѐ багато в чому створяваласѐ саме 
на базі евристичного діалогу, ѐкий допомагаю виѐвлення полѐ незнаного, 
залучення до пошуку знань ѐкомога більшої кількості учасників навчального 
процесу, ствердження критичного поглѐду на будь-ѐкі здобуті знаннѐ. Згідно 
з теоріюя американського дослідника-педагога Р. Гласса, діалогічну 
відкритість сократівської комунікації не слід плутати з постмодерним 
принципом «всілѐкості». Адже передумовоя сучасної версії сократівського 
діалогу ю селекціѐ матеріалу, строге окресленнѐ тих проблем, ѐкі справді 
неможливо замовчувати. Длѐ цього потрібні два компоненти: діалогічне 
мисленнѐ й діалогічна поведінка тих, хто організовую та ініціяю цей діалог. 

Зазначимо, що саме понѐттѐ діалогічної педагогіки в західному 
освітньо-філософському дискурсі виходить за межі вузької дисциплінарної 
ідентичності педагогічної науки і розглѐдаютьсѐ в контекстах «світового 
суспільства», «суспільства ризику», «суспільства глобальних мереж». Усі ці 
моделі постіндустріального суспільства ґрунтуятьсѐ на припущенні 
безперервності комунікацій. Діалогічна й евристична наука про освіту 
тлумачить глобальне навчаннѐ і глобальні виховні практики ѐк полілог, у 
ѐкому інформаціѐ трансформуютьсѐ не в нову інформація, а в життюві 
смисли, отже, вимагаю відповідального ставленнѐ ѐк до селекції її змісту, 
так і до її впливу на лядей, ѐкі перебуваять водночас в інтеркультурних і 
педагогічних зв’ѐзках. 

Діалог, на думку Сократа, його послідовників і сучасних учених  
(А. Хуторськой, А. Король, С. Курганов, М. Лазарюв, І. Проценко) ю 
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першоосновоя творчого мисленнѐ учнів і педагога, перетворяю 
монологічний, репродуктивний процес навчаннѐ в пізнавально-творчу, 
діалогічну, конструктивну, креативну, тобто евристичну діѐльність. І 
сьогодні, ѐк ніколи своючасно сприймаютьсѐ думка Сократа і його 
послідовників, що тільки завдѐки постійним пошукам правильних 
відповідей на поставлені запитаннѐ лядина стимуляю в собі народженнѐ і 
розвиток творчої думки, а за допомогоя евристичного діалогу можна 
створити глибше розуміннѐ складних ідей, ніж через запам’ѐтовуваннѐ 
інформації. Одна з найважливіших функцій учителѐ, ѐкий використовую 
сучасну евристику – стимуляваннѐ учнѐ ставити запитаннѐ протѐгом всього 
часу вирішеннѐ проблеми. Саме в правильно підібраних запитаннѐх вже 
існуять попередні знаннѐ, ѐкі необхідні длѐ вирішеннѐ даної задачі. 
Протѐгом діалогу відбуваютьсѐ перехід від старих знань до нових, від 
знаного до незнаного. Даний перехід відображаю творчу діѐльність учнѐ, 
ѐка ю невід’юмноя складовоя евристичного навчаннѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Нефедченко Оксана. Сократовскаѐ диалогическаѐ эвристика и её развитие в 

зарубежном и отечественном образовании. 
В статье осуществлен обзор основных идей и технологий сократовской 

диалогической эвристики, ее развитиѐ и модернизации на протѐжении последних веков, 
особенно в современных условиѐх, когда на смену традиционной, сугубо передаящей, 
антидиалогичной, образовательной системе приходит образование эвристическое с 
его приоритетами познавательно-творческой деѐтельности, мощным диалогическим 
потенциалом. Анализируятсѐ инновационные новообразованиѐ построенной на 
сократовском диалоге эвристической системе образованиѐ, в частности, выполнение и 
диагностика значимых длѐ студентов и учащихсѐ образовательных продуктов, 
системное формирование умений задавать познавательные вопросы, применение 
диалога в осмыслении и освоении текстов лекций «прѐмого действиѐ», в разработке и 
применении диагностических механизмов длѐ определениѐ качества основных 
эвристических продуктов. Сократовский диалог в современном его толковании – 
первооснова творческого мышлениѐ тех, кто учитсѐ и учит, превращает 
монологический, репродуктивный процесс обучениѐ в познавательно-творческуя, 
диалогическуя, конструктивнуя, креативнуя, то есть эвристическуя деѐтельность.  

Ключевые слова: сократовский диалог, эвристика, эвристическое образование, 
познавательные вопросы, творческое мышление, образовательные продукты. 

SUMMARY 
Nefedchenko Oksana. Socratic dialogue heuristics and its development in foreign and 

native education. 
This article provides an overview of the main ideas and technologies of Socratic 

dialogue heuristics and its development and modernization in the last century, especially in 
modern conditions. Nowadays, heuristic education with its priority of cognitive and creative 
activity and strong dialogic potential comes to replace the traditional, purely transmitter, 
anti-dialogic educational system. New innovative creations built on the Socratic dialogue 
heuristic education are analyzed, including performance and diagnostics of freely chosen and 
meaningful for students and pupils educational products, system developing of abilities to 
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put educational questions, the use of dialogue in understanding and mastering the texts of 
lectures of “direct action”, sections of textbooks, in the development and application of 
diagnostic mechanisms for determining the quality of basic heuristic products. Socratic 
dialogue in its modern interpretation is a fundamental principle of creative thinking of 
students and teachers, turns monological, reproductive educational process into cognitive 
and creative, dialogic, constructive, creative heuristic activity. 

Dialogic education in western education and philosophical discourse goes beyond the 
teaching of science and is considered in the context of “global society”, “risk society”, 
“society global networks”. All these models of postindustrial society are based on the 
assumption of continuity and effectiveness of communications. Dialogic and heuristic Science 
Education interprets global education and global educational practices as polylogue in which 
information is often transformed not in new information, but vital meanings, thus requiring 
responsible attitude both to the selection of its content and its impact on people in teaching 
and intercultural relations. 

Today, more than ever timely the thought of Socrates and his followers is perceived 
that only through a constant search for the right answers to the questions a person 
stimulates a birth and development of creative thinking, and using heuristic dialogue we can 
create a deeper understanding of complex ideas than memorizing information. One of the 
most important functions of a teacher who uses advanced heuristics is encouraging the 
student to ask questions all the time of solution. In the correctly selected questions prior 
knowledge is already existed which is needed to solve this problem. However, only inquisitive, 
interested teacher who constantly improves himself can be named Socratic teacher. Such 
pedagogue during the dialogue provides a transition from old to new knowledge, from the 
famous to the unknown. This transition reflects the student’s creative work, which is an 
integral part of teaching heuristic. 

Key words: Socratic dialogue, heuristics, heuristic education, cognitive questions, 
creative thinking, educational products. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Cтаттѐ присвѐчена аналізу педагогічного оціняваннѐ й стеми навчаннѐ та 
системи навчаннѐ з використаннѐм інтерактивних технологій у контексті 
контрольно-оцінявальної діѐльності. У дослідженні застосовано методи теоретичного 
аналізу, порівнѐннѐ й узагальненнѐ джерел. Проведена дослідна робота засвідчила, що 
інтерактивне навчаннѐ зміняю завданнѐ оцінявальної діѐльності вчителѐ, розширяю 
можливості самооцінки молодших школѐрів і, ѐк наслідок, відбуваютьсѐ їх просуваннѐ  у 
знаннювому просторі та розвиток емоційно-ціннісних оріюнтацій. 

Ключові слова: молодші школѐрі, контрольно-оцінявальна діѐльність, 
самооцінка, рефлексіѐ, навчальні досѐгненнѐ, ѐкість знань, навчальна мотиваціѐ, 
традиційна система навчаннѐ, інтерактивні технології. 
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Постановка проблеми. Кардинальні перетвореннѐ, ѐкі останнім часом 
відбуваятьсѐ у сфері освіти, головним чином спрѐмовані на становленнѐ 
ѐскравої, гармонійної, творчої, здатної до саморозвитку й самонавчаннѐ 
особистості, ѐка ю активним суб’юктом суспільно-історичного прогресу. В 
умовах інтеграції у світову систему освіти, зміцненнѐ інтелектуального 
потенціалу нації важливим стаю забезпеченнѐ належного рівнѐ підготовки 
підростаячого поколіннѐ. Тому, без сумніву, одним із актуальних питань 
сьогоденнѐ ю вдосконаленнѐ контроля та оціняваннѐ знань, умінь, навичок 
учнів. Сучасні потреби держави й суспільства вимагаять переходу на нову, 
більш гнучку стратегія освіти, ѐка спрѐмована на формуваннѐ у школѐрів 
бажаннѐ вчитисѐ і досѐгати успіху, сприѐннѐ розвиткові їх потенційних 
можливостей, формуваннѐ позитивної мотивації до навчаннѐ, у чому 
незаперечну роль відіграю оцінка. У сучасних умовах у ѐкісно новому аспекті 
розглѐдаютьсѐ проблема впливу оцінки на самореалізація особистості, 
мотиваційну спрѐмованість, розвиток і використаннѐ внутрішнього потен-
ціалу дитини. Саме тому дослідженнѐ видів, методів і принципів контрольно-
оцінявальної діѐльності вчителѐ та їх вплив на розвиток потенційних 
можливостей і задатків дітей ю важливоя проблемоя педагогіки. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз науково-педагогічної і 
психологічної літератури засвідчую, що проблема оціняваннѐ навчальних 
досѐгнень учнів завжди була актуальноя. 

Оціняваннѐ, ѐк багатогранний феномен, з різних позицій розглѐдали 
в багатьох напрѐмах. Зокрема, Ш. О. Амонашвілі розкриваю виховну та 
навчальну функції оцінки, ѐка ґрунтуютьсѐ на позитивному принципі; 
Л. Ф. Ващенко зосереджував своя увагу на її контрольно-коригувальній 
функції; О. а. Савченко розглѐдаю оціняваннѐ ѐк процес вивченнѐ й 
перевірки знань школѐрів, ѐк кількісний показник ѐкості результатів 
навчально-пізнавальної діѐльності учнів; Б. Г. Ананьюв, В. О. Онищук 
вивчали оцінку ѐк інструмент педагогічного впливу вчителѐ на учнѐ, 
виділѐячи при цьому оріюнтувальну і стимулявальну функції оціняваннѐ; 
В. О. Сухомлинський досліджував вплив педагогічного оціняваннѐ на 
емоційний стан дитини, його здатність викликати в дітей гаму гострих і 
глибоких переживань; Т. В. Вершиніна, Г. І. Липкіна розглѐдали оціняваннѐ 
ѐк психологічний механізм саморозвитку й самовдосконаленнѐ 
особистості. Також дослідженнѐм та вивченнѐм контрольно-оцінявальної 
діѐльності займалисѐ К. Д. Ушинський, І. Д. Бех, О. І. Лѐшенко, 
Л. М. Фрідман та інші вчені. 

Мета статті – розглѐнути психолого-педагогічні аспекти проблеми 
оціняваннѐ молодших школѐрів, провести порівнѐльний аналіз 
оцінявальної діѐльності педагога за традиційноя й інтерактивноя 
моделля навчаннѐ.  
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Методи дослідження: теоретичний аналіз, порівнѐннѐ та 
узагальненнѐ джерел. 

Виклад основного матеріалу. Освіта формую інтелектуальний, 
культурний і духовний стан суспільства. Мета й основний результат 
сучасної освіти – вихованнѐ самостійної, креативної, всебічно розвиненої і 
впевненої у своїх силах особистості, ѐка здатна самовдосконаляватисѐ. 
Про реформуваннѐ української системи освіти свідчить зміст Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти, що ґрунтуютьсѐ на 
засадах особистісно-оріюнтованого, компетентнісного і діѐльнісного 
підходів *5+. У зв’ѐзку з цим відбуваятьсѐ зміни і в підходах до оціняваннѐ 
знань молодших школѐрів. 

Нагальним питаннѐм, ѐке потребую сьогодні ретельного аналізу й 
вирішеннѐ, ю питаннѐ педагогічного контроля ѐк клячового компоненту 
навчально-виховного процесу. Адже його результатом ю оціняваннѐ 
навчальної успішності, що визначаю співвіднесеність діѐльності учнів із 
вимогами певної педагогічної моделі й освітньої парадигми в цілому. 

На думку О. В. Ситникової, оцінні знаннѐ педагога охопляять 
розуміннѐ сутності понѐть «перевірка», «контроль», «оціняваннѐ», «оцінка», 
«відмітка», «самооцінка», «самоконтроль»; знаннѐ методології оціняваннѐ 
(теоріѐ оціняваннѐ, підходи до процедури оціняваннѐ, закономірності тощо) 
і технології оціняваннѐ (принципів, методів, форми оціняваннѐ); 
усвідомленнѐ сутності та змісту оцінної діѐльності в закладах освіти *11, 30+.  

Таким чином, оціночна компетентність учителѐ передбачаю 
сформованість уміннѐ аналізувати результативність власної педагогічної 
діѐльності, відповідальне ставленнѐ до правильності й коректності 
застосуваннѐ оціночних технологій. 

На думку науковців, понѐттѐ «контроль» означаю виѐвленнѐ, 
виміряваннѐ й оцінку результатів навчально-пізнавальної діѐльності тих, 
хто навчаютьсѐ. Процедуру виѐвленнѐ та виміряваннѐ називаять 
перевіркоя. У своя чергу перевірка ю складним компонентом контроля. 
Контроль забезпечую зворотній зв’ѐзок між учителем і учнем, а також 
одержаннѐ вчителем об’юктивної інформації про ступінь засвоюннѐ 
навчального матеріалу, своючасне виѐвленнѐ недоліків і прогалин у 
знаннѐх дітей. Метоя перевірки знань у сучасній школі ю визначеннѐ рівнѐ 
ѐкості навчальних досѐгнень учнів *7, 171+. 

Контроль містить у собі оціняваннѐ (ѐк процес) і оцінку (ѐк результат) 
перевірки. Оціняваннѐ – процес, що визначаю рівень досѐгнутих 
навчальних успіхів і містить два компоненти: оціняваннѐ ѐк процес, що 
відбуваютьсѐ на всіх етапах навчаннѐ, і бал, що фіксую підсумки перевірки 
знань, умінь, навичок та компетентностей *9, 70–71]. 
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Основоя длѐ оцінки навчальних досѐгнень молодших школѐрів ю 
підсумки контроля. Функції оцінки не обмежуятьсѐ тільки констатаціюя 
рівнѐ досѐгнень. Оцінка ю засобом стимуляваннѐ навчаннѐ *4, 64+. 

Оцінити – означаю визначити рівень чи ѐкість чогось. Стосовно 
навчально-пізнавальної діѐльності, оцінка означаю встановленнѐ ступенѐ 
виконаннѐ учнѐми завдань, поставлених перед ними у процесі навчаннѐ, 
рівнѐ їх підготовки й розвитку, ѐкості набутих знань, сформованих умінь і 
навичок *8, 358+.  

Зупинимосѐ на поглѐдах науковців щодо виокремленнѐ функцій 
оцінки. ак зазначаю О. а. Савченко, у навчальному процесі маю домінувати 
оцінка у виглѐді вмотивованого оціночного судженнѐ, що даю школѐреві 
змогу усвідомити, чи добре він впоравсѐ з роботоя, у чому помилка і ѐк 
краще її виправити *10, 148+. 

Ш. О. Амонашвілі розкриваю виховну (спрѐмовану на розвиток 
особистої відповідальності, працелябності, цілеспрѐмованості, старанності та 
інших ѐкостей особистості) та навчальну (спрѐмовану на покращеннѐ 
результатів навчальної діѐльності, формуваннѐ мотивів навчаннѐ) функції 
оцінки *1, 45+.  

Л. Ф. Ващенко зосереджую увагу на визначенні рівнѐ знань, умінь і 
навичок кожного учнѐ або класу з подальшим усуненнѐм виѐвлених 
недоліків *4, 35+. 

Б. Г. Ананьюв виділѐю оріюнтувальну функція впливу оцінки, ѐка 
полегшую усвідомленнѐ процесу діѐльності та покликана впливати на 
афективно-вольову сферу внаслідок переживаннѐ успіхів чи невдач *2, 131+. 

Отже, оціняваннѐ навчальних досѐгнень молодших школѐрів – 
невід’юмний структурний компонент навчально-виховного процесу, ѐкий 
передбачаю врахуваннѐ таких показників: обсѐг та ѐкість засвоюних знань; 
здатність застосовувати ці знаннѐ на практиці; активність учнѐ у здобутті 
знань; навчальна мотиваціѐ.  

Узагальняячи теоретико-педагогічні та практичні підходи до 
системи оціняваннѐ, можна дійти висновку, що вона повинна давати 
можливість об’юктивно оцінявати навчальні досѐгненнѐ кожного учнѐ та 
створявати додатковий механізм активізації потенціалу в усіх видах 
навчально-пізнавальної діѐльності. 

З упевненістя можна констатувати, що традиційне оціняваннѐ 
молодших школѐрів у більшості випадків не виконую самоорганізаційних, 
стимулявальних і розвивальних функцій, гальмую розвиток позитивної 
навчальної мотивації, ѐка ю основоя ефективності навчального процесу. 

На відміну від традиційної системи, застосуваннѐ інтерактивних 
технологій у навчанні передбачаю контроль не стільки ступеня засвоюннѐ 
готових знань, скільки творчого відхиленнѐ від них. Основним критеріюм 
оцінки стаю особистісне зростаннѐ школѐра. Аргументована вчителем 
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оцінка сприѐю найбільш повному розкриття і зростання потенційних та 
спонукально-мотиваційних сил дитини.  

Таким чином, важливості набуваю не оцінка ѐк кінцевий результат, а 
оцінна діѐльність у навчанні, ѐка впливаю на глибину, міцність, повноту, 
об’юктивність, ѐкість знань, умінь і навичок учнів. Оцінна діѐльність у такому 
випадку посиляю стимулявальну функція, розвиваю пізнавальний інтерес до 
навчаннѐ. Учитель будую взаюмодія з учнѐми на основі cуб’юкт-суб’юктного 
(фасилітуячого) характеру взаюмин, толерантного ставленнѐ, діалогового 
стиля спілкуваннѐ, співпраці, а також перенесеннѐ акцентів із контроля й 
оціняваннѐ молодших школѐрів на їх самоконтроль і самооціняваннѐ. 

Крім того, приділѐютьсѐ значна увага мотиваційному та виховному 
компоненту контрольно-оцінявальної діѐльності, указуячи на важливість, 
доцільність і актуальність понѐттѐ «рефлексіѐ» в навчальному процесі. 
Рефлексіѐ стаю невід’юмноя складовоя навчального процесу, поштовхом 
до усвідомленнѐ та осмисленнѐ педагогічних проблем, їх аналізу та 
визначеннѐ нових шлѐхів і перспектив вирішеннѐ. Спираячись на різні 
поглѐди вчених на сутність понѐттѐ «рефлексіѐ» можна визначити його ѐк 
здатність лядини до самоспостереженнѐ, самопізнаннѐ, самоаналізу й 
усвідомленнѐ зовнішньої оцінки особистісних особливостей іншими 
лядьми, результатом чого ю критичне оціняваннѐ власних дій, досѐгнень, 
ресурсів, особистісних ѐкостей та, за необхідності, їх корекціѐ. 

Значущість рефлексії длѐ вчителів початкових класів обумовляютьсѐ 
тим, що їх діѐльність ю багатофункціональноя, багатопредметноя. Педагог 
маю виконувати кілька функцій: навчальну, виховну, розвивальну, 
соціалізуячу, діагностичну, здоров’ѐзбережувальну. При цьому зовнішні та 
внутрішні фактори, що збуджуять аналіз ѐкості цих функцій у мисленнювій 
діѐльності вчителѐ, актуалізуять його рефлексія. Перед ним відкриваятьсѐ 
широкі можливості длѐ виѐву творчості й застосуваннѐ індивідуального та 
диференційованого підходу в такій надзвичайно складній і відповідальній 
справі, ѐк оціняваннѐ навчальної діѐльності молодших школѐрів. 

Длѐ формуваннѐ вміннѐ переосмислявати власні дії необхідні 
умови, за ѐких процес формуваннѐ рефлексії буде відбуватисѐ природно і 
стане невід’юмноя частиноя мисленнѐ учнѐ. У навчальній діѐльності, а 
саме в таких учбових діѐх, ѐк самоконтроль і самооцінка, міститьсѐ процес 
рефлексії. Саме з самоконтроля й самооцінки розпочинаютьсѐ майбутню 
вміннѐ оцінявати самого себе. Система контрольно-оцінявальної 
діѐльності не обмежуютьсѐ перевіркоя засвоюннѐ знань та виробленнѐм 
умінь і навичок, вона ставить за мету важливішу задачу – розвивати в 
молодших школѐрів уміннѐ перевірѐти та контролявати себе, критично 
оцінявати і аналізувати своя діѐльність, знаходити помилки й недоліки, 
бачити шлѐхи їх усуненнѐ.  
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За інтерактивних, демократичних, розвивальних методів навчаннѐ 
першоосновоя стаять:  

- суб’юкт-суб’юктні відношеннѐ, за ѐких учень і вчитель виступаять 
партнерами в навчальній діѐльності; 

- групове співробітництво, де завдѐки співпраці, взаюмодії, здатності 
змінявати власну точку зору, ураховуячи поглѐди оточуячих, 
розвиваятьсѐ міжособистісні навички спілкуваннѐ. 

Отже, саме під час колективної роботи і суб’юкт-суб’юктної взаюмодії 
можна прослідкувати виникненнѐ й функціонуваннѐ рефлексивних 
процесів. Здатність учнѐ переосмислявати свої дії зумовляютьсѐ 
пізнавальними, моральними і поведінковими ситуаціѐми навчаннѐ, а це, у 
своя чергу, передбачаю сформоване вміннѐ молодшого школѐра 
скоординовувати власні дії з діѐми інших учасників навчально-виховного 
процесу. Саме в умовах групової взаюмодії учень маю можливість 
розмірковувати і діѐти в рефлексивній атмосфері, тому що він одночасно 
виступаю в ролі лядини, ѐка не тільки повинна щось донести іншим (роль 
комунікатора), а й зрозуміти та усвідомити почуте (роль розуміячого). 

Не менш важливим фактором рефлексивних умінь ю самодисципліна. 
У ширшому життювому контексті самодисципліна передбачаю знаннѐ себе 
та своїх дій, необхідних длѐ особистісного росту й розвитку. 
Самодисципліна потребую недирективного навчального середовища, що 
забезпечую можливість вчитисѐ на особистісному досвіді і на власних 
помилках, рефлексувати цей досвід. До самодисципліни можна віднести 
організація свого часу, постановку цілей, визначеннѐ пріоритетів, а також 
підтриманнѐ відчуттѐ порѐдку *10, 297+. 

У традиційній системі навчаннѐ, де основноя метоя ю транслѐціѐ 
культурного досвіду поколінь, найбільш доречноя ю тріада навчального 
діалогу, ѐка складаютьсѐ з: 

- ініціації – майже завжди у формі запитаннѐ вчителѐ; 
- відповіді учнѐ на запитаннѐ вчителѐ; 
- підсумку – у формі оцінки вчителѐ [13, 104]. 

Зважаячи на оновленнѐ змісту освіти, коли пріоритетними стаять 
розвивальні цілі навчаннѐ, діѐльність учителѐ маю бути спрѐмована не на 
збільшеннѐ, а на підвищеннѐ ѐкості пропонованих учнѐм знань, на 
розвиток потенційних можливостей кожної дитѐчої особистості.  

ак стверджую К. Роджерс: «Весь континуум шкільного навчаннѐ 
полѐгаю між двома крайніми точками, полясами. Один поляс – 
традиційне, директивне навчаннѐ, а інший – «лядиноцентроване», 
гуманістичне або вільне навчаннѐ…» *10, 77+. Другий поляс передбачаю 
формуваннѐ рефлексивних навичок в умовах недирективного навчаннѐ 
або педагогічної фасилітації. 
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Фасилітатор (від англ. facilitate – допомагати, полегшувати) стимуляю 
і спрѐмовую процес пошуку інформації, що зумовляю зростаннѐ 
самостійності молодших школѐрів. У дослідженнѐх М. Ліпмана – критичне 
(рефлексивне) мисленнѐ «thinking for themselves» це і ю самостійне 
мисленнѐ *14, 682 +. Основна задача вчителѐ – фасилітатора – спонукати 
осмислене навчаннѐ учнів. 

Отже, можна зробити висновок, що саме в умовах розвивальної 
демократичної системи навчаннѐ рефлексіѐ найкраще вдосконаляютьсѐ й 
функціоную. У процесі застосуваннѐ інтерактивних форм і методів 
навчаннѐ, інноваційних підходів до оціняваннѐ, рефлексивні вміннѐ – 
необхідна складова сучасного навчального процесу. 

При переході шкіл від традиційних форм навчаннѐ до широкого 
використаннѐ інтерактивних форм і методів у навчальному процесі, 
особливо в контексті компетентнісного підходу, зміняютьсѐ завданнѐ 
оцінявальної діѐльності вчителѐ. 

Структура оцінявальної діѐльності педагога містить такі етапи: 
1. Вибір терміну оціняваннѐ відповідно до навчальної програми: ѐк 

правильно вибрати такий проміжок часу, за ѐкий учні можуть чогось 
навчитись і набути певних знань. 

2. Визначеннѐ очікуваних результатів: що необхідно, щоб знали і 
вміли учні. 

3. Визначеннѐ критеріїв і стандартів: ѐк можна дізнатисѐ, що учні 
справді досѐгли передбачуваних навчальних результатів, що ю критеріюм, 
зразком добре виконаної учнівської діѐльності. 

4. Вибір прийомів перевірки (контроля) знань і вмінь: ѐкі прийоми 
обрати, щоб переконатись у досѐгненні запланованих результатів уроку чи 
засвоюннѐ теми *6, 55+. 

Визначившись із структурними компонентами оцінявальної 
діѐльності вчителѐ, нижче розглѐнемо їх відносно традиційної моделі 
навчаннѐ й моделі, що ґрунтуютьсѐ на застосуванні інтерактивних 
технологій (табл. 1). 

Таблицѐ 1 
Оцінювальна діяльність вчителя в різних моделях навчання 

Ознака Традиційне навчаннѐ 
Навчаннѐ, що ґрунтуютьсѐ на застосуванні 
інтерактивних технологій 

Мета 
(завданнѐ) 
оціняваннѐ 

- визначити найкращих 
за досѐгненнѐми учнів; 
- показати учнѐм, 
ступінь засвоюннѐ 
матеріалу; 
- стимулявати 
мотивація учнів до 
навчаннѐ й отриманнѐ 
знань; 

- перейти від перевірки знань і 
невеликої кількості пізнавальних умінь до 
оцінки широкого спектра вмінь, зокрема 
соціальних, комунікативних тощо; 
- спонукати ѐк вчителѐ, так і учнів до 
роздумів над ѐкістя навчаннѐ й 
можливостѐми його підвищеннѐ; 
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- визначити рівень 
здібностей учнів; 
- з’ѐсувати, чи ю 
необхідність у 
додатковому навчанні 
або «перенавчанні» 
 

- дати можливість демонструвати своя 
здатність обдумувати та розв’ѐзувати 
дискусійні питаннѐ тощо; 
- оцінявати виконаннѐ учнѐми складних 
колективних завдань; 
- оцінявати старанність, ѐку учні 
вкладаять у співпраця, їхню прагненнѐ 
допомагати один одному; 
- повністя оцінити всі навчальні 
досѐгненнѐ учнів, ѐкі ю результатом їх 
інтерактивної взаюмодії 

Термін 
оціняваннѐ 

Віддаютьсѐ перевага 
тематичному оцінявання 
порѐд із семестровим і 
річним 

Більше уваги приділѐютьсѐ поточному 
оцінявання роботи учнів під час уроку. 
Оцінка виконую допоміжну, а не окрему 
пріоритетну і найважливішу функція 
вчителѐ, так зване «м’ѐке оціняваннѐ» 

Засвоюннѐ 
змісту 
освіти 

Повідомленнѐ теми, 
завдань і мети уроку 

Формуляваннѐ очікуваних результатів і 
мети учнівської діѐльності на початковому 
етапі уроку 

Показники 
(критерії) 
оцінки 

Учитель оціняю результат 
учнѐ з точки зору 
встановленої норми, 
юдиного стандарту; 
порівняю дії і навчальний 
результат одного учнѐ з 
аналогічним результатом 
іншого або всіх учнів 
класу 

- результати навчальної діѐльності 
розглѐдаятьсѐ ѐк особисті досѐгненнѐ 
учнів;  
- важливим стаю здатність застосовувати 
компетентності в навчанні і звичайному 
житті;  
- результат, отриманий учнем сьогодні, 
порівняютьсѐ з його минулими 
результатами;  визначаютьсѐ динаміка; 
- акцент робитьсѐ на процес і результат 
навчальної діѐльності, а не на оцінку 
особистості учнѐ; 
- створяятьсѐ умови длѐ розвитку 
особистості учнѐ, що відповідаю 
особистісно-оріюнтованому навчання; 
- паралельно з оціняваннѐм, у межах 
шкали оцінок-балів, забезпечуютьсѐ 
описове (словесне) оціняваннѐ 

Прийоми 
перевірки 
(контроля) 
знань і 
вмінь 

-  контрольні запитаннѐ;  
- висновки вчителѐ 

 

Самооціняваннѐ завжди передую 
оцінявання вчителем: 
- учитель характеризую діѐльність учнѐ, 
оціняячи й обґрунтовуячи її; 
- учень формуляю висновки щодо 
продуктивності своюї роботи 

 
Нижче визначимо роль учнѐ в системі оціняваннѐ за двома 

моделѐми навчаннѐ (рис. 1). 
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Рис 1. Роль молодшого школѐра в системі оціняваннѐ 

 

Такий підхід в оціняванні даю можливість отриманнѐ інформації про 
те, ѐк вона впливаю на самих школѐрів. Фіксаціѐ учнем того, що 
відбуваютьсѐ під час уроку, виступаю джерелом даних, спираячись на ѐкі 
вчитель може коригувати своя діѐльність. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Інтерактивне навчаннѐ зміняю завданнѐ оцінявальної діѐльності вчителѐ, 
розширяю можливості самооцінки молодших школѐрів. ак наслідок, 
відбуваютьсѐ не тільки просуваннѐ учнів у знаннювому просторі, а й 
розвиток їх умінь, навичок, емоційно-ціннісних оріюнтацій. Важливо 
пам’ѐтати, що, незалежно від того, ѐкого способу оціняваннѐ буде 
дотримуватисѐ вчитель, його основним завданнѐм ю створеннѐ умов, за 
ѐких позиції зацікавленості, відкритості і відповідальності учнів у навчанні, 
їх особистісні риси зможуть розвиватисѐ й усвідомляватисѐ. 
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і коригує свою пізнавальну 

діяльність, бере участь в 

оцінюванні    
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РЕЗЮМЕ 
Парфилова Светлана, Думенко Инна. Интерактивные технологии в контрольно-

оценочной деѐтельности учителѐ начальных классов. 
Статьѐ посвѐщена анализу педагогического оцениваниѐ и контролѐ учащихсѐ 

начальной школы. Проведен сравнительный анализ традиционной системы обучениѐ 
и системы обучениѐ с использованием интерактивных технологий в контексте 
контрольно-оценочной деѐтельности. В исследовании применены методы 
теоретического анализа, сравнениѐ и обобщениѐ источников. Проведеннаѐ 
исследовательскаѐ работа показала, что интерактивное обучение менѐет задачи 
оценочной деѐтельности учителѐ, расширѐет возможности самооценки младших 
школьников и, как следствие, происходит их продвижение в образовательном 
пространств и развитие эмоционально-ценностных ориентаций. 

Ключевые слова: младшие школьники, контрольно-оценочнаѐ деѐтельность, 
самооценка, рефлексиѐ, учебные достижениѐ, качество знаний, учебнаѐ мотивациѐ, 
традиционнаѐ система обучениѐ, интерактивные технологии. 

SUMMARY 
Parfilova Svitlana, Dumenko Inna. The interactive technologies in сontrolling and 

evaluation activities of primary school teacher. 
The article is devoted to the analysis of pedagogical evaluation and controlling of 

primary school pupils. There was conducted a comparative analysis of the traditional system 
of education and educational system using interactive technologies in the context of control 
and assessment activity. The research used methods of theoretical analysis, comparison and 
synthesis of sources. 

The term “control” means the identification, measurement and assessment of results of 
educational cognitive activity of pupils. Verification is the procedure of the identification and 
measurement. In turn, verification is a complex component of control. The control provides 
feedback between the teacher and the pupil, as well as getting by the teacher objective 
information about the degree of assimilation of educational material, well-timed identification of 
shortcomings and gaps in knowledge of children. The purpose of verification of knowledge in the 
modern school is the definition of the quality level of educational achievements of pupils. 
Evaluation of educational achievements of the primary school pupils is an integral structural 
component of the teaching and educational process, which involves consideration of such 
indicators: the volume and quality of acquired knowledge; the ability to apply this knowledge in 
practice; the activity of the pupil in gaining knowledge; educational motivation. 

Unlike traditional system, the use of interactive technologies in training assumes 
control not so much of the degree of assimilation of ready knowledge, as of creative 
deviation from them. The main evaluation criterion is the pupil’s personal growth. Reasoned 
evaluation by the teacher contributes to the most complete disclosure and growth of 
potential and motivational forces of the child. As a consequence, happens not only the 
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promotion of pupils in the space of knowledge, but also the development of their abilities, 
skills, emotional and value orientations.  

Summarizing the theoretical, pedagogical and practical approaches to the system of 
estimation, it can be concluded that it should give the possibility to objectively evaluate the 
academic achievement of each student and to create an additional mechanism for activation 
of the potential in all types of educational-cognitive activity. 

Key words: primary school pupils, control and assessment activity, self-appraisal, 
educational achievements, quality of knowledge, formation of skills and habits, educational 
motivation, traditional education system, interactive technologies. 
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СПОРТ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ: ВІД УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНІВ ДО ПОТРЕБИ ФОРМУВАННЯ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Здійснено аналіз розуміннѐ провідних учених про систему підготовки 

спортсменів, показано неповноту цього розуміннѐ, що не дозволѐю 
отримати ѐсність у питанні про те, що ю основним результатом 
функціонуваннѐ ціюї системи. Встановлено, що головним результатом 
діѐльності вдосконаленої системи спортивної підготовки повинно стати 
становленнѐ суб’юкта спортивної діѐльності, ѐкий здатний брати на себе 
відповідальність та забезпечувати ѐкість змагального результату.   

Ключові слова: спорт вищих досѐгнень, спортсмен, система 
спортивної підготовки, суб’юкт, спортивна діѐльність. 

 

Постановка проблеми. Теоріѐ і практика спорту вищих досѐгнень 
(далі, спорту) ѐвлѐять собоя ѐскравий приклад взаюмного зв’ѐзку і 
впливу, причому такого, ѐкий відбуваютьсѐ в обидві сторони: від теорії до 
практики і навпаки. Практика ж даю нам достатньо прикладів того, що по 
мірі дорослішаннѐ спортсмена, а цей процес можна ототожнявати з рухом 
від етапу початкової підготовки до етапу максимальної реалізації 
індивідуальних можливостей і далі до етапу збереженнѐ вищої спортивної 
майстерності, він маю набувати все більше рис, притаманних не об’юкту 
впливу (з боку тренера), а суб’юкту. Цей феномен у теорії спорту ще не 
дістав достатнього обґрунтуваннѐ, а отже відсутність відповідних знань 
об’юктивно стримую процес розкриттѐ фахівцѐми спорту потенціалу 
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конкретної особистості - суб’юкта спортивної діѐльності, досѐгненнѐ нея 
максимально-можливого змагального результату. 

Таким чином, чи не найбільш суттювоя генеральноя тенденціюя того 
тривалого часу, коли лядина починаю занѐттѐ спортом (зазвичай, з 
молодшого шкільного віку) і до досѐгненнѐ максимально-можливих 
спортивних результатів маю відбуватись процес все більшого набуттѐ нея 
рис суб’юкта. Зауважимо, маю відбуватись, саме тому, що з тіюї ж практики 
спорту відомі численні випадки, коли післѐ завершеннѐ активних занѐть 
частина добре відомих спортсменів так і не можуть «знайти себе», не 
досѐгаять успіхів у професійній діѐльності та в устрої власного життѐ. 
Натомість, відомі й інші приклади, приміром, В. П. Борзов і С. Н. Бубка, усім 
відомі легендарні українські спортсмени, ѐкі ю успішними лядьми поза 
спортом, зробили блискучу професійну кар’юру. Тож проблема набуттѐ 
діячими спортсменами ѐкостей суб’юкта маю не лише утилітарне значеннѐ 
(відповідно до участі суб’юкта у досѐгненні ним максимально можливих 
спортивних результатів), але й до вихованнѐ особистості, ѐка, полишивши 
спорт, маю стати відповідальноя частиноя суспільства. 

Аналіз актуальних досліджень. Відповідно до сутності виѐвленої 
наукової проблеми, а саме уточненнѐ змісту системи підготовки спортсменів і 
обґрунтуваннѐ ролі спортивної діѐльності, ми звернулись передусім до вив-
ченнѐ праць найбільш відомих та поважних вітчизнѐних і зарубіжних авторів. 

Понѐттѐ «спортивна підготовка» Л. П. Матвююв поширяю на процес 
направленого використаннѐ усіюї сукупності факторів, що забезпечуять більш 
менш вибірковий вплив на спортивні можливості спортсмена і обумовляять 
їх зростаннѐ, збереженнѐ і реалізація безпосередньо через спортивні 
результати. На його думку, ѐк основні складові спортивна підготовка вклячаю 
спортивне тренуваннѐ, підготовчо-змагальну практику, а також 
позатренувальні і позазмагальні фактори підготовки. Без цього побудова 
сучасної системи ефективної підготовки спортсмена ю немислимоя *2, 27]. 
У розглѐнутих нами працѐх *1; 3, 4, 5; 7+ докладно описані особливості 
побудови різних існуячих систем підготовки спортсменів та їх складові.  

В. М. Платонов слушно зауважую: «…загальна теоріѐ підготовки 
спортсменів ю прикладом сучасних інтегративних наук, в основі ѐких 
знаходитьсѐ подібність структури внутрішнього функціонуваннѐ об’юктів, а 
не їхнѐ приналежність до традиційної дисципліни. Міждисциплінарний 
підхід дозволѐю, по-перше, охопити уся сукупність об’юктів (що відносѐтьсѐ 
до загальної теорії підготовки спортсменів – авт.)», а по-друге, 
представити обсѐг знань, накопичених у межах традиційних дисциплін 
(теорії і методики спортивного тренуваннѐ, фізіології, біохімії, морфології, 
психології та ін.) з позицій можливості їх практичної реалізації при 
підготовці спортсменів вищої кваліфікації. Доцільність вкляченнѐ у 
загальну теорія підготовки спортсменів знань з рѐду суміжних дисциплін у 
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ѐкості допоміжних розділів пов’ѐзана з потребоя подоланнѐ методології 
механіцизму й вузької спеціалізації у різних науках» *5, 25].  

Подані зауваженнѐ й методологічні положеннѐ, що були 
сформульовані провідними фахівцѐми, використані ѐк оріюнтир длѐ наших 
досліджень. 

Зазначимо, що у вказаних роботах відсутні відповіді на питаннѐ про 
те, що маю ѐвлѐтись кінцевим результатом «системи спортивної 
підготовки»? Адже саме очікуваний результат визначаю зміст елементів 
системи: без цього до числа елементів системи можна додавати безліч 
другорѐдних, а не ті, що в кінцевому рахунку будуть вирішувати 
змагальний результат. Крім того, не розглѐнуте питаннѐ суб’юкта, немаю 
повного розкриттѐ значеннѐ спортивної діѐльності длѐ досѐгненнѐ 
максимального змагального результату, що й обумовило об’юктивну 
потребу нашого теоретичного дослідженнѐ.  

Ціль статті - довести об’юктивну тенденція розвитку спорту вищих 
досѐгнень, ѐка полѐгаю в потребі конвертації вдосконаленої практики 
спортивної підготовки у формуваннѐ спортивної діѐльності особи. 

Методи дослідження: аналіз та узагальненнѐ науково-методичної 
літератури, систематизаціѐ, логічне конструяваннѐ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Звернемось передусім 
до сутності ѐвища системи підготовки спортсмена. У найбільш загальному 
сенсі під системоя маять на увазі сукупність тих елементів, взаюмодіѐ 
ѐких породжую інтегративні ѐкості, не присутні кожному з цих окремих 
елементів. Відтак, система підготовки спортсмена – це сукупність 
педагогічних впливів у ході цілеспрѐмованого багаторічного навчально-
тренувального процесу, що сприѐять розвитку ѐк загальнолядських і 
моральних ѐкостей особистості, так і формування специфічних кондицій 
молодої лядини (спортсмена), потрібних длѐ досѐгненнѐ високого 
змагального результату у відповідному виді спорту. 

В. М. Платонов зі співавт. (2012) зазначаять, що місце тіюї чи іншої 
країни у підсумковій таблиці Ігор Олімпіади визначаю безліч факторів 
внутрішнього життѐ кожної країни (економічні можливості, стабільність у 
суспільстві, рівень розвитку науки та освіти, відношеннѐ до фізичного 
вихованнѐ і спорту вищих досѐгнень). Однак за рівних (і схожих – авт.) умов 
ефективність виступів у значній мірі обумовляютьсѐ здатністя фахівців в 
області спорту сформувати і реалізувати ефективну систему олімпійської 
підготовки. «Не меншу роль відіграю і здатність відповідних державних 
органів вірно визначити пріоритети, забезпечити відповідну матеріально-
технічну і фінансову підтримку, а також ефективний контроль» *4, 28]. 

Дані автори також зазначаять, що характеризуячи сучасні ефективні 
системи олімпійської підготовки, варто перед за все відмітити їхня 
комплексність і у рівній мірі значущу роль різних складових у забезпеченні 
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кінцевого результату, а без використаннѐ на сучасному рівні можливостей 
всіх наведених (вище) складових не можна розраховувати на успіх *4, 29]. 

Серед фізіологічних засобів, що використовуятьсѐ, О.Ц. Демінський *1+ 
називаю психофізіологічні засоби (акупунктура, масаж і розминка); 
психофармакологічні (транквілізатори, антидепресанти, психостимулѐтори, 
адаптогени); гігіюнічні (гідропроцедури, сауна, ультрафіолетове 
випроміненнѐ, спеціальне харчуваннѐ, вітамінізація); правильну організація 
харчуваннѐ; фізіотерапія. Чинники психологічної підготовки цей автор 
поділѐю на мобілізуячі, коригуячі та релаксуячі. Мобілізуячі засоби та 
методи спрѐмовані на формуваннѐ настанови на активну інтелектуальну і 
моторну діѐльність спортсмена. Це вербальні засоби (самонакази, 
переконаннѐ), психорегуляячі вправи, фізіологічні вправи (збудливий 
варіант акупунктури, масаж). 

Релаксуячі засоби та методи (психорегуляяче тренуваннѐ (варіант 
«заспокоюннѐ»), «прогресуяча релаксаціѐ», «паузи психорегулѐції», 
заспокійливий масаж). За змістом психологічні чинники поділѐятьсѐ на 
сугестивні, ментальні та інші (вербальні, образні та вербально-образні), а 
також соціально-ігрові. Тут О. Ц. Демінський акцентую, одним із основних 
завдань психолога, ѐк важливої постаті у системі спортивної підготовки ю 
навчаннѐ спортсменів прийомам саморегулѐції длѐ їх самостійного і 
свідомого застосуваннѐ. Класичні приклади прийомів – психорегуляяче і 
психом’ѐзове тренуваннѐ. Уѐвне тренуваннѐ сприѐю формування у 
спортсмена вміннѐ швидко відбирати з усього потоку інформації, що до 
нього надходить, найбільш значущі, а також правильні ознаки 
раціональних рухових дій *1, 25-40]. 

Доведено, що найбільш ефективним у тренуванні спортсменів 
високої кваліфікації у частині видів спорту ю застосуваннѐ спеціально-
підготовчих засобів, систематизованих на основі техніко-тактичних дій і 
комбінацій, ѐкі найчастіше траплѐятьсѐ у змагальній діѐльності *1, 41-42]. 

Однак зауважимо, що слабко розкритоя ю роль дидактичних чинників 
у системі спортивної підготовки, ѐкі окрім завдань навчаннѐ руховим діѐм, 
даять змогу сприѐти «організації спортивної діѐльності» *1, 41].  

Щодо поданого, звернемо увагу на глибоку тезу Л. П. Матвююва, ѐкий 
підкреслявав, що ведучи мову про розвиток індивіда у спорті, потрібно 
мати на увазі закономірний процес кількісних і ѐкісних ѐкостей особистості, 
що відбуваятьсѐ тривалий час і ю незворотними за своїми генеральними 
тенденціѐми, котрі проѐвлѐятьсѐ в різних життювих стадіѐх. Осмисляячи, 
відповідно до тих самих норм, роль вихованнѐ в індивідуальному 
розвитку, потрібно бачити глибоку спорідненість і разом з тим суттюві 
відмінності цих процесів, що не дозволѐять їх змішувати. Вихованнѐ ѐк 
соціально-детермінований процес направленого впливу на розвиток 
індивіда за певних умов здатне оптимізувати тенденції розвитку 
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особистості в тій мірі, в ѐкій вона залежить не лише від вихованнѐ, але 
також від генетичних та інших факторів *2, 16]. 

Між тим, лише загальним пунктиром, лише у першому наближенні 
намічене автором понѐттѐ «спортивна діѐльність», що ю вкрай важливим длѐ 
сучасного спорту. Л.П. Матвююв дослівно пише щодо цього наступне: 
«…понѐттѐ спортивна діѐльність можна на достатніх підставах тлумачити ѐк 
частковий синонім понѐттѐ спорту. Суворо кажучи, під спортивноя діѐльністя 
потрібно мати на увазі саме те у спорті, що втілене у поведінку спортсмена у 
процесі його підготовки до спортивного змаганнѐ і у ході самого змаганнѐ. 
При такій трактовці спортивної діѐльності логічно розрізнѐти два її підтипи: 
спортивно-підготовчу і власне змагальну діѐльність» *2, 27]. 

Очевидно, що длѐ визначеннѐ понѐттѐ спортивна діѐльність потрібно 
звернутись, передусім, до понѐттѐ суб’юкта (його формуваннѐ, сутності ѐвища 
суб’юктності, відповідальності суб’юкта за власну життюдіѐльність і т.д.). ак 
загальну тенденція, з вітчизнѐної практики спорту вищих досѐгнень, можна 
виділити те, що спортсмени, у ѐких склалась у свідомості дійсність зі своюї 
спортивної дисципліни, і ѐкі знаходѐтьсѐ на етапах максимальної реалізації 
індивідуальних можливостей і збереженнѐ вищої спортивної майстерності, 
суттюво більш самостійні у своїх діѐх і у прийнѐтті рішень.  

Так, у нашій бесіді В. В. Петровський (тренер олімпійського чемпіона 
зі спринту В. Борзова) наголошував, що вже тоді, у першій половині 1970-х 
років він дослухавсѐ до думок свого вихованцѐ і наводив такий приклад. 
Хоча ѐк перший номер збірної СРСР з легкої атлетики В.Борзов мав 
наперед складені, перевірені і затверджені плани тренувань, Валерій не 
прагнув їх формально виконувати. Траплѐлось, зробивши усього лише 
легку пробіжку на початку тренуваннѐ, він підходив до тренера і казав 
йому, що буде краще, ѐкщо цим його тренуваннѐ і обмежитьсѐ, і тренер 
погоджувавсѐ. Адже В. В. Петровський розумів, що відповідальний і 
суворий до себе спортсмен «просто так» не відмовитьсѐ від 
запланованого. Очевидно, розумів тренер, його підопічний щось відчуваю, 
чогось сьогодні страхаютьсѐ (можливо небажаної травми). 

Відомо, також, що багаторазовий рекордсмен світу зі стрибків з 
жердиноя С. Бубка в останні роки спортивної кар’юри не часто дослухавсѐ до 
порад свого тренера. По-перше, йому вже самому було зрозуміло що і ѐк 
потрібно робити у тих або інших обставинах змагань. По-друге, втомлявала 
потреба вишукувати слова і переконувати тренера раз по раз у своїй правоті. 

ак видно з поданого, мова йде про проѐви саме спортивної діѐльності, 
коли спортсмен у повній мірі відбувсѐ ѐк її суб’юкт, ѐкий аналізую ситуація і 
приймаю самостійні рішеннѐ. Відтак, у навчально-тренувальному процесі на 
ѐкомусь етапі з’ѐвлѐятьсѐ два (рівноправні) суб’юкти: тренер і спортсмен. 

Ми не володіюмо одкровеннѐми представників ігрових видів спорту, 
але зрозуміло, що кожен з них у повсѐкденному житті, на футбольному полі 
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чи тенісному корті не лише прагне виконати настанову тренера, але й у 
значній мірі, аналізуячи ситуація що склалась, безперервно сам приймаю 
рішеннѐ. Отже, наприклад, вже при комплектуванні команди виконавцѐми 
різних ігрових амплуа, тренеру треба точно знати і брати до уваги «спортивну 
історія» кожного претендента на місце на футбольному полі, адже зазвичай 
дорослі спортсмени вже сформували свій стиль поведінки, ѐкий важко 
зміняять. Тому, і селекціонерам клубу, і головному тренеру, приймаячи 
рішеннѐ, вкрай важливо отримати об'юктивні відомості про спортсмена: 
наскільки гравець ю дисциплінованим на полі (чи часто зароблѐю непотрібні і 
небезпечні длѐ своюї команди штрафні і пенальті, отримую без ігрової 
необхідності жовті картки і видаленнѐ); наскільки гравець дисциплінований 
за межами футбольного полѐ (коло спілкуваннѐ, вже набуті «слабкості», 
можливі порушеннѐ спортивного режиму), що буде заважати йому 
підтримувати спортивну форму в період відпустки і перебуваннѐ за межами 
спортивної бази команди;  наскільки він чесний, щоб «не за страх, а за 
совість» відпрацьовувати свій контракт, а не шукати штучні причини длѐ 
лікуваннѐ і відновленнѐ; наскільки він навчаю мий, щоб у процесі входженнѐ 
в команду, постійно коригувати дії на футбольному полі, приводѐчи їх у 
відповідність з установкоя тренера, а значить, стаячи, все більш корисним 
колективу; наскільки він травматичний, чи здатний без пошкоджень 
виходити з частих юдиноборств і швидко відновляватисѐ післѐ міні травм;  
наскільки швидко він оціняю ситуація, приймаю рішеннѐ, оперативне і ѐкісно 
виконую необхідні команді саме в даний момент техніко-тактичні дії *6+. 

Зрозуміло, що спортивна діѐльність формуютьсѐ по мірі становленнѐ 
спортсмена відповідно до закономірностей переходу кількісних змін у 
нову ѐкість. Щоб управлѐти цим переходом, треба розуміти: він чимось 
схожий на зусиллѐ думаячих батьків «поставити на ноги» своїх дітей, хоча 
тим самим вони їх втрачаять, бо образно кажучи, стаять непотрібні 
молодій порослі. 

Думаячий тренер теж маю розуміти, ѐкщо він утворяю зі своїм 
спортсменом таку собі систему, його вихованець, ѐк об’юкт впливу усіюї 
системи спортивної підготовки, усього лише виконавець «закладеної 
програми». Очевидно, що у більшості видів спорту, вклячаячи олімпійські 
дисципліни, цього сьогодні недостатньо, «одна голова добре, а дві краще». 

Насправді процес освіти особистості, про ѐкий тут йде мова, 
розпочинаютьсѐ з формуваннѐ спортсменом, ѐкий вже розумію власну 
відповідальність за кінцевий результат, образу «себе у бажаному 
майбутньому». Потрібно уѐвити, ѐкоя лядиноя, ѐким спортсменом ѐ 
бажая себе бачити. акщо такий образ, за допомоги тренера та інших 
близьких дорослих створений, він ю надійним дороговказом не лише у 
спортивній діѐльності, але й життюдіѐльності особистості. 
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Але щоб таке було можливим у ході формуваннѐ і реалізації системи 
спортивної підготовки, серед необхідного іншого, маю бути забезпечене 
таке. Пріоритет маю отримати не тільки вдосконаленнѐ навчально-
тренувального процесу, він залишаютьсѐ ніби всередині, представлѐячи 
собоя ѐдро, сутність обговоряваного ѐвища, але більш широкоя рамкоя 
об'юктивно виступаю багатогранний процес підготовки спортсменів і 
команд. Це означаю, що ѐкщо ми будемо ѐк і раніше розглѐдати тренера, 
всього лише ѐк фахівцѐ, що забезпечую високу ѐкість навчально-
тренувального процесу, ми не перейдемо до більш високого рівнѐ 
організації та управліннѐ у спортивній підготовці, а саме до забезпеченнѐ 
оптимальної організації всього багатогранного змісту підготовки 
спортсменів і команд з ігрових видів спорту. 

В. Шамардін обґрунтовую: «Сьогодні футбол розвиваютьсѐ у напрѐмку 
високої рухливості гравців, швидкісної техніки, інтуїтивно-творчих дій, 
покладених у основу імпровізації, подальшої інтенсифікації, що 
проѐвлѐютьсѐ у збільшенні швидкості гри, що забезпечую необхідний 
результат» *8, 133]. 

Об'юктивно важливо, при такій постановці питаннѐ, бачити в 
сучасному тренері зі спорту професіонала, ѐкого вже давно в рѐді 
зарубіжних країн називаять менеджером. Того наставника, ѐкий успішно 
поюдную здатність до плануваннѐ навчально-тренувального процесу з 
уміннѐм укомплектувати склад саме тими гравцѐми, ѐкі потрібні длѐ 
реалізації створеної ним концепції гри, здатний підпорѐдкувати своїй волі 
наѐвних виконавців, зорганізувати в злагоджено-діячий механізм всіх 
фахівців, що відповідаять за інформаційне, матеріально технічне, 
медичне, психологічне та інше забезпеченнѐ команди. 

Серед тих сторін навчально-тренувального процесу, ѐкі все ще не 
отримуять в практиці підготовки яних спортсменів в Україні достатньої 
уваги, знаходитьсѐ поки що умовно названа нами, «ментальна підготовка» 
спортсменів. Йдетьсѐ про все більш очевидну тенденція, коли без 
відповідного стану інтелекту не можуть бути використані у повній мірі 
накопичені можливості загальної та спеціальної фізичної, техніко-тактичної 
та інших видів підготовки. «Ментальна підготовка» розгортаютьсѐ на 
схемах гри, точніше, на розумінні техніко-тактичних дій, використовуваних 
при організації гри в атаці і обороні. Тут мисленнѐ провідних гравців 
будуютьсѐ не на вербальній комунікації, але за юдиними, хоча й 
багатоваріантними схемами гри (згадаймо, тренерів в хокеї, баскетболі та 
інших видах з блокнотом і фломастером в руках). Крім того, і це важливо, 
мисленнѐ на основі схем гри дозволѐю легіонерам, ѐкі у повній мірі не 
освоїли мову нової длѐ них країни, швидко вливатисѐ в нові ігрові 
колективи і, навіть, ставати їхніми лідерами. 
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Одніюя з найбільш важливих тенденцій, що стосуятьсѐ 
вдосконаленнѐ «ментальної підготовки», длѐ забезпеченнѐ ѐкої потрібно 
ѐк акцентоване використаннѐ широко відомих прийомів, так і створеннѐ 
принципово нових педагогічних практик діѐльності спортивних 
наставників, ю першочергова увага в ігрових видах спорту і юдиноборствах 
до такої ѐкості ѐк швидкість. Йдетьсѐ про проѐв ціюї ѐкості не тільки в сенсі 
швидкості переміщеннѐ по поля (майданчику) або швидкості ѐкісного 
виконаннѐ потрібного на даний момент технічного прийому, що 
забезпечую успіх. Звертаюмо увагу на потребу швидкої оцінки мінливої 
ігрової ситуації і прийнѐттѐ рішеннѐ про термінове виконаннѐ саме цього 
техніко-тактичного прийому (ѐкщо такої оцінки і дій немаю, 
телекоментатори, приміром, кажуть що гравець «дивитьсѐ футбол»). 

Аналізуячи зміст вітчизнѐної теорії спортивного тренуваннѐ, 
приймаячи участь у захисті дисертацій за спеціальністя 24.00.01 
«Олімпійський і професійний спорт», ловиш себе на думці, що пріоритет 
відданий таким аспектам і виділення предмету дослідженнѐ, що радше 
притаманні роботам на здобуттѐ наукового ступенѐ з біології, адже 
акценти тут роблѐтьсѐ на проблемах забезпеченнѐ максимального, по мірі 
дорослішаннѐ, розкриттѐ потенціалу тілесності, на підвищенні резервних 
можливостей організму, на підведенні спортсменів до основних стартів на 
піку функціонального стану, у той час ѐк становленнѐ суб’юкта і становленнѐ 
спортивної діѐльності оминаютьсѐ.  

Отже, ѐк узагальненнѐ усього поданого, визначимо що спортивна 
діѐльність примітна таким станом мисленнѐ і контрольованої особистістя 
власної активності, коли кваліфікований спортсмен не лише здатний брати 
на себе відповідальність за власну поведінку, з оглѐду на наступні 
тренуваннѐ і змаганнѐ, але й проѐвлѐти потрібну тут і зараз ініціативу і 
винахідливість длѐ забезпеченнѐ досѐгненнѐ (і повтореннѐ) потрібного 
змагального результату. 

Висновки 
1. На даний час усе ще доволі розмитими залишаятьсѐ уѐвленнѐ про 

зміст системи підготовки спортсменів. О. Ц. Демінський намагавсѐ 
ретельно окреслити зміст елементів такої системи, але це завданнѐ так і не 
розв’ѐзане саме тому, що не було визначено ѐкі саме результати маю вона 
забезпечувати. ак ми довели, головним підсумком впливу ціюї системи на 
особистість маю бути поступове становленнѐ суб’юкта спортивної 
діѐльності, що розв’ѐзую проблему відповідальності спортсмена за 
змагальний результат, а також вихованнѐ тіюї особистості, ѐка «знайде 
себе», полишивши активні занѐттѐ спортом. 

2. Визначеннѐ спортивної діѐльності ѐк стану мисленнѐ і 
контрольованої активності, коли діячий спортсмен не лише здатний брати 
відповідальність за власні дії, з оглѐду на наступні тренуваннѐ і змаганнѐ, але 
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й проѐвлѐти потрібну тут і зараз ініціативу і винахідливість з метоя 
досѐгненнѐ (і повтореннѐ) потрібного змагального результату, даю більш чіткі 
оріюнтири длѐ навчально-тренувального процесу і системи підготовки 
спортсменів. 

3. Виведеннѐ на перший план проблеми становленнѐ суб’юкта 
спортивної діѐльності, ѐка повертаю тему олімпійського і професійного 
спорту до полѐ педагогічної науки, так одночасно і привертаю увагу до 
оновленнѐ змісту професійної підготовки і діѐльності сучасних тренерів. 

Перспектива подальших розвідок пов’ѐзана з дослідженнѐм 
специфіки формуваннѐ і сутності спортивної діѐльності у різних видах 
спорту. Адже очевидно, що хід становленнѐ і способи проѐву спортивної 
діѐльності, наприклад, у спортивній гімнастиці, де від спортсмена 
вимагаютьсѐ чітке дотриманнѐ встановлених правилами змагань норм, та у 
футболі, у ѐкому виправданоя ю результативна імпровізаціѐ гравців, будуть 
суттюво відмінні.  
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РЕЗЮМЕ 
Приходько Владимир, Томенко Александр. Спорт высших достижений: от 

усовершенствованиѐ системы спортивной подготовки спортсменов к потребности 
формированиѐ спортивной деѐтельности.  

Осуществлен анализ представлений ведущих ученых о системе подготовки 
спортсменов, показана неполнота этих представлений, что не позволѐет получить 
ѐсность в вопросе о том, что ѐвлѐетсѐ основным результатом функционированиѐ 
этой системы. Установлено, что главным результатом деѐтельности 
усовершенствованной системы спортивной подготовки должно стать 
становление субъекта спортивной деѐтельности, способного брать на себѐ 
ответственность и обеспечивать качество соревновательного результата. 

Ключевые слова: спорт высших достижений, спортсмен, система 
спортивной подготовки, субъект, спортивнаѐ деѐтельность. 
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SUMMARY 
Prukhodko Volodymyr, Tomenko Oleksandr. Sport highest achievements: From 

improving training athletes to the need to establish sports activities. 
The system of athlete - a combination educational influences during a focused multi-

training process, contributing to the development of a general human and moral qualities of 
the person, and the formation of the specific condition of the young man (athlete) required to 
achieve a high competitive performance in the sport. 

However, poorly disclosed the role of teaching factors in sports training system, which 
in addition to learning motor tasks actions enable the organization to promote sports 
activities personality. As a general trend, with domestic practice sports higher achievements, 
you can select that athletes have emerged in the minds of the validity of their sporting 
discipline, and which are at the stages to realize individual potential and preservation of high 
sports significantly more independent in their actions and decision-making. 

Sports activities formed to the extent of becoming an athlete person under the laws of 
transformation of quantitative changes in the new quality. To manage this transition, we must 
understand: it something like the effort of thinking parents «put up» their children, although in 
doing so they lose them, because figuratively speaking, become useless young shoots. 

The process of formation of the person which is in question begins with the formation 
of an athlete who already understand their responsibility for the final result image «itself in 
the desired future». You need to imagine what kind of person to whom an athlete I would see 
myself. If the image with the help of a coach or other adult family created by a reliable guide 
not only for sports activities, but also a person of life. 

Sports activity is remarkable such as thinking and controlled by a person's own 
activity as a skilled athlete is not only able to take responsibility for their own behavior, given 
the following training and competition, but also exercise the right here and now, initiative 
and resourcefulness to ensure the achievement (and repetition) competitive desired result. 

Key words: sport of the highest achievements, sportsman, sports training system, 
subject, sports activity. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В 
УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

На підставі аналізу тенденцій розвитку інформаційного суспільства та сутності 
соціально-педагогічної діѐльності обґрунтовуютьсѐ актуалізаціѐ соціокультурних 
технологій у вирішенні соціальних проблем ѐк України, так і лядства, зокрема 
соціально-педагогічними засобами. Процес соціального розвитку лядині ѐк активного 
соціального суб’юкта не лише певної країни, регіону світу, але й світової спільноти, маю 
докорінно змінитисѐ відповідно до соціокультурних вимог сучасності. У соціально-
педагогічній діѐльності, ще за часів її виникненнѐ в індустріальному суспільстві, активно 
застосовувалисѐ соціокультурні технології задлѐ гармонізації соціального розвитку 
соціального суб’юкта та його соціального середовища. Проте в умовах інформаційного 
суспільства ці технології потребуять оновленнѐ через розширеннѐ меж соціального 
середовища й ускладненнѐ вимог до соціальних суб’юктів. Соціокультурні технології 
соціально-педагогічної діѐльності маять забезпечити набуттѐ лядиноя 
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(різноманітними групами, суспільством) не лише громадѐнського змісту соціальності 
(найвищого в індустріальному суспільстві), але і регіонального, глобального. 

Ключові слова: соціокультурні технології, соціально-педагогічна діѐльність, 
інформаційне суспільство. 

 

Постановка проблеми. Одніюя з провідних ознак інформаційного 
суспільства ю процес твореннѐ глобальної культури лядства, ѐкий об’юктивно 
актуалізую значеннѐ соціокультурних технологій длѐ соціальних перетворень 
у всіх сферах культури. Це, у своя чергу, потребую змін технологій соціального 
розвитку лядини (інших соціальних суб’юктів), щоб сприѐти формування 
нового (відсутнього у філогенезі) змісту її соціальності – регіонального 
(ювропейського, південноамериканського тощо) та глобального. 
Цілеспрѐмований розвиток соціальності всіх соціальних суб’юктів 
гармонізуютьсѐ сьогодні через соціально-педагогічну діѐльність, ѐка маю теж 
оновляватисѐ, відповідаячи на виклики інформаційної культури. Отже, 
соціально-педагогічна діѐльність маю збагачуватисѐ інноваційними 
соціокультурними технологіѐми, щоб, піднѐвши соціальних суб’юктів на новий 
рівень соціального розвитку, уможливити динаміку соціокультурних 
технологій створеннѐ глобальної культури лядства та забезпечити «тріумф 
особистості» (Д. Несбітт, П. Ебурдін) в неї. 

Аналіз актуальних досліджень. Сутність та розмаїттѐ соціокультурних 
технологій досліджували В. Банерушев, О. Богданов, Л. Дѐченко, В. Кнѐзюв, 
І. Терещенкова, Ю. Холостова та інші; соціально-педагогічну діѐльність та її 
технології –  О. Безпалько, Н. Заверико, І. Звюрюва, А. Капська, С. Харченко та 
інші; інформаційне суспільство – Б. Юрасов, П. Ебурдін, Д. Несбітт, В. Шейко та 
інші; застосуваннѐ соціокультурних технологій в історії соціального вихованнѐ 
на Слобожанщині (ХІХ – поч. ХХ ст.) – В. Маштакова. Педагогічний, зокрема 
соціально-педагогічний аспект ЗМІ відображено в наукових працѐх 
О. Невмержицької – роль розважальних програм центральних каналів 
телебаченнѐ України ѐк чинник морального вихованнѐ підлітків, Я. Казакова 
– педагогічні умови застосуваннѐ медіаосвіти в процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів, І. Курліщук – педагогічні засади соціалізації 
студентської молоді засобами масової комунікації, С. Семчук – особливості 
впливу засобів масової інформації на соціалізація дітей дошкільного віку, 
А. Шведова – соціально-педагогічні аспекти телебаченнѐ та 
тележурналістики. Соціально-педагогічну діѐльність в умовах інформаційного 
суспільства вивчаю Т. Швець. а саме громадѐнську соціалізація 
старшокласників у позакласній діѐльності, зокрема на міжнародному рівні. 
Цілком справедливо автор, разом із розвитком громадѐнськості янаків, 
висуваю питаннѐ сприѐннѐ набуття їх регіональної соціальності – 
ювропейськості – та глобальної через громадѐнське загартуваннѐ учнів 
старших класів у безпосередній співпраці насамперед із однолітками 
ювропейських країн, у набутті практичного досвіду громадѐнської діѐльності 
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на міжнародному рівні (міжнародні конкурси «Розвиток мережі Ювроклубів», 
міжнародна Модель ООН, Молодіжний Ювропейський форум «YES», проект 
«Пізнаюмо Ювропу разом»). Проаналізували вплив культури, зокрема 
мистецтва, на динаміку соціальності лядини в умовах інформаційного 
суспільства О. Хендрик (розвиток соціальності студентів мистецьких 
спеціальностей засобами хореографічного мистецтва) та Я. Лисенко 
(соціально-педагогічні чинники впливу сучасної естрадної музики на 
молодіжну субкультуру). Соціально-педагогічний супровід соціалізації 
молодших школѐрів у сучасному інформаційному просторі дослідила 
А.Тадаюва, доводѐчи необхідність керуваннѐ процесом медіа-, 
кіберсоціалізації початківців. Погоджуюмосѐ з автором щодо доцільності 
обґрунтуваннѐ нового компоненту соціальної компетентності учнів молодших 
класів – інформаційного (порѐд із комунікативним та громадѐнським) у 
глобальній культурі длѐ запобіганнѐ інформаційного рабства лядини. 
Різноманітні соціокультурні технології пропоную застосовувати 
Н. Максимовська у сфері дозвіллѐ студентської молоді длѐ активізації, 
надиханнѐ студентів на суспільні перетвореннѐ та вдосконаленнѐ 
соціокультурних умов існуваннѐ в інформаційному суспільстві через активну 
просоціальну суб’юктну позиція та інтенсивну взаюмодія в позанавчальний 
час ѐк на терені ВНЗ, так і у відкритому дозвіллювому просторі. Дійсно, це 
сприѐтиме соціальному розвиткові шлѐхом реалізації соціальної творчості 
молоді. Погоджуюмосѐ з автором, що саме анімаційна соціально-педагогічна 
діѐльність зі студентами у сфері дозвіллѐ уможливить досѐгненнѐ ними 
найвищого рівнѐ соціальності – соціальної культури, ѐка мотивуватиме 
молодь на соціокультурні перетвореннѐ й не лише дозвіллѐ. Проте 
взаюмозв’ѐзок соціокультурних технологій і соціально-педагогічної діѐльності 
ѐк з історичного поглѐду, так і на сучасному етапі досліджено недостатньо. 

Мета статті –  визначити традиційний взаюмозв’ѐзок соціокультурних 
технологій і соціально-педагогічної діѐльності та виѐвити напрѐми вдоско-
наленнѐ останньої через зазначені технології в інформаційному суспільстві. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційне суспільство, початок 
становленнѐ ѐкого культурологи *1; 4+ відносѐть до середини ХХ століттѐ, 
характеризуютьсѐ, насамперед, домінуваннѐм знаннѐ, інформації, 
інформаційних технологій у розвиткові всіх сфер культури лядства нової 
доби. Отже, соціокультурні технології цього періоду передусім набуваять 
характеру інформаційних. «Щільніші» взаюмини населеннѐ планети, завдѐки 
новим інформаційним технологіѐм (Інтернет, мобільний зв’ѐзок тощо), 
переміщуять «вогнище соціальних конфліктів» з економічної сфери 
(притаманні індустріальному суспільству) до сфери культури *9, 164+, ми б 
навіть підкреслили – до серцевини культури, а саме: у площину цінностей. 
Ціннісні конфлікти характерні длѐ інформаційної культури не лише на 
суспільному рівні (між індивідами та соціальними групами), а й на 
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регіональному (між країнами і групами країн) та глобальному (між регіонами 
світу та групами регіонів). Водночас, розширеннѐ й урізноманітненнѐ 
інформаційних технологій, що охопляять весь світ, провокуять формуваннѐ 
глобальної культури лядства, юдиної длѐ всього населеннѐ планети, ѐке в 
режимі «on-linе» спостерігаю за «всіма» і «кожним» у будь-ѐкому куточку 
Землі. Щоб загостреннѐ ціннісних конфліктів не призвело до суїциду світової 
спільноти, а перетворило специфіку розмаїттѐ етнічних, релігійних, расових 
тощо культур у загальнолядське багатство, необхідні інноваційні (оскільки 
відсутні у філогенезі) соціокультурні технології управліннѐ культурноя 
динамікоя соціумів з метоя їх оптимізації та підвищеннѐ ефективності 
розвитку культури всього лядства. Тобто маюмо вже сьогодні виховувати 
лядей із соціальними ѐкостѐми, ѐкі були би здатні до створеннѐ таких 
технологій. І дійсно, голова «Римського клубу» А. Печчеї, економіст за 
освітоя, довів ще у ХХ столітті, що одніюя з глобальних проблем виживаннѐ 
лядства ю саме лядські ѐкості *6+. А це вже актуалізую значеннѐ соціально-
педагогічної діѐльності в інформаційному суспільстві. 

Соціально-педагогічна діѐльність – ѐк науково обґрунтоване 
культуровідповідне регуляваннѐ соціального вихованнѐ в усіх сферах з 
метоя непримусового набуттѐ та розвитку соціальності суб’юктів соціуму, 
виникла в індустріальному суспільстві, ще у ХІХ столітті; вона стала ознакоя 
демократичних процесів у ньому та сприѐла їх розвиткові *3+. За тих часів 
вона була спрѐмована на досѐгненнѐ громадѐнської соціальності, мала 
соціально-національний характер, обмежуваласѐ територіюя певної громади 
та країни. Проте в основу ціюї діѐльності було закладено застосуваннѐ 
соціокультурних технологій ѐк її провідної специфіки у розвитку соціальності 
лядини, оскільки через спрѐмуваннѐ активності, творчості особистості на 
перетвореннѐ її соціального середовища, підвищеннѐ рівнѐ його культури 
відбуваютьсѐ найефективніше соціальне вдосконаленнѐ всіх соціальних 
суб’юктів. Наприклад, Й. Песталоцці *5+ запропонував соціально-педагогічну 
модель сільського мікросоціуму, щоб через розвиток «лядськості» 
незаможного населеннѐ досѐгти покращеннѐ його соціального стану, що, у 
своя чергу, сприѐтиме соціальній гармонії в суспільстві. Специфікоя ціюї 
моделі була активна участь самої лядини у вдосконаленні соціальних 
обставин свого життѐ. Швейцарський педагог – перший, хто заговорив про 
соціальне вихованнѐ бідноти через участь в удосконаленні соціуму. Більш 
того, активну участь соціального суб’юкта у зміні соціальних обставин свого 
життѐ Й. Песталоцці розглѐдав ѐк можливість мирного, безреволяційного 
здійсненнѐ суспільних перетворень. Складовими елементами соціально-
педагогічної моделі Й. Песталоцці були виховні впливи урѐдового керуваннѐ, 
законодавства і суду, звичаїв та традицій громадської життюдіѐльності, релігії, 
громадської думки, самоврѐдуваннѐ, ефективної господарчо-економічної 
діѐльності населеннѐ, його соціального захисту, а також сімейне вихованнѐ й 
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освіта. Отже, всі складові соціокультурного середовища застосовувалисѐ в 
соціальному вихованні і, водночас, на них спрѐмовуваласѐ соціальна актив-
ність та творчість селѐн. Принципом соціально-педагогічної діѐльності длѐ 
поширеннѐ демократичних соціальних взаюмин ю принцип субсидіарності *7+. 

 Ці технології та принцип соціально-педагогічної діѐльності досі 
залишаятьсѐ актуальними в Україні длѐ розвитку соціальної суб’юктності, 
соціальної активності та відповідальності наших громадѐн, громадѐнської 
ідентифікації населеннѐ, а через це й досѐгненнѐ консолідованості та 
інтеграції країни, що ю передумовоя длѐ вирішеннѐ нея складних завдань 
інформаційної доби. На жаль, поступовий розвиток вітчизнѐної соціально-
педагогічної діѐльності було перервано запровадженнѐм авторитарного 
устроя держави в ХХ ст., а, ѐк відомо, цѐ діѐльність за своюя сутністя 
можлива лише в демократичному суспільстві. Тому відновленнѐ соціальної 
педагогіки відбулосѐ в нашій країні тільки в 90-х роках, з набуттѐм Україноя 
самостійності та незалежності. Таким чином, соціально-педагогічна діѐльність 
виникла ѐк засіб гармонізації взаюморозвитку соціального суб’юкта та його 
соціального середовища на добровільних і взаюмовигідних засадах. 
Педагогічними засобами створяятьсѐ сприѐтливі умови розвитку здатності 
лядини до проектуваннѐ й реалізації соціокультурних перетворень. Проте 
особливої актуальності набуваять і соціокультурні технології, і соціально-
педагогічна діѐльність в «епоху змін». 

Процес соціального розвитку лядині ѐк активного соціального суб’юкта 
не лише певної країни, регіону світу, але й світової спільноти, маю докорінно 
змінитисѐ відповідно до викликів сучасності. Проте в умовах інформаційного 
суспільства соціокультурні технології потребуять інновацій через 
розширеннѐ меж соціального середовища та ускладненнѐ вимог до 
соціальних суб’юктів. Соціокультурні технології соціально-педагогічної 
діѐльності повинні забезпечити набуттѐ лядиноя (різноманітними групами, 
суспільством) не лише громадѐнського змісту соціальності (найвищого в 
індустріальному суспільстві), але й регіонального, глобального. Соціальність 
нині розглѐдаютьсѐ ѐк мета соціального вихованнѐ (іюрархіѐ соціальних 
цінностей, соціальних ѐкостей, соціальної поведінки) та соціально-виховний 
результат (проѐв індивідуального позитивно-творчого ставленнѐ до соціаль-
ного буттѐ, зокрема до сімейного, етнічного, релігійного, громадѐнського, 
регіонального, глобального тощо, до лядини ѐк соціального суб’юкта) *3+.  

Соціокультурні технології маять специфіку за змістом та методикоя 
реалізації. За змістом вони спрѐмовані на збереженнѐ, відтвореннѐ та 
розвиток культури соціуму в цілому та її субкультур. Оскільки ці процеси 
неможливі без лядини, то в інформаційному суспільстві соціально-
педагогічна діѐльність покликана забезпечити формуваннѐ таких цінностей та 
ѐкостей соціальних суб’юктів, ѐкі в процесі становленнѐ глобальної культури 
лядства уможливлѐть подоланнѐ громадѐнського й регіонального різновидів 
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егоїзму. Провідним принципом соціально-педагогічної діѐльності 
інформаційної доби ю принцип гармонізації соціальності лядини, групи, 
соціуму. За змістом на індивідуальному рівні – сприѐннѐ гармонійному 
засвоюння сімейних, етнічних, суспільних тощо цінностей на шлѐху до гло-
бальних, гармонізаціѐ процесів самопізнаннѐ й усвідомленнѐ своюї соціальної 
цінності кожним індивідом. На національному рівні – це гармонізаціѐ 
соціальних цінностей: а) лядини, групи, регіону країни, суспільства; б) різних 
груп (політичних, етнічних, релігійних тощо); в) різних поколінь (діти, дорослі, 
ляди похилого віку); г) суспільства, регіону світу, глобальних цінностей 
лядства. На регіональному рівні – гармонізаціѐ цінностей окремих країн 
регіону, регіону та інших регіонів, регіону та лядства. На глобальному рівні 
соціально-педагогічна діѐльність маю сприѐти гармонізації цінностей Заходу і 
Сходу, Півночі і Півднѐ заради виживаннѐ та розквіту лядства. Ефективність 
соціально-педагогічної діѐльності в розвитку нових видів соціальності 
особистості сприѐтиме розробці й реалізації соціокультурних технологій у 
нових масштабах: регіонів світу (наприклад, Ювропи, Латинської Америки 
тощо) та планетарному, а, отже, і регіональних та глобальних соціально-
педагогічних технологій. Соціальна культура Лядини за соціокультурних 
перетворень забезпечуватиме наступність та безпечність динаміки культури 
інформаційного суспільства ѐк длѐ пересічної особистості, різноманітних груп, 
суспільств, груп суспільств, лядства та природи.  

За методикоя реалізації соціокультурні технології охопляять провідні 
соціальні інститути та заклади певної культури, ѐкі через скоординовану й 
узгоджену діѐльність досѐгаять культурних змін. Тому в соціально-
педагогічній діѐльності соціокультурні технології інформаційної доби 
неможливі без залученнѐ ѐк традиційних соціальних інститутів, закладів, 
засобів (родина, школа, громадські організації, ЗМІ, дозвіллюві заклади тощо), 
оновлених (інтерактивні радіо, телебаченнѐ, неурѐдові та міжнародні 
громадські організації тощо), так і інноваційних (Інтернет, мобільний зв’ѐзок, 
соціальні мережі тощо). У систему соціально-педагогічної діѐльності 
сучасного інформаційного лядства маять увійти і міжнародний туризм, і 
глобальна волонтерська діѐльність, і віртуальні форми соціального вихованнѐ 
(віртуальна екскурсіѐ, Інтернет-клуб, Смарт-бібліотека, віртуальний колаж 
тощо). Підвищеннѐ ролі засобів масової комунікації потребую розробки 
соціально-педагогічних технологій не лише усвідомленнѐ ролі глобальних 
інформаційних каналів у розвиткові культури, зокрема соціальної, кожної 
лядини, суспільства, але й захисту від маніпуляваннѐ їх свідомістя, від 
формуваннѐ нового виду залежності – інформаційного рабства. Такі 
технології вже почали розроблѐтисѐ, але дуже повільно і не длѐ всіх категорій 
соціальних суб’юктів. Наприклад, нагальноя ю потреба розробки педагогічних 
технологій соціальної адаптації та інтеграції до інформаційної культури 
поколінь, ѐкі культивувалисѐ переважно в умовах індустріального суспільст-
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ва. Актуальними залишаятьсѐ соціокультурні технології соціально-педагогіч-
ної діѐльності, спрѐмовані на профілактику та корекція інформаційної агресії, 
Інтернет та комп’ятерної залежності, кіберзлочинності, ейджизму тощо.  

Умовоя вдосконаленнѐ соціально-педагогічних технологій в 
інформаційному суспільстві ю підвищеннѐ ѐкості професійної підготовки 
соціально-педагогічних фахівців *8+ та створеннѐ умов длѐ засвоюннѐ 
соціально-педагогічних знань, умінь, навичок кожноя лядиноя з метоя 
усвідомленого позитивного впливу на інші соціальні суб’юкти й запобіганнѐ 
маніпулявання індивідуальноя та суспільноя свідомістя. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, соціокультурні технології та соціально-педагогічна діѐльність 
взаюмопов’ѐзані, оскільки соціальна педагогіка застосовую соціокультурні 
технології длѐ досѐгненнѐ вищого рівнѐ соціальності лядини, що забезпечую 
розширеннѐ масштабів реалізації соціокультурних технологій длѐ мирного й 
безпечного перетвореннѐ культури лядства в усіх її сферах відповідно до 
інформаційної доби. Длѐ України, крім того, актуальними залишаятьсѐ 
соціокультурні технології соціально-педагогічної діѐльності індустріальної 
доби на соціально-національному рівні, оскільки невирішені питаннѐ 
сформованості соціальної суб’юктності, спрѐмованості громадѐн на соціальну 
творчість заважаять соціальній консолідації суспільства, громадѐнській 
самоідентифікації населеннѐ, а, отже, стабільному соціокультурному 
розвиткові країни в ювропейському та глобальному просторах. 

Напрѐмами вдосконаленнѐ соціально-педагогічної діѐльності в 
інформаційному суспільстві ю розширеннѐ соціальних суб’юктів – регіон світу, 
глобальне лядство, отже, потребуять обґрунтуваннѐ соціокультурні 
технології регіональної та глобальної соціально-педагогічної діѐльності, що 
водночас викликаю необхідність удосконаленнѐ громадѐнського, етнічного, 
сімейного різновидів соціального вихованнѐ, зважаячи на регіональні та 
глобальні соціальні цінності. Найскладнішим завданнѐм ю розробка 
технологій управліннѐ соціальним розвитком соціальних суб’юктів у 
віртуальному середовищі, гармонізації соціального вихованнѐ в процесі 
кіберсоціалізації. Соціально-педагогічна діѐльність маю нині ґрунтуватисѐ на 
формах розвитку соціальності через Інтернет, мобільний зв’ѐзок, комп’ятерні 
соціальні ігри, соціальні мережі тощо. Це викликаю необхідність 
удосконаленнѐ професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів, 
здатних до розробки таких форм фахової діѐльності. 

Серед перспективної тематики подальших розвідок ю обґрунтуваннѐ 
соціально-педагогічних технологій регуляваннѐ соціального вихованнѐ 
окремих закладів, районів, територіальних громад, регіонів країни, 
соціально-педагогічних технологій використаннѐ глобальних інформаційних 
комунікацій у соціальному вихованні, моделей соціального вихованнѐ 
певних країн, регіонів світу, лядства інформаційної доби; розробка методик 
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соціального вихованнѐ певних категорій населеннѐ, зокрема вирішеннѐ 
проблеми вдосконаленнѐ соціального розвитку лядей похилого віку, з 
метоя запобіганнѐ їхньої маргіналізації в інформаційному суспільстві; 
створеннѐ технологій координації виховних зусиль усіх соціокультурних сфер 
країни, удосконаленнѐ підсистеми соціально-педагогічного менеджменту в 
Україні, розробка та реалізаціѐ моделі вітчизнѐного національного соціально-
педагогічного центру, обґрунтуваннѐ й фахова підготовка соціально-
педагогічних аналітиків тощо. 
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РЕЗЮМЕ 
Рыжанова Алла Социокультурные технологии и социально-педагогическаѐ 

деѐтельность в условиѐх информационного общества.  
На основе анализа тенденций развитиѐ информационного общества и сущности 

социально-педагогической деѐтельности обосновываетсѐ актуализациѐ 
социокультурных технологий в решении социальных проблем как Украины, так и 
человечества, в частности социально-педагогическими средствам. Процесс 
социального развитиѐ человека как активного социального субъекта не только 
конкретной страны, региона мира, но и мирового сообщества, должен в корне 
изменитьсѐ в соответствии с социокультурными требованиѐми современности. В 
социально-педагогической деѐтельности, ещё со времен её возникновениѐ в 
индустриальном обществе, активно использовались социокультурные технологии длѐ 
гармонизации социального развитиѐ  социального субъекта и его социальной среды. 
Однако в условиѐх информационного общества эти технологии требуят инноваций 
из-за расширениѐ границ социальной среди и усложнениѐ требований к социальным 
субъектам. Социокультурные технологии социально-педагогической деѐтельности 
должны обеспечить достижениѐ человеком (разнообразными группами, обществом) не 
только гражданского содержаниѐ социальности (высшего в индустриальном 
обществе), но и регионального, глобального. 

Ключевые слова: социокультурные технологии, социально-педагогическаѐ 
деѐтельность, информационное общество. 

SUMMARY 
Ryzhanova Alla. Socio-cultural technologies and social-pedagogical activities in 

information society. 
Based on analysis of information society development tendencies and the nature of 

social-pedagogical activities, the significance of sociocultural technologies in solving social 
problems of Ukraine, as well as of humanity, with social-pedagogical means is given a rationale. 
The process of social growth of a person as an active social subject of not just a single country, 
world region, but of worldwide community as well has to change fundamentally according to 
contemporary sociocultural demands. Sociocultural technologies were actively used in social-
pedagogical work since its emergence in industrial society in order to harmonize social growth of 
a social subject and social environment. However, these technologies require innovations in 
information society through expansion of social environment limits and raising demands for 
social subjects. Sociocultural technologies of social-pedagogical activities should provide a person 
(various groups, society) with not only civic contents of sociality (the highest in industrial society), 
but also with regional and global ones. 

Sociocultural technologies are specified according to contents and methods of 
implementation. By content, they are aimed at preserving, recreating and developing 
society’s culture as a whole, as well as its subcultures. As these processes are impossible 
without involvement of a human being, the social-pedagogical activities in information 
society should ensure the formation of values and social subjects’ qualities that will enable 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

175 

overcoming civic and regional varieties of egoism in the process of establishing humanity’s 
global culture. Therefore, the effectiveness of social-pedagogical activities in developing new 
kinds of social personality will facilitate development and implementation of sociocultural 
technologies on a different scale – the world regions scale (for example Europe, Latin 
America etc.) and planetary scale. Human social culture, transformed through sociocultural 
changes, will ensure the inheritance and safety of information society’s culture dynamics for 
an average person, various groups, societies, groups of societies, humanity and nature. In 
terms of implementation methods, sociocultural technologies cover the leading social 
institutes and establishments of a certain culture, which achieve cultural changes through 
coordinated and orderly activities. That is why sociocultural technologies of information age 
are impossible in social-pedagogical activity without involving traditional (family, school, 
civic organizations, mass-media, recreation institutions etc.), renewed (interactive radio, 
television, non-governmental and international civic organizations etc.), as well as 
innovative (Internet, social networks etc.) social agents. 

Thus, sociocultural technologies and social-pedagogical activities are interconnected, 
as social pedagogy uses sociocultural technologies to achieve the highest level of human 
sociality, which ensures the expansion of the scales of implementing sociocultural 
technologies for peaceful and safe transformation of human culture in all its fields in 
accordance with information age. 

Key words: sociocultural technologies, social-pedagogical activities, information 
society. 
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ПРОБЛЕМА КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 

Мета статті – розглѐнути проблему креативності ѐк важливої здатності 
створявати нове. Методи дослідженнѐ: аналіз психолого-педагогічної та 
методичної літератури. Зазначаютьсѐ, що креативність підрозділѐять на 
інтелектуальну й соціальну та розкрито їх особливості. Підтримуютьсѐ думка 
вчених, ѐкі відносѐть креативність до основних рис індивіда. Розглѐнуто зміст 
понѐть креативної особистості та креативної освіти. Даютьсѐ власне визначеннѐ 
креативності. Подальший напрѐм досліджень буде спрѐмований на розвиток 
креативності особистості. 

Ключові слова: креативність, педагогічна креативність, креативна 
особистість, творчість, творчі здібності, розвиток креативності. 

 

Постановка проблеми. Під впливом глибоких суспільно-політичних 
трансформаційних процесів освіта України зазнаю суттювих змін. 
Конструктивні перетвореннѐ в системі освіти (у тому числі початкової) 
потребуять підготовки кваліфікованого педагога відповідного рівнѐ та 
профіля, конкурентоздатного на ринку праці, компетентного, ѐкий вільно 
володію професіюя та оріюнтуютьсѐ в суміжних галузѐх діѐльності, готовий 
до змін, здатний до інноваційної діѐльності, професійної, соціальної 
мобільності *9, 354–355]. 
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Актуальним питаннѐм педагогічної науки XXI століттѐ ю проблема 
дослідженнѐ креативності особистості. Це пов’ѐзано зі змінами в 
педагогічній освіті та з вимогами до майбутніх учителів. Сьогодні освіта 
потребую професійно-креативних спеціалістів, здібних до креативної 
роботи зі школѐрами та дітьми дошкільних закладів.  

Професіѐ вчителѐ завжди потребую великої уваги до особистості, до її 
творчості та креативності.  

Длѐ того, щоб чіткіше висловити понѐттѐ «креативність» ѐк наукової 
категорії, необхідно проаналізувати головні підходи до вивченнѐ ціюї 
діѐльності, зокрема творчої, ѐк одніюї з видів діѐльності особистості з 
позиції філософії, психології та педагогіки. 

Аналіз актуальних досліджень. Термін «креативність» ю актуальним 
та широко розповсядженим у наукових дослідженнѐх, ѐкому багато 
науковців даять свою визначеннѐ. 

Важливі положеннѐ щодо розкриттѐ проблеми креативності знаходимо 
в наукових працѐх таких учених, ѐк А. Грецов, С. Девіс, Л. Юрмолаюва-Томіна, 
В. Молѐко, О. Нікітяк, а. Пономарьов, Н. Рождественська, Е. Торренс та ін. 

У сучасній психолого-педагогічній науці багато наукових праць 
присвѐчено й проблемі розвитку креативності, зокрема таких учених, ѐк: 
О. Акімова, Н. Вишнѐкова, О. Вознесенська, В. Дружинін, Т. Демидова, 
Е. Ільїн, О. Нікітяк, Л. Туріщева, Т. Лябарт, К. Торшина, М. Клементюва, 
С. Поліщук та ін. Креативна особистість учителѐ досліджена в працѐх таких 
науковців, ѐк: Р. Гуревич, С. Сисоюва, Г. Тарасенко та інші. 

Креативність, творчість у процесі вивченнѐ музичного мистецтва 
вивчена в дисертаційних дослідженнѐх В. Фрицяк, С. Репетій. 

Мета статті – оглѐнути теоретичні джерела щодо креативності 
особистості.  

Методи дослідження: теоретичні основи дослідженнѐ креативності – 
аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, ѐке дало 
обґрунтуваннѐ визначеннѐ даного феномена.  

Завдання статті: вивчити стан досліджуваної проблеми у 
філософській, психолого-педагогічній літературі, уточнити сутність понѐттѐ 
креативність, креативна особистість, креативна освіта. 

Виклад основного матеріалу. Термін «креативність», ѐкому багато 
науковців даять свою визначеннѐ, ю актуальним та широко 
розповсядженим у наукових дослідженнѐх.  

Длѐ початку визначимо, що в 60-х роках XX століттѐ першим увів 
термін «креативність» Дж. Гілфорд. Саме понѐттѐ креативності ю 
багатогранним. Це підтверджуять, крім науковців, педагогічні та 
психологічні енциклопедичні джерела.  
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На сьогоднішній час спостерігаятьсѐ відмінності у визначенні понѐттѐ 
креативності: учені по-різному визначаять її місце в структурі особистості, 
рівень розуміннѐ проѐвів креативності. 

Велике значеннѐ в дослідженні понѐттѐ «креативність» відіграять 
відомі психологи А. Маслоу та Е. Торренс. 

А. Маслоу співвідносив креативність із продуктивністя й обмежував 
креативність деѐкими традиційними сферами лядської діѐльності. 
Частково він вважав, що будь-ѐкий художник, поет, композитор живе 
творчим життѐм. Креативними в його розумінні могли бути вчені-
теоретики, художники, письменники, винахідники. У його розумінні 
креативність – прерогатива окремих професій *6, 222]. 

Такі вчені, ѐк Ф. Баррон, С. Девіс, Т. Емебайл вважаять, що 
креативність виникаю внаслідок поюднаннѐ таких факторів: структура 
індивідуальності, навички, наѐвність проблеми, оточеннѐ і вказуять, що 
творчі здібності вроджені, вони не зміняятьсѐ. 

акщо поглѐнути на креативність ѐк цінність, то вчені розглѐдаять її ѐк 
розвиток своюї діѐльності та бажаннѐ створявати щось нове. 

За твердженнѐм О. Дунаювої, «креативність» визначаютьсѐ ѐк 
здатність особистості сприйнѐти проблему та, використовуячи 
найоптимальніші длѐ цього можливості, створити новий, оригінальний 
продукт соціальної важливості *4, 6].  

Цілком і повністя підтримуюмо думку вчених, ѐкі відносѐть 
креативність до основних рис індивіда і вказуять, що вона прѐмо 
взаюмопов’ѐзана з іншими рисами. Така творча здатність особистості до 
продукуваннѐ нових ідей маю можливість проѐвитись ѐк на несвідомому, так і 
на свідомому, оріюнтувально-перетворявальному, дослідницькому рівнѐх. 
Фахівці в галузі дидактики стверджуять, що креативність органічно залежить 
від характеру лядини, її вроджених хистів. акщо мова йде про сприйнѐттѐ, то 
тут варто наголосити на вмінні індивіда бути неупередженим, цілісним, 
самостійним, чітко розпізнавати те, чого не помічаять інші. 

А. П. Шаповалов, Д. В. Чернілевський підрозділѐять креативність на 
інтелектуальну й соціальну, у ѐкій можна виділити педагогічну креативність. 
Інтелектуальна креативність – це невід’юмна частина лядської 
перетворяячої творчої діѐльності, що пов’ѐзана з вирішеннѐм теоретичних і 
практичних проблем. Педагогічна креативність – це визначена психічна й 
соціальна готовність особистості викладача, що дозволѐю змінити ситуація 
таким чином, щоб педагог і той, кого навчаять, могли ефективно взаюмодіѐти 
у шкільній діѐльності, досѐгти взаюморозуміннѐ, зменшити непорозуміннѐ, 
ліквідувати конфлікти *11, 36]. 

Розглѐдаюмо креативність ѐк самостійну, цілеспрѐмовану діѐльність 
особистості, у результаті ѐкої створяятьсѐ нові ѐвища дійсності; це 
прагненнѐ особистості висловити свої почуттѐ. 
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Ми погоджуюмосѐ з визначеннѐми науковців, що креативність – це 
творчість, ѐка породжую нові ідеї, речі, бачить оточеннѐ по-своюму, вона 
корисна в житті кожної особистості. Такі ляди – це творчі винахідники, їхню 
мисленнѐ пов’ѐзане з пізнаннѐм та створеннѐм нового. 

З поглѐду психологів, креативність – це здатність мислити, творити 
по-новому, а саме знаходити оригінальні рішеннѐ в будь-ѐких життювих 
ситуаціѐх. 

Ю. Ільїн понѐттѐ креативності розширяю до безкінечності. Тому, 
говорѐчи про креативність, слід хоча б відзначити, про ѐку креативність іде 
мова: креативність ѐк здібності, або креативність, ѐк особливості 
особистості (особистості-креативі) *5, 178].  

А. Маслоу співвідносив креативність із продуктивністя й обмежував 
креативність деѐкими традиційними сферами лядської діѐльності. 
Частково він вважав, що будь-ѐкий художник, поет, композитор живе 
творчим життѐм. Креативними в його розумінні могли бути вчені-
теоретики, художники, письменники, винахідники і більше ніхто. У його 
розумінні креативність – прерогатива окремих професій *6, 222].  

Деѐкі психологи розглѐдаять креативність ѐк вроджені здібності, за 
допомогоя ѐких творча ідеѐ може втілитисѐ більш ефективно. Тим більш, 
на думку А. Грецова, креативність – це неодинична здібність особистості, а 
цілий комплекс особливостей інтелекту і ѐкостей, і вона тіюя чи іншоя 
міроя властива всім лядѐм, а не ю унікальноя психологічноя ѐкістя, 
«печаткоя геніѐ». Звичайно ступінь її вираженнѐ відрізнѐютьсѐ, однак у 
більшості лядей вона досить достатнѐ, щоб творчо підходити до 
вирішеннѐ тих чи інших проблем і при цьому її можна активізувати і 
тренувати *2, 265–266].  

У своюму дослідженні Т. Демидова визначаю креативність ѐк деѐкий 
особливо глибинний засіб особистості, ѐкий обумовляю здібність до 
конструктивного, нестандартного мисленнѐ й поведінки, інтенція на 
відкриттѐ нового та активне подоланнѐ стереотипів, що склалисѐ і ѐкі 
проѐвлѐятьсѐ в різних формах незалежно від внутрішньої установки *с. 85–
86+. Креативність – реалізаціѐ своїх творчих здібностей, бажаннѐ змінявати 
навколишня дійсність *3, 102].  

На думку О. Михальової, креативність – це спільна здібність до 
творчості, ѐка характеризую особистість у цілому. Вона проѐвлѐютьсѐ в 
різних сферах активності *7, 42].  

Завдѐки ідеѐм вченнѐ про креативність і новим дослідженнѐм 
креативність можна дефінірувати ѐк ѐкість лядини, спрѐмована на створеннѐ 
нових рішень длѐ відомих або нових задач (продуктивна креативність) і 
народженнѐ нових оригінальних ідей (експресивна креативність). Нове 
рішеннѐ може при цьому виникнути з того, що уже існуячі компоненти або 
розташовуятьсѐ по-новому, або отримуять нову оригінальну структуру. Тому 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

179 

важливо сьогодні розглѐдати креативність не ѐк дар Божий, а ѐк здібність, ѐку 
кожний із нас може тренувати й розвивати *1, 4–7]. 

Креативність – це ті самі творчі здібності лядини, ѐкі можуть 
проѐвлѐтисѐ в мисленні, почуттѐх, спілкуванні; здібність отримувати 
незвичайні результати нестандартними способами. Сучасний поглѐд на 
властивості креативної особистості та їх розвиток, і взагалі на проблеми 
творчості і обдарованості характеризуютьсѐ підвищеннѐм інтересу та 
розширеннѐм масштабів наукової зацікавленості в цьому питанні. 

А. Сологуб визначаю, що креативна особистість – це особистість, що 
виѐвлѐю чуттювість до проблеми (зіркість пошуку проблеми), 
оригінальність, гнучкість, швидкість, асоціативність, критичність мисленнѐ, 
ретельність у розробці ідей та чіткість у їх практичному впровадженні ю 
креативноя. У своя чергу, креативна освіта – це навчально-виховний 
процесс, у ѐкій дослідництво (творчість) учнѐ-дослідника й головної дійової 
особи ю визначальноя, що забезпечую їх вкляченнѐ в самотвореннѐ 
креативної особистості *10, 115–116]. 

Аналіз попередніх досліджень даю можливість визначити 
креативність ѐк: 1) універсальний засіб психіки особистості; 2) можливість 
«створявати за межами» ситуацій, винайти новий творчий шлѐх. 

У психолого-педагогічній літературі часто порівняять творчість із 
креативністя, ѐк синоніми. Існуять визначеннѐ понѐттѐ «творчість», ѐкі 
можна порівнѐти з понѐттѐм «креативність». Дослідженнѐм сутності 
творчості, умов її розвитку займаятьсѐ різні науки, у тому числі філософіѐ, 
психологіѐ та педагогіка. 

акщо поглѐнути на креативність ѐк на цінність, то вчені розглѐдаять її 
ѐк розвиток своюї діѐльності та бажаннѐ створявати щось нове. 

Креативність проѐвлѐютьсѐ в можливості пропонувати оригінальні 
ідеї, швидко розв’ѐзувати різні завданнѐ. Юдиного визначеннѐ креативності 
на теперішній час ще не існую, хоча проведено багато досліджень, кожне з 
ѐких дало теоретичний та практичний результат. 

Ці дослідженнѐ засвідчуять, що креативність, ѐк ѐкість особистості, 
виражаютьсѐ в діѐльності лядини; вона поюднана з: мисленнѐм, 
сприйнѐттѐм, уѐвоя, відчуттѐм, емоціѐми, увагоя, у результаті чого й 
виникаять творчі результати в діѐльності. 

У ХХІ столітті багатьма науковцѐми (О. Вознесенська, В. Фрицяк та 
ін.) продовжуютьсѐ дослідженнѐ з проблеми креативності, обґрунтовані 
його загальні понѐттѐ, а саме: креативна особистість, креативна освіта, 
креативна педагогіка та ін. 

Ми вважаюмо креативноя ту особистість, ѐка маю високий творчий 
потенціал із нестандартним мисленнѐм, прагненнѐм до відкриттѐ нового, 
постійно прагне до творчості, до нових винаходів, захопляютьсѐ новими 
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ідеѐми, творчо працяю й хоче створити нове, реалізувати в реальність свої 
задуми, ідеї, уѐву, фантазія. 

ак стверджую М. Олексяк, креативність ѐк структура особистості, що 
динамічно розвиваютьсѐ, характеризуютьсѐ самобутністя та цілісноя 
сукупністя таких рис особистості, ѐк-от: творчим потенціалом, творчоя 
активністя, творчоя спрѐмованістя, творчоя індивідуальністя, 
ініціативністя, імпровізаційністя, що значно впливаю на формуваннѐ 
творчої зрілості *8, 78]. 

Більшість учених креативність розуміять ѐк сукупність розумових та 
особистісних ѐкостей особистості, у результаті ѐких проѐвлѐютьсѐ та 
розвиваютьсѐ творчість. 

Узагальняячи всі вище вказані означеннѐ (креативності), схилѐюмосѐ 
розуміти креативність ѐк психогенетичну здатність (природну властивість) 
будь-ѐкої лядини народжувати будь-що нове, що ю сприѐтливим 
інтегруячим чинником соціалізації. А креативна особистість – це особистість, 
що виѐвлѐю чуттювість до проблеми (зіркість пошуку проблеми), оригі-
нальність, гнучкість, швидкість, асоціативність, критичність мисленнѐ, ретель-
ність у розробці ідей та чуткість у їх практичному впровадженні ю креативноя. 

Розглѐдаюмо креативність ѐк самостійну, цілеспрѐмовану діѐльність 
особистості, у результаті ѐкої створяятьсѐ нові ѐвища дійсності, це 
прагненнѐ особистості висловити свої почуттѐ.  

Ми погоджуюмосѐ з визначеннѐми науковців, що креативність – це 
творчість, ѐка породжую нові ідеї, речі, бачить оточеннѐ по-своюму, вона 
корисна в житті кожної особистості. Такі ляди – це творчі винахідники, їхню 
мисленнѐ пов’ѐзане з пізнаннѐм та створеннѐм нового. 

На наш поглѐд, креативність ѐвлѐю деѐку протилежність 
стандартності, конформності – вміти знаходити вирішеннѐ завдань 
оригінально з великоя часткоя фантазії. 

Таким чином, понѐттѐ «креативність» маю безліч підходів, але 
головним ю бажаннѐ особистості щось створити. Тому, описуячи 
креативність, важливо уточнити, про ѐку саме креативність іде річ: 
креативність ѐк творчі здібності, чи креативність ѐк сукупність розумових та 
особистісних ѐкостей особистості. 

Невирішеними залишаятьсѐ питаннѐ розвитку креативності 
особистості. Тому, розглѐдаячи креативність ѐк сферу творчості 
особистості, важливо направити цей вид діѐльності на розвиток. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Проаналізувавши дослідженнѐ науковців з проблеми розвитку 
креативності, ми дійшли до висновку, що на сьогоднішній день у 
педагогічній теорії та практиці цѐ проблема ю надзвичайно актуальноя. 

Аналіз філософських учень (Платон, М. Бердѐюв) та психолого-
педагогічних праць (Дж. Гілфорд, Е. Торренс, В. Молѐко, Томіна, 
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Р. Стернберг, А. Маслоу та ін.) дозволив установити, що саме через 
креативність особистість здатна створявати нове. У статті розглѐнуто: 
психолого-педагогічні підходи до вивченнѐ понѐттѐ креативності 
особистості в наукових дослідженнѐх. 

Понѐттѐ «креативність» розглѐдалисѐ з різних точок зору філософів, 
психологів, педагогів. Аналізуячи визначеннѐ креативності, вважаюмо, що 
юдиного визначеннѐ даного понѐттѐ поки що не існую. Вчені, в основному, 
виділѐять деѐкі напрѐми вивченнѐ креативності, зокрема здатність 
особистості до творчості. 

Отже, понѐттѐ «креативність» маю безліч підходів, але головним ю 
бажаннѐ особистості щось створити. Іншими словами креативність – це 
поюднаннѐ індивідуальних властивостей, ѐкостей, ѐкі не належать до 
психологічних ѐкостей або до особливої творчої здібності лядини. Вона не 
належить до окремих видів діѐльності, а проѐвлѐютьсѐ в різних ситуаціѐх і в 
різних мірах її виѐву притаманна всім особистостѐм, а не тільки обдарованим. 

Досліджуячи визначеннѐ науковців, визначаюмо що креативність 
майбутніх учителів музичного мистецтва – творча індивідуальність, 
бажаннѐ виділитисѐ.  

Разом із тим, у визначенні креативності робитьсѐ великий акцент на 
особисту готовність до творчого перетвореннѐ. Креативність розуміять ѐк 
оригінальність у створенні нового, а творчість – ѐк активну діѐльність 
особистості. 

Перспективний напрѐм подальшого наукового дослідженнѐ полѐгаю 
в створенні методичних рекомендацій длѐ розвитку креативності 
особистості. Педагогу-експериментатору, ѐкий розвиваю креативність у 
особистості, необхідно добре знати і брати до уваги творчі потреби та 
інтереси. Творчі завданнѐ ю засобом взаюмодії особистості з педагогом. 
Таким чином, педагог знаходить різні шлѐхи длѐ розвитку креативності, 
створяячи творчі завданнѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Твердохлеб Наталья. Проблема креативности личности в научных исследованиѐх.  
Цель статьи – рассмотреть проблему креативности как важной 

способности создавать новое. Методы исследованиѐ: анализ психолого-
педагогической и методической литературы. Отмечаетсѐ, что креативность 
подразделѐят на интеллектуальнуя и социальнуя и раскрыты их особенности. 
Поддерживаетсѐ мнение ученых, которые относѐт креативность к основным 
чертам индивида. Рассмотрено содержание понѐтий креативной личности и 
креативного образованиѐ. Дальнейшее направление исследований будет направлено 
на развитие креативности личности. 

Ключевые слова: креативность, педагогическаѐ креативность, креативнаѐ 
личность, творчество, творческие способности, развитие креативности. 

SUMMARY 
Tverdokhlib Nataliia. The problem of creativity of the personality in scientific researches. 
In the article the problem of the creativity as an important ability to create something 

new is considered. Based on the analysis of psychological and pedagogical sources, scientific 
literature and personal experience, an analysis of the concept of “creativity” is carried out. 
Many approaches to the study of this phenomenon have been studied. The relevance of this 
topic is noted. Today, education requires professional and creative professionals capable of 
creative work with schoolchildren and preschool children. 

This concept is considered by modern foreign and native scientists. An analysis of the 
literature suggests that this problem acquired the greatest urgency in the twenty-first 
century. The article describes creativity as an individual’s quality, aimed at creating new 
solutions, original ideas, creating a new, original product of social importance. It is noted 
that creativity is divided into intellectual and social and their features are revealed. The 
opinion of scientists who attribute creativity to the main features of the individual is 
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supported. The content of the concepts of creative personality and creative education is 
considered. It gives its own definition of what a creative person should be. 

It is determined that creative abilities are a constituent of creativity of the future 
teachers of musical art. 

Creativity is defined as the structure of the personality, which is characterized by the 
identity and integrity of the totality of such personal qualities as: creative potential, creative 
activity, creative orientation, creative individuality, initiative, improvisation. 

Analysis of the literature under study in accordance with the study of creativity helps in 
creating their own definition of creativity. The author concludes that creativity has many 
approaches, but the main thing is the desire of the individual to create something, and the 
creativity of the future teachers of musical art is a creative individuality, a desire to stand out 
thanks to music. 

Consequently, the concept of “creativity” has many approaches, but the main thing is the 
desire of the individual to create something. The use of theoretical materials in the educational 
process will help to increase interest of the future teachers of musical art in creativity. 

A promising direction for further scientific research is the creation of methodological 
recommendations for the development of creativity of the future teachers of musical art. 

Key words: creativity, pedagogical creativity, creative personality, creation, creative 
abilities, development of creativity. 
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ПСИХІЧНИЙ СТАН ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СПОРТСМЕНА 

 

У статті проаналізовано визначеннѐ іюрархічної підструктури психічного стану, 
ѐкий ю важливим не тільки в методологічному плані, але і в теоретичному, оскільки 
підкресляю необхідність різнобічного комплексного підходу до дослідженнѐ цього ѐвища. 

Мета статті: вивченнѐ проблеми психічних станів, що виникаять у зв’ѐзку з 
тренувальноя діѐльністя спортсменів. 

Методи дослідженнѐ: теоретичний аналіз і узагальненнѐ науково-методичної 
літератур; психологічне, педагогічне тестуваннѐ; методи математичної обробки даних. 

Результати дослідженнѐ. У дослідженні показано, що на динаміку психічних 
станів діять зовнішні і внутрішні чинники: вік спортсмена, спортивний стаж, 
інтенсивність тренувань, емоційна неврівноваженість, рівень тривожності, 
домінантності, спілкуваннѐ. 

Практичне значеннѐ. Отримані дані знайдуть застосуваннѐ в подальших 
наукових дослідженнѐх проблеми індивідуалізації тренувального процесу на основі 
врахуваннѐ психічного стану спортсменів. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Вивченнѐ навіть у 
тренувальноя діѐльністя спортсменів, до цього часу не стало предметом 
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систематичних досліджень, хоча це ю вельми суттювим не тільки длѐ психології ѐк 
науки, а й длѐ практики спорту. 

Ключові слова: психічний стан, спортивна діѐльність, особистість, 
тренувальна діѐльність, дослідженнѐ. 

 

Постановка проблеми. З психологічної точки зору діѐльність лядини 
обумовляютьсѐ складноя взаюмодіюя двох видів психічного напруженнѐ: 
емоційного й вольового. Перше досить часто буваю неусвідомленим, слабо 
регульованим або зовсім здійсняютьсѐ автоматично, воно спричинѐю 
переживаннѐ. Друге – усвідомлене, довільне і породжую вольове зусиллѐ. 
Їх взаюмодіѐ полѐгаю в тому, що кожне з них проѐвлѐютьсѐ не тільки, 
безпосередньо, у самій діѐльності, але й одне в одному. Так, наприклад, 
перед змаганнѐми у спортсмена емоції викликаять такі переживаннѐ, ѐкі 
досить успішно стимуляять його до діѐльності і зводѐть нанівець вольові 
зусиллѐ. Одночасно будь-ѐке вольове зусиллѐ маю в своїй основі 
емоційний початок *3+. Досить часто передзмагальне емоційне 
напруженнѐ регуляютьсѐ й оптимізуютьсѐ цілеспрѐмованим вольовим 
зусиллѐм. Вважаютьсѐ, що емоційна активність призводить до збільшеннѐ 
енергетичного потенціалу спортсмена, а вольові зусиллѐ обумовляять 
економічність використаннѐ ним ціюї енергії. 

За А. Н. Леонтьювим, компонентами діѐльності ю мотиви, що 
спонукаять лядину до неї, за допомогоя ѐких цѐ діѐльність реалізуютьсѐ в 
житті. Практична діѐльність суб’юкта здійсняютьсѐ завдѐки функції 
психічних процесів, що реалізуятьсѐ певними ѐкостѐми особистості *6+. 

У даному випадку важливо виділити наступне: психологи вважаять, що 
психічні стани ю системоя, що обумовляю співвідношеннѐ та взаюмодія 
психічних процесів з одного боку і ступенѐ їх реалізації в залежності від 
індивідуально-психологічних ѐкостей особистості з іншого. Відсутність 
довготривалого проѐву певного психічного стану, постійної його зміни, відпо-
відно дії зовнішніх і внутрішніх чинників, багатокомпонентності та міри вира-
женості, ю факторами, що обумовляять невизначеність понѐттѐ «психічного 
стану», ѐке до сьогоднішнього днѐ не маю загальновизнаного тлумаченнѐ. 

У роботах дослідників психічний стан розглѐдавсѐ ѐк складне, 
багатокомпонентне й багатогранне ѐвище. При цьому психічний стан 
розуміютьсѐ і ѐк складний, цілісний проѐв особистості в даних конкретних 
умовах і в конкретний момент часу (Н. Д. Левітов, А. І. Пуні) *6, 1+, і ѐк стан 
психічної регулѐції діѐльності (В. І. Медведев, А. М. Парачёв) *7+, і ѐк 
реакціѐ лядини на зовнішній вплив (Ю. П. Ільїн) *4+ або системна реакціѐ 
адаптації (Н. Д. Завалов, В. А. Пономаренко) *7+. В. Н. Мѐсищев розумію під 
психічним станом загальний функціональний рівень, на тлі ѐкого 
розвиваютьсѐ процес, що характеризую його ѐк тимчасовий, але відносно 
стійкий рівень психологічної активності лядини *2+. 
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У роботі В. А. Семиченко термін психічний стан трактуютьсѐ ѐк ѐвище, 
що свідчить про стійкість відповідних проѐвів у психічному житті лядини, їх 
однотипності і повторяваності протѐгом чітко фіксованого періоду. 

А, наприклад, Ю. П. Ільїн розглѐдаю психічні стани разом із функціѐми 
емоцій, розуміячи їх ѐк структурну одиниця емоційно-вольової сфери 
спортсмена *6+. 

Ще менша визначеність цього понѐттѐ наведена у психологічному 
словнику під редакціюя А. В. Петровського та М. Г. арошевського (1998). 
Вони пишуть, що: «психическое состоѐние – понѐтие, используемое длѐ 
условного выделениѐ в психике индивида относительно статического 
момента, в отличие от понѐтиѐ процесс… и понѐтиѐ психическое 
свойство» *6+. Ще більш загальне трактуваннѐ терміну, що розглѐдаютьсѐ, 
можна зустріти в новому тлумачному словнику української мови: «стан – 
це сукупність ознак, рис, що характеризуять предмет, ѐвище в даний 
момент, відповідно до певних вимог щодо ѐкості, ступенѐ готовності» *5+. 
Хоча в цьому визначенні все ж підкресляютьсѐ головна особистість стану, 
що він характеризую … ѐвище в даний момент і відповідно до певних 
вимог щодо … ступенѐ готовності. 

Найбільш повне тлумаченнѐ понѐттѐ психічний стан було зроблене 
Л. Д. Столѐренко Вона пише, що: «психические состоѐниѐ представлѐят 
собой целостные характеристики психической деѐтельности за 
определенный период времени» *3+. 

У психічних станах виділѐятьсѐ три загальних виміри: мотиваційно-
спонукальний, емоційно-оціночний та активаційно-енергетичний. Психічні 
стани лядини характеризуятьсѐ цілісністя, рухливістя, відносноя 
стійкістя, взаюмозв’ѐзком із психічними процесами і властивостѐми 
особистості, індивідуальноя своюрідністя, типовістя, крайньоя 
різноманітністя й полѐрністя. 

Під цілісністя розуміютьсѐ те, що вони в певний проміжок часу 
характеризуять вся психічну діѐльність у цілому і при цьому виражаять 
конкретну взаюмодія всіх компонентів психіки. Таке розуміннѐ функції 
психічних станів зобов’ѐзую серйозно, глибоко й системно вивчати їх роль у 
різних сферах життѐ лядини і, безумовно, у спортивній діѐльності, ѐка ю 
чудовоя ареноя длѐ таких досліджень. 

Рухливість психічних станів полѐгаю в їх мінливості, у наѐвності стадій 
протіканнѐ (початок, певна динаміка, кінець). 

Під відносноя стійкістя психічних станів розуміять те, що їх динаміка 
менш виражена, ніж динаміка психічних процесів. Л. Д. Столѐренко пише, що 
психічні процеси, стани і властивості особистості ю найтіснішими засобами, ѐкі 
взаюмозв’ѐзані між собоя *5+. Психічні стани впливаять на психічні процеси, 
водночас вони ю тлом їх протіканнѐ. У той самий час вони виступаять у ѐкості 
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«будівельного матеріалу» длѐ формуваннѐ ѐкостей особистості, перш за все, 
характерологічних. 

Полѐрність психічних станів тлумачитьсѐ ѐк наѐвність длѐ кожного з 
них протилежності, наприклад: активність – пасивність, упевненість – 
невпевненість. 

У межах завдань нашого дослідженнѐ (маютьсѐ на увазі визначеннѐ 
ролі психічних станів у підвищенні ефективності спортивної діѐльності) 
важливе значеннѐ маю виѐвленнѐ психічних станів, що характеризуять 
професійну пригодність до діѐльності спортсмена в конкретному виді 
спорту. На сьогоднішній день під психічним станом, що характеризую 
професійну придатність розуміять усвідомленнѐ суб’юктом значущості своюї 
професії, стану радощі й успіхів у роботі, стану вольової активності. Крім того, 
в аналізі спортивної діѐльності і, особливо, при визначенні засобів її активі-
зації та оптимізації, вельми суттюве значеннѐ маю дослідженнѐ психічного 
стану професійної (спортивної) зацікавленості. Длѐ неї характерні: усвідом-
леннѐ значущості спортивної діѐльності; прагненнѐ більше узнати про неї й 
активно діѐти в її області; концентраціѐ уваги на об’юктах, що зв’ѐзані з нея. 

Особливе значеннѐ длѐ дослідженнѐ ролі психічних станів у спорті 
маять підходи, у ѐких аналізуятьсѐ стани психічної напруги, ѐких безліч у 
будь-ѐкому виді спорту, особливо в екстремальних умовах спортивної 
діѐльності. 

Аналіз актуальних досліджень. Розглѐдаячи психічні стани в 
напруженій спортивній діѐльності, В. Ф. Сопов підходить із власних позицій ѐк 
до трактовки їх змісту, класифікації, так і до особливостей і необхідності 
оцінки та ролі в отриманні максимальних спортивних результатів *8+. Так, він 
відмічаю: «акщо психіка ю система взаюмозв’ѐзаних один з одним психічних 
компонентів, то психічний стан – це специфічне, характерне длѐ певного 
актуального відрізка діѐльності співвідношеннѐ і взаюмодіѐ цих компонен-
тів на конкретний період часу, що виступаю ѐк функціональна недовго існуяча 
система, що спрѐмована на досѐгненнѐ визначеного результату» *5+. 

Необхідно зазначити, що таке розуміннѐ змісту психічного стану досить 
тісно взаюмопов’ѐзане з ученнѐм П. К. Анохіна про функціональну систему. 
Маютьсѐ на увазі його уѐва про «системоформувальний фактор», у ѐкому 
виділѐютьсѐ дві сторони, що ѐкісно відрізнѐятьсѐ: об’юктивна і суб’юктивна. 
Тому ѐкщо сукупність функціональних станів об’юктивного характеру, що 
спрѐмовані на поповненнѐ або економізація енерговитрат організму в 
більшості лядей схожі (задані генетично), то проѐв функціональних станів 
суб’юктивного (психологічного) характеру носить ѐскраво виражені 
індивідуально-психологічні особливості, ѐкі віддзеркаляять психіку 
конкретної особистості, а значить вони ю психічним станом. 

Надзвичайно важливим ю усвідомленнѐ того, що суб’юктивна сторона 
психічного стану в лядини ю ведучоя, оскільки у процесі безкінечної 
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адаптації суб’юктивні, психічні зрушеннѐ набагато випереджаять об’юктивні. 
Длѐ спортивної діѐльності це розуміннѐ даю змогу усвідомити, що механізми 
регулѐції починаять працявати раніше, ніж системи, ѐкими вони 
управлѐять. Тобто психічні стани, що маять суб’юктивну природу, відіграять 
випереджальну роль в управлінні руховоя діѐльністя *3, 5+. Ось у чому, на 
наш поглѐд, полѐгаю важливість розуміннѐ ролі психічних станів у спортивній 
діѐльності. 

Метою статті ю виѐвленнѐ ознак психічного стану, адекватного цілѐм і 
умовам виконаннѐ вправ, при відрізненні конкретних задач, що стоѐть 
перед спортсменом. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальненнѐ науково-
методичної літератури; психологічне, педагогічне тестуваннѐ; методи 
математичної обробки даних. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуячи структуру психічних 
станів, В. Ф. Сопов здійснив їх класифікація, ѐка відрізнѐютьсѐ від 
класифікацій попередніх авторів *7, 8+. На його поглѐд, всі види психічних 
станів необхідно розділѐти, ураховуячи їх вплив на показники професійної 
діѐльності, на механізм формуваннѐ реакцій, на зовнішні та внутрішні 
проѐви й на домінуваннѐ в тому чи іншому актуальному відрізку 
напруженої професійної діѐльності. 

Спираячись на своя класифікація В. Ф. Сопов пропоную схему, у ѐкій 
показані взаюмозв’ѐзки компонентів у процесі формуваннѐ психічних станів 
та їх домінуваннѐ в актуальних відрізках спортивної діѐльності (рис. 1). 

ак видно з наведеної схеми, автор намагавсѐ показати, ѐкі саме 
домінувальні психічні стани (антагоністичні за діюя) обумовляять спортивну 
діѐльність. Так, всі її складові: навчаннѐ, тренуваннѐ, відновленнѐ, підготовка 
до змагань, змаганнѐ і післѐ змаганнѐ здійсняятьсѐ в актуальний длѐ 
спортсмена відрізок часу. Важливо також, що в цій схемі наводѐтьсѐ 
професійно важливі длѐ спортсменів психічні стани: зосередженість, 
активність, задоволеннѐ, упевненість, бойова готовність і щастѐ. 

Використовуячи рекомендації П. К. Анохіна *4+, ѐкий розглѐдав у 
ѐкості умови високої результативності спортсмена, погодженнѐ в динаміці 
стану показників трьох рівнів: психічне збудженнѐ (емоції, тривога), 
вегетативне збудженнѐ (енергетика) і рухове вміннѐ (психомоторика). 
В. Ф. Сопов розвиваю й доповняю умови і необхідність виміряваннѐ цих 
рівнів. У його інтерпретації ці рівні називаятьсѐ трьома факторами: 
психологічний, функціональний і руховий *8+. 

Аналіз кожного з названих факторів, здійснений цим автором, даю 
можливість уѐвити структуру психічного стану спортсмена. 
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Рис. 1. Функціональна динаміка утвореннѐ психічних станів і їх систематика за домінуваннѐм в актуальних 

відрізках діѐльності (на прикладі спорту, за В. Ф. Соповим). 
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Так, найбільш значущим длѐ одержаннѐ бажаного спортивного 
результату ю психологічний фактор, до ѐкого, належать мотиваційний і 
емоційний компоненти. І головноя функціюя психологічного фактора він 
вважаю здійсненнѐ «співставленнѐ» наѐвного стану з бажаним і визначеннѐ 
інтенсивності зусиль длѐ перебореннѐ різниці в «образі» і в «образі 
наѐвної ситуації» *1+. 

Енергетичний фактор виконую роль мобілізуячого компонента всіх 
життювих ресурсів організму спортсмена шлѐхом активізації вегетативної і 
центральної нервової системи, що, у своя чергу, даю можливість спортсмену 
здійснявати спортивну діѐльність з максимальноя віддачея сил. 

І, нарешті, руховий фактор психічного стану – це механізм управліннѐ 
руховоя діѐльністя, заснований на двох принципах: сенсорних корекцій 
виконуюмого руху і прѐмого програмного управліннѐ *5+. Таким чином, 
основними структурними компонентами психічного стану вважаятьсѐ 
перелічені фактори. На основі аналізу ролі цих факторів у спортивній 
діѐльності побудована функціональна модель психічного стану 
спортсмена *1+. Найважливішими складовими даної моделі ю такі: 
мотиваціѐ, активаціѐ й регулѐціѐ рухів. 

Дослідженнѐ психічних станів у тренувальній діѐльності спортсменів 
дозволило В. Ф. Сопову виділити психічні стани, ѐкі переживаятьсѐ ними *8+. 
До них віднесені наступні: деприваціѐ – це порушеннѐ сенсорної стимулѐції 
ретикулѐрної формації; монотоніѐ – це одноманітність тренувальних рухів і їх 
сприйнѐттѐ; психічне пересиченнѐ – негативний психічний стан, що виникаю в 
умовах відсутності перекляченнѐ на інші (крім тренувальної) діѐльності; 
тривога – психічна реакціѐ на реальну або уѐвну небезпеку; депресіѐ – 
зниженнѐ мотивації, розвиток негативних емоцій, відсутність бажаннѐ до 
будь-ѐкої діѐльності; гіперпрозекціѐ – хворобливе підсиленнѐ уваги до змін в 
організмі, що виникаять у процесі тренуваннѐ; психомоторна персевераціѐ – 
нав’ѐзливе бажаннѐ продовжувати рух або неможливість зразу зупинити рух, 
ѐкий уже не маю сенсу; атараксіѐ – стан незворушності й душевного спокоя 
при повній адаптації до фізичного навантаженнѐ; простраціѐ – повне фізичне 
і нервово-психічне розслабленнѐ післѐ сильної перевтоми або нервового 
потрѐсіннѐ. 

Важливим також ю те, що в залежності від того, ѐк спортсмен 
переживаю різні компоненти психічного стану, його змагальна діѐльність 
буде відповідно ефективноя або неефективноя *5; 7; 8]. 

У низці досліджень показано, що на динаміку психічних станів 
виваять зовнішні і внутрішні чинники: вік спортсмена, спортивний стаж, 
інтенсивність тренувань, емоційна неврівноваженість, рівень тривожності, 
домінантності, спілкуваннѐ тощо *1; 4; 6+. 

На проѐв психічних станів впливаять і біоритми спортсменів *1, 6+. 
Однак, у більшості досліджень автори схильні до думки про те, що психічні 
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стани ю складовоя частиноя процесу управліннѐ навчально-
тренувальними занѐттѐми *7; 8+, хоча самі вони повинні регуляватисѐ. 

Сучасне уѐвленнѐ про механізм регулѐції психічних станів у 
спортивній діѐльності лядей описані у В. В. Клименко *5+. Перш за все, слід 
зауважити, що ним розрізнѐятьсѐ три основні психічні стани. За його 
уѐвоя, це ю наступні: 1) прогресивного розвитку; 2) стійкої рівноваги; 3) 
регресії. Безпосередньо длѐ спортивної діѐльності й конкретно длѐ 
успішності в навчально-тренувальному процесі основну роль відіграю 
психічний стан прогресивного розвитку. На думку цього автора, 
«прогресивний розвиток характеризуютьсѐ вдосконаленнѐм психічних 
функцій, їх просуваннѐм за висхідноя лініюя, де з’ѐвлѐятьсѐ нові елементи 
та передумови длѐ утвореннѐ нових психологічних механізмів регулѐції 
рухів і розширеннѐ моторики лядини» *6+. 

В. В. Клименко визначив і параметри напруженості психічних станів 
під час тренуваннѐ: 

1) оптимальний стан спокоя – пульс 60–70 уд/хв (початок відліку длѐ 
визначеннѐ напруженості всіх інших станів); 

2) оптимум діѐльності стану (стан напруженості дії, коли частота 
пульсу в зоні 180 уд/хв – межа цілісності, визначеної пропорціюя «золотого 
перерізу»); 

3) почуттѐ оперативного спокоя (ЧСС 102±6 уд/хв) – «золота крапка» 
ціюї пропорції *6+. 

У цьому дослідженні показано, по-перше, тісний взаюмозв’ѐзок і 
взаюмовплив між фізіологічними параметрами (ЧСС), а, по-друге, що 
психологічний контроль напруженості діѐльнісного стану можна здійснявати 
за допомогоя самопочуттѐ спортсмена, оскільки оптимальне самопочуттѐ, 
ѐке відображаю оптимальну психічну напруженість під час м’ѐзової роботи, 
знаходитьсѐ на рівні ЧСС 180 уд/хв. А оптимальне самопочуттѐ оперативного 
спокоя, коли ЧСС під час відпочинку досѐгаю 102±6 уд/хв. 

Отже, щоб самопочуттѐ спортсмена було на високому рівні, 
необхідно здійснявати грамотний психологічний вплив на нього. 

Висновки. До сьогодні загальновизнаного визначеннѐ змісту й 
семантики понѐттѐ «психічний стан» не існую. Узагальняячи існуячі точки 
зору авторів на це понѐттѐ, можна визначити його наступним чином: 
психічний стан – це інтегральна характеристика функцій психіки лядини на 
певному відрізку часу, що віддзеркаляю переживаннѐ нея рівнѐ 
функціонуваннѐ пізнавальних процесів, активності емоційно-вольової 
сфери та проѐв ѐкостей особистості у відношенні до діѐльності, що маю длѐ 
неї біологічне або соціальне значеннѐ. 

Установлено, що ефективність цілеспрѐмованої діѐльності лядини 
залежить не тільки від знань, умінь і навичок, ѐкими володію суб’юкт 
діѐльності, не тільки від рівнѐ розвитку його професійно важливих ѐкостей, 
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але й від того психічного стану, ѐкий передую і супроводжую його 
діѐльність. Зв’ѐзок між психічним станом і діѐльністя – ю прѐмим і 
зворотнім: психічний стан обумовляю результативність діѐльності, а 
результативність не тільки раціонально оціняютьсѐ лядиноя, а й емоційно 
нея переживаютьсѐ, тобто результат діѐльності впливаю на психічний стан. 

Перспектива подальших наукових розвідок. Вивченнѐ навіть у 
загальному плані проблеми психічних станів, що виникаять у зв’ѐзку з 
тренувальноя діѐльністя спортсменів, до теперішнього часу не стало 
предметом систематичних досліджень, хоча це ю вельми суттювим не 
тільки длѐ психології ѐк науки, а й длѐ практики спорту. 
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РЕЗЮМЕ 
Титович Андрей, Востоцкая Ирина. Психическое состоѐние как характеристика 

психичской деѐтельности спортсмена. 
В статье проанализированы определениѐ иерархической подструктуры 

психического состоѐниѐ, которое ѐвлѐетсѐ важным не только в методологическом 
плане, но и в теоретическом, так как подчеркивает необходимость 
разностороннего комплексного подхода к исследования этого ѐвлениѐ. 

Целья статьи ѐвлѐетсѐ изучение проблемы психических состоѐний, 
возникаящих в свѐзи с тренировочной деѐтельностья спортсменов. 

Методы исследованиѐ: теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы; психологическое, педагогическое тестирование, 
методы математической обработки данных. 

Результаты исследованиѐ. В исследовании показано, что на динамику 
психических состоѐний действуят внешние и внутренние факторы: возраст 
спортсмена, спортивный стаж, интенсивность тренировок, эмоциональнаѐ 
неуравновешенность, уровень тревожности, доминантности, общение. 

Практическое значение полученных даннѐх заклячаетсѐ в том, что они найдут 
применение в дальнейших научных исследованиѐх проблемы индивидуализации 
тренировочного процесса на основе учета психического состоѐниѐ спортсменов. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Изучение даже в общем 
плане проблемы психических состоѐний, возникаящих в свѐзи с тренировочной 
деѐтельностья спортсменов, до сих пор не стало предметом систематических 
исследований, хотѐ это весьма существенно не только длѐ психологи как науки, но и 
длѐ практики спорта. 

Ключевые слова: психическое состоѐние, спортивнаѐ деѐтельность, 
личность, тренировочнаѐ деѐтельность, исследованиѐ. 

SUMMARY 
Tytovych Andrii, Vostotska Iryna. Mental state as characteristic of the mental activity 

of the athlete. 
The article is dedicated to the hierarchical substructure of psychological state, which 

is important not only in methodological plan, but in theoretical, since it is important to 
accentuate necessity of variety of integrated approach to explore this phenomenon. This is 
particularly important in tense types of activity. The important fact is, that success in such 
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activity could be only at achieving optimal level of professionally important psychological 
states. In the article the definition of hierarchical substructure of psychological state which is 
important not only in theory but also in methodology is analyzed, because it underlines the 
necessity of complex approach of exploring this phenomenon. 

The purpose of the article is to study the problem of psychological states, which is 
arising from sport training activities.  

Research methods that were used in the course of research are theoretical analysis 
and generalization of scientific and methodological literature; psychological and educational 
testing; methods of mathematical process.  

Results of the study. Research of psychological states of athletes in training activities 
allows determining psychological states which can be experienced. 

The practical significance of the results. Received data can find use in further scientific 
research on identifying problem in training process based on consideration of athletes’ 
psychological state. 

Conclusions and recommendations for further research. To study general plan of the 
psychological states problem, which is created due to the sport training programs, still isn’t a 
subject of systematic researches, though it is important both for psychology as science and 
for sports practice. 

Key words: psychological state, sports practice, personality, training activity, 
research. 
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ЯКІСТЬ, МОНІТОРИНГ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

У статті обґрунтовано підходи до оцінки ѐкості, моніторингу й 
періодичності освітніх програм у вищому навчальному закладі при реалізації системи 
внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти. Підкреслена необхідність реалізації 
студентоцентрованого і компетентнісного підходів при розробці програм та 
здійсненні моніторингу ѐкості вищої освіти. Визначено вимоги до експертів у процесі 
залученнѐ длѐ оцінки моніторингу й переглѐду освітніх програм, підходи до оцінки 
їхньої ѐкості та визначено, що пріоритетними періодами переглѐду освітніх 
програм ю рік і необхідність переглѐду за результатами моніторингу. Одержані 
результати нададуть змогу сформувати власні підходи закладам вищої освіти щодо 
оцінки ѐкості, моніторингу й періодичності освітніх програм. 

Ключові слова: заклад вищої освіти, освітнѐ програма, система внутрішнього 
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, ѐкість освітніх програм, моніторинг освітніх 
програм. 

 

Постановка проблеми. В умовах інтеграції системи вищої освіти 
України у світовий освітній простір одним із найактуальніших завдань ю 
формуваннѐ діювих механізмів та підходів до забезпеченнѐ її ѐкості. При 
розробці та оцінці ѐкості й моніторингу освітніх програм використовуять 
інструменти, ѐкі недостатньо враховуять зворотній зв’ѐзок 
(студентоцентрований підхід), що ю важливоя складовоя длѐ ювропейських 
країн. Тому реалізаціѐ студентоцентрованого підходу, побудова освітніх 
програм на основі компетентнісного підходу та результатів навчаннѐ, 
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти ю вагомим приводом длѐ дослідженнѐ 
питаннѐ ѐкості, моніторингу та періодичності переглѐду освітніх програм у 
вищому навчальному закладі та визначаю його актуальність. 

Аналіз актуальних досліджень. Широке коло питань щодо 
узагальненнѐ підходів та найкращих практик формуваннѐ освітніх програм 
досліджували такі науковці, ѐк: Г. Красильникова [3+, Н. Пасічник *5], 
О. Полотай [11+, Я. Ракшевич *14+ та ін. Однак, недостатньо  розробленими 
залишаятьсѐ питаннѐ обґрунтуваннѐ підходів до оцінки ѐкості, моніторингу 
та періодичності освітніх програм у вищому навчальному закладі при 
реалізації системи внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти. 

Метою статті ю узагальненнѐ підходів до оцінки ѐкості, моніторингу 
та періодичності освітніх програм у вищому навчальному закладі при 
реалізації системи внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти. 
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Методи дослідження. Наукові методи аналізу, синтезу й порівнѐннѐ 
були використані длѐ провееннѐ аналізу підходів до оцінки ѐкості, 
моніторингу та періодичності освітніх програм у вищому навчальному закладі 
при реалізації системи внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Під ѐкістя освіти слід розуміти ступінь 
відповідності характеристик продукту (послуг) навчальної діѐльності певним 
або очікуваним потребам учасників освітнього процесу. Функціонуваннѐ 
системи внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти ю обов’ѐзковоя 
умовоя длѐ вищих навчальних закладів. Системоя передбачені процедури 
та заходи, ѐкі визначено в Законі України «Про вищу освіту» *13+, відповідно 
до нього, вищий навчальний заклад уповноважений визначати принципи та 
процедури щодо забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти; здійснявати моніторинг 
та періодичний переглѐд освітніх програм; щороку проводити оціняваннѐ 
всіх учасників навчального процесу, а також оприляднявати результати на 
офіційному веб-сайті закладу, інформаційних стендах та будь-ѐкими іншими 
способами; забезпечувати підвищеннѐ кваліфікації викладачів (наукових та 
науково-педагогічних працівників); задовольнѐти потребу в необхідних 
ресурсах длѐ організації освітнього процесу, вклячаячи самостійну роботу 
студентів, за кожноя освітньоя програмоя; гарантувати наѐвність 
інформаційних систем з метоя ефективної організації освітнього процесу; 
забезпечувати публічність інформації про освітні програми, ступені вищої 
освіти та кваліфікації; нести відповідальність за ефективність системи 
запобіганнѐ й виѐвленнѐ академічного плагіату в наукових дослідженнѐх 
учасників навчального процесу. 

Освітнѐ програма представлѐю собоя систему освітніх компонентів на 
відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що окресляю вимоги 
до рівнѐ освіти осіб, ѐкі можуть розпочати навчаннѐ за ціюя програмоя, 
список навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивченнѐ, кількість 
кредитів ЮКТС, що необхідні длѐ виконаннѐ ціюї програми, а також 
компетентності, ѐкими маю оволодіти студент відповідного ступенѐ вищої 
освіти *13+. Таким чином, освітнѐ програма ю одніюя з головних складових 
навчального процесу, а оцінка її ѐкості визначаю рівень компетентності 
викладачів та освіченості студентів, що в майбутньому вплине на рівень їх 
професійності й затребуваності на ринку праці. 

Відповідно до складових системи внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості 
вищої освіти в Україні, навчальний заклад зобов’ѐзаний оцінявати ѐкість 
освітньої діѐльності та вищої освіти. Відповідно до стандартів і рекомендацій 
щодо забезпеченнѐ ѐкості в Ювропейському просторі вищої освіти (ESG), 
Ювропейських стандартів і рекомендацій щодо забезпеченнѐ ѐкості вищої 
освіти у вищому навчальному закладі доцільно проводити систематичний 
моніторинг, переглѐд і оновленнѐ освітніх програм з метоя гарантуваннѐ 
належного рівнѐ наданнѐ послуг у галузі освіти і створеннѐ сприѐтливого та 
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ефективного навчального середовища длѐ споживачів послуг вищої освіти. 
Це передбачаю оціняваннѐ таких елементів *17+: змісту програми відповідно 
до останніх досліджень у даній галузі знань, гарантуячи, що програма 
відповідаю сучасним вимогам; потреб суспільства, що постійно зміняятьсѐ; 
академічного навантаженнѐ студентів, їх успіхів і закінченнѐ освітньої 
програми; ефективності процесу оціняваннѐ студентів; сподівань, потреб і 
задоволеннѐ студентів стосовно програми; навчальної атмосфери і послуг з 
підтримки студентів, а також їх відповідність цілѐм програми. 

У процесі регулѐрного переглѐду та оновленнѐ програм беруть 
участь всі зацікавлені особи (стейкхолдери) у межах закладу, вклячаячи 
студентів і персонал, а також таких зовнішніх стейкхолдерів, ѐк працедавці 
та зовнішні партнери закладу, роботодавці та інших стейкхолдерів. 
Характеристики оновленої програми публікуять *18]. Процедура оцінки, 
моніторингу та переглѐду освітніх програм визначаютьсѐ навчальним 
закладом самостійно, відповідно до його потреб. 

Отже, з оглѐду на існуячі положеннѐ в ювропейській освіті, важливими 
аспектами забезпеченнѐ її ѐкості ю: повний, систематичний, прозорий та 
об’юктивний характер моніторингу ѐкості освіти, що висуваю досі не вирішені 
завданнѐ щодо використаннѐ ювропейських стандартів ѐкості. 

Одним із головних критеріїв при оцінці навчальних закладів ю наѐвність 
студентоцентрованого та компетентнісного підходів, ѐкі ю основоположними 
принципами болонських реформ у вищій освіті. Студентоцентризм ѐк 
принцип академічної культури передбачаю першочергове урахуваннѐ 
інтересів та потреб студентів, залученнѐ їх до управліннѐ ѐкістя вищої освіти і 
відсутність реального зворотного зв’ѐзку з основними учасниками освітнього 
процесу *3+. Компетентнісний підхід оріюнтую на побудову навчального 
процесу згідно з результатом освіти: у навчальну програму чи курс спочатку 
закладаятьсѐ виразні й зіставні параметри опису того, що студент буде знати 
і вміти післѐ закінченнѐ закладу.  

Оріюнтуваннѐ на ювропейські стандарти і рекомендації з метоя 
забезпеченнѐ ѐкості у вищій освіті неможливе без урахуваннѐ потенційних 
можливостей. Цілком погоджуюмосѐ з Л. В. Вікторовоя *1+ втому, що 
Україна обов’ѐзково маю долучитисѐ до Ювропейської мережі гарантуваннѐ 
ѐкості вищої освіти (система ENQA). Важливим елементом ціюї системи ю 
зосередженість контроля ѐкості на контролі знань студентів та особливо 
випускників, визначаячи їхня компетентність і спроможність задовольнѐти 
вимоги ринку праці, що передбачаю й можливість зовнішньої оцінки, а не 
лише на контролі навчального процесу, науково-методичного 
забезпеченнѐ, кадрів, матеріальної бази тощо.  

Система зовнішньої оцінки може бути підтримана такими 
ювропейськими агенціѐми із забезпеченнѐ ѐкості наданнѐ вищої освіти 
навчальними закладами, ѐк: Ювропейськоя мережея із забезпеченнѐ ѐкості 
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вищої освіти (ENQA), Ювропейськоя асоціаціюя університетів (EUA) та 
Ювропейськоя асоціаціюя вищих навчальних закладів (EURASHE). Така 
система даю змогу оцінявати навчальні програми закордоном відповідно до 
загальних критеріїв длѐ вищих навчальних закладів системи Міністерства 
освіти і науки України.  

Указані ювропейські агенції із забезпеченнѐ ѐкості наданнѐ вищої 
освіти навчальними закладами розробили спільні оріюнтири щодо 
забезпеченнѐ ѐкості длѐ всіх ювропейських країн-учасниць Болонського 
процесу і прийнѐли стандарти у цій сфері, зоріюнтовані на внутрішню 
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти й забезпеченнѐ ѐкості в діѐльності 
агенцій із зовнішнього забезпеченнѐ ѐкості *1+. 

Серед більшості ювропейських країн-учасниць Болонського процесу з 
рівневоя системоя вищої освіти розроблѐятьсѐ освітні програми 
академічного та професійного видів. Характерноя рисоя академічних 
програм ю підготовка випускників до дослідницько-наукової діѐльності, у 
той час ѐк у межах професійної програми підготовка сфокусована на 
практичній, прикладній професійній діѐльності. Такий поділ існую 
здебільшого на рівні програм бакалаврату, а в деѐких країнах поширяютьсѐ 
й на програми вищого рівнѐ.  

Концепціѐ проекту Tuning *2+ визначаю такі критерії ѐкості при 
розробці та реалізації освітніх програм, ѐкі гарантуять відповідність цілей, 
що означаю доречність обраних цілей, облік очікувань студентів, 
викладачів, роботодавців, а також більш широких вимог болонського 
процесу та відповідність цілѐм, що маю гарантувати можливість досѐгненнѐ 
заѐвлених цілей за допомогоя програми. 

Відповідно до проекту Tuning, підвищеннѐ ѐкості програм 
розглѐдаютьсѐ ѐк докладаннѐ безперервних зусиль, спрѐмованих на 
вдосконаленнѐ структури та змісту програм, їх упровадженнѐ й реалізація. 
Серед базових принципів, на ѐких заснована реалізаціѐ процесу 
підвищеннѐ ѐкості освітніх програм, виділѐять такі:  забезпеченість 
ресурсами; визначеннѐ затребуваності програми; виѐвленнѐ відповідних 
профіля програми результатів навчаннѐ в термінах компетенцій; повний і 
чіткий опис кваліфікаційного профіля програми; коректний розподіл 
кредитів за структурними одиницѐми програми; вибір методів навчаннѐ й 
оцінки, відповідних цілѐм програми. 

Контроль та перевірка ефективності навчальної програми виконуютьсѐ 
за наѐвності системи оцінки навчального процесу. До заходів з контроля за 
реалізаціюя навчальної програми відносѐть методичний збір і аналіз 
статистичних даних за такими провідними показниками, ѐк: відсоток 
студентів, ѐкі успішно здаять іспити; відсоток випускників, ѐкі 
працевлаштовані або маять намір перейти на наступний рівень освіти; 
кількість зарахованих студентів; оцінка задоволеності студентів умовами, 
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процесом і результатами навчаннѐ; відгуки від організацій-партнерів тощо. 
Заклади вищої освіти повинні проводити моніторинг і періодичний переглѐд 
програм із метоя забезпеченнѐ їхньої відповідності потребам студентів, 
суспільства та працедавців.  

ак було зазначено вище, длѐ розробленнѐ, моніторингу та переглѐду 
освітніх програм доцільно залучати всіх учасників (стейкхолдерів) у межах 
закладу, вклячаячи студентів і персонал, а також таких зовнішніх 
стейкхолдерів, ѐк працедавці та зовнішні партнери закладу, роботодавці та 
інших стейкхолдерів. У межах цього процесу вони виступатимуть у ѐкості 
експертів, а отже необхідно враховувати вимоги до них, з оглѐду на те, що 
їх думки суттюво вплинуть на зміст освітньої програми. Цілком 
погоджуюмосѐ з С. А. Свіжевськоя, ѐка виокремила вимоги до експертів, 
серед ѐких *17+: постійна вимога до експертів володіти належними 
вміннѐми та знаннѐми длѐ виконаннѐ своїх завдань; ретельний підбір 
експертів; проведеннѐ навчаннѐ длѐ експертів або належних інструктажів;  
залученнѐ міжнародних експертів; участь студентів; гарантіѐ повноти й 
достовірності інформації у ѐкості отриманих результатів та висновків 
експертної оцінки; використаннѐ певної моделі перевірки: самооцінка – 
відвіданнѐ закладу – складаннѐ проекту звіту про перевірку – публікаціѐ 
звіту – подальші заходи; визнаннѐ важливості політики навчального 
закладу щодо усуненнѐ недоліків, а також подальшого вдосконаленнѐ 
його роботи, ѐка ю базовим елементом процесу забезпеченнѐ ѐкості. 

Вищі навчальні заклади маять використовувати моніторинг ѐк 
інструмент збору, обробки, зберіганнѐ й розповсядженнѐ об’юктивної та 
актуальної інформації про діѐльність системи освіти длѐ прийнѐттѐ 
стратегічних управлінських рішень щодо задоволеннѐ ѐкістя вищої освіти 
всіх зацікавлених сторін та постійного її покращеннѐ *3+. У процесі 
моніторингу освітньої програми можна зрозуміти, чи досѐгаютьсѐ мета 
освітнього процесу, чи існую позитивна динаміка в розвиткові здобувачів 
вищої освіти в порівнѐнні з попередніми дослідженнѐми, чи відповідаю 
рівень складності навчального матеріалу можливостѐм студентів, чи 
існуять передумови длѐ підвищеннѐ компетентності викладачів. 

Моніторинг спрѐмований на безперервне вдосконаленнѐ програм. 
Саме тому особливу увагу слід приділити цьому процесу. Так, 
В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Я. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова 
виокремили чотири етапи процесу моніторингу й удосконаленнѐ освітньої 
програми при її реалізації *16+. На першому етапі відбуваютьсѐ реалізаціѐ 
освітньої програми та її компонентів відповідно до чіткої структури та 
прозорого плану впровадженнѐ. Наступним кроком виникаю необхідність у 
проведенні моніторингу програми та її компонентів шлѐхом опитуваннѐ 
студентів і працівників з метоя оціняваннѐ ѐкості викладаннѐ, навчаннѐ й 
оціняваннѐ, а також вихідної інформації відповідно до показника 
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успішності, використовуячи контрольний перелік запитань проекту Tuning 
длѐ оцінки навчального плану. На третьому етапі використовуять системи 
зворотного та прѐмого зв’ѐзку длѐ аналізу результатів оціняваннѐ та 
очікуваних розробок у предметній області з урахуваннѐм потреб 
суспільства та наукового середовища. Завершальноя стадіюя моніторингу 
освітньої програми ю використаннѐ отриманої інформації длѐ 
вдосконаленнѐ програми в цілому та її компонентів. 

На думку Г. В. Красильникової, серед підходів до оцінки ѐкості 
освітніх програм слід виокремити *3+: відповідність змісту освітніх програм 
стандартам вищої освіти за спеціальністя; відповідність освітньої програми 
Національній та галузевій рамкам кваліфікацій; відповідність освітньої 
програми формі Tuning; формуваннѐ результатів навчаннѐ в термінах 
компетентностей, що надасть змогу найкращого працевлаштуваннѐ 
випускників; формуваннѐ змісту кваліфікацій і структури на 
компетентнісній основі; щорічний переглѐд програм на основі потреб 
ринку праці та незалежна акредитаціѐ освітніх програм. 

Доповняячи ці підходи до оцінки ѐкості освітніх програм, доцільно 
віднести аналіз освітніх програм відповідно до існуячих у ювропейських 
країнах, оскільки длѐ більшої кількості спеціальностей розроблено й 
уніфіковано відповідні освітні програми, що передбачаять відповідність 
програмних компетентностей та програмних результатів навчаннѐ запитам 
роботодавців, що дозволить визначити відповідність вимогам ринку праці.  

Наприклад, при розробленні та моніторингу освітніх програм на основі 
студентоцентрованого й компетентнісного підходів, доцільно врахувати  
результати аналізу 6 000 запитів роботодавців, ѐкі надали такі результати. 
Длѐ всіх спеціальностей університету виокремлено 5 особистісних топ-
компетентностей: комунікабельність; відповідальність; організаційні 
здібності; уважність; спрѐмованість на кінцевий результат. Серед 
професійних компетентностей на перших місцѐх стоѐть володіннѐ ІТ-
технологіѐми, у тому числі спеціальними пакетами програм, мовна 
грамотність і вільне володіннѐ іноземноя мовоя. На формуваннѐ у студентів 
зазначених компетентностей маю бути спрѐмований навчальний процес в 
університеті, що маю знайти відображеннѐ в освітніх програмах *12]. 

Длѐ з’ѐсуваннѐ  періодичності переглѐду освітніх програм у вищих 
навчальних закладах проведено аналіз існуячих у закладах вищої освіти 
документів, що спрѐмовані на запровадженнѐ системи внутрішнього 
забезпеченнѐ ѐкості освітньої діѐльності та ѐкості вищої освіти щодо 
зазначених у них термінів періодичності переглѐду. 

У табл. 1 наведено періодичність переглѐду освітніх програм у вищих 
навчальних закладах України. 
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Таблицѐ 1 
Періодичність перегляду освітніх програм  

у вищих навчальних закладах України 

Назва ВНЗ 
Періодичність 
переглѐду 

Документ 
Дже-
рело 

ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» 

За 
результатами 
моніторингу 

Положеннѐ про систему 
внутрішнього забезпеченнѐ 
ѐкості вищої освіти 

[8] 

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту 
імені академіка В. 
Лазарѐна 

Щорічно 

Наказ ректора від 07.10.2016 
року про введеннѐ в дія 
положеннѐ про систему 
внутрішнього забезпеченнѐ 
ѐкості освіти 

[4] 

Дрогобицький державний 
педагогічний університет 
імені Івана Франка 

Щорічно 
Положеннѐ про систему 
внутрішнього забезпеченнѐ 
ѐкості вищої освіти 

[7] 

Одеський національний 
економічний університет 

За 
результатами 
моніторингу 

Положеннѐ про забезпеченнѐ 
ѐкості освітньої діѐльності та 
ѐкості вищої освіти 

[6] 

Одеський національний 
політехнічний університет 

Щорічно 

Рішеннѐ Вченої ради про 
визначеннѐ системи та 
затвердженнѐ процедури 
внутрішнього забезпеченнѐ 
ѐкості вищої освіти від 
31.05.2016 року 

[15] 

Східноукраїнський 
національний університет 
імені Володимира Далѐ 

Кожні п’ѐть 
років та за 
необхідності 
їх 
коригуваннѐ 

Положеннѐ про систему 
забезпеченнѐ ѐкості освітньої 
діѐльності та ѐкості вищої освіти 

[10] 

Харківський національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна 

За 
результатами 
моніторингу 

Проект Положеннѐ про систему 
забезпеченнѐ ѐкості вищої 
освіти (систему внутрішнього 
забезпеченнѐ ѐкості) 

[9] 

 

З табл. 1 видно, що переглѐд освітніх програм у вищих навчальних 
закладах України відбуваютьсѐ за такоя періодичністя: щорічно, за 
результатами моніторингу (не рідше 1 року) та кожні п’ѐть років. З семи 
обраних закладів щорічно переглѐдаять освітні програми: Одеський 
національний політехнічний університет, Дніпропетровський національний 
університет залізничного транспорту та Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка; за результатами моніторингу – 
Одеський національний економічний університет, Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна, Криворізький національний університет; 
кожні п’ѐть років – Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Далѐ.  
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Отже, найбільш пріоритетними періодами переглѐду освітніх 
програм ю рік та необхідність переглѐду за результатами моніторингу. Слід 
відмітити, що від періодичності переглѐду освітніх програм залежить їх 
релевантність, і, ѐк зазначалосѐ раніше, зміст програми маю відповідати 
останнім дослідженнѐм у даній галузі знань та гарантувати відповідність до 
вимог сучасності. Таким чином, на думку автора, освітнѐ програма маю 
переглѐдатисѐ не рідше одного разу на рік. 

Висновки. Отже, у статті обґрунтовано підходи до оцінки ѐкості, 
моніторингу та періодичності освітніх програм у вищому навчальному 
закладі при реалізації системи внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості вищої 
освіти. Розглѐнуто ювропейський досвід реалізації, оцінки й оновленнѐ 
освітніх програм у вищому навчальному закладі на основі 
студентоцентрованого та компетентнісного  підходів. Визначено вимоги до 
експертів у процесі залученнѐ длѐ оцінки моніторингу та переглѐду освітніх 
програм, підходи до оцінки їхньої ѐкості й визначено, що пріоритетними 
періодами переглѐду освітніх програм ю рік та необхідність переглѐду за 
результатами моніторингу. Одержані результати нададуть змогу 
сформувати власні підходи закладам вищої освіти щодо оцінки ѐкості, 
моніторингу й періодичності освітніх програм. 
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РЕЗЮМЕ 
Ачкасова Светлана. Качество, мониторинг и периодичность пересмотра 

образовательных программ в высшем учебном заведении. 
В статье обоснованы подходы к оценке качества, мониторингу и 

периодичности пересмотра образовательных програм в высшем учебном заведении 
при реализации системы внутреннего обеспечениѐ качества высшего образованиѐ. 
Подчеркнута необходимость реализации студетоцентрованого и 
компетентностного подходов при разработке программ и осуществлении 
мониторинга качества высшего образованиѐ. Определены требованиѐ к экспертам 
в процессе привлечениѐ длѐ оценки мониторинга и периодичности пересмотра 
образовательных программ, подходы к оценке их качества и определено, что 
приоритетными периодами пересмотра образовательных программ ѐвлѐетсѐ год и 
необходимость пересмотра по результатам мониторинга. Полученные 
результаты дадут возможность сформировать учереждениѐм высшего 
образованиѐ собственные подходы длѐ оценки качества, мониторинга и 
периодичности пересмотра образовательных программ. 

Ключевые слова: учреждение высшего образованиѐ, образовательнаѐ 
программа, система внутреннего обеспечениѐ качества высшего образованиѐ, 
качество образовательных программ, мониторинг образовательных программ. 

SUMMARY 
Achkasova Svitlana. Quality monitoring and periodical revision of educational 

programs in higher education. 
In terms of integration of higher education in Ukraine in the global educational 

environment one of the most important tasks is to develop effective mechanisms and 
approaches to ensure its quality. In developing and assessing and monitoring of the quality of 
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educational programs the tools that do not take into account feedback (student-centered 
approach), which is an important component of European countries, are used. Therefore, the 
implementation of student-centered approach, building educational programs based on 
competency approach and learning outcomes, quality assurance is an important reason to 
study the issue of quality, monitoring, frequency of review of educational programs in higher 
education and this determines its relevance. 

The article is aimed at generalizing approaches to quality assessment, monitoring and 
periodical revision of educational programs in higher education institutions when 
implementing system of internal  quality assurance of higher education. 

Scientific methods of analysis, synthesis and comparison were used for the analysis of 
approaches to quality assessment, monitoring, frequency of revision of programs in higher 
school when implementing internal quality assurance. 

The article reveals approaches to quality assessment, monitoring and periodicity of 
educational programs in higher education institutions when implementing system of 
internal  quality assurance of higher education.   

In order to find out the frequency of revision of educational programs in universities 
were analyzed existing higher education documents aimed at introducing a system of 
internal higher education quality assurance in the defined frequency terms. 

The paper has identified the requirements to experts who evaluate, monitor and 
review educational programs, approaches to their quality assessment and determined that 
the priority of educational program revision period is a year and the need to review the 
results of monitoring. The European experience of implementing, evaluating and updating 
educational programs in higher education institutions on the basis of competence and 
student-centred approaches defined by the project Tuning have been considered. The results 
will have to form their own approaches of higher education institutions to quality 
assessment, monitoring and periodical revision of educational programs. 

Key words: institution of higher education, educational program, system of internal 
higher education quality assurance, quality of educational programs, monitoring of 
educational programs. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ 
АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ 

 

У статті розглѐдаютьсѐ проблема впровадженнѐ автономного навчаннѐ в 
систему підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у вищій школі; 
уточняютьсѐ понѐттѐ автономного навчаннѐ, виѐвлѐятьсѐ педагогічні тенденції, 
специфіка і принципові засади автономного навчаннѐ стосовно освоюннѐ мистецьких 
дисциплін, обґрунтовуятьсѐ провідні підходи (посиленнѐ особистісної спрѐмованості 
навчального процесу, компетентнісний, аксіологічний та акмеологічний), педагогічні 
умови (зміна ролі викладача в організації  самостійної діѐльності студента, 
критично-оцінне спрѐмуваннѐ навчального процесу, активізаціѐ творчих засад учіннѐ 
на основі посиленнѐ зв’ѐзку з практикоя) та методи їх реалізації.  

Ключові слова: автономне навчаннѐ, мистецька освіта, студенти.  
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Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку мистецької освіти 
маять оріюнтуватисѐ на впровадженнѐ нових підходів, розробку 
актуальних педагогічних технологій, урахуваннѐ потреб майбутньої 
професійної діѐльності студентства в нових соціальних умовах. Відхід від 
авторитаризму у викладанні мистецьких дисциплін, забезпеченнѐ умов 
щодо розвитку здатності майбутніх фахівців до творчого вирішеннѐ 
художніх завдань, модернізаціѐ вищої школи актуалізуять питаннѐ 
подоланнѐ пасивності студентства, розширеннѐ свободи вибору, 
організації самоосвіти й саморозвитку. 

Реалізаціѐ сучасної парадигми національної освіти в умовах 
формуваннѐ міжнародного освітнього середовища вмотивовую 
своючасність дослідженнѐ проблеми автономного навчаннѐ, ѐкий у 
контексті мистецької освіти набуваю специфічних характеристик. 

Аналіз актуальних досліджень. Особливості впровадженнѐ 
автономного навчаннѐ в мистецьку освіту практично майже не розглѐдалисѐ 
вченими. Проте, низка досліджень, виконаних українськими науковцѐми в 
останні роки, близько торкаятьсѐ означеної проблеми. Зокрема, О. Андрейко 
запропонувала мистецько-персоналізований підхід до розвитку виконавської 
культури скрипалів. Продуктивним длѐ вирішеннѐ проблеми автономізації 
мистецького навчаннѐ ю кооперований підхід (Р. Савченко), що передбачаю 
сумісне навчаннѐ студентів різних спеціальностей. Технології індивідуалізації 
мистецького навчаннѐ, забезпеченнѐ акмеологічного спрѐмуваннѐ 
художнього розвитку студентів (А. Козир), гедоністичного забарвленнѐ 
навчаннѐ ѐк засобу вдосконаленнѐ навчаннѐ (Л. Василенко) та ін. створяять 
підґрунтѐ длѐ модернізації мистецької освіти, закладаять фундамент 
теоретичного вирішеннѐ проблеми автономного навчаннѐ студентів у сфері 
мистецва. Урахуваннѐ досѐгнень науковців  уможливляю розробку проблеми 
впровадженнѐ автономного навчаннѐ студентів у сучасних умовах розвитку 
мистецької освіти у вищій школі. 

Мета статті – виѐвити особливості, педагогічні тенденції та 
специфічні умови впровадженнѐ автономного навчаннѐ майбутніх фахівців 
мистецтва у вищій школі.  

Методи дослідження. Реалізаціѐ мети статті здійсняваласѐ за 
допомогоя сукупності загальнонаукових методів дослідженнѐ, ѐк-от: 
теоретичного аналізу й синтезу (длѐ визначеннѐ понѐтійно-термінологічного 
апаратуавтономного навчаннѐ у сфері мистецької освіти), порівнѐннѐ, 
аналогії, індукції й дедукції (з метоя виѐвленнѐ особливостей педагогічних 
тенденцій, специфічних ознак і засад автономного навчаннѐ і умови видів 
щодо його структурних компонентів), аналіз та узагальненнѐ (з метоя 
виѐвленнѐ наукових підходів щодо організації автономного навчаннѐ); 
спостереженнѐ, аналіз, класифікаціѐ систематизаціѐ й узагальненнѐ 
педагогічного досвіду і продуктів мистецько-навчальної діѐльності студентів 
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(длѐ виѐвленнѐ та обґрунтуваннѐ педагогічних умов і методів у царині 
автономного навчаннѐ вищої музично-педагогічної школи). 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових джерел (D. Little, 
О. Смольнікова) дозволѐю конкретизувати понѐттѐ автономного навчаннѐ ѐк 
процесу організації та систематизації студентом власного навчального 
середовища самостійно або, у разі потреби, оріюнтуячись на настанови 
викладача. 

Автономне навчаннѐ в галузі мистецтва відрізнѐютьсѐ певноя 
специфікоя, ѐку зумовлено, насамперед, творчим характером художньої 
діѐльності. Мистецьке навчаннѐ передбачаю актуалізація індивідуальних 
мистецьких ѐкостей, розвиток ѐких потребую не тільки внутрішніх зусиль 
студентів, а й зовнішнього спостереженнѐ і контроля з боку викладача 
(відпрацяваннѐ вокальних умінь, особливостей постановки руки в 
інструменталістів, хореографічних рухів тощо). Тобто необхідність 
втручаннѐ викладача при навчанні студентів мистецьких спеціальностей 
мотивуютьсѐ об’юктивними чинниками. У такому разі автономне навчаннѐ 
майбутнього фахівцѐ в галузі мистецтва набуваю  характерних ознак, що 
поюдную  ѐк необхідність посиленнѐ здатності студента до самокерованого 
художньо-творчого розвитку, так і збереженнѐ педагогічного супроводу в 
тих межах, що не заважаять досѐгнення основного завданнѐ  – зберегти  
неповторність художньо-творчої індивідуальності майбутнього фахівцѐ.  
Упровадженнѐ автономного навчаннѐ  маю сенс у тій мірі, у ѐкій переслідую 
мету – навчити студента вчитисѐ, свідомо формувати власні уміннѐ й 
навички мистецької діѐльності, самостійно оріюнтуватисѐ в художніх 
ѐвищах та  творчо проѐвлѐти себе в мистецтві. 

Близькими, але не тотожними понѐття «автономнее навчаннѐ», 
такими, що визначаятьсѐ рівнем самостійності і студентоцентрованості 
студентів, виступаять дефініції «самоосвіта», «самонавчаннѐ», «незалежне 
навчаннѐ». Проте, автономне навчаннѐ не ю синонімом самоосвіти й не 
означаю навчаннѐ без допомоги викладача, не передбачаю знѐттѐ 
відповідальності з викладача за навчальний процес і вседозволеність длѐ 
студентів. Автономне навчаннѐ в сфері мистецтва спрѐмоване на розвиток 
у студентів здатності до самостійності, до прийнѐттѐ на себе 
відповідальності за результати навчаннѐ, до критичної рефлексії. Студент 
отримую незалежність у визначенні цілей свого навчаннѐ, змісту й 
послідовності організації навчального процесу, виборі методів і прийомів 
освоюннѐ мистецьких умінь і навичок, установленні темпу, часу, місцѐ 
засвоюннѐ матеріалу. Сувора регламентаціѐ навчальних дій з боку 
викладача поступаютьсѐ місцемсамостійному вибору студентом того, що 
варто освоїти длѐ досѐгненнѐ кінцевого результату навчаннѐ. 

Структура мистецького автономного навчання вклячаю цілісну 
юдність взаюмозумовлених і взаюмодіячихскладових:мотиваційно-
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оріюнтаційну, спрѐмовану на формуваннѐ у студентів потреби до 
самовизначеннѐ й самореалізації в мистецтві, на усвідомленнѐ мети свого 
навчаннѐ; аналітично-ціннісну, зоріюнтовану на активізація здатності 
студентів до критичного осмисленнѐ художніх ѐвищ, до усвідомленої 
адекватної оцінки художнього простору, до самооцінки та  творчої 
рефлексії; емоційно-вольову, що передбачаю розвиток здатності студентів  
мобілізувати внутрішні ресурси длѐ досѐгненнѐ навчальної мети, длѐ 
мистецького удосконаленнѐ, спроможності виѐвити емоційну стійкість у 
ситуаціѐх прилядної демонстрації власних мистецьких здобутків; 
художньо-творчу, мета ѐкої – розвиток у студентів тих властивостей і 
особистих ѐкостей, ѐкі необхідні длѐ відпрацяваннѐ індивідуального 
художнього стиля самовираженнѐ в мистецтві.  

Не претендуячи на узагальнену концептуалізація проблеми, 
окреслимо провідні підходи до розробки практичних технологій 
автономного мистецького навчаннѐ студентів у вищій школі. 

Длѐ автономного навчаннѐ у сфері мистецтва характерним ю 
посиленнѐ особистісної спрѐмованості навчального процесу, одним із 
проѐвів ѐкого виступаю розвиток автономних навчальних ѐкостей студентів, 
насамперед таких, ѐк сформованість постійної потреби, прагненнѐ до 
творчості, до проѐву ініціативи, до оригінального самовираженнѐ в 
мистецтві; здатність до рефлексивного самооціняваннѐ, самоконтроля й 
самокоригуваннѐ власних навчальних зусиль; здатність до усвідомленнѐ і 
цілеспрѐмованого відпрацяваннѐ особистих способів учіннѐ та практично-
творчих умінь, притаманних мистецькій індивідуальності саме  цього 
студента; здатність до вольової саморегулѐції практично-творчих занѐть, 
уміннѐ мобілізувати власні сили, довільно активізувати пошукові зусиллѐ; 
уміннѐ планувати робочий час, розроблѐти перспективи власної 
навчальної діѐльності; віповідальність за результати власного навчаннѐ. 

Актуальним длѐ впровадженнѐ й розвитку автономного навчаннѐ 
лишаютьсѐ компетентнісний підхід, що в галузі мистецтва передбачаю 
сприѐннѐ актуалізації спроможності студента оптимально реалізувати всі 
цілі художньої навчальної діѐльності, а також творчо підходити до її 
організації, що зумовляютьсѐ знаннѐми, навичками, уміннѐми, засвоюними 
видами і способами (технологіѐми) здійсненнѐ задумів, а також 
індивідуально-психічними властивостѐми. Компетентнісний підхід у 
контексті автономного навчаннѐ спрѐмовано на формуваннѐ самоосвітньої 
компетентності студентів, їх здатності до виробленнѐ власної когнітивної 
стратегії  в самокерованому навчанні. Опора на компетентнісний підхід в 
автономному навчанні дозволѐю зосередити увагу на з’ѐсуванні клячових 
мистецьких компетенцій фахівцѐ. Наприклад, упровадженнѐ автономного 
навчаннѐ в сучасних умовах  викликаю необхідність формуваннѐ у студентів 
інформаційно-цифрової компетентності, що може сприѐти розширення їх 
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можливостей ознайомленнѐ з мистецтвом різних стилів і жанрів, 
інтерпретаційними версіѐми репрезентації художніх творів, апробації й 
оприлядненнѐ власних варіантів творчого вирішеннѐ мистецьких задумів. 

Автономне навчаннѐ у сфері мистецтва передбачаю акцент на 
аксіологічному його спрѐмуванні. Питаннѐ дослідженнѐ феномена 
ціннісних оріюнтацій у площині автономного навчаннѐ, педагогічних умов і 
методів їх цілеспрѐмованого розвитку у майбутніх фахівців з мистецької 
галузі відзначаятьсѐ певноя складністя через  поліфункціональність  
самого ѐвищацінніснихоріюнтацій.Проте розробка парадигми автономного 
навчаннѐ зумовляю необхідність  дослідженнѐ аксіологічного підходу  ѐк 
одного з пріоритетних напрѐмів модернізації вищої мистецької освіти.  

Розглѐдаячи аксіологічні проблеми у зв’ѐзку зі спрѐмованістя 
особистості, вважаюмо, що ціннісні оріюнтації майбутніх фахівців ю основним 
вектором визначеннѐ цілей, засобів, результатів навчальної діѐльності. 
Відтворяячи інтереси, бажаннѐ, прагненнѐ студентів, оріюнтуячи їх 
діѐльність на досѐгненнѐ  мети, цінності допомагаять майбутнім фахівцѐм 
пізнати себе й на цьому шлѐху досѐгти свободи, вивільненнѐ, автономності. 
Аксіологічні пріоритети  ѐк стабільні утвореннѐ, що регуляять і спрѐмовуять 
навчальну діѐльність студентів,  відображаять напрѐм до досѐгненнѐ ідеалу, 
до реалізації планів, виступаять фундаментом стабільності в навчальних 
перспективах майбутніх фахівців. Виступаячи одніюя з базових у 
дослідницькій парадигмі наук про особистість, ціннісна проблематика  ю 
необхідноя у вирішенні питань автономного навчаннѐ  студентів мистецтва у 
вищій школі.  

Оскільки важливим соціальним компонентом навчальної автономії ю, 
на нашу думку, здатність до співпраці та продуктивної взаюмодії з іншими 
суб’юктами освітнього простору, одніюя з необхідних умов її розвитку 
вважаюмо комунікативний  контекст навчаннѐ. Групова діѐльність на основі 
співробітництва ґрунтуютьсѐ на принципі позитивної взаюмозалежності, що 
вимагаю від студентів активного залученнѐ до процесу навчаннѐ, взаюмної 
відповідальності, взаюмоконтроля та оціночної рефлексії. Конфлікт думок і 
підходів, що закономірно виникаю під час виконаннѐ спільних завдань, 
породжую ситуація необхідності формувати власну точку зору на проблему, 
аргументувати й обстоявати її, переконувати партнерів по взаюмодії, 
знаходити альтернативи, приймати спільні рішеннѐ, що, у своя чергу, 
стимуляю творчий пошук, виробленнѐ механізмів співпраці, ефективного 
способу взаюмодії длѐ знаходженнѐ раціональних шлѐхів вирішеннѐ 
проблеми. Упровадженнѐ комунікативного підходу сприѐю формування 
таких важливих длѐ розвитку у просторі автономного навчаннѐ особистісних 
ѐкостей, ѐк усвідомленнѐ особистої індивідуальності, адекватна самооцінка, 
самоповага й повага до точки зору іншої лядини, відповідальність, 
ініціативність, готовність до подоланнѐ перешкод тощо.  
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До методологічних засад мистецького автономного навчаннѐ слід 
віднести також акмеологічний підхід. Посиленнѐ акмеологічних засад 
навчаннѐ передбачаю активізація прагненнѐ студентів на досѐгненнѐ 
найвищого рівнѐ професійного становленнѐ. Акмеологічна стратегіѐ 
навчаннѐ сприѐю активізації емоційно-вольових можливостей творчого 
потенціалу та здібностей студентів.  Посиленнѐ акмеологічних засад учіннѐ 
передбачаю формуваннѐ у студентів установки на самовдосконаленнѐ 
протѐгом усього життѐ. Зауважимо, що акмеологічне спрѐмуваннѐ 
навчаннѐ маю ґрунтуватисѐ на врахуванні не тільки позитивних, 
прогресивних потенційних можливостей студентів. Важливо спонукати їх 
до самодіагностики з метоя визначеннѐ й подоланнѐ негативних 
характеристик, уникненнѐ регресивних варіантів самоздійсненнѐ. Загалом, 
акмеологічний контекст автономного навчаннѐ передбачаю за діѐннѐ 
об’юктивних та суб’юктивних чинників, що, впливаячи одні на одних, 
спричинѐять прогресивний розвиток студентів, досѐгненнѐ майбутніми 
фахівцѐми у процесі навчаннѐ творчих вершин, художнього «акме» 

Упровадженнѐ автономного навчаннѐ потребую дотриманнѐ певних 
педагогічних умов длѐ того, щоб майбутні фахівці змогли усвідомити себе 
активними суб’юктами освітнього процесу. Серед них назвемо насамперед 
такі, ѐк зміна ролі викладача в організації  самостійної діѐльності студента; 
критично-оцінне спрѐмуваннѐ навчального процесу та активізаціѐ творчих 
засад учіннѐ на основі посиленнѐ зв’ѐзку з практикоя.  

1. Зміна ролі викладача в організації самостійної діѐльності 
студента. Традиційний, субординаційний (односпрѐмований) характер 
спілкуваннѐ викладача зі студентами пов’ѐзано з діѐми наказу, примушеннѐ, 
розпорѐдженнѐ, заборони, покараннѐ. Сутність поведінки викладача 
зводитьсѐ до домінуваннѐ – викладач і керую навчальним процесом, і несе 
відповідальність за результати мистецької підготовки студентів. 

У автономному навчанні звичка до викладацького домінуваннѐ маю 
поступитисѐ місцем гуманно-етичній організації педагогічної діѐльності, 
пріоритетом ѐкої виступаю особистість студента. Таке тлумаченнѐ   
переоріюнтовую функції викладача. Вимогливість до виконаннѐ поставлених 
перед студентами завдань поступаютьсѐ місцем консультування щодо 
організації самостійного навчаннѐ, надання в разі потреби своючасної 
допомоги студенту у виборі навчального матеріалу, в окресленні мети і 
спрѐмуванні свого мистецького розвитку на досѐгненнѐ оптимального 
результату. На всіх етапах навчаннѐ й мистецького розвитку – від чіткого 
визначеннѐ перспектив та окресленнѐ шлѐхів їх досѐгненнѐ до самооцінки 
досѐгнутих результатів – остаточна відповідальність покладаютьсѐ на 
студента. При цьому викладач не стоїть осторонь. Його завданнѐ – 
підтримувати мотивація студента до опануваннѐ мистецтвом, всілѐко 
сприѐти формування професійних умінь, розвитку необхідних художньо-
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особистісних ѐкостей. Викладач, передбачаячи можливі навчальні 
труднощі в залежності від індивідуальності студента, надаю йому поради 
щодо подоланнѐ ускладнень, обговоряю зі студентами можливі варіанти 
уникненнѐ негативних наслідків самостійного опрацяваннѐ матеріалу. 

Роль консультанта, порадника, фасилітатора потребую від викладачів 
не тільки педагогічного такту, стриманості, терпіннѐ, але й  досконалого 
володіннѐ методами опосередкованого впливу, ненав’ѐзливої корекції, 
психологічними прийомами створеннѐ індивідуально-оріюнтованого 
навчального середовища. 

 Зміна ролі викладача потребую створеннѐ сприѐтливої атмосфери 
навчаннѐ на основі цілеспрѐмованого досѐгненнѐ партнерських стосунків 
між викладачами і студентами, побудову міжособистісного спілкуваннѐ на 
засадах суб’юкт-суб’юктної педагогічної взаюмодії, длѐ ѐкої притаманноя 
стаю рівність особистісних і статусних позицій.  У гуманізації 
міжособистісних стосунків  на ґрунті мистецтва важливу роль відіграю 
здатність викладача до емоційної ідентифікації зі студентом, передбачаю 
оріюнтація і викладачів, і студентів на найкращі особистісні риси.  

Автономне навчаннѐ передбачаю розвиток педагогічної культури 
викладача в напрѐмі актуалізації індивідуальних її характеристик. 
Викладачу маю стати  притаманним відпрацяваннѐ індивідуального стиля 
педагогічної діѐльності, індивідуальних підходів до взаюмодії зі 
студентами, пошук власного оригінального почерку в досѐгненні 
взаюморозуміннѐ з ними. Рівень кваліфікації викладача характеризуютьсѐ 
здатністя до створеннѐ авторських моделей навчаннѐ, а не тільки ѐкісним 
виконаннѐм розроблених ззовні вимог. Забезпеченнѐ педагогічного 
супроводу навчальної діѐльності студента маю супроводжуватисѐ високим 
розвитком рефлексії викладача, здійсненнѐм самоспостереженнѐ, 
самооцінки за власними педагогічними діѐми, самоконтроля за обраноя 
стратегіюя викладаннѐ і способу взаюмодії зі студентами. Крім того, длѐ 
викладачів мистецьких дисциплін маю стати притаманним естетичне 
наповненнѐ педагогічної етики. 

2. Критично-ціннісне спрѐмуваннѐ навчального процесу вважаюмо 
необхідноя, а, можливо, й визначальноя умовоя досѐгненнѐ 
ефективності автономного навчаннѐ у сфері мистецтва. З позицій 
аксіологічного підходу критично-ціннісне спрѐмуваннѐ навчального 
процесу передбачаю формуваннѐ у студентів здатності до незалежного, 
неопосередкованого чужоя думкоя сприйманнѐ художніх ѐвищ,  відчуттѐ 
глибокого зв’ѐзку між  внутрішньоя свідомістя й емоційним 
переживаннѐм художнього простору, актуалізація можливості 
безпосередньо, без будь-ѐкого раціонального осмисленнѐ, «схоплявати» 
цінності, усвідомлявати індивідуальну значущість навчального матеріалу. 
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Досѐгненнѐ результативності автономного навчаннѐ, успішності його 
впровадженнѐ потребую класифікації навчальних  цінностей за певними 
критеріѐми. На нашу думку, найпродуктивнішими можуть виѐвитисѐ такі, 
ѐк: адекватність, інтенсивність, переважаннѐ. 

 Адекватність цінностей зоріюнтовано на встановленнѐ відповідності 
між ѐкістя знань та схильності студента до тих чи інших художніх ѐвищ. 
Наприклад, адекватноя можна визнати жанрову оцінку мистецького твору 
в тому разі, ѐкщо вона відображаю обізнаність студента в різноманітних 
жанрах з одного боку, з іншого – виѐвлѐю  естетичне ставленнѐ студента до 
певних мистецьких жанрів.  

Інтенсивність оцінки виѐвлѐю залежність цінності від сили інтересів 
індивіда. Наприклад, ѐкщо  інтерес правильно зоріюнтований, об’юктивно 
значуще художню ѐвище викликаю захопленість студента, а примітивний 
мистецький твір – байдуже ставленнѐ.  

Переважаннѐ ѐк критерій сформованості цінностей означаю 
преваляваннѐ в свідомості студента інтересу до тих чи інших цінностей. 
Наприклад, одного студента привертаю авторитарний стиль викладаннѐ, 
іншого – демократичний. Усвідомленнѐ переваг дозволѐю розмістити 
навчальні, мистецькі, педагогічні цінності в залежності від їх суб’юктивної 
значущості длѐ студента. 

Аксіологічний простір освітньої системи забезпечуютьсѐ 
впровадженнѐм методів, що спонукаять студентів до  вибіркових дій на 
основі індивідуальної іюрархічної системи диспозицій. Методи критично-
аналітичного обговореннѐ проблем, проведеннѐ дискусій, система завдань 
на вибір об’юктів з його аргументаціюя тощо розширяять художньо-
ціннісний горизонт майбутніх фахівців. Критично-ціннісне спрѐмуваннѐ 
навчального процессу передбачаю також впровадженнѐ вправ на 
класифікація матеріалу. Важливо, щоб студенти вміли самі визначити 
підстави длѐ класифікації. Длѐ технології розвитку критичного мисленнѐ 
характерним ю цілеспрѐмоване моделяваннѐ  навчальних ситуацій, ѐкі б 
стимулявали студентів до спілкуваннѐ з іншими учасниками, спонукали до 
висловленнѐ власної точки зору, активізували бажаннѐ прийнѐти і, що 
надзвичайно важливо, готовність розділити чужу позиція. 

3. Активізаціѐ творчих засад учіннѐ на основі посиленнѐ зв’ѐзку з 
практикоя. 

Професійне становленнѐ студентів у сфері мистецтва неможливе 
поза творчоя оріюнтаціюя навчального процесу. У своя чергу, 
підкреслимо, що провідним завданнѐм автономного навчаннѐ ю 
ѐкнайбільше сприѐннѐ творчому розвиткові студентів. У контексті 
досѐгненнѐ навчальної незалежності серед численних шлѐхів виокремимо 
значущість такого, ѐк вибудова індивідуальної траюкторії навчаннѐ з 
оглѐдом на перспективу майбутньої діѐльності. Щоб досѐгти ефективності 
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в будь-ѐкій діѐльності, важливо чітко уѐвлѐти собі її результат. Студент, 
ѐкий вчитьсѐ заради досѐгненнѐ успіху у навчанні, в нинішніх соціальних 
умовах програю тому, хто усвідомляю  реальну  ситуація застосуваннѐ 
набутого в стінах університету. 

Чітке уѐвленнѐ мети навчаннѐ і власного художнього розвитку виступаю  
діювим стимулом і мобілізації творчої енергії студентів. Роль мотивації в 
активізації творчих процесів завжди привертала увагу науковців і практиків. 
Один із відпрацьованих психолого-педагогічних постулатів  активізації 
творчих проѐвів лядини – необхідність формуваннѐ мотиваційних засад її 
творчої енергії (А. Лук). Учені дотримуятьсѐ думки про те, що навчити 
творчості не можна, але можна сформувати  потребу у творчості, постійне 
бажаннѐ продукувати нове, виѐвлѐти ініціативу у вирішенні завдань.  

Творчість у мистецтві певним чином зумовлено пошуком 
оригінальності, самовиѐвленнѐ, самопрезентації у вирішенні художніх 
завдань. ак спонукати студентів до цього? Примус, прѐмі розпорѐдженнѐ, 
наказ  не можуть бути діювими в даному випадку. Слід шукати інші шлѐхи 
мобілізації творчої наснаги студентів мистецьких спеціальностей. Один із 
таких міститьсѐ у специфіці автономного навчаннѐ,  наріжним каменем ѐкого 
виступаю оріюнтаціѐ студентів уже з перших курсів на потреби майбутньої 
практичної діѐльності. Пробудженнѐ творчого мисленнѐ  набуваю нових 
імпульсів, коли перед студентами вимальовуютьсѐ реальна ситуаціѐ 
застосуваннѐ їх творчих набутків. Наведемо конкретний приклад. 
Припустимо, перед студентом висуваютьсѐ завданнѐ – змоделявати різні 
інтерпретації музичного твору. ак мобілізувати творчу енергія виконавцѐ? 
Один із ефективних способів – спроектувати ситуація застосуваннѐ 
результатів творчого пошуку студентів. Постановка питань типу: «Де 
виступатиме студент – на музично-просвітницькому заході, перед учнѐми 
свого класу в музичній школі, у шоу-програмі чи перед близькими друзѐми?», 
«акій слухацькій аудиторії адресуютьсѐ той чи інший характер інтерпретації – 
дитѐчій, студентській, викладацькій?» « Що маять відчути слухачі в Вашій 
інтерпретації?» конкретизуять уѐвленнѐ студентів щодо практичного 
застосуваннѐ результатів творчості, підвищуять емоційну забарвленість 
виконавського завданнѐ, стимул длѐ його продуктивного виконаннѐ. Отже, 
креативний фахівець формуютьсѐ у стінах  навчального закладу, ѐкщо його 
навчальну увагу зосереджено на практичних питаннѐх майбутньої 
професійної діѐльності. 

Автономне навчаннѐ мистецтва у вищій школі передбачаю 
дотриманнѐ певних етапів упровадженнѐ. Перший  спрѐмовано на  
мотиваційний розвиток, актуалізація інтересу до самостійного 
опрацяваннѐ навчального матеріалу. Цей етап певним чином «ламаю» 
звичні стереотипи ставленнѐ до навчаннѐ – з об’юкта студент 
перетворяютьсѐ на суб’юкт навчаннѐ, усвідомляю своя відповідальну роль 
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за його результати, за характер власного саморозвитку. Другий етап 
впровадженнѐ автономного навчаннѐ (практично-засвоявальний) 
підпорѐдковано оволодіння студентами на рівні практичного застосуваннѐ 
вміннѐми визначати індивідуальні перспективи навчаннѐ, планувати 
роботу,  усвідомлено співвідносити специфіку мистецької підготовки з 
практикоя майбутньої професійної діѐльності. Другий етап – триваю 
найдовше, бо потребую пролонгованих зусиль від студентів длѐ вільного 
оволодіннѐ прийомами самостійного учіннѐ, мобілізації вольовихзусиль 
длѐ досѐгненнѐ навчальної мети, длѐ  самоздійсненнѐ у фаховій діѐльності. 

Третій етап (результативно-коригувальний) підпорѐдковано 
підведення підсумків навчаннѐ, широкому впровадження методів 
самоаналізу, саморефлексії, самоконтроля з метоя внесеннѐ коректив до 
навчальної діѐльності, створеннѐ планів  щодо впорѐдкуваннѐ свого 
освітнього середовища протѐгом життѐ. 

Розробка методів, прийомів, форм автономного навчаннѐ в 
мистецькій освіті ще потребую проведеннѐ різносторонніх досліджень 
Проте, на сьогодні вже можна окреслити низка напрѐмів розвитку 
методичної думки в цьому питанні.  

Серед сучасних можна назвати такі, ѐк методи перспективного 
проектуваннѐ, моделяваннѐ професійно-творчих ситуацій, методи 
проблемно-рефлексивної подачі навчального матеріалу, методи 
активізації взаюмооцінки тощо.  

Важливого значеннѐ набуваять методи і прийоми, спрѐмовані на 
оцінку студентами власних навчальних досѐгнень. Добре себе зарекомен-
дувала робота в малих групах,  де обмін цінностѐми не тільки сприѐю 
об’юктивності результатів самооціняваннѐ, а й «провокую» нові підходи, нове 
ставленнѐ до навчальних проблем, сумніви в загальноприйнѐтих істинах.  

Суттюве значеннѐ в оптимізації автономного навчаннѐ маю також 
ігрова технологіѐ, упровадженнѐ методів варіативного опрацяваннѐ 
матеріалу,широке застосуваннѐ ѐких сприѐю розвиткові аксіосфери 
особистості, її творчих начал. 

Актуальними длѐ автономного навчаннѐ залишаятьсѐ студентські 
конкурси, олімпіади, фестивалі, проведеннѐ ѐких допомагаю студентам 
усвідомити індивідуальні результати навчаннѐ, власні фахові досѐгненнѐ, 
що сприѐю кристалізації уѐвлень щодо ідеалів оволодіннѐ мистецькоя 
професіюя. 

Особливо значущим нині ю створеннѐ технологій навчаннѐ, ѐкі б 
радикально вивільнили час длѐ самостійної творчості студентів. 

Загалом упровадженнѐ інноваційних методів  маю на меті створеннѐ 
освітнього середовища, ѐке б дозволѐло спрѐмовувати мотивація, 
стимулявати ініціативу, активізувати творчий пошук студентів. 
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Висновки та перспективи подальших наукових 
розвідок.Насамкінець підкреслимо, що визначені провідні підходи, 
педагогічні умови та методи, щосприѐять розвиткові суб’юктності, 
ініціативності, реалізації творчого потенціалу студентів, уможливляять  
побудову освітнього процесу на засадах автономного навчаннѐ.  

Розвиток автономного навчаннѐ студентів мистецьких 
спеціальностей у вищій школі маю стати одним із пріоритетних завдань 
освітньої політики  суспільства, оскільки передбачаю радикальне 
вдосконаленнѐ професійної підготовки фахівців, длѐ ѐких характерним маю 
стати здатність до незалежного мисленнѐ, самостійних творчих дій, 
відповідальність, схильність до саморозвитку й навчаннѐ протѐгом життѐ, 
зоріюнтованість на самоактуалізація і досѐгненнѐ особистісно-
професійного успіху. 
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РЕЗЮМЕ 
Белова Наталья. Модернизациѐ художественного образованиѐ в высшей школе 

на основе автономного обучениѐ. 
В статье рассматриваетсѐ проблема внедрениѐ автономного обучениѐ в 

систему подготовки студентов художественных специальностей в высшей школе; 
уточнѐетсѐ понѐтие автономного обучениѐ, раскрываятсѐ педагогические 
тенденции, специфика и принципиальные основы автономного обучениѐ в 
контексте освоениѐ художественных дисциплин, обосновываятсѐ ведущие подходы 
(усиление личностной направленности учебного процесса, компетентностный, 
аксиологический и акмеологический), педагогические условиѐ (изменение роли 
преподавателѐ в организации самостоѐтельной деѐтельности студента, 
критически-оценочнаѐ направленность учебного процесса, активизациѐ творческих 
принципов учениѐ на основе усилениѐ свѐзи с практикой) и методы их реализации. 

Ключевые слова: автономное обучение, художественное образование, 
студенты.  

SUMMARY 
Bilova Nataliia. Modernization of artistic education in the higher school on the basis 

of autonomous learning. 
The article is aimed at revealing peculiarities, pedagogical tendencies and specific 

conditions for the introduction of autonomous training of the future art specialists in higher 
education. The concept of autonomous learning is considered as a process of organizing and 
systematizing the student’s own learning environment independently or, if necessary, based 
on the teacher’s instructions. The artistic and pedagogical context of autonomous learning is 
aimed at preserving the uniqueness of the artistic and creative personality of a future 
specialist on the basis of a balanced combination of the student’s ability to self-directed 
artistic and creative development and the preservation of pedagogical support. This training 
provides students with independence in defining the goals of their learning, developing 
individual cognitive strategies, and assuming responsibility for learning outcomes through 
critical reflection. The structure of autonomous learning in the field of art includes the 
integral unity of mutually determined and interacting components: motivational-
orientational, analytical-value, emotional-volitional and artistic-creative. 

The leading approaches to the development of practical technologies for autonomous 
artistic training of students in higher education are as follows: enhancement of the personal 
orientation of the educational process, competence, axiological and acmeological 
approaches. The introduction of autonomous learning requires the observance of certain 
pedagogical conditions for awareness of the future specialists themselves as active subjects 
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of the educational process, namely: change of the role of the teacher in the organization of 
independent student activity, critical assessment of the educational process, activation of 
creative principles of learning on the basis of increasing communication with practice. 
Independent training of the future music teachers in higher school involves observing certain 
stages of the implementation of conditions and methods: first stage – focus on motivational 
development, second – practical-assimilative, third – effective-corrective. 

Implementation of the pedagogical conditions of autonomous learning is expedient to 
implement through modern methods: perspective designing, modeling of professional and 
creative situations, problem-reflexive teaching material presentation, mutual awareness 
raising, public demonstration of own artistic achievements (competitions, festivals, 
competitions), which are aimed at evaluation, self-esteem, adjustment and designing by 
students of their own educational and creative achievements. We consider promising the 
development of technology of autonomous learning, which would radically liberate the time 
for students’ self-creativity. 

Key words: autonomous learning, artistic education, students. 
 

УДК 378.147  
Лідія Боднарюк 

Івано-Франківський національний   
медичний  університет 

ORCID ID0000-0001-9263-0453 
DOI 10.24139/2312-5993/2017.05/217-230 

 

СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ 
МЕДИЧНИХ ВНЗ У ГРУПАХ З АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВИКЛАДАННЯ 

 

Метоя статті ю дослідженнѐ теоретичних та практичних аспектів 
навчаннѐ української мови іноземних студентів-медиків у групах з англійськоя мовоя 
викладаннѐ. Проведено аналіз, синтез і узагальненнѐ наукових джерел. 
Проаналізовано цілі, завданнѐ та етапи вивченнѐ української мови ѐк іноземної. 
Обґрунтовано доцільність застосуваннѐ різних типів словників. Перспективи 
подальших наукових розвідок полѐгаять в експериментальній перевірці методики 
навчаннѐ української мови студентів-іноземців медичних ВНЗ у групах з англійськоя 
мовоя викладаннѐ з метоя її подальшого вдосконаленнѐ. 

Ключові слова: англомовні студенти, володіннѐ мовоя, потенційний словник, 
робочий словник, тезаурус, медична термінологіѐ, сигнальні картки,  метод 
відштовхуваннѐ. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку української освіти 
характеризуютьсѐ її інтеграціюя у світове співтовариство, розширеннѐм 
міжнародних контактів та залученнѐм іноземних громадѐн до навчаннѐ в 
українських вишах. Це зумовляю необхідність модернізації процесу мовної 
підготовки інокомунікантів, пошук нових методів та підходів до їх навчаннѐ 
державної мови України. 

Аналіз актуальних досліджень. На сьогодні накопичено чималий 
досвід викладаннѐ української мови ѐк іноземної, що відображено у працѐх  
Г. Іванишин *3+, Л. Козак *4, 5+, Н. Литвиненко *7+, Л. Селіверстової *8+,  
Б. Сокола *9+, Г. Строганової *11+, М. Тишковець *12, 13+, О. Туркевич *14+, 
В. Федчик *16+ та інших. Однак проблема навчаннѐ іноземних студентів 
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української мови у групах з англомовноя формоя викладаннѐ фахових 
дисциплін наразі залишаютьсѐ недослідженоя (надалі – англомовні 
студенти). Це, насамперед, зумовлено тим, що англомовне навчаннѐ  у 
вітчизнѐних  ВНЗ з’ѐвилосѐ порівнѐно недавно. І хоч методика навчаннѐ 
української мови англомовних студентів базуютьсѐ на загальній методиці 
викладаннѐ української мови інокомунікантам,  вона, безумовно, маю своя 
специфіку, а отже, потребую окремого опрацяваннѐ й аналізу.  

Мета статті. Дослідити теоретичні та практичні аспекти навчаннѐ  
української мови іноземних студентів-медиків  у групах з англійськоя 
мовоя викладаннѐ.  

Методи дослідження. Аналіз, синтез та узагальненнѐ наукових 
джерел. 

Виклад основного матеріалу. Англомовні студенти, ѐкі навчаятьсѐ в 
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 
переважно приїздѐть з Індії, країн Африки, де англійська мова ю 
державноя, та арабських країн, громадѐни ѐких володіять англійськоя 
мовоя на достатньому рівні. Такі студенти обираять англійську мову длѐ 
вивченнѐ фахових дисциплін, однак їм потрібні знаннѐ української длѐ 
спілкуваннѐ в побуті та в подальшому длѐ проходженнѐ клінічної практики 
в медичних закладах України. Під час адаптації в новому соціокультурному 
середовищі  їм доводитьсѐ пристосовуватисѐ до способу життѐ українців, 
менталітету, мисленнѐ, культури. Викладачам на початковому етапі 
навчаннѐ слід допомагати студентам у звиканні до побуту, подоланні 
психологічного дискомфорту та труднощів у процесі вивченнѐ мови. Цьому 
маю сприѐти цілісна система вивченнѐ української мови іноземними 
студентами, ѐка забезпечуютьсѐ поетапністя навчального процесу від 
початкового до кінцевого рівнів.  

Науковці виокремляять такі основні аспекти навчаннѐ української 
мови ѐк іноземної: 

– постановка цілей і завдань навчаннѐ; 
– поетапний розподіл  мовного матеріалу; 
– оптимальне використаннѐ активних методів навчаннѐ; 
– системна організаціѐ поточних, поетапних і підсумкових контролів 

усіх видів мовленнювої діѐльності *5, 33+. 
У новій Примірній програмі навчальної дисципліни «Українська мова 

ѐк іноземна», розробленій у 2017 році викладачами кафедри мовознавства 
Івано-Франківського національного медичного університету, основну увагу 
закцентовано на таких цілѐх навчаннѐ:  

– формуваннѐ комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та 
фахово зоріюнтованої компетентностей; 

– формуваннѐ когнітивної компетентності у взаюмозв’ѐзку з іншими 
видами компетентностей; 
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– формуваннѐ й розвиток мотивації до навчаннѐ та позитивного 
ставленнѐ до мови і культури країни, мова ѐкої вивчаютьсѐ; 

– формуваннѐ здатності до навчально-пізнавальної діѐльності, 
наукової і професійної підготовки, саморозвитку та самовдосконаленнѐ; 

– формуваннѐ гуманістичного та науково обґрунтованого ставленнѐ 
до професійної діѐльності; активної позиції медичного фахівцѐ; почуттѐ 
обов’ѐзку й відповідальності перед суспільством; ціннісних оріюнтацій і 
високої культури міжнаціональних взаюмовідносин; духовної та фізичної 
досконалості, моральності; поваги до України й українців; розвиток 
індивідуальних здібностей і творчого мисленнѐ *15, 4–5]. 

Очевидно, що такий підхід до навчаннѐ сприѐю реалізації основних 
принципів практичного, когнітивного, мотиваційно-розвивального, 
освітнього та виховного напрѐмів. 

Навчаннѐ англомовних студентів у медичному виші спрѐмоване на 
досѐгненнѐ кінцевої мети, ѐка передбачаю володіннѐ мовоя на 
середньому рівні, достатньому длѐ здійсненнѐ пізнавальної діѐльності в 
соціокультурній і навчально-професійній сферах.  

Понѐттѐ «володіннѐ мовоя» розглѐдаютьсѐ вченими з різних позицій. 
Так, лінгвіст Р. Будагов наголошував, що володіннѐ мовоя – це вміннѐ 
зрозуміти й висловити думку мовними засобами *2, 15+. З точки зору 
психологів володіннѐ мовоя – це використаннѐ мовних засобів на рівні 
автоматизму *17, 253+. За визначеннѐм психолінгвіста  О. Леонтьюва, 
володіннѐ мовоя – це  насамперед динамічний процес *6, 21–22].  
Залежно «від ступенѐ володіннѐ мовоя користувач виражаю один і той же 
зміст більш-менш вдало (у комунікативному відношенні)» *5, 33+.  

Ми вважаюмо, що понѐттѐ «володіннѐ мовоя» у процесі навчаннѐ 
студентів-іноземців, ѐкі здобуваять у нашій країні вищу медичну освіту, 
базуютьсѐ, насамперед, на засвоюнні форм усного й писемного, 
монологічного та діалогічного мовленнѐ, фахової медичної термінології. 
Кінцевоя метоя навчаннѐ української мови англомовних студентів ю: 

– оволодіннѐ інокомунікантами українськоя мовоя щоденного 
спілкуваннѐ та мовоя  спеціальності в такому обсѐзі, щоб у подальшому 
успішно комунікувати в соціально-побутовій та навчально-професійній 
сферах; 

– подоланнѐ психологічного дискомфорту у звиканні до життѐ в 
україномовному соціумі.  

Длѐ досѐгненнѐ ціюї мети у процесі навчаннѐ англомовних студентів 
викладач маю сформувати в них такі компетентності: 

– артикулѐційні (правильна вимова звуків, інтонаціѐ, ритміка); 
– мовні (знаннѐ базових лексичних одиниць, оволодіннѐ певними 

правилами їхньої трансформації в граматично правильне осмислене 
висловляваннѐ);  
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– комунікативні (знаннѐ вербальних і невербальних засобів та 
способів висловленнѐ думок, почуттів у різних сферах спілкуваннѐ 
відповідно до ситуацій і тем спілкуваннѐ, уміннѐ використовувати мовні 
засоби на практиці, вести діалог). 

Відповідно до поставлених цілей, основними завданнѐми  навчаннѐ  
української мови англомовних студентів ю: 

– виробленнѐ комплексу компетентностей (інтегральних, загальних, 
спеціальних) з метоя оволодіннѐ українськоя мовоя; 

– сприѐннѐ адаптації інокомунікантів до життѐ й навчаннѐ в умовах 
україномовного середовища; 

– розвиток умінь та навичок використовувати  загальновживану й 
фахову лексику та граматичні конструкції в комунікації відповідно до 
ситуацій і тем спілкуваннѐ; 

– створеннѐ позитивної мотивації до навчальної діѐльності 
англомовних студентів, розвиток творчих здібностей; 

– формуваннѐ здатності до самооцінки й самоконтроля; 
– вихованнѐ поваги до традицій, звичаїв, цінностей та культури 

українців *15, 5–6].  
Згідно з поставленими цілѐми та завданнѐми, вивченнѐ української 

мови англомовними студентами розподілене на етапи й, відповідно до 
нової Примірної програми, здійсняватиметьсѐ на I–V курсах.  

Початковий етап навчаннѐ маю тривати впродовж  усього  першого 
курсу і ю надзвичайно важливим, оскільки саме на цьому етапі закладаютьсѐ 
сприйнѐттѐ мови ѐк системи, формуятьсѐ навички говоріннѐ, читаннѐ та 
письма, комунікативні вміннѐ, напрацьовуютьсѐ активний словниковий запас, 
що становить лексику, ѐку студент-іноземець постійно використовую в  
усному та письмовому мовленні. Одночасно з активним надзвичайно 
важливо формувати пасивний запас лексики. Під пасивним словниковим 
запасом розуміюмо лексичні одиниці, ѐкі іноземець знаю і розумію на слух або 
при читанні, але зазвичай не використовую в мовленнювій діѐльності.  

Активний та пасивний запаси лексики формуять потенційний 
словник, що ю важливим чинником длѐ засвоюннѐ студентом української 
мови ѐк іноземної. Терміни «потенційний словник» або «потенціальний 
словник» не ю новими в методиці викладаннѐ іноземних мов та 
застосовуятьсѐ длѐ позначеннѐ словникового запасу іноземної мови 
(англійської, німецької, французької тощо) *10+. Однак  ці терміни не 
використовувалисѐ в процесі навчаннѐ української мови студентів-
іноземців, оскільки під потенційним словником англійської мови зазвичай 
розуміять такі, що містѐть «афіксальні похідні, складні та багатозначні 
слова, конвертовані утворяваннѐ й  інтернаціоналізми, ѐкі ще не 
зустрічалисѐ студентами, але можуть бути зрозумілі ними, ѐкщо навчати їх 
розкривати значеннѐ таких слів» *10, 76+.  
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Пропонуячи термін  «потенційний словник» длѐ  навчаннѐ української 
мови ѐк іноземної, ми трактуюмо його дещо по-іншому, а, власне, ѐк 
загальний словник української мови длѐ інокомунікантів, особливість ѐкого 
полѐгаю в тому, що він, насамперед, скерований на засвоюннѐ іноземцѐми 
лексичного матеріалу, необхідного длѐ середнього рівнѐ спілкуваннѐ в 
україномовному соціумі. Такий словник формуютьсѐ студентами від перших 
днів навчаннѐ і впорѐдковуютьсѐ до закінченнѐ  вивченнѐ дисципліни 
«Українська мова ѐк іноземна». «Потенційність» такого словника 
виражаютьсѐ в тому, що до його складу, окрім активної та пасивної лексики з 
українськими коренѐми, входѐть інтернаціональні слова та слова з 
інтернаціональними коренѐми, значеннѐ ѐких інокомунікантам маять бути 
«потенційно знайомі», зважаячи на знаннѐ ними  англійської  мови. Йдетьсѐ 
про те, що такі слова маять структурно-семантичну спільність в українській та 
англійській мовах: фільм – film, комп’ятер – computer, медицина – medicine, 
термін – term, процес – process.  

Потенційний словник студентів-іноземців другого року навчаннѐ 
поступово наповняютьсѐ медичноя термінологіюя, оскільки вона,  
базуячись на латинській мові, маю схожість в українській і англійській 
мовах. Длѐ полегшеннѐ вивченнѐ фахової термінології слід звертати увагу 
на відповідність морфем англійської й української мов. Так, наприклад, у 
назвах багатьох лікарських спеціальностей морфема -ist- англійської мови 
при перекладі відповідаю українській -лог- : traumatologist – 
травматолог,  gynecologist – гінеколог, cardiologist –кардіолог, 
dermatologist – дерматолог, ophthalmologist – офтальмолог, 
otolaryngologist – отоларинголог, nephrologist – нефролог тощо.  

Потенційний словник також маю презентувати похідні, багатозначні 
та складні слова. Складові частини похідних українських слів на момент 
знайомства з ними маять бути  добре впізнаваними студентами-
іноземцѐми, оскільки перед тим вони вже отримуять інформація щодо 
значеннѐ цих суфіксів чи префіксів у творенні нових слів від різних частин 
мови. Так, наприклад, знаячи, що твореннѐ віддіюслівних іменників в 
українській  мові відбуваютьсѐ за допомогоя суфікса -ник- , що відповідаю 
англійському -er-, вони вже можуть упізнати, а надалі й самостійно 
утворити такий іменник від українського діюслова, асоціяячи  форму 
нового слова з рідноя мовоя: мрійник (a dreamer) від мріѐти (to dream).  

ак свідчить досвід роботи з іноземними студентами, показуячи 
утвореннѐ одних частини мови  від інших  в українській мові,  важливо давати 
паралельні форми з англійської мови, що стимуляю асоціативне мисленнѐ 
студентів, а, отже, сприѐю розуміння та запам’ѐтовування нової лексики, 
наприклад: іменник лікар (a doctor) утворений від діюслова лікувати (to 
treat); іменник прадід (a great-grandfather) –  від іменника дід (a grandfather); 
іменник старість (an old age) –  від прикметника  старий (old); красота 
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(beauty) від красивий (beautiful); діюслово лікувати (to treat) від іменника ліки 
(drugs); діюслово хворіти (to be sick) від прикметника  хворий (sick).  

Длѐ кращого засвоюннѐ лексики англомовними студентами розділи в 
потенційному словникові доцільно формувати відповідно до частин мови, 
а нові слова давати синонімічними парами, поповняячи активний і 
пасивний словниковий запас водночас.  

Таблицѐ 1 
Потенційний словник   (Potential vocabulary) 

(розділ «Дієслова» («Verbs») 
Активний словниковий запас 

(Active vocabulary) 
Пасивний словниковий запас 

(Passive vocabulary) 

Думати to think Вважати to consider 

Хотіти to want Бажати                       to wish 

Плакати to cry Ридати to sob 

Розуміти to understand Усвідомлявати to realize 

Розмовлѐти to speak Балакати to chat 

Працявати to work Робити, трудитисѐ to labor 
 

Вивченнѐ лексики на початковому етапі варто організувати так, щоб 
іноземні студенти  засвоїли ѐкомога більше характеристик нової лексичної 
одиниці: форму, значеннѐ, правила вживаннѐ й одразу ж застосовувати 
лексичні одиниці у граматичних конструкціѐх, оріюнтуячись на подібні 
конструкції англійської мови. Поѐсненнѐ слід здійснявати англійськоя 
мовоя. Наприклад: університет( ім., чол.р., одн.) –  university, noun, masc., 
sing.У більшості випадків іменник університет вживаютьсѐ з 
прийменниками до (в знахідному відмінку), в (в місцевому відмінку),  від 
та з (в родовому відмінку).  The noun university mostly uses with the 
preposition до in accusative case: Я йду до університету (I go to the 
university. Acc.); with the preposition  в  in locative case: Я (ю) в університеті( 
I am at the university. Loc.), and with the prepositions від and з in genetive 
case: Вона йде від університету. Вона йде з університету. (She goes from 
the university. Gen.). Важливо вводити кожну вивчену лексичну одиниця в 
комунікація за допомогоя виконаннѐ граматичних вправ, читаннѐ текстів, 
аудіяваннѐ, діалогічного чи монологічного мовленнѐ. Наприклад, давати 
завданнѐ з пропозиціюя вставити іменник  університет у реченнѐ в 
потрібному відмінку: Він навчаютьсѐ в … . Його … знаходитьсѐ в центрі 
міста. Дорога до … займаю 20 хвилин. В … ю три факультети. 

Актуальним ю мовний матеріал, що забезпечую спілкуваннѐ  на 
елементарному рівні комунікативної компетентності в побуті. Досѐгти 
такого рівнѐ комунікації можна лише за умови вирішеннѐ студентами 
завдань, пов’ѐзаних із конкретними ситуаціѐми знайомства, вітаннѐ, 
прощаннѐ, вибаченнѐ. Наприклад:  Доброго днѐ, ѐ – Маріѐ. = Мене звати 
Маріѐ. (Good afternoon. I am Maria. My name is Maria). 
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Базуячись на досвіді викладаннѐ в групах студентів із англомовноя 
формоя навчаннѐ, уважаюмо, що поѐснявати новий матеріал на 
початковому етапі необхідно мовоя-посередником, тобто англійськоя. 
Викладач виступаю перекладачем та модератором, поѐсняячи нові лексичні 
одиниці чи граматичні конструкції, відштовхуячись від  лексико-
граматичного матеріалу англійської мови та порівняячи українську мову з 
англійськоя. Ще  Л. В. Щерба наголошував на особливості використаннѐ 
методу відштовхуваннѐ від рідної мови при вивченні  іноземної, вважаячи 
необхідним проведеннѐ паралелей між цими двома мовами. Науковці 
називаять оріюнтація на рідну мову студентів-іноземців методичноя 
зручністя, ѐка ѐвлѐю собоя лінгводидактичну основу методики національно-
мовної оріюнтації навчаннѐ *1, 13+. Специфіка такого навчаннѐ полѐгаю в 
урахуванні національних особливостей інокомунікантів щодо  сприйнѐттѐ та 
засвоюннѐ української мови. Порівнѐльний  аналіз  фонетики, лексики, 
морфології, граматичних конструкцій англійської та української мов даять 
можливість викладачеві виділити  види мовних збігів: повний, частковий або 
нульовий, тобто повну його відсутність. Так, порівняячи часові форми діюслів 
української та англійської мов, доцільно зазначити частковий збіг видів 
діюслів української мови та часових форм англійської мови. Наприклад, Past 
Indefinite Tense перекладаютьсѐ недоконаним видом діюслова, а  Present 
Perfect Tense і Past Perfect Tense – доконаним видом діюслова:  I read a book 
yesterday. (Я читав книгу вчора.) I have already read a book. (Я вже прочитав 
книгу.) He said, he had read a book. (Він сказав, що він прочитав книгу.) 

Тому, на нашу думку, перед викладачем, ѐкий працяю з англомовними  
студентами, на початковому етапі навчаннѐ маю стоѐти вимога не тільки бути 
фахівцем з української мови, але й з  англійської. Знаннѐ мови-посередника 
допомагаять викладачеві комунікувати з іноземними студентами, доступно 
поѐснявати новий матеріал, відштовхуячись від англійської мови та виѐвлѐти 
складності в його засвоюнні. Упорѐдкуваннѐ вивченого мовного матеріалу 
здійсняютьсѐ у процесі комунікації. Саме через неї відбуваютьсѐ засвоюннѐ 
фонетичного, лексичного, семантичного та граматичного аспектів мови *17, 
174+. Специфіка навчаннѐ української мови ѐк іноземної  передбачаю 
створеннѐ конкретних мовленнюво-комунікативних ситуацій, залученнѐ 
студентів до діалогічного та монологічного мовленнѐ за допомогоя питань, 
повідомлень про факт або подія,  спрѐмованих безпосередньо на 
комунікація «студент – студент», «викладач – студент».  На початковому 
етапі комунікаціѐ маю займати основну частину занѐттѐ і охоплявати не 
менше 30 % часу. 

Також на цьому етапі важливо навчити інокомунікантів складати й 
користуватисѐ робочим словником та сигнальними картками, так званими 
«flashcards». Це двомовні картки (українсько-англійські), ѐкі студент-
іноземець постійно поповняю, записуячи почуте слово, словосполученнѐ або 
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реченнѐ. До робочого словника студенти записуять лише те, що вивчаютьсѐ 
на занѐттѐх і контроляютьсѐ викладачем. Сигнальні картки також повинні 
систематично перевірѐтисѐ викладачем. Необхідно дотримуватисѐ певних 
вимог до веденнѐ робочого словника та сигнальних карток: 

– обов’ѐзково ставити наголос; 
– зазначати число, рід іменників або прикметників та час і форму 

діюслова; 
– вести запис сталих словосполучень і речень. 
Вивченнѐ української мови ѐк іноземної ю неможливим без 

ознайомленнѐ студентів-іноземців з фольклором, культуроя, історіюя та 
діѐльністя видатних особистостей України. Викладачам варто всілѐко 
залучати студентів до виховних заходів, особливо на початковому етапі 
їхнього навчаннѐ.  

На наступних етапах  варто одночасно з розмовноя лексикоя 
вивчати мову спеціальності. Вправне володіннѐ фаховоя мовоя 
передбачаю, насамперед, опануваннѐ медичноя термінологіюя, уміннѐ 
використовувати її у професійній діѐльності, оскільки саме знаннѐ 
термінології забезпечую успішність застосуваннѐ фахової мови на практиці. 
Доречно виокремити такі підетапи формуваннѐ професійно оріюнтованого 
мовленнѐ студентів-іноземців: 

– вивченнѐ термінології; 
– формуваннѐ фахової мовної компетенції; 
– уміннѐ працявати з україномовноя  медичноя літературоя; 
– застосуваннѐ навичок професійного спілкуваннѐ в типових і 

нетипових ситуаціѐх; 
– засвоюннѐ навичок спонтанного фахового мовленнѐ. 
Послідовність цих підетапів може бути різноя, але їх наѐвність у 

процесі вивченнѐ фахового мовленнѐ  англомовними студентами вважаюмо 
обов’ѐзковоя. Розглѐнемо деѐкі з підетапів формуваннѐ професійно 
оріюнтованого мовленнѐ. Навчаячи студентів-іноземців медичної 
термінології, насамперед, слід звертати увагу на місце і роль термінологічної 
лексики в процесі навчаннѐ. У цьому випадку при вивченні медичної лексики 
студентами доцільно також використовувати можливості тезаурусу ѐк 
ефективного методу описаннѐ лексико-семантичних груп термінологічної 
лексики. Семантична структура фахової лексики моделяютьсѐ на матеріалі 
текстів та письмових завдань. За допомогоя тезаурусу встановляютьсѐ  
зв’ѐзок між дефініціюя та класифікаціюя лексичної одиниці. 

Цілком слушноя ю думка науковців, ѐкі вважаять обов’ѐзковоя  
системність  при вивченні термінології, «що дозволѐю провести паралель між 
новоя і вже відомоя інформаціюя, а також створити умови длѐ такої 
організації діѐльності студентів, при ѐкій частина інформації запам’ѐтовуютьсѐ 
підсвідомо» *4, 121+. Саме системність у вивченні української мови ѐк 
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іноземної, поюднаннѐ різних форм навчальної діѐльності: граматичних вправ, 
читаннѐ  медичних текстів, рольової гри,  монологічного  та діалогічного 
мовленнѐ, спрѐмованого на комунікація «лікар  – паціюнт», «лікар  – лікар»  
та вправ, що базуятьсѐ на професійних ситуаціѐх,  впливаять на успішне 
оволодіннѐ фаховим мовленнѐм англомовними студентами.  

Діалогічне мовленнѐ відіграю важливу роль у процесі навчаннѐ і  
базуютьсѐ на спонтанності мовних дій, реакції на репліку співрозмовника й  
вимагаю навичок аудіяваннѐ  та говоріннѐ. Так, длѐ опануваннѐ навичками 
професійно оріюнтованого діалогічного мовленнѐ студентами-іноземцѐми 
другого та третього року навчаннѐ пропонуюмо різні види діалогічних 
завдань, спрѐмованих на опрацяваннѐ тіюї чи іншої лексичної теми. 
Питаннѐ до цих завдань можуть бути різні, наприклад: Сформуйте репліки 
лікарѐ / хворого; ініціяйте діалог або продовжіть його; вставте 
пропущені слова тощо. Обов’ѐзковоя вимогоя до них ю паралельне 
наведеннѐ прикладу англійськоя мовоя. Наѐвність перекладу та вміннѐ 
викладачем тлумачити значеннѐ  слова, словосполученнѐ та реченнѐ 
мовоя-посередником даю можливість ускладнявати саму структуру 
українського реченнѐ, оскільки значеннѐ незрозумілих слів викладач може 
сходу поѐснити двома мовами паралельно, даячи приклади синонімів. 
Длѐ візуалізації такого поѐсненнѐ доцільно використовувати таблиці. 
Пропонуюмо зразок одніюї з таких таблиць (див. табл. 2)  

Таблицѐ 2 
Болить голова have headache, pain in the head 

Відчувая слабкість, нудоту feel weakness, nausea 

Болить сильніше the pain is stronger 

Біль сильний і постійний pain is strong and constant 

Серце не болить heart doesn’t hurt, no pain in the heart 

Спля погано sleep bad 

Часто прокидаясь often wake up 

Приймая снодійне take sleeping pills 

Оглѐд у кардіолога і невропатолога an examination by cardiologist and 
neurologist 

 

Кінцева мета навчаннѐ забезпечую реалізація комунікативних потреб 
англомовних студентів у різних сферах спілкуваннѐ: побутовій, соціально-
культурній, загальнонауковій та навчально-професійній на середньому рівні. 

Висновки і перспективи подальших наукових розвідок. Отже, аналіз 
цілей, завдань та етапів вивченнѐ української мови студентами в групах з 
англійськоя мовоя викладаннѐ на початковому етапі навчаннѐ та  рівень 
оволодіннѐ українськоя мовоя студентами-іноземцѐми на старших курсах 
засвідчую, що мовні навички необхідно формувати, застосовуячи ситуативно-
комунікативні  вправи та  діалоги, при цьому усне мовленнѐ маю займати не 
менше ніж 30 % занѐттѐ. Длѐ розвитку комунікативних умінь велике значеннѐ 
слід приділѐти ситуативній вмотивованості мови. Основним у навчанні ю 
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формуваннѐ у студентів-іноземців вміннѐ будувати реченнѐ та розвиток 
навичок мовленнѐ на основі лексико-граматичного матеріалу. Обов’ѐзковим 
длѐ англомовних студентів вважаютьсѐ застосуваннѐ різних типів словників: 
потенційного словника, робочого словника загальної лексики, тезаурусу 
медичної термінології та користуваннѐ сигнальними картками. Надзвичайно 
важливим ю забезпеченнѐ поетапності й системності в навчанні, оріюнтаціѐ на 
мовні  збіги в українській та англійській мовах. Длѐ успішного оволодіннѐ 
українськоя мовоя ѐк іноземноя значущими ю системність та ґрунтовно 
опрацьовані типові вправи, ѐкі базуятьсѐ на основі підібраних професійно-
оріюнтованих ситуацій з урахуваннѐм особливостей англомовних студентів та 
домінуваннѐ усних вправ, спрѐмованих на безпосередня комунікація 
«студент – студент», «студент – викладач», а надалі «лікар – паціюнт»,  
«лікар – лікар».   

Перспективи подальших наукових розвідок полѐгаять в 
експериментальній перевірці методики навчаннѐ української мови 
студентів-іноземців медичних ВНЗ у групах з англійськоя мовоя 
викладаннѐ з метоя її подальшого вдосконаленнѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Боднарюк Лидия. Специфика обучениѐ украинского ѐзыка студентов-

иностранцев медицинских вузов в группах с английским ѐзыком преподаваниѐ. 
Целья статьи ѐвлѐетсѐ исследование теоретических и практических 

аспектов обучениѐ украинского ѐзыка иностранных студентов-медиков в группах с 
английским ѐзыком преподаваниѐ. Осуществлён анализ, синтез и обобщение 
научных источников. Проанализированы цели, заданиѐ и этапы обучениѐ 
украинскому ѐзыку как иностранному. Обосновано уместность использованиѐ 
разных типов словарей. Перспективы дальнейших научных исследований 
заклячаетсѐ в экспериментальной проверке методики обучениѐ украинскому ѐзыку 
студентов-иностранцев медицинских вузов в группах с английским ѐзыком 
преподаваниѐ с целья её дальнейшего усовершенствованиѐ. 

Ключевые слова: англоѐзычные студенты, владение ѐзыком, потенциальный 
словарь, рабочий словарь, тезаурус, медицинскаѐ терминологиѐ, сигнальные 
карточки, метод отталкиваниѐ. 

SUMMARY 
Bodnariuk Lidiia. Specificity of the Ukrainian-language teaching of foreign students of 

medical universities in groups with English language teaching. 
The article deals with the problem of the specificity of the Ukrainian language teaching of 

foreign students in groups with English teaching of medical universities.  The aims of the article 
are to research theoretical and practical aspects of the Ukrainian-language teaching of foreign 
students. The methods of investigations  include analysis,  synthesis and  generalization of 
scientific sources. The goals, tasks and stages of the study of Ukrainian as a foreign language are 
analyzed. The main thing in the study is formation of the ability of foreign students to make 
sentences and the development of speech skills which are based on lexical-grammar material. 
The concepts of “the language proficiency” and “the potential vocabulary” are defined.  The 
potential vocabulary consists of active and passive vocabularies, international words and words 
with international roots, derivative words, multivalve and complex words. The importance of 
using different types of vocabularies: potential, working, thesaurus of medical terminology is 
substantiated. The using of the signal cards is necessary at the first stage of learning Ukrainian as 
a foreign language. Attention is accentuated to the formation of language skills through the use 
of situational-communicative exercises and dialogues. The oral speech should take no less than 
30 % time of the lesson. The importance of step-by-step and systematic learning in teaching, 
orientation to language coincidence in Ukrainian and English languages has been proved. 
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Systematic and thoroughly developed typical exercises, which are based on selected professional-
oriented situations and the domination of oral exercises are proposed at direct communication 
“student – student”, “student – teacher”, “doctor ‒ patient”, “doctor – doctor” are essential for 
successful mastery of Ukrainian as a foreign language. The ultimate goal of teaching provides  
realization  of the communicative needs of English-speaking students in different spheres of 
communication: everyday, social, educative and  professional at the average level. 

The prospects for further research are the experimental testing of the methodology of 
teaching Ukrainian language as a foreign for students of medical universities in the  groups 
with English language teaching in order to its further improvement.  

Key words: English-speaking students, language proficiency, potential vocabulary, 
working vocabulary, thesaurus, medical terminology, signal cards, repulsion method. 
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СТРУКТУРА МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Статтѐ висвітляю актуальну проблему сучасної мистецької педагогіки – 
удосконаленнѐ професійної підготовки майбутніх учителів музики, зокрема 
вчителів-музикантів початкової ланки освіти. Розкрито сутність 
мистецтвознавчої компетентності ѐк актуального складника професійної 
компетентності майбутніх педагогів музичного мистецтва, подано її структуру 
та запропоновано власне баченнѐ. Автор акцентую на тому, що мистецтвознавча 
складова професійної компетентності ю сукупністя базових знань, сформованих 
умінь і навичок мистецького виконавства, досвіду оцінної та мистецько-творчої 
діѐльності, емоційно-духовного розвитку особистості. Сформованість 
мистецтвознавчої компетентності забезпечую володіннѐ клячовими та 
специфічними знаннѐми про культуру й різні види мистецтва, а також готовність 
до успішного здійсненнѐ професійної діѐльності. 

Ключові слова: професійна компетентність, мистецтвознавча 
компетентність, майбутні вчителі музичного мистецтва, професійна підготовка. 

 

Постановка проблеми. Сучасні соціокультурні зміни призводѐть до 
підвищеннѐ ролі і значеннѐ мистецької освіти ѐк стратегічного ресурсу, 
ѐкий активно впливаю на становленнѐ особистості. Компетентнісний підхід, 
ѐкий наразі став одним із клячових у сучасному процесі оновленнѐ 
освітньої системи, маю значний потенціал длѐ розвитку особистості 
майбутнього вчителѐ, зокрема педагога-музиканта, та стаю запорукоя його 
успішної самореалізації у професійній музично-освітній діѐльності. 

Сформована професійна компетентність – це підтверджена здатність 
використовувати знаннѐ, уміннѐ та здібності в роботі й навчанні длѐ 
професійного і особистісного розвитку. Професійна компетентність 
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майбутніх учителів музичного мистецтва дозволѐю усвідомити специфіку 
роботи саме в галузі музично-педагогічній діѐльності в школі *2, 8+. 

Наразі особливої актуальності набуваю вивченнѐ феномену професійної 
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, ѐкі працяватимуть у 
початковій школі, оскільки діти молодшого шкільного віку через особливості 
сприйманнѐ навколишнього середовища потребуять більшої уваги та 
специфічних форм і методів викладаннѐ навчального матеріалу на уроках 
музики. Використаннѐ інтегрованого підходу, залученнѐ різних 
інформаційних середовищ (аудіо-, відео-, графіки, тексту тощо.) до 
сприйманнѐ творів мистецтва, висока ступінь унаочненнѐ теоретичних 
положень – ці та інші умови маять забезпечуватисѐ під час проведеннѐ 
уроків музичного мистецтва в початковій школі. 

Теоретико-емпіричне вивченнѐ особливостей професійної 
компетентності майбутніх учителів музики початкової школи дозволѐю 
виділити мистецтвознавчу компетентність ѐк один із складників 
професіоналізму вчителѐ музики загалом. Основоя означеної 
компетентності майбутнього педагога-музиканта ю не лише активний 
інтерес до мистецької галузі знань та ѐкісне викладаннѐ предмета, а 
передусім можливість розглѐдати мистецтво крізь художня культуру 
суспільства в цілому, широкий спектр знань окремих видів мистецтва і їх 
відношеннѐ до дійсності. Вагомим компонентом мистецтвознавчої 
компетентності виступаять мистецькі знаннѐ й навички, що забезпечуять 
успішне здійсненнѐ тіюї чи іншої форми мистецької діѐльності. 

Така компетентність не ю вродженоя ѐкістя і в процесі навчаннѐ маю 
стати предметом цілеспрѐмованого формуваннѐ, тобто необхідного 
комплексу знань, умінь, навичок та досвіду, що допоможе сформувати в 
майбутніх учителів музики початкової школи готовність до самореалізації в 
мистецько-освітній діѐльності. 

Аналіз актуальних досліджень. Основні положеннѐ 
компетентнісного підходу задекларовані в сучасних державних 
законодавчих документах, зокрема в Законі України «Про вищу освіту» 
компетентність визначаютьсѐ ѐк «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» *3+. 

Різні аспекти компетентнісного підходу набуваять науково-
теоретичного осмисленнѐ й експериментальної перевірки в розвідках 
сучасних учених (В. Байденко, П. Бачинського, Н. Бібік, І. Гудзик, І. Драча, 
О. Локшиної, Л. Масол, С. Ніколаюнко, О. Овчарук, Л. Пильгун, О. Пометун, 
І. Родигіної, О. Савченко, Л. Сень, Т. Смагіної, Г. Терещук, Н. Фоменко, 
А. Хуторського та ін.), ѐкі доводѐть, що сформована професійна компетент-
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ність – це здатність і готовність вчителѐ використовувати знаннѐ, уміннѐ, 
особистісні ѐкості длѐ успішного виконаннѐ професійної діѐльності; 
самостійність та креативність у вирішенні поставлених завдань; готовність 
відповідати за результати своюї праці *1+. Науковці визначаять компетент-
нісний підхід ѐк один із засобів реформуваннѐ вітчизнѐної системи освіти, 
реалізаціѐ ѐкого спрѐмована на формуваннѐ, розвиток і вдосконаленнѐ 
комплексу особистісних і соціально-професійних знань майбутніх фахівців; ѐк 
сучасний підхід до професійної підготовки майбутнього вчителѐ, на основі 
ѐкого у студентів формуютьсѐ система фахових компетентностей.  

Сучасними освітѐнами розроблені концептуальні положеннѐ щодо 
професійної компетентності вчителів музики (Л. Гаврілова, А. Козир, 
Л. Масол, Т. Плѐтченко, А. Растригіна, Р. Савченко, В. Федоришин та ін.). 

Найбільш суттюві й вагомі внески в дослідженнѐ професійної 
компетентності майбутніх учителів музики, на нашу думку, зроблені Л. Масол 
та А. Козир. Так, за Л. Масол понѐттѐ професійної компетентності вчителѐ 
музики трактуютьсѐ ѐк готовність до виконаннѐ музично-педагогічної 
діѐльності, спроможність використовувати набуті знаннѐ, уміннѐ, навички в 
житті. Науковець стверджую, що професійна компетентність маю особистісно-
діѐльнісний і міжпредметний характер. Також вона підкресляю, що будь-ѐкий 
тип компетентності обов’ѐзково вклячаю універсальні лядські ѐкості й 
здібності, ѐкі не залежать від сфери їх виѐву [5, 29]. 

Поділѐячи думку А. Козир, вважаюмо, що професійна компетентність 
учителѐ музики виходить далеко за межі вузького понѐттѐ педагогічних 
здібностей та знань у певній мистецькій галузі. До нього входить сукупність 
мистецтвознавчих та загальнопедагогічних знань, умінь і навичок, творчого 
використаннѐ ціннісного досвіду, теоретико-практичної готовності до його 
використаннѐ [4]. 

Отже, можна сказати, що професійна компетентність майбутніх 
учителів музичного мистецтва – це фактично готовність до успішної 
музично-педагогічної діѐльності в школі. 

Зазначимо, що при значній кількості наукових розвідок професійної 
підготовки майбутніх музикантів-педагогів, у сучасній мистецькій педагогіці 
майже не висвітлено питаннѐ формуваннѐ професійної компетентності 
майбутніх учителів музики початкової ланки освіти, не визначено специфіку й 
компонентну структуру цього педагогічного феномену. 

Мета статті. Тож спробуюмо в межах статті проаналізувати та 
систематизувати понѐттѐ професійної компетентності майбутніх учителів 
музичного мистецтва в початковій школі та виокремити й схарактеризувати 
її мистецтвознавчу складову. 

Методи дослідження. Під час дослідженнѐ використано низку 
науково-теоретичних методів, зокрема аналіз, синтез, порівнѐннѐ, 
узагальненнѐ длѐ вивченнѐ наукової літератури, урѐдових документів, а 
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також порівнѐннѐ позицій учених щодо змісту понѐттѐ «професійна 
компетентність майбутніх учителів музики». 

Виклад основного матеріалу. ак доводить аналіз вітчизнѐної та 
зарубіжної психолого-педагогічної наукової літератури з питань 
компетентнісного підходу, компетентність означаю не лише професійні 
знаннѐ і досвід, а й ставленнѐ до справи, здатність ефективно 
використовувати знаннѐ та вміннѐ, а також особистісні ѐкості длѐ 
досѐгненнѐ необхідного результату *1+. Наукоя доведена структурна 
багатовимірність педагогічного ѐвища компетентності та виокремлені 
різноманітні групи компетентностей.  

Аналізуячи міркуваннѐ науковців щодо особливостей професійної 
компетентності вчителів музичного мистецтва, звернемо увагу на 
виокремленнѐ в більшості досліджень її специфічних складників, 
пов’ѐзаних із зануреннѐм у галузь мистецтвознавства, ѐка, ѐк відомо, 
пов’ѐзана з теоріюя та історіюя мистецтва, аналізом та інтерпретаціюя 
творів, сформованими художньо-естетичними оріюнтаціѐми тощо. 

Приміром А. Козир не обмежую понѐттѐ професійної компетентності 
вчителѐ музики педагогічними здібностѐми в певній галузі, вказуячи, що про-
фесійна діѐльність педагога-музиканта неможлива без активного інтересу до 
мистецтва в цілому, без прагненнѐ до мистецького самовдосконаленнѐ *4+. 
До того ж музикант-педагог повинен мати широку ерудиція в галузі 
художньої культури, педагогіки, психології, мистецтвознавства, естетики; 
володіти практичними вміннѐми та навичками художньо-естетичної 
діѐльності; мати сформовані особистісні й професійні ѐкості та здібності. 

О. Щолокова, вивчаячи основні аспекти проблеми формуваннѐ 
духовності з позицій компетентнісного підходу [11], розглѐдаю духовність 
ѐк специфічну лядську ѐкість, ѐка формуютьсѐ в процесі сприйнѐттѐ й 
розуміннѐ певних суспільних норм і цінностей. Формуваннѐ та розвиток 
духовної сфери лядини О. Щолокова пов’ѐзую з художньо-естетичноя 
освітоя і вихованнѐм засобами мистецтва. 

ак багатомірну й динамічну ѐкість професійну компетентність учителѐ 
музики розглѐдаю А. Растригіна, наполѐгаячи на вкляченні особистості в 
співтворчість, активне естетичне реагуваннѐ, осмисленнѐ художньої цінності 
кожного твору мистецтва *8+. Науковець підкресляю, що музично-педагогічна 
освіта маю формувати не лише професійного музиканта, а й особистість, що 
володію засобами пізнаннѐ себе та навколишнього світу й здатна до 
повноцінної професійної та особистісної самореалізації. 

О. Ростовський також вбачаю в музично-педагогічній освіті процес і 
результат духовно-практичного осѐгненнѐ перетворявальних та 
гуманістичних функцій музики, що спрѐмовані на розвиток особистості 
майбутнього вчителѐ в усьому багатстві проѐвів її ціннісних ставлень до 
ѐвищ художньо-естетичної культури, до суспільства в цілому *9, 15+.  
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В. Федоришин специфіку професійної компетентності майбутнього 
вчителѐ музики знаходить в акмеологічних вимірах підготовки фахівцѐ ѐк 
високоосвіченої особистості, ѐка прагне до творчих звершень і вершин 
професійної досконалості. Автор наголошую, що методична система розвитку 
художньо-музичних здібностей ю сукупністя ефективних методів, форм та 
засобів, використовуваних учителем у процесі музичного навчаннѐ і 
спрѐмованих на розвиток творчості, спеціальних здібностей, самостійного 
музичного мисленнѐ учнів і в той самий час на формуваннѐ загальної 
культури, художнього смаку й ціннісних оріюнтацій особистості *10+. 

Т. Плѐченко, вивчаячи формуваннѐ інструментально-виконавської 
компетентності майбутнього вчителѐ музичного мистецтва у процесі 
фахової підготовки, значну увагу приділѐю аксіологічній настанові, ѐка 
характеризую сформованість соціально значущих цінностей і виступаю 
загальним оріюнтиром його професійної діѐльності *7+.  

О. Олексяк висуваю провідну ідея про те, що компетентність – це 
рівень досѐгненнѐ професійної майстерності, невід’юмноя частиноя ѐкої ю 
духовний потенціал особистості. У сфері мистецтва, ѐка ю пріоритетноя в 
нормотворчості, всі мистецькі компетентності утворяять живий органічний 
синтез. Нормативність духовно-ціннісного контексту музики автор пов’ѐзую з 
предметним ціннісно-смисловим планом культурної картини світу *6+. 

Л. Гаврілова вводить до структури професійної компетентності 
сучасного вчителѐ музики інформаційно-комунікаційну складову, ѐка 
забезпечую умови длѐ виходу цього педагогічного феномену за межі 
спрѐмованості лише на музичне мистецтво й дозволѐю залучати широкий 
спектр засобів наочності *2+. 

Отже, вітчизнѐні музиканти-науковці розглѐдаять професійну 
компетентність учителѐ музики з різних позицій, акцентуячи аспекти 
духовності, педагогічної майстерності, акмеологічного й аксіологічного 
підходів тощо. На нашу думку, у підготовці майбутніх музикантів-педагогів 
длѐ початкової школи особливого значеннѐ набуваю інтегративний підхід 
до вивченнѐ мистецтва, що дозволѐю враховувати багатовіковий досвід 
розвитку синкретичних фольклорних жанрів, синтетичних видів 
професійного мистецтва, специфіку інтегративних процесів у межах різних 
естетико-стильових течій. Крім того, такий підхід наближаю майбутнього 
вчителѐ до особистості дитини – молодшого школѐра, ѐкий сприймаю 
інформація переважно через емоційно-чуттюві рецептори. 

Нині освіта спрѐмована на розвиток гнучкої рухливої свідомості. Ми 
повністя підтримуюмо думку Л. Масол, що виховання такої особистості 
сприѐю мистецтво завдѐки власній природі художніх образів, ѐкі маять 
надзвичайно широкий спектр можливих інтерпретацій, особистісних 
тлумачень у семантичному поліхудожньо-інформаційному повідомленні. 
Науковець звертаю увагу, що всі компоненти мистецтва існуять у внутрішніх 
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взаюмозалежностѐх, що відбиваютьсѐ в понѐтті «культурний паттерн» *5+. 
Інтеграціѐ наразі набуваю статусу своюрідного «провідника» ідей гуманітарної 
методології, ѐка активно проникаю у сферу педагогіки мистецтва. 

Державний стандарт початкової загальної освіти в галузі 
«Мистецтво» вміщую змістові лінії, що охопляять основні види мистецтв – 
музичне, візуальне (образотворче), хореографічне, театральне, екранне, 
циркове. Домінувальними при цьому залишаятьсѐ музичне та візуальне 
мистецтва. Такий інтегративний підхід до вивченнѐ мистецтва, ставить 
гостру необхідність ретельної підготовки компетентних спеціалістів, ѐкі 
володіять мистецтвознавчоя компетентністя ѐк одніюя з предметних 
компетентностей фахівцѐ-музиканта.  

Теоретико-емпіричне вивченнѐ особливостей професійної 
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва дозволѐю нам 
виділити мистецтвознавчу компетентність ѐк один зі складників 
професіоналізму вчителѐ мистецької освітньої ланки, зокрема вчителѐ 
музики початкової школи. 

Оскільки діти молодшого шкільного віку оточуяче середовище 
сприймаять переважно через відчуттѐ, вони відкриті до емоційних 
перевтілень, маять рухоме та непостійне сприйнѐттѐ навколишнього світу, 
актуальним у формуванні професійної компетентності вчителѐ музики 
початкової школи ю врахуваннѐ мистецтвознавчої компетентності в юдності 
показників теоретичної та практичної підготовки до професійної діѐльності. 
Основоя означеної компетентності майбутнього педагога-музиканта 
початкової школи ю не лише активний інтерес до мистецької галузі знань та 
підвищена значущість засобів наочності, а й прагненнѐ сприймати 
навколишній світ через призму мистецтва, використовуячи широкий 
спектр мови мистецьких творів.  

Тож вважаюмо за доцільне виокремити в структурі професійної 
компетентності майбутнього вчителѐ музики мистецтвознавчу складову, 
формуваннѐ ѐкої значно поглибить його (вчителѐ) фахову підготовку. Цей 
педагогічний феномен визначаюмо таким чином: мистецтвознавча 
компетентність у складі професійної компетентності майбутнього 
вчителѐ музичного мистецтва в початковій школі ю спеціальноя і уѐвлѐю 
собоя готовність випускника до вивченнѐ, аналізу та інтерпретації 
мистецьких творів, здатність до використаннѐ систематизованих 
історичних і теоретичних знань длѐ вирішеннѐ професійних завдань на 
основі цілісного, фундаментального, філософського розуміннѐ ролі й 
значеннѐ мистецтва в розвиткові суспільства і кожної окремої 
особистості. Така компетентність не ю вродженоя ѐкістя і в процесі 
навчаннѐ маю стати предметом цілеспрѐмованого формуваннѐ.  

Структура мистецтвознавчої компетентності майбутнього вчителѐ 
музики початкової школи вклячаю багато компонентів:  
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 когнітивний (володіннѐ широким спектром мистецьких знань у їх 
відношенні до дійсності, розуміннѐ сутності, походженнѐ, особливостей та 
видової специфіки мистецтва);  

 аналітико-діѐльнісний (система професійних-аналітичних дій);  

 мотиваційний (вмотивованість у мистецькій діѐльності, здатність 
оцінявати ѐвища мистецтва, сформованість естетичного смаку та ціннісних 
оріюнтацій особистості);  

 рефлексивно-оцінний (здатність та прагненнѐ до самоаналізу й 
самовдосконаленнѐ). 

Унаочнимо структуру мистецтвознавчої компетентності майбутнього 
вчителѐ музики початкової школи (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура мистецтвознавчої компетентності майбутнього 
вчителѐ музики початкової школи 

 

Найбільш актуальними длѐ оволодіннѐ мистецтвознавчоя 
компетентністя ю історико-теоретичні знаннѐ провідних видів мистецтва, 
специфіки їх художньо-образної мови; історичних, соціальних, 
філософських особливостей і детермінант виникненнѐ, становленнѐ й 
розвитку основних видів, жанрів, стилів, напрѐмів мистецтв; основних 
підходів і методів вивченнѐ, аналізу та інтерпретації творів мистецтва, 
розуміннѐ їх значущості й естетичної цінності. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.  
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вузькоспеціальними музичними теоретичними і практичними знаннѐми і 
вміннѐми, а й вільно оріюнтуютьсѐ в різних сферах мистецтва. Застосуваннѐ 
компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів 
музики початкової школи дозволѐю сформувати в них мистецтвознавчу 
складову, забезпечити подальшу успішну професійну діѐльність на уроках 
музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» в молодших 
класах. Учитель, що володію необхідноя базоя мистецтвознавчих знань і 
вмінь, зможе занурити учнів у світ музики, задовольнити їхня потребу в 
спілкуванні зі справжнім мистецтвом. 

2. Мистецтвознавчу компетентність учителѐ музичного мистецтва 
початкової школи складаю фахова база, ѐка ю сукупністя базових знань, 
сформованих умінь і навичок мистецько-аналітичної діѐльності, досвіду 
оцінної та творчої роботи, емоційно-духовного розвитку особистості.  

3. Мистецтвознавча підготовка майбутніх учителів музики початкової 
школи потребую пошуку й застосуваннѐ специфічних навчальних засобів, 
зокрема з використаннѐм комп’ятерних технологій, нових форм і методів 
навчаннѐ, ѐкі б ураховували специфіку педагогічного феномена 
професійної компетентності вчителів музики початкової ланки освіти, нової 
організації навчально-виховного процесу. У пошуку специфічних форм і 
методів формуваннѐ мистецтвознавчої компетентності майбутніх учителів 
музики вбачаюмо перспективи подальшого дослідженнѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Гаврилова Людмила, Орехова Валентина. Структура искусствоведческой 

компетентности будущих учителей музыки начальной школы. 
Статьѐ освещает актуальнуя проблему современной художественной 

педагогики – совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей 
музыки, в частности учителей-музыкантов начального звена образованиѐ. Раскрыта 
сущность искусствоведческой компетентности как актуальной составлѐящей 
профессиональной компетентности будущих музыкантов-педагогов, представлена ее 
структура и предложен содержательный контент. Автор отмечает, что 
искусствоведческаѐ составлѐящаѐ профессиональной компетентности – это 
совокупность базовых знаний, сформированных умений и навыков художественного 
исполнительства, опыта оценочной и художественно-творческой деѐтельности, 
эмоционально-духовного развитиѐ личности, что обеспечивает владение клячевыми и 
специфическими знаниѐми о культуре, разных видах искусства, а также готовность к 
успешному осуществления профессиональной деѐтельности. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ компетентность, искусствоведческаѐ 
компетентность, будущие учителѐ музыки, профессиональнаѐ подготовка. 

SUMMARY 
Havrylova Liudmyla, Oriekhova Valentyna. Structure of art competence of the future 

primary school music teachers.  
Competence approach has a great potential for professional development of the future 

music teachers and their successful self-realization in professional activities. The professional 
level training of the future music teachers is constantly changing and becoming more complex. 
Art plays an important role in personality development of the primary school music teachers. 

Analysis of relevant research in music pedagogy (L. Havrilova, A. Kozyr, L. Masol, 
T. Pliatchenko, A. Rastryhina, R. Savchenko, V. Fedoryshyn) allowed to define a modern 
interpretation of the music teachers’ professional competence.  

The authors of the article have analyzed the concept of professional competence of 
the primary school music teachers. It is indicated the importance of art competence as a part 
of professional competence of the future music teachers’ work with children in primary 
school. The authors’ own vision of the definition of art competence is proposed. The 
structural components of the art competence are identified. This is the purpose of the article. 

For the study used a range of research methods, including analysis, synthesis, 
comparison, generalization to study the scientific literature, government documents, and to 
compare the position of scientists regarding the content of the “professional competence of 
the future teachers of music” concept. 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/567


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

240 

After the study of different theoretical and historical aspects of the future music teachers 
professional competence, the following definition of the term is proposed. Art competence in the 
structure of professional competence is special and displays the readiness of the student to 
investigation, analysis and interpretation of art works; it is the ability to use a systematic 
historical and theoretical knowledge about the art for the solution of professional tasks. 

The art competence structure includes the following components: cognitive (art 
theoretical and historical knowledge), analytical-active (analysis and professional actions), 
motivation (desire to exercise artistic activities, formation of aesthetic tastes), and reflective-
evaluation (the ability to use, evaluate, and improve art skill level).  

Art competence is not innate and requires formation in the learning process. Modern 
music teacher needs to be a multi-faceted specialist. He should possess the basic music 
theoretical and practical knowledge and skills, also navigate in different art areas. Art 
training of the future primary school music teachers needs to find and use specific teaching 
methods, including the use of computer technologies, new forms and methods that take into 
account the specific phenomenon of pedagogical professional competence of the music 
teachers of primary level education, new organization of the educational process. 

Key words: professional competence, art competence, future music teachers, 
professional training. 

 

УДК 378:81’243 
Тетяна Дегтярьова  

ORCID ID 0000-0001-9239-5801 
Ольга Скварча  

ORCID ID 0000-0001-6409-4040  
Сумський державний університет 

DOI 10.24139/2312-5993/2017.05/240-251 
 

РОЛЬ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОТЕКСТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ 

 

У статті досліджуютьсѐ використаннѐ автентичних відеотекстів на уроках 
російської мови ѐк іноземної на початковому етапі. Відеоматеріали унікальні в 
порівнѐнні з іншими засобами навчаннѐ й розкриваять широкі можливості длѐ активної 
роботи на занѐттѐх із іноземної мови. Ефективність застосуваннѐ відеофільмів 
залежить не тільки від визначеннѐ їх місцѐ в системі освіти, але й від того, наскільки 
раціонально організована структура відеозанѐть, ѐк узгоджені навчальні можливості 
відеофільму з завданнѐми навчаннѐ. Результати дослідженнѐ можуть бути 
використані студентами та  викладачами в процесі вивченнѐ іноземної мови. 

Ключові слова: автентичний, відеотекст, мультфільм, комунікаціѐ, мовна 
компетенціѐ, мовленнюві навички, аудіяваннѐ, комунікативна поведінка, 
культурологічний матеріал. 

 

Постановка проблеми. У нинішній час іде активний пошук шлѐхів 
удосконаленнѐ та модернізації процесу викладаннѐ іноземних мов у вищій 
школі. Зміна стану суспільства і процес глобалізації ставлѐть перед 
викладачами завданнѐ вивчати й упроваджувати у практику найбільш 
ефективні методики та технології, творчо розвивати накопичений 
практичний і теоретичний досвід викладаннѐ дисципліни. 
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Нині перше місце серед методів навчаннѐ російської мови ѐк 
іноземної належить комунікативному методу. У його основі – 
спрѐмованість на розвиток особистості учнѐ ѐк активного суб’юкта 
навчальної діѐльності. 

Вивченнѐ іноземної мови неможливе без роботи з текстом ѐк одніюя 
з основних навчально-методичних одиниць. Відбираячи тексти длѐ роботи 
на уроках, слід ураховувати, що будь-ѐкий із них не тільки вводить певний 
граматичний, лексичний та культурологічний матеріал, але і ю основоя длѐ 
розвитку мовних і комунікативних навичок та вмінь. 

Іншомовний навчальний текст – реальна і продуктивна основа 
навчаннѐ основним видам мовленнювої діѐльності: говоріннѐ, читаннѐ, 
письма й аудіяваннѐ. Особлива роль належить автентичним текстам, 
оскільки вони допомагаять наблизити іноземних учнів до 
етнокультурологічних особливостей країни, мову ѐкої вони вивчаять. 

Аналіз актуальних досліджень. В останні роки в методиці 
викладаннѐ іноземних мов велика увага приділѐютьсѐ проблемі 
автентичності. Найбільш активно досліджуятьсѐ автентичні відеотексти. 
Цей тип текстів, при використанні ѐкого на базі певного комплексу завдань 
відбуваютьсѐ відпрацяваннѐ фонетичного й лексико-граматичного 
матеріалу, знайомить студентів із автентичними зразками мови, тим 
самим створяю «ефект присутності» і «ефект співучасті» *2, 106+. 

Теоретичні та практичні проблеми використаннѐ автентичних 
відеотекстів у процесі навчаннѐ нерідної мови знайшли свою відображеннѐ 
в багатьох роботах вітчизнѐних і зарубіжних учених (дослідженнѐ 
І. М. Андреасѐн, С. А. Валетко, Н. Д. Гальськової, К. С. Кричевської, 
О. В. Крѐхтунової, Т. П. Леонтьювої, Ю. Н. Соловова, Л. О. Сулімової, 
І. І. Халюювої, Хоффмана Хельмута та ін.). 

Актуальність теми дослідженнѐ зумовлена необхідністя поглибленого 
вивченнѐ застосуваннѐ автентичних відеотекстів на уроках 
російської/української мови ѐк іноземної, оскільки відеоматеріали ю 
унікальними в порівнѐнні з іншими засобами навчаннѐ й розкриваять широкі 
можливості длѐ активної роботи на занѐттѐх з іноземної мови на всіх етапах. 
Відеофайли «зануряять студентів у ситуація, у ѐкій вони знайомлѐтьсѐ з 
мовоя міміки і жестів, стилем взаюмин і реаліѐми країни, мову ѐкої  
вивчаять» *1+.  

Метою статті ю аналіз використаннѐ автентичних відеоматеріалів на 
початковому етапі вивченнѐ російської мови ѐк іноземної.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети були 
використані загальнонаукові методи – вивченнѐ й аналіз  психолого-
педагогічної, наукової та методичної літератури з питань дослідженнѐ, 
емпіричні – спостереженнѐ за навчальним процесом, узагальненнѐ 
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результатів використаннѐ автентичних відеоматеріалів на уроках 
російської мови ѐк іноземної на підготовчому відділенні. 

Виклад основного матеріалу. За визначеннѐм І. І. Халюювої, 
автентичні тексти – це тексти, «ѐкі носії мови продукуять длѐ носіїв мови, 
тобто власне оригінальні тексти, створені длѐ реальних умов» *10, 193+. 
Виділѐять такі типи автентичних текстів: 

– художні (романи, повісті, оповіданнѐ, вірші, пісні, байки, казки, 
загадки, прислів’ѐ, приказки); 

– публіцистичні (репортажі, інтерв’я , науково-популѐрні статті, 
анотації, замітки в газету);  

– відеотексти (художні фільми, документальні фільми, навчальні 
фільми, мультфільми); 

– тексти повсѐкденного спілкуваннѐ (телефонні розмови, рецепти, 
медичні рекомендації, розклад потѐгів, особисті листи, ділові листи, смс, 
таблиці, схеми, факси, програми передач, метеозведеннѐ) *10, 20+. 

Розглѐнемо ефективність використаннѐ відеоматеріалів на уроках 
російської мови ѐк іноземної на початковому етапі навчаннѐ. 

ак підкресляю більшість дослідників, автентичні відеоматеріали 
(зокрема, мультфільми), сприѐять формування інтересу й підтримці 
мотивації до вивченнѐ іноземної мови студентами *5; 7; 8; 9+. Відеофільми 
маять велику інформативність «зорового і звукового рѐдів», а також 
«динамізм зображеннѐ», що дозволѐю «не тільки створити комунікативні 
ситуації, ѐкі наближені до умов реального спілкуваннѐ, а й познайомити 
студентів із нормами мовної взаюмодії і особливостѐми комунікативної 
поведінки носіїв мови» *4, 170+.  

Відеофрагменти забезпечуять високу інформативну юмність 
матеріалу, наочне наповненнѐ уроку, стимуляять пізнавальну активність 
учнів, підвищуять інтенсивність і ѐкість проведеннѐ занѐттѐ, надаять 
можливості длѐ розвитку мовної, мовленнювої, соціокультурної 
компетенції студентів. 

Длѐ того, щоб досѐгти достатнього рівнѐ соціокультурної 
компетенції, необхідно мати певний набір знань про країну, мова ѐкої 
вивчаютьсѐ. Однак ще важливіше навчитисѐ порівнявати різні культури 
світу, помічати в них культурно-специфічні особливості і знаходити 
загальнокультурні закономірності *2]. 

Використаннѐ відео надаю длѐ цього прекрасні умови, але без 
керівної ролі викладача й системи спеціально розроблених вправ ці вміннѐ 
не сформуятьсѐ самі собоя. Так, у роботі з відеоматеріалами 
пропонуютьсѐ використовувати такий тип завдань, ѐк установленнѐ 
міжкультурних зіставлень і розбіжностей *3+. Важливо пам’ѐтати про те, що 
доти, поки вміннѐ порівнявати й зіставлѐти культурознавчо-марковану 
інформація не будуть сформовані, необхідно ретельно продумувати 
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завданнѐ, спрѐмовані на виокремленнѐ, фіксуваннѐ та інтерпретація 
потрібного матеріалу учнѐми. 

У методиці навчаннѐ іноземних мов під час роботи з будь-ѐким 
текстом, у тому числі і з відеотекстом, дослідники виділѐять три етапи: 
передтекстовий, текстовий і післѐтекстовий. 

Передтекстовий і текстовий етапи ю обов’ѐзковими в умовах викорис-
таннѐ відеоматеріалів ѐк засобу розвитку комплексних комунікативних 
навичок і ѐк засобу контроля рецептивних навичок (аудіяваннѐ). 

Метоя післѐтекстового етапу ю використаннѐ вихідного тексту в ѐкості 
основи й опори длѐ розвитку продуктивних умінь в усній або писемній мові. 

На післѐтекстовому етапі виконуятьсѐ вправи, ѐкі спрѐмовані на 
розвиток продуктивних умінь в усному мовленні. Наприклад, рольові ігри, 
в основу ѐких покладено сяжет або ситуації відеофільму; проектна робота, 
пов’ѐзана з підготовкоя аналогічних відеосяжетів самостійно (проведеннѐ 
відеоекскурсії по місту); розповідь про враженнѐ від екскурсії; відвідуваннѐ 
студентського концерту; розповідь про свою рідне місто. Післѐтекстовий 
етап може бути відсутнім, ѐкщо відеотекст використовуютьсѐ тільки длѐ 
розвитку й контроля рецептивних умінь. 

Ефективність застосуваннѐ відеофільмів на уроках іноземної мови 
залежить не тільки від визначеннѐ його місцѐ в системі освіти, але й від 
того, наскільки раціонально організована структура відеозанѐть, ѐк 
узгоджені навчальні можливості відеофільму із завданнѐми навчаннѐ. 
Сама перспектива переглѐду відео ю хорошим стимулом длѐ посиленнѐ 
активності учнів, їх заохоченнѐм за успішну роботу. 

Длѐ забезпеченнѐ результативної роботи з відеофайлами на уроці 
необхідно переконатисѐ в тому, що їх зміст відповідаю рівня загальної та 
мовної підготовки студентів і темі занѐттѐ, а тривалість відео не перевищую 
реальних можливостей уроку. Ситуації відеофрагмента повинні сприѐти 
розвиткові мовленнювої, мовної, соціокультурної компетенції учнів. 
Відеоматеріали необхідно супроводжувати чіткоя інструкціюя, зрозумілоя 
й виправданоя всіюя логікоя уроку, що спрѐмована на вирішеннѐ 
конкретної навчальної задачі *2+. 

ак підкресляять дослідники *3; 5; 8; 9+, слід пам’ѐтати про те, що 
важкий у мовному відношенні текст відео можна  компенсувати 
нескладним завданнѐм. Це даю можливість використаннѐ подібних текстів 
у групах із досить низьким рівнем  підготовки. Легкий у мовному 
відношенні текст може стати основоя длѐ більш складного завданнѐ, ѐкщо 
служить длѐ створеннѐ подальшого міркуваннѐ, установленнѐ 
асоціативних зв’ѐзків із урахуваннѐм реальних можливостей 
загальнокультурного й лінгвістичного розвитку студентів. 

На початковому етапі навчаннѐ іноземної мови найбільш 
ефективними ю відеомультиплікації. Переглѐд і робота з мультфільмами 
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дозволѐять підвищити мовну активність студентів на уроках. 
Мультиплікаціѐ даю можливість у простій наочній формі донести 
інформація до глѐдачів. Багаторазові переглѐди не зменшуять інтересу 
учнів до мультфільмів, і це забезпечую ефективність сприйнѐттѐ 
навчального матеріалу [9, 19]. 

Мультиплікаційні фільми маять низку переваг: автентичність, 
інформативну насиченість, концентрація мовних засобів. За допомогоя 
такого відео можна:  

– презентувати мовний матеріал у реальному контексті; 
– повторявати та закріплявати лексику; 
– розширявати словниковий запас; 
– розвивати комунікативні вміннѐ й навички. 
Так, длѐ вирішеннѐ цих завдань на підготовчому відділенні Сумського 

державного університету викладачі кафедри мовної підготовки іноземних 
громадѐн використовуять на уроках російської мови ѐк іноземної 
мультсеріал «Маша та Ведмідь». Анімаціѐ створяю позитивний емоційний 
настрій у студентів-іноземців, сприѐю активації резервних можливостей учнів. 

Перед переглѐдом певної серії (передтекстовий етап) учитель 
коротко передаю її зміст, ураховуячи мовну підготовку учнів. Важливим 
моментом на цьому етапі ю етнокультурологічний коментар викладача, ѐкий 
допомагаю знѐти труднощі сприйнѐттѐ відео. Треба звернути увагу студентів 
на головних діячих осіб мультфільму – Ведмедѐ та дівчинку Машу. Незва-
жаячи на те, що ведмідь – велика хижа тварина, у східних слов’ѐн цей звір 
виступаю ѐк символ «стійкості, хоробрості, витривалості» [7, 9]. Традиційно в 
російських народних казках він втіляю силу та доброту водночас.  

Слід зупинитисѐ на особливості оніма Маша і поѐснити іноземцѐм, 
що це коротка форма імені Маріѐ. У російській та українській культурах 
заведено використовувати дві форми імен – повну і коротку, наприклад: 
Ольга – Олѐ, Тетѐна – Танѐ, Вікторіѐ – Віка, Анастасіѐ – Настѐ, 
Олександр – Сашко. Маленьких дітей зазвичай називаять коротким ім’ѐм. 

Цікаво буде дізнатисѐ студентам й про особливості одѐгу і побуту 
східних слов’ѐн. Дівчинка Маша вдѐгнена в сарафан, сорочку та хустку (або 
кокошник) – традиційний російський жіночий одѐг. Серед побутових 
етномаркерів треба відзначити самовар, з ѐкого п’ять чай, піч, у ѐкій 
готуять перші страви, каші, печуть пиріжки. 

Далі викладач знайомить учнів зі списком персонажів (дівчинка 
Маша, Ведмідь, Заюць, Коза, Вовк, Білка, Їжак, Поросѐ, Коза, Собака, 
Бджола); переліком рослин (ѐлинка, дуб, сонѐшник, малина, морква, 
полуницѐ); предметів, ѐкі знаходѐтьсѐ в будинку й у дворі Ведмедѐ (стіл, 
стілець, шафа, ліжко, крісло, картина, чашка, блядце, ложка, виделка, 
вулик, колодѐзь, душ). Нові слова можна записати на дошці або передати 
студентам в електронному виглѐді на емейл чи вайбер.  
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Під час демонстрації мультфільму (текстовий етап) викладач робить 
паузи (стоп-кадр) і просить студентів назвати тварин, нові предмети, ѐкі вони 
побачили. На цьому етапі можна використовувати й інші прийоми: 

– прогнозуваннѐ: учні промовлѐять слова, фрази, діалоги, ѐкі будуть 
виголошені героѐми післѐ паузи. Оскільки в мультфільмі говорить тільки 
дівчинка Маша, студенти можуть скласти ймовірні діалоги. Наприклад: 

Ведмідь: – Як тебе звати, дівчинко? 
Маша:  – Мене звати Маша. А ѐк тебе звати? 
Ведмідь: – Мене звати Ведмідь. 
Маша: – Де ти живеш? 
Ведмідь: - Я живу у лісі. Ось мій будинок. 
– Співвіднесеннѐ: на одних картках записані лексеми, ѐкі 

характеризуять персонажів (сильний, бурий, добрий; маленька, весела, 
швидка; сірий, великий, злий; товсте, рожеве, смішне; колячий, сірий, 
маленький; руда, пухнаста, хитра), а на інших їх ім’ѐ (Ведмідь, Маша, 
Вовк, Поросѐ, Їжак, Лисицѐ). Потрібно за описом упізнати й назвати діячу 
особу відеосцени. Потім викладач (або студент) озвучую імена персонажів, 
а учні описуять їх зовнішність за допомогоя прикметників. 

– Мовні ігри. Післѐ переглѐду чергової серії мультфільму і знайомства з 
новими словами длѐ закріпленнѐ навичок вживаннѐ іменників у формі 
однини в місцевому відмінку пропонуютьсѐ таке ігрове завданнѐ. Група 
ділитьсѐ на дві команди, длѐ проведеннѐ гри готуятьсѐ картки, на ѐких 
написані іменники. Студенти повинні до кожної картки підібрати відповідну 
пару, а потім скласти словосполученнѐ за схемами: хто де? або що де?  

Наприклад, на одних картках написані такі слова: сонце, жолуді, риба, 
ѐблука, полуницѐ, білка, малина, молоко, а на інших – іменники: небо, дуб, 
річка, ѐблунѐ, город, дупло, кущ, глечик. Учні добираять пари слів і 
поюднуять їх: сонце на небі, жолуді на дубі, риба в річці, ѐблука на ѐблуні, 
полуницѐ на городі, білка в дуплі, малина на кущі, молоко в глечику. 

 Завданнѐ «Знайди» допомагаю засвоїти нові прислівники та діюслова. 
Викладач за допомогоя комп’ятера або мультимедійної дошки демонструю 
міні-сцени з мультфільму, робить паузу й записую на дошці фрази, ѐкі 
описуять дії персонажів: Сьогодні Ведмідь ловив рибу. Маша голосно 
співала. Зайці весело грали. Бджоли швидко літали. Вовки весь день 
ремонтували авто. 

Студенти повинні назвати діюслова та прислівники й поставити до них 
запитаннѐ. Відповіді можна записати в зошит. 

Відомо, що найчастіше граматичний матеріал організуютьсѐ в 
систему мовленнювих зразків (моделей). Кожен зразок відтворяю 
конкретний контекст, ѐкий презентуютьсѐ у виглѐді простого реченнѐ. У 
той же час він побудований на основі абстрактного узагальненнѐ, тобто 
за його моделля учні можуть скласти до десѐти фраз. Це дозволѐю 
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компактно представити граматичну систему мови, не перевантажуячи 
учнів розлогими поѐсненнѐми. 

Мовленнюві зразки використовуятьсѐ під час презентації 
граматичного матеріалу і при його відпрацьовуванні, тренуванні й 
автоматизації. Вихідноя одиницея длѐ побудови системи мовленнювих 
зразків ю просте непоширене реченнѐ з діюсловом у формі теперішнього 
часу, наприклад: Тарас – хлопчик. Мене звати Оксана. У мене ю олівець. 
Картоплѐ, капуста і бурѐк – овочі. Сьогодні четвер. Взимку холодно. Мені 
подобаютьсѐ грати в футбол. Магазин знаходитьсѐ поруч. Учень добре 
читаю. Антон та Ганна працяять. Я лябля казки. Я йду в школу, а 
тато йде на завод. Це книга сестри. Петро читаю книжку. 

Студенти отримуять завданнѐ за мовленнювим зразком скласти 
реченнѐ, спираячись на переглѐнутий мультфільм, наприклад: Маша – 
дівчинка (Ведмідь – тварина). Її звати Маша. У Маші ю велосипед. Малина, 
полуницѐ, смородина  – ѐгоди. Сьогодні неділѐ. Літом тепло. Маші 
подобаютьсѐ кататисѐ на велосипеді. Озеро знаходитьсѐ поруч. Маша 
швидко бігаю. Ведмідь і Маша відпочиваять. Маша лябить музику. Це 
велосипед Маші. Маша пече пиріжки. Ведмідь іде в ліс, а Маша йде на озеро. 

У тих випадках, коли в результаті трансформації зміняютьсѐ конструкціѐ 
фрази, цей варіант розглѐдаютьсѐ ѐк самостійний мовленнювий зразок. У 
моделі вклячаятьсѐ фазові діюслова (починати, продовжувати, кінчати), 
модальні діюслова і модальні слова (могти, хотіти, повинен тощо). 
Мовленнюві моделі складного реченнѐ будуятьсѐ з простих, демонструячи 
процес твореннѐ складного, наприклад: Ведмідь прийшов додому. Маша 
пекла пиріжки. Коли Ведмідь прийшов додому, Маша пекла пиріжки. 

До будь-ѐкої граматичної одиниці, що використовуютьсѐ в ѐкості 
мовленнювого зразка, пред’ѐвлѐятьсѐ вимоги автентичності та 
комунікативності, тобто наѐвності цільової установки. 

Ще один важливий вид роботи, ѐкий допомагаю закріпити й 
автоматизувати навичку вживаннѐ граматичної форми, – це презентаціѐ 
невеликих віршів, у ѐких ю вивчений граматичний матеріал. Наприклад, 
дитѐчі поезії Л. Й. Палагнѐк. Під час переглѐду серії «Сліди небачених 
звірів» студенти знайомлѐтьсѐ з таким текстом: 

Зима. В лісі випав сніг.  
Добре видно кожен слід – 
Де пробігло зайченѐ, 
Вовк, косулѐ, лисенѐ. 
Вчив Ведмідь сліди читати, 
Де ю чий, розпізнавати. 
Тільки Маша із ним гралась – 
Сліди вчити не старалась [6]. 
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Учні слухаять вірш, потім самі читаять його і співвідносѐть із 
сяжетом анімації. Викладач пропоную виконати декілька вправ: 

– назвіть живі та неживі істоти; 
– найдіть діюслова, визначте, де можливо, їх вид, час, особу, число; 
– до кожного слова, що означаю тварину, доберіть назву дитинчати 

або навпаки. 
Коли студенти знайомлѐтьсѐ з серіюя «З вовками жити», їм 

пропонуятьсѐ такі завданнѐ до тексту вірша: 
Вовків Маша лікувала – 
Хвости й лапи бинтувала, 
Мірѐла температуру, 
Призначала їм мікстуру… 
Щоб Ведмідь назад взѐв Машу, 
Дали мед і добру кашу [6]. 
– випишіть з тексту діюслова з іменниками у формі знахідного 

відмінку, розкажіть, ѐкі закінченнѐ маять іменники у формі цього відмінку; 
– випишіть діюслова та напишіть їх початкову форму, визначте групу 

(діювідміну). 
На післѐтекстовому етапі студенти вдруге дивлѐтьсѐ відео, 

відповідаять на питаннѐ. Післѐ переглѐду обговоряютьсѐ побачене, 
використовуютьсѐ список нових слів із перекладом і коментарѐми. Учнѐм 
пропонуютьсѐ ігрова вправа «Найуважніший». Потрібно за 7 хвилин 
записати предмети та рослини, ѐкі зустрічаятьсѐ в мультфільмі. Варіантом 
ціюї вправи може бути завданнѐ назвати (записати) предмети, ѐкі 
знаходѐтьсѐ в будинку Ведмедѐ, перед будинком, за будинком.  

Длѐ закріпленнѐ вже вивченої граматики можна використовувати 
роботу зі спеціально підготовленим сяжетним текстом, у ѐкому 
граматичне ѐвище, що досліджуютьсѐ, зустрічаютьсѐ кілька разів. Завданнѐ 
ціюї вправи – переклячити увагу учнів з граматики на зміст тексту, змусити 
їх співпереживати і тим самим перейти на новий рівень володіннѐ 
нерідноя мовоя. При цьому закріпленнѐ повинно відбуватисѐ непомітно 
длѐ студентів і сприѐти розвиткові всіх видів мовленнювої діѐльності. 

Так, післѐ переглѐду серії «Велике праннѐ» та обговореннѐ 
побаченого, студентам пропонуютьсѐ текст: 

Ведмідь зранку затіѐв велике праннѐ. Він ретельно прав свої речі в 
тазику, а потім розвішував їх на мотузці, щоб вони висохли на сонці. Маша 
в цей час підбігла до Свині, що лежала на галѐвині й слухала музику. 
Дівчинка наділа на Свиня одѐг немовлѐти, посадила її у візочок  і повезла до 
Ведмедѐ. Вона хотіла взѐти в нього молоко длѐ своюї «дитини». 

І тут почалисѐ пригоди Маші! Спроби дівчинки дістати молоко з 
холодильника закінчилисѐ тим, що Маша потраплѐла то в молоко, то в 
бруд, то в каляжу, то в вареннѐ, то в кашу. І кожного разу Ведмедя 
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доводилосѐ її мити, прати забруднений одѐг і шити нові нарѐди з 
різнокольорових тканин. Дуже скоро тканини длѐ шиттѐ закінчилисѐ, 
останній одѐг Маші брудний… Розлячений Ведмідь знѐв зі Свині одѐг 
немовлѐти і надів його на дівчинку.  

Тільки тоді Маша зрозуміла, що вона більше не мама. Свинѐ і 
Ведмідь зраділи, посадили її у візочок. Задоволена Свинѐ увімкнула музику 
і побігла з  Машея у візочку по лісовій доріжці.  

Післѐ знайомства з текстом студенти виконуять низку завдань і 
закріпляять певні лексико-граматичні знаннѐ: 

– знахідний відмінок об’юкта (кого? що?): затіѐти праннѐ, прати 
речі, нарѐдити Свиня, дістати молоко, шити нарѐди, нагодувати 
Свиня-дитинку, вмикати музику; 

– напрѐмку (куди?): посадити у візочок, повезти до Ведмедѐ, 
потрапити в каляжу, у бруд, у молоко, у кашу, у вареннѐ, надѐгаю на Машу; 

– узгодженнѐ іменників із прикметниками і займенниками у 
знахідному відмінку однини (тверде і м’ѐке закінченнѐ): велике праннѐ, 
свої речі, прати забруднений одѐг, шити нові нарѐди;  

– минулий час діюслова: підбігти – підбігла, нарѐдити – нарѐдила, 
знѐти – знѐв, посадити – посадила, повезти – повезла, назвати – 
назвала, потраплѐти – потраплѐла, закінчитисѐ – закінчиласѐ, 
увімкнути – увімкнула, зрадіти – зрадів; 

– нові слова: затіѐти, прати, таз, мотузка, розвішувати, галѐвина, 
немовлѐ, візочок, пригода, спроба, каляжа, вареннѐ, каша, нарѐд, 
різнокольоровий, тканина, нагодувати, злитисѐ, розлячений, знѐти. 

На цьому етапі студенти виконуять й інші вправи творчого характеру. 
Наприклад, на екрані відтворяютьсѐ тільки звуковий рѐд анімації, без 
відеосупроводу. Учні повинні описати ситуація, сказати, що робить кожен 
із діячих осіб. Потім, навпаки, демонструютьсѐ відео без звука, а студенти 
озвучуять передбачуваний текст. У ѐкості домашнього завданнѐ можна 
запропонувати учнѐм написати своя історія, придумати інший кінець, 
продовжити сяжет. Введеннѐ творчих завдань стимуляю розвиток усіх 
видів мовленнювої діѐльності: аудіяваннѐ, говоріннѐ, читаннѐ та письма.  

Таким чином, мультфільм допомагаю не лише презентувати нові 
лінгвістичні одиниці, розширявати лексикон учнів, а й підвищую мотивація 
до вивченнѐ іноземної мови, даю можливість студентам познайомитисѐ з 
«мовоя в живому контексті», тобто «пов’ѐзую урок з реальним світом і 
показую мову в дії» *1+. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Використаннѐ автентичних відеоматеріалів сприѐю більшій активності 
учнів, робить навчальний процес оволодіннѐ мовоя емоційним і цікавим, 
розвиваю мовленнюві навички та вміннѐ, допомагаю формувати 
комунікативну компетенція студентів-іноземців.  
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Результати дослідженнѐ можуть бути використані студентами та 
викладачами на уроках іноземної мови. 

Перспективи подальших досліджень вбачаюмо в більш глибокому 
аналізові застосуваннѐ відеоматеріалів у процесі вивченнѐ російської мови 
ѐк іноземної та використаннѐ їх на уроках української мови ѐк іноземної. 
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РЕЗЮМЕ 
Дегтярева Татьяна, Скварча Ольга. Роль аутентичных видеотекстов в процессе 

формированиѐ коммуникативной компетенции студентов-иностранцев. 
В статье исследуетсѐ использование аутентичных видеотекстов на уроках 

русского ѐзыка как иностранного на начальном этапе. Видеоматериалы уникальны 
по сравнения с другими средствами обучениѐ и открываят широкие возможности 
длѐ активной работы на занѐтиѐх по иностранному ѐзыку. Эффективность 
использованиѐ видеофильмов на уроках зависит не только от определениѐ их места 
в системе образованиѐ, но и от того, насколько рационально организована 
структура видеозанѐтий, как согласованы учебные возможности видеофильма с 
заданиѐми обучениѐ. Результаты исследованиѐ могут быть использованы 
студентами и преподавателѐми в процессе изучениѐ иностранного ѐзыка. 

Ключевые слова: аутентичный, видеотекст, мультфильм, коммуникациѐ, 
ѐзыковаѐ компетенциѐ, речевые навыки, аудирование, коммуникативное поведение, 
культурологический материал. 
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SUMMARY 
Dehtiariova Tetiana, Skvarcha Olha. Role of authentic videotexts in the process of 

communicative competence formation in foreign students. 
The article covers the usage of authentic videotexts at the initial stage of teaching 

Russian as foreign language. The authenticity problem has recently been in focus of the 
methodology of foreign languages teaching. Authentic videotexts are of the most interest. 
Texts of this type when based on a complex of tasks help study phonetical, lexical and 
grammatical material, and they also introduce the students to the authentic language 
samples and ethnic and cultural peculiarities of the country which language they study. 

Authentic video materials (cartoons in particular) possess big information value and 
dynamics and trigger interest and motivation for the foreign language studying. Video clips 
provide high information capacity of the material, visual content of the lesson, promote 
cognitive activities of the students, increase intensity and quality of studying, as well as give 
possibilities for the development of language, speech and sociocultural competence.   

Effectiveness of video material usage during the lessons of foreign languages depends 
not only on defining its place in the educational system but also on the rationality of the 
video lesson structure and coordination between the educational potential of the video film 
and the educational tasks. 

Cartoons have a number of advantages: they are authentic, informatively rich and contain 
high concentration of language means. This type of video helps present the language material in 
the real context, repeat and increase the vocabulary, enhance the communicative skills. 

Usage of the authentic video materials increases the students’ activity, makes the 
language study process emotional and interesting, develops speech skills and helps foreign 
students create the communicative competence. 

The cartoon not only helps to introduce the new linguistic units and widen the 
students’ lexicon, but also increases motivation for studying a foreign language.  

The results of the research can be used both by teachers and students during foreign 
language classes. The perspectives of further research can be seen in the deeper analysis of 
the video material usage when teaching Russian and Ukrainian as foreign languages. 

Key words: authentic, videotext, cartoon, communication, linguistic competence, 
speech habits, listening comprehension, communicative behaviour, culturological material. 
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У статті схарактеризовано інтерактивні технології (технологіѐ 
навчального діалогу, технології проблемно-діалогічного навчаннѐ, навчальна 
дискусіѐ), ѐкі використовуятьсѐ у процесі формуваннѐ інформаційно-технологічної 
компетентності (ІТ-компетентності) майбутніх лікарів і провізорів під час 
навчаннѐ дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП). 

З’ѐсовано роль посібників, створених длѐ навчаннѐ ДПНП, під час реалізації 
інтерактивних технологій у процесі формуваннѐ ІТ-компетентності майбутніх 
фахівців. 
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Отримано висновок, що використаннѐ посібників, розроблених з метоя 
навчаннѐ ДПНП, під час формуваннѐ ІТ-компетентності майбутніх лікарів та 
провізорів за допомогоя інтерактивних технологій навчаннѐ забезпечую керуваннѐ їх 
пізнавальноя діѐльністя і спрѐмоване на виробленнѐ нового типу мисленнѐ суб’юктів 
освітнього процесу, основу ѐкого складаять знаннѐ, уміннѐ й навички, а також сама 
сформована ІТ-компетентність. 
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Постановка проблеми. Навчаячи в сучасних умовах майбутніх 
лікарів і провізорів згідно з галузевими стандартами вищої освіти, у 
профільних ВНЗ акцентуять увагу на формуванні особистостей, ѐкі здатні 
застосовувати всі набуті впродовж вищої освіти знаннѐ, уміннѐ й навички 
длѐ вирішеннѐ максимально широкого діапазону завдань не тільки в 
майбутній професійній діѐльності, але й у різних сферах спілкуваннѐ та 
соціальних відносин.   

Гуманізаціѐ і комунікативна спрѐмованість процесу вищої медичної й 
фармацевтичної освіти в межах реалізації положень Болонської декларації і 
Закону України «Про вищу освіту» обумовляять використаннѐ інтерактивних 
методів і технологій під час навчаннѐ дисциплінам природничо-наукової 
підготовки (ДПНП) у профільних ВНЗ, що забезпечую розвиток у майбутніх 
фахівців здатності думати, самостійність і незалежність мисленнѐ, а також 
постійну цікавість до того, що відбуваютьсѐ в сучасному соціумі. Це сприѐю 
формування майбутніх лікарів і провізорів – універсальних особистостей, ѐкі: 

 легко оріюнтуятьсѐ в потоках інформації, що швидко зміняютьсѐ; 
 володіять сучасними інформаційними технологіѐми; 
 ухваляять рішеннѐ й відповідаять за них;  
 адаптуятьсѐ до будь-ѐких умов у сучасному соціумі; 
 спостерігаять, узагальняять, роблѐть висновки, тобто формуять 

цілісну картину світу. 
Аналіз актуальних досліджень. Ідеѐ діалогу в цілому історично 

відображена в працѐх М. Бубера, Х. Гадамера, А. Камя, Ж.-П. Сартра, 
Сократа, М. Хайдеггера та інших *17+.  

Гуманістичну спрѐмованість діалогової стратегії вивчали 
В. Дістерверг, а. Коменський, І. Песталоцці, Платон, Ж.-Ж. Руссо, 
К. Ушинський та інші *17+. 

Сучасні аспекти інтерактивного навчаннѐ за багатьма напрѐмами 
досліджували українські та зарубіжні вчені О. Горбенко, О. Горбич, 
А. Гостюв, І. Дичківська, Е. Карімулаюва, Р. Кутбіддінова, Н. Матѐш, 
Т. Павлова, Г. Писарюва, П. Фенрих, Н. Хохлова, О. Шадрін, В. Штроо, 
П. Шевчук *25; 8; 12; 14; 15; 17; 20; 21; 23+ та інші. 

Проблемами освіти майбутніх лікарів і провізорів займалисѐ 
Я. Вороненко, Л. Кайдалова, Н. Кравець, Л. Муц, О. Хвисяк, О. Швидкий 
*1; 11; 13; 16; 19; 22+ та інші, але комплексні дослідженнѐ інтерактивного 
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навчаннѐ ДПНП «Ювропейський стандарт комп’ятерної грамотності» 
(«ЄСКГ») «Медична інформатика» («МІ»), «Інформаційні технології у 
фармації» («ІТФ»), «Комп’ятерне моделяваннѐ у фармації» («КМФ») у 
профільних ВНЗ не проводилисѐ.  

Метою статті ю дослідженнѐ питаннѐ використаннѐ розроблених 
посібників під час інтерактивного навчаннѐ ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», 
«КМФ» у процесі формуваннѐ інформаційно-технологічної компетентності 
(ІТ-компетентності) майбутніх лікарів і провізорів. 

У дослідженні були використані такі загальнотеоретичні й конкретно-
педагогічні теоретичні методи ѐк аналіз, синтез, порівнѐннѐ і зіставленнѐ, 
конкретизаціѐ, систематизаціѐ, узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Способом передаваннѐ інформації під 
час реалізації традиційно організованого процесу навчаннѐ майбутніх лікарів 
і провізорів ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» у профільних ВНЗ ю *9+:  

 одностороннѐ форма комунікації, ѐка припускаю транслѐція інфор-
мації викладачем із подальшим її відтвореннѐм особами, ѐкі навчаятьсѐ; 

 багатостороннѐ форма комунікації, ѐка передбачаю паритетність 
сторін, що беруть участь у комунікації, а також активність кожного з 
суб’юктів освітнього процесу, а не тільки викладача, при відсутності 
репресивних заходів керуваннѐ і контроля з його боку. 

За однобічності процесу навчаннѐ ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ»: 
 основним джерелом інформації і знань ю досвід викладача; 
 той, кого навчаять, займаю лише позиція того, хто сприймаю. 
На практиці ми пересвідчились у тому, що одностороннѐ форма 

комунікації під час навчаннѐ майбутніх лікарів і провізорів зазначеним 
ДПНП  присутнѐ не тільки на лекційних і практичних занѐттѐх, а також у 
процесі консультацій. 

Було з’ѐсовано, що одностороннѐ форма комунікації за традиційного 
навчаннѐ майбутніх лікарів і провізорів ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» ю 
неприйнѐтноя: 

 унаслідок пасивності суб’юктів освітнього процесу;  
 через існуваннѐ великої кількості інших форм отриманнѐ 

інформації, окрім розповіді викладача.   
Досліджуячи, ми зважали на те, що багатостороннѐ форма 

комунікації припускаю відмову від монополії на істину, а також зростаннѐ 
кількості інтенсивних комунікативних контактів між суб’юктами освітнього 
процесу різних рівнів. Тому, на нашу думку, багатостороннѐ форма 
комунікації ю необхідноя умовоя длѐ конструяваннѐ індивідуальних за 
сутністя й сумісних за формоя власних знань, умінь і навичок особами, ѐкі 
вивчаять ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», і в ѐких формуютьсѐ ІТ-
компетентність за реалізації такого процесу. 
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Длѐ нас було очевидним, що з метоя формуваннѐ ІТ-компетентності 
майбутніх фахівців доцільно використовувати інтерактивне навчаннѐ ДПНП 
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ». Досліджуячи, ми мали на увазі, що 
інтерактивне навчаннѐ завжди передбачаю взаюмодія, бесіду або діалог 
з ким-небудь або чим-небудь *10+.  

Беззаперечним фактом ю те, що у процесі формуваннѐ ІТ-
компетентності під час навчаннѐ зазначеним ДПНП мала місце групова 
взаюмодіѐ між його учасниками. На нашу думку, її структуру за умови 
спілкуваннѐ викладача й осіб, ѐкі навчаятьсѐ, а також осіб, ѐкі навчаятьсѐ, 
між собоя можна вважати навчальноя моделля діѐльності професійного 
співтовариства, що визначаю зміст майбутньої професійної діѐльності лікарів і 
провізорів.  

На практиці ми переконались у тому, що серед особистісно 
зоріюнтованих інтерактивних технологій, ѐкі можуть використовуватись у 
процесі навчаннѐ ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» у профільних ВНЗ, 
одніюї з провідних ю технологіѐ навчального діалогу, основне призначеннѐ 
ѐкого полѐгаю в тому, що під час діалогічного спілкуваннѐ на занѐтті ті, ѐкі 
навчаятьсѐ, шукаять різні способи длѐ вираженнѐ й відстояваннѐ власних 
думок, освоюннѐ та відстояваннѐ нових цінностей.  

Длѐ нас було суттювим, що в наукових дослідженнѐх діалог 
розглѐдаютьсѐ ѐк *12+: 

 метод побудови нової культури особистості – М. Бахтін, 
С. Курганов, Р. Литовський; 

 процес особливої специфічної діѐльності, під час ѐкого присутні 
розуміннѐ, осмисленнѐ, емоційна діѐ один на одного суб’юктів процесу 
спілкуваннѐ – З. Васильюва, В. Ільїна; 

 особливе комунікативне середовище – Р. Батіщев, М. Бахтін;  
 мовне спілкуваннѐ, основу ѐкого складаю мовна діѐльність – 

Р. Андреюва, Л. Виготський; 
 суперечка, обмін аргументами, дискусіѐ – В. Курбанов, Л. Туманова. 
Під час дослідженнѐ длѐ нас була прийнѐтноя думка, що діалог – це 

організаційний принцип комунікативної співпраці, що охопляю всі сфери 
життюдіѐльності, а спілкуваннѐ і взаюмодіѐ суб’юктів діалогу відбуваютьсѐ на 
основі їх рівності: 

 незалежно від соціального статусу; 
 у визнанні активної комунікативної ролі. 
Було з’ѐсовано, що під час навчаннѐ ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» 

за умови формуваннѐ ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів 
викладачі повинні забезпечувати процес діалогічної взаюмодії на рівні: 

 формального діалогу – процес спілкуваннѐ учасників діалогу; 
 змістовного діалогу – процес представленнѐ матеріалу, ѐкий 

вивчаютьсѐ, у формі діалогу; 
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 особистісно-змістовного діалогу – процес установленнѐ ціннісно-
оріюнтаційної юдності між учасниками процесу навчаннѐ. 

Спостерігаячи за суб’юктами освітнього процесу різних рівнів під час 
дослідженнѐ, ми дійшли висновку, що навчальний діалог – це не тільки 
форма, але і спосіб відносин, під час ѐкого викладачі й особи, ѐкі 
навчаятьсѐ, слухаять і чуять один одного, маять місце їх роздуми, а 
також відтворяютьсѐ інформаціѐ й відбуваютьсѐ обговореннѐ проблеми. 
Досліджуячи, ми переконались у тому, що в навчальному діалозі, ѐкий 
супроводжую процес формуваннѐ ІТ-компетентності майбутніх фахівців під 
час навчаннѐ зазначеним ДПНП, проѐвлѐятьсѐ їх взаюмоповага, 
взаюмодоповненнѐ, взаюмозбагаченнѐ, співпереживаннѐ, співтворчість. 

У сучасних умовах функціонуваннѐ профільних ВНЗ організаціѐ 
реалізації технології навчального діалогу передбачаю наѐвність 
модернізованого інформаційно-освітнього середовища, що забезпечую 
добре продуману діѐльність ѐк викладачів, так і осіб, ѐкі навчаятьсѐ, при 
чітко визначеному змісті діалогу. Тому з метоя навчаннѐ майбутніх лікарів 
і провізорів ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» в Івано-Франківському 
національному медичному університеті (ІФНМУ) використовуятьсѐ 
розроблені посібники «Ювропейський стандарт комп’ятерної грамотності. 
Практикум», «Ювропейський стандарт комп’ятерної грамотності. Тестові 
завданнѐ», «Медична інформатика. Практикум», «Медична інформатика. 
Тестові завданнѐ», «Інформаційні технології у фармації. Практикум», 
«Інформаційні технології у фармації. Тестові завданнѐ», «Комп’ятерне 
моделяваннѐ у фармації. Практикум», «Комп’ятерне моделяваннѐ у 
фармації. Тестові завданнѐ», «Комп’ятерне моделяваннѐ у фармації. 
Завданнѐ і методичні рекомендації до курсової роботи», що ю авторськими 
розробками і складовими відповідних навчально-методичних комплексів. 

Використаннѐ зазначених посібників під час навчаннѐ ДПНП «ЄСКГ», 
«МІ», «ІТФ», «КМФ» у межах дослідженнѐ дозволило в процесі 
формуваннѐ ІТ-компетентності майбутніх фахівців з успіхом застосовувати 
такі види діалогу (табл. 1) *4; 21+: 

Таблицѐ 1 
Види діалогу, які мали місце у процесі формування ІТ-компетентності майбутніх 

лікарів і провізорів під час навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» 
Вид діалогу Характеристики 

тематичний 

 відбувавсѐ у формі запитань і відповідей з метоя набуттѐ 
майбутніми лікарѐми і провізорами знань, умінь і навичок у процесі 
формуваннѐ ІТ-компетентності; 
 здійснявавсѐ ѐк у ситуації різної активності партнерів (обидві 
сторони запитуять і відповідаять), так і в ситуації з переважно 
односторонньоя активністя (наприклад, опитуваннѐ, експертне 
оціняваннѐ), що мали місце в процесі навчаннѐ зазначеним ДПНП 
майбутніх фахівців і формуваннѐ їх ІТ-компетентності 
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евристичний 
 проводивсѐ в умовах зіткненнѐ суперечливих думок (суперечка, 
дискусіѐ, полеміка) або навчального конфлікту, наѐвних у процесі 
формуваннѐ ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів 

риторичний 

 був ланцягом взаюмопов’ѐзаних розмов, спрѐмованих на передачу 
інформації навчального і професійного характеру з метоя формуваннѐ 
ІТ-компетентності; 
 забезпечував длѐ суб’юктів освітнього процесу різних рівнів 
вираеннѐ власного ставленнѐ до процесу навчаннѐ зазначеним ДПНП 
з оглѐду на формуваннѐ в його межах ІТ-компетентності майбутніх 
лікарів і провізорів; 
 надавав можливість у процесі формуваннѐ ІТ-компетентності 
здійснявати експресивно-емоційні дії не тільки особам, ѐкі навчаятьсѐ, 
але й особам, ѐкі навчаять, ѐк під час аудиторного навчаннѐ зазначеним 
ДПНП, так і в позаурочний час (наприклад, конференції) 

карнаваль-
ний 

 відбувавсѐ під час вільного, невимушеного спілкуваннѐ між 
майбутніми фахівцѐми й викладачами за усуненнѐ умовних перешкод 
і соціальної дистанції між ними (наприклад, суперечливих образів), а 
також завдѐки їх звертання до особистісно-значущих сенсів і глибин 
власної свідомості з метоя засвоюннѐ змісту матеріалу в межах 
навчаннѐ зазначеним ДПНП, а також формуваннѐ ІТ-компетентності 
майбутніх лікарів і провізорів 

 

Досліджуячи, ми переконались у тому, що використаннѐ 
розроблених посібників у процесі формуваннѐ ІТ-компетентності майбутніх 
лікарів і провізорів під час навчаннѐ ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» 
дозволило здійснявати навчальний діалог на таких рівнѐх *3+: 

 I-й рівень: особистісний – спілкуваннѐ з самим собоя, тобто діалог 
із власним «а»; 

 ІІ-й рівень: міжособистісний – процес взаюмодії ѐкісно різних 
ціннісно-інтелектуальних позицій, тобто діалог між «а та інший»; 

 ІІІ-й рівень: мультидіалог – множинний одночасний діалог, ѐкий 
виникаю під час обговореннѐ проблем у групах, що складаятьсѐ з 
невеликої кількості осіб. 

На практиці длѐ нас було очевидним, що використаннѐ розроблених і 
запроваджених посібників під час навчаннѐ зазначеним ДПНП забезпечую в 
процесі навчального діалогу, спрѐмованого на формуваннѐ ІТ-компетентності 
майбутніх фахівців, присутність у них висловів типу «ѐ хочу сказати», «моѐ 
думка», «мені хочетьсѐ доповнити», «моѐ точка зору» тощо. Це, на нашу 
думку, активно сприѐло становлення особистості кожного майбутнього 
лікарѐ чи провізора, а також їх фаховому самоствердження.  

Було з’ѐсовано, що навчальний діалог, присутній у процесі 
формуваннѐ ІТ-компетентності майбутніх фахівців під час навчаннѐ ДПНП 
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», сприѐю розвиткові їх особистісних ѐкостей, бо 
залученнѐ розроблених посібників до такого процесу надало можливість 
реалізовувати певні типи діалогу (табл. 2) *3+: 
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Таблицѐ 2 
Типи діалогу, які були присутні в процесі формування ІТ-компетентності 

майбутніх лікарів і провізорів під час навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», 
«ІТФ», «КМФ» 

Тип діалогу Характеристика 

мотиваційний 

 супроводжувавсѐ цікавістя ѐк майбутніх фахівців, так і 
викладачів до теми діалогу, а також до діалогічної форми 
спілкуваннѐ з оглѐду на специфіку процесу навчаннѐ 
зазначеним ДПНП і формуваннѐ в його межах ІТ-
компетентності майбутніх лікарів і провізорів 

критичний 
 передбачав критичне осмисленнѐ суб’юктами освітнього 
процесу змісту навчального діалогу, що відбувавсѐ з метоя і 
під час формуваннѐ ІТ-компетентності 

конфліктний 
 відрізнѐвсѐ суперечливим відношеннѐм майбутніх фахівців 
до предмету проблем, ѐкі мали місце в процесі формуваннѐ їх 
ІТ-компетентності і вирішувалисѐ під час навчального діалогу 

самопрезентуячий 

 передбачав демонструваннѐ суб’юктами освітнього процесу 
вигідного длѐ них іміджу з оглѐду на знаннѐ, уміннѐ й навички, 
що вже були набуті у процесі формуваннѐ ІТ-компетентності за 
умови навчаннѐ зазначеним ДПНП 

автономний 
 забезпечував демонструваннѐ особами, ѐкі вивчали 
зазначені ДПНП, захисної реакції на труднощі, що виникаять у 
процесі формуваннѐ ІТ-компетентності  

рефлексивний 
 передбачав демонструваннѐ майбутніми фахівцѐми 
здатності до самоаналізу й самокорекції у процесі формуваннѐ 
ІТ-компетентності та навчаннѐ зазначеним ДПНП 

діалог, що 
самореалізуютьсѐ 

 супроводжувавсѐ ствердженнѐм і саморозкриттѐм 
особистостей суб’юктів освітнього процесу, зважаячи на 
особливості процесу формуваннѐ ІТ-компетентності під час 
навчаннѐ зазначеним ДПНП 

творчий за змістом 
 передбачав пошук майбутніми фахівцѐми цінностей 
творчого характеру у процесі формуваннѐ ІТ-компетентності 
під час навчаннѐ зазначеним ДПНП 

духовний 

 мав за мету духовне збагаченнѐ майбутніх лікарів і 
провізорів за умови глибинного проникненнѐ у зміст процесу 
формуваннѐ ІТ-компетентності під час навчаннѐ зазначеним 
ДПНП 

 

Досліджуячи, ми дійшли висновку, що навчальний діалог, присутній у 
процесі формуваннѐ ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів під час 
навчаннѐ ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» з використаннѐм розроблених і 
запроваджених посібників, виконую певні функції (табл. 3) *17+: 
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Таблицѐ 3 
Функції, які виконував діалог у процесі формування ІТ-компетентності 

майбутніх лікарів і провізорів під час навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», 
«ІТФ», «КМФ» 

Функціѐ Характеристика 

когнітивна 
 діалог виступав ѐк джерело знань, умінь і навичок у процесі 
формуваннѐ ІТ-компетентності за умови навчаннѐ зазначеним ДПНП 

комунікативна 
 діалог був засобом взаюмодії між суб’юктами освітнього процесу 
під час формуваннѐ ІТ-компетентності, що дозволѐло їм виражати 
власне ставленнѐ до інформації в межах навчаннѐ зазначеним ДПНП 

ціннісна 

 діалог у процесі формуваннѐ ІТ-компетентності був спрѐмований 
на пошук майбутніми фахівцѐми сенсів майбутньої професійної 
діѐльності, а також на визначеннѐ системи професійно-спрѐмованих 
цінностей та обмін ними 

розкриваяча 

 діалог забезпечував самореалізація майбутніх лікарів і провізорів 
у процесі набуттѐ знань, умінь і навичок під час формуваннѐ ІТ-
компетентності і навчаннѐ зазначеним ДПНП, а також розкриттѐ їх 
творчого потенціалу за таких умов 

креативна 

 діалог був спрѐмований на творче сприйнѐттѐ суб’юктами 
освітнього процесу матеріалу, що вивчавсѐ в межах зазначених 
ДПНП, і забезпечував креативне вирішеннѐ завдань під час 
формуваннѐ ІТ-компетентності  

рефлексивна 
 діалог був длѐ майбутніх фахівців засобом самоаналізу й 
самокорекції у процесі формуваннѐ ІТ-компетентності за умови 
навчаннѐ зазначеним ДПНП 

 

Під час дослідженнѐ було з’ѐсовано, що, формуячи ІТ-
компетентність майбутніх фахівців у процесі навчаннѐ ДПНП «ЄСКГ», «МІ», 
«ІТФ», «КМФ» з використаннѐм розроблених посібників, доцільно 
використовувати такі навчальні діалоги *3+:  

 інформаційний – під час сприйнѐттѐ у формі навчального діалогу 
того матеріалу, що представлений у розроблених посібниках, кожний 
майбутній лікар чи провізор одержую нову длѐ себе інформація, на 
підставі чого відбуваютьсѐ його оволодіннѐ новими знаннѐми, уміннѐми й 
навичками за умови формуваннѐ ІТ-компетентності; 

 інтерпретаційний – під час навчального діалогу в межах будь-ѐкого 
структурного елемента будь-ѐкого занѐттѐ (лекційного чи, здебільшого, 
практичного занѐттѐ, самостійної роботи) між суб’юктами освітнього процесу 
різних рівнів відбуваютьсѐ обмін думками завдѐки оцінявання та 
інтерпретації того матеріалу, що представлений головно в розроблених 
посібниках, а також в інших інформаційних джерелах (підручники, посібники, 
довідники, інформаційні ресурси мережі Internet тощо). 

Досліджуячи, ми дійшли висновку, що інтерпретаційний діалог у 
процесі навчаннѐ майбутніх лікарів і провізорів ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», 
«КМФ» із залученнѐм розроблених і запроваджених у ІФНМУ посібників 
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здебільшого призначений длѐ осмисленнѐ наукової інформації та оперуваннѐ 
нея з використаннѐм спеціальних термінів. При цьому в суб’юктів освітнього 
процесу формуятьсѐ необхідні длѐ участі в діалозі вміннѐ:  

 скласти зачин діалогу (підвести до проблеми);  
 заѐвити проблему в репліці і затребувати інформація від 

співбесідника;  
 слухати співбесідника й показати це в своїх репліках;  
 використовувати мовні засоби виразу ввічливості і пошани до 

думки співрозмовника;  
 бути інформативним у діалозі;  
 установлявати і підтримувати комунікативний контакт, 

використовуячи не тільки вербальні, але й невербальні засоби. 
На практиці ми пересвідчились у тому, що одним із методів 

реалізації технології навчального діалогу в процесі формуваннѐ ІТ-
компетентності майбутніх лікарів і провізорів під час навчаннѐ ДПНП 
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» з використаннѐм зазначених посібників ю 
спонуканнѐ до пошукового читаннѐ тексту, що забезпечую активізація 
діѐльності суб’юктів освітнього процесу за рахунок можливості фронтально 
відповідати за виникаячі під час діалогу запитаннѐ. Окрім того, 
здійсняячи дослідженнѐ, ми переконались у тому, що запит інформації, 
ѐкий спрѐмовую її пошук і сам діалог, дозволѐю акцентувати увагу майбутніх 
фахівців на потрібній проблемі та націлявати їх на осмисленнѐ деталей, ѐкі 
виникаять під час навчального діалогу. 

У процесі дослідженнѐ стало очевидним, що використаннѐ 
розроблених посібників під час навчаннѐ ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» 
може забезпечити в межах процесу формуваннѐ ІТ-компетентності майбутніх 
лікарів і провізорів реалізація ще одніюї технології інтерактивного навчаннѐ, а 
саме технології проблемно-діалогічного навчаннѐ. 

Досліджуячи, ми зважали на те, що зміст технології проблемно-
діалогічного навчаннѐ (технологіѐ проблемного діалогу) полѐгаю в 
організації процесу навчаннѐ, що передбачаю реалізація діалогу, а також 
припускаю створеннѐ під керівництвом викладачів проблемних ситуацій та 
активну самостійну діѐльність осіб, ѐкі навчаятьсѐ, з їх вирішеннѐ. Длѐ нас 
також було суттювим, що метоя технології проблемно-діалогічного 
навчаннѐ ю творче й інтелектуально-пізнавальне засвоюннѐ суб’юктами 
освітнього процесу нового матеріалу, у результаті чого формуятьсѐ їх 
уміннѐ переносити одержані знаннѐ на нові, нестандартні  ситуації.  

Особливості проблемного діалогу полѐгаять у тому, що, наприклад, 
на занѐтті з вивченнѐ нового матеріалу повинні бути присутніми *18+:  

 постановка навчальної проблеми – етап формуляваннѐ теми 
занѐттѐ або питаннѐ длѐ дослідженнѐ; 
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 пошук вирішеннѐ навчальної проблеми – етап формуваннѐ нового 
знаннѐ.  

Було встановлено, що технологія проблемно-діалогічного навчаннѐ з 
успіхом можна використовувати не тільки під час навчаннѐ ДПНП «ЄСКГ», 
«МІ», «ІТФ», «КМФ», але й у роботі студентського наукового гуртка, 
студентського наукового товариства, проектної діѐльності майбутніх 
фахівців тощо. 

Варто зазначити, що, реалізовуячи у процесі дослідженнѐ технологія 
проблемно-діалогічного навчаннѐ з метоя формуваннѐ ІТ-компетентності 
майбутніх лікарів і провізорів під час навчаннѐ зазначеним ДПНП з вико-
ристаннѐм розроблених в ІФНМУ посібників, ми використовували *18; 20+:  

 спонукальний діалог – складаютьсѐ з окремих стимуляячих реплік, 
ѐкі спонукаять суб’юктів освітнього процесу до творчої діѐльності і 
спрѐмовані на розвиток їх творчих здібностей; 

 діалог, ѐкий підводить – складаютьсѐ з системно пов’ѐзаних 
запитань і  завдань, ѐкі дозволѐять активно розвивати і задіявати в процес 
пізнаннѐ логічне мисленнѐ осіб, ѐкі навчаятьсѐ.  

На практиці ми пересвідчились у тому, що за умови реалізації 
проблемно-діалогічної технології у процесі формуваннѐ ІТ-компетентності 
майбутніх фахівців під час навчаннѐ ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» із 
залученнѐм розроблених посібників можливо здійснявати *18; 20+: 

 групову роботу –  спонукальний діалог; 
 фронтальну роботу – діалог, ѐкий підводить. 
Досліджуячи, ми з’ѐсували, що обов’ѐзковоя умовоя застосуваннѐ 

проблемно-діалогічної технології під час навчаннѐ майбутніх лікарів і 
провізорів зазначеним ДПНП ю привнесеннѐ нового, незвичайного й 
цікавого у процес пізнаннѐ. Також ми пересвідчились у тому, що, 
застосовуячи ця технологія в процесі формуваннѐ ІТ-компетентності, 
необхідно враховувати рівні емоційного і мотиваційного налаштуваннѐ 
осіб, ѐкі навчаятьсѐ, під час: 

 вивченнѐ й вирішеннѐ проблем на вимогу викладачів – особи, ѐкі 
вивчаять зазначені ДПНП, вирішуять проблеми у процесі формуваннѐ ІТ-
компетентності під постійним контролем викладачів, бо саме в цьому вони 
бачать необхідність; 

 вивченнѐ й вирішеннѐ проблем, ѐкі викликали здивуваннѐ, необ-
хідність подолати суперечність – проблеми, що виникаять під час вирі-
шеннѐ професійно-спрѐмованих завдань у процесі формуваннѐ ІТ-компе-
тентності, викликаять небайдуже ставленнѐ до них з боку осіб, ѐкі нав-
чаятьсѐ, а також необхідність самостійно вирішувати виникаячі протиріччѐ; 

 вивченнѐ й вирішеннѐ цікавих проблем – проблеми, що виникаять 
у процесі формуваннѐ ІТ-компетентності, захопляять осіб, ѐкі вивчаять 
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зазначені ДПНП, і викликаять прагненнѐ до їх вирішеннѐ навіть за умови 
напруженнѐ вольових зусиль; 

 вивченнѐ й вирішеннѐ проблем, ѐкі викликаять цікавість і 
допитливість до предмету – проблеми, що виникаять в осіб, у ѐких 
формуютьсѐ ІТ-компетентність під час навчаннѐ зазначеним ДПНП, 
викликаять цікавість і допитливість до предмету вивченнѐ так, що стаять 
длѐ них особистими *18+. 

Зауважимо, що основне завданнѐ вищої медичної та фармацевтичної 
освіти полѐгаю не тільки в тому, щоб передати особам, ѐкі навчаятьсѐ, глибокі 
знаннѐ, але і в тому, щоб навчити їх творчо мислити й самостійно вирішувати 
практичні професійно-спрѐмовані завданнѐ. Тому формувати ІТ-компе-
тентність майбутніх лікарів і провізорів під час навчаннѐ ДПНП «ЄСКГ», «МІ», 
«ІТФ», «КМФ» потрібно так, щоб вони прагнули самостійним шлѐхом набу-
вати знаннѐ, уміннѐ й навички під час підготовки до лекційних і практичних 
занѐть, контрольних, розрахунково-графічних і курсових робіт, самостійної 
роботи, а також у процесі їх відвідуваннѐ, вирішеннѐ й виконаннѐ. 

Було з’ѐсовано, що, реалізуячи проблемно-діалогічну технологія у 
процесі формуваннѐ ІТ-компетентності майбутніх фахівців під час навчаннѐ 
зазначеним ДПНП з використаннѐм розроблених і запроваджених у ІФНМУ 
посібників, необхідно прагнути, щоб:  

 блоки завдань були об’юднані одніюя ідеюя або проблемоя й 
надавали можливість вивчити проблему всебічно; 

 кожне завданнѐ відповідало за окремий аспект досліджуваної 
проблеми.  

На практиці ми дійшли висновку, що провідними формами 
проблемно-діалогічного навчаннѐ майбутніх лікарів і провізорів ДПНП 
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» ю проблемно-діалогічні лекції і практичні 
занѐттѐ з елементами семінару-дискусії. 

Під час дослідженнѐ ми переконались у тому, що проблемно-
діалогічна лекціѐ призначена длѐ організації активної розумової діѐльності 
й самостійної роботи осіб, ѐкі вивчаять зазначені ДПНП, і в ѐких 
формуютьсѐ за таких умов ІТ-компетентність. На проблемно-діалогічних 
лекціѐх, ѐкі читалисѐ в ІФНМУ в межах навчаннѐ майбутніх лікарів і 
провізорів ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ»: 

 основними положеннѐми теми були пізнавальні проблеми, 
завданнѐ, що висувалисѐ викладачем перед слухачами; 

 викладач не повідомлѐв слухачам всі подробиці матеріалу, що 
вивчавсѐ, що пробуджувало в них цікавість до самостійної роботи над 
проблемоя, ѐка з успіхом здійсняваласѐ ними за допомогоя розроблених 
посібників. 

Ми дійшли висновку, що активізаціѐ пізнавальної діѐльності осіб, ѐкі 
під час проблемно-діалогічної лекції вивчаять ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», 
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«КМФ», і в ѐких формуютьсѐ ІТ-компетентність за такого навчаннѐ, 
відбуваютьсѐ за рахунок: 

 залученнѐ їх до міркувань викладача, ѐкий полемізую з самим собоя; 
 знайомства з різноманітними протилежними поглѐдами. 
Досліджуячи, ми дотримувались думки, що практичне занѐттѐ з 

елементами семінару-дискусії – це процес діалогічного спілкуваннѐ, під час 
ѐкого відбуваютьсѐ формуваннѐ практичного досвіду сумісної участі його 
учасників в обговоренні та вирішенні теоретичних і практичних проблем *17+. 

На практиці ми переконались у тому, що фрагментарний семінар-
дискусіѐ, ѐк проблемно-діалогічна технологіѐ навчаннѐ майбутніх лікарів і 
провізорів ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» із залученнѐм розроблених і 
запроваджених в ІФНМУ посібників, може містити елементи: 

 «мозкового штурму», під час ѐкого з метоя формуваннѐ ІТ-
компетентності суб’юктів освітнього процесу висуваять велику кількість 
ідей, щщо не піддаятьсѐ критиці, серед ѐких виокремляять головні, що 
надалі обговоряятьсѐ й розвиваятьсѐ, доводѐтьсѐ або спростовуятьсѐ; 

 ділової гри, під час ѐкої відбуваютьсѐ віддзеркаленнѐ реальних 
позицій майбутніх фахівців, ѐкі беруть участь у наукових або інших 
дискусіѐх із метоя формуваннѐ ІТ-компетентності; 

 тренінгу, під час ѐкого суб’юкти освітнього процесу активно 
залучаятьсѐ до процесу формуваннѐ ІТ-компетентності за рахунок отриманнѐ 
нової інформації, а також унаслідок набуттѐ вмінь і навичок безпечної 
поведінки за наѐвності тиску на них під час навчаннѐ зазначеним ДПНП.  

У процесі дослідженнѐ очевидним також було й те, що обов’ѐзковим 
елементом процесу інтерактивного навчаннѐ майбутніх лікарів і провізорів 
ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» і формуваннѐ в його межах їх ІТ-
компетентності ю навчальні дискусії, підготовка до ѐких відбуваласѐ з 
використаннѐм розроблених посібників. 

Досліджуячи, ми зважали на те, що навчальна дискусіѐ передбачаю *17+: 
 усебічне обговореннѐ суперечливого питаннѐ на публічних 

зібраннѐх (наприклад, лекціѐ або практичне занѐттѐ, конференціѐ тощо), у 
приватній бесіді, під час спору; 

 колективне обговореннѐ будь-ѐкого питаннѐ, проблеми або 
зіставленнѐ інформації, ідей, думок, пропозицій. 

Длѐ нас також було важливим і те, що у процесі навчальної дискусії 
особи, у ѐких формуютьсѐ ІТ-компетентність, зіставлѐячи різні думки з 
одного питаннѐ: 

 доповняять один одного – дискусіѐ маю характер діалогу; 
 протистоѐть один іншому – дискусіѐ маю характер суперечки. 
На практиці ми дійшли висновку, що метоя проведеннѐ дискусії під 

навчаннѐ ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» майбутніх лікарів і провізорів 
може бути не тільки формуваннѐ ІТ-компетентності, але й діагностика 
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рівнів її сформованості *6; 7+, тренінг, стимуляваннѐ творчості суб’юктів 
освітнього процесу тощо. 

Досліджуячи, ми переконались у тому, що під час навчаннѐ 
зазначеним ДПНП з використаннѐм розроблених і запроваджених в ІФНМУ 
посібників за умови формуваннѐ ІТ-компетентності майбутніх фахівців 
доцільними ю групові дискусії, а саме:  

 структуровані, у ѐких задаютьсѐ тема длѐ обговореннѐ; 
 неструктуровані, у ѐких теми вибираять самі суб’юкти освітнього 

процесу.  
Окрім того, ми пересвідчились, що таким груповим дискусіѐм 

властива спрѐмованість: 
 тематична – обговореннѐ у процесі дискусії проблеми, значущої 

длѐ всіюї групи з оглѐду на наѐвність можливості сформувати ІТ-
компетентність у кожного з її учасників; 

 біографічна – оріюнтуваннѐ в процесі дискусії на минулий досвід 
ѐк навчаннѐ зазначеним ДПНП, так і формуваннѐ в його межах ІТ-
компетентності;  

 інтерактивна – у процесі дискусії використовуютьсѐ матеріал, в 
основі ѐкого лежить структура і зміст взаюмин між особами, у ѐких 
формуютьсѐ ІТ-компетентність. 

За результатами дослідженнѐ стало очевидним, що використаннѐ 
розроблених посібників під час реалізації інтерактивних технологій 
навчаннѐ зазначеним ДПНП ю визначальним длѐ здійсненнѐ процесу 
формуваннѐ ІТ-компетентності майбутніх фахівців, зважаячи на те, що 
його ефективність залежить від *17+: 

 готовності суб’юктів освітнього процесу до вирішеннѐ 
запропонованих завдань, тобто від їх інформованості та обізнаності, 
потужним джерелом ѐких ю розроблені й запроваджені посібники; 

 семантичної однорідності інформації, ѐкого оперуять під час 
вирішеннѐ завдань у процесі формуваннѐ ІТ-компетентності, тобто 
учасники інтерактивного навчаннѐ повинні однаково розуміти всі дефініції 
термінів, понѐть тощо, ѐкі використовуятьсѐ, за рахунок залученнѐ 
розроблених посібників длѐ вивченнѐ зазначених ДПНП; 

 коректної поведінки учасників інтерактивного навчаннѐ, що 
залежить ѐк від їх особистісних ѐкостей, так і від рівнѐ їх інформованості та 
обізнаності; 

 уміннѐ викладачів управлѐти процесом інтерактивного навчаннѐ.   
На практиці було з’ѐсовано, що використаннѐ розроблених 

посібників під час реалізації інтерактивних технологій навчаннѐ ДПНП 
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» у процесі формуваннѐ ІТ-компетентності 
майбутніх лікарів і провізорів сприѐю вироблення їх професійних 
комунікативних умінь, а саме: 
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 уміннѐ слухати – сприйнѐттѐ інформації й емоційного стану 
співрозмовника, проѐв толерантності і такту, наданнѐ співрозмовникові 
свободи виразу думок і відчуттів, аналіз почутого;  

 уміннѐ говорити – веденнѐ бесіди доступноя длѐ співрозмовника 
мовоя, незловживаннѐ специфічноя термінологіюя, лаконічність і ѐсність 
викладу інформації, оперуваннѐ чіткими інструкціѐми й положеннѐми;  

 уміннѐ бачити – фіксуваннѐ в поведінці співрозмовника 
розпізнавальних вербальних і невербальних знаків, ѐкі сприѐять 
конкретнішому пізнання його особистості;  

 уміннѐ відчувати – інтуїціѐ, увага, здатність до співпереживаннѐ, 
проникненнѐ у внутрішній психологічний світ співрозмовника;  

 уміннѐ управлѐти своїм психічним станом у процесі комунікації – 
самовладаннѐ, утриманнѐ від невиправданих жестів і міміки. 

На нашу думку, набуттѐ і вдосконаленнѐ професійних 
комунікативних умінь майбутніми лікарѐми і провізорами у процесі 
навчаннѐ ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» ю достатньо вагомим длѐ 
майбутньої професійної діѐльності, бо успішне фахове використаннѐ ними 
сформованої ІТ-компетентності під час вирішеннѐ професійно-
спрѐмованих завдань ю неможливим без таких умінь. Окрім того, 
професійні комунікативні вміннѐ маять величезне значеннѐ длѐ 
практичної і психологічної взаюмодії суб’юктів освітнього процесу не тільки 
під час навчаннѐ зазначеним ДПНП, але й длѐ їх життюдіѐльності в цілому. 

За результатами дослідженнѐ ми дійшли висновку, що використаннѐ 
розроблених посібників під час навчаннѐ ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» 
ю значущим у процесі формуваннѐ ІТ-компетентності майбутніх лікарів і 
провізорів з використаннѐм інтерактивних технологій, оскільки вони: 

 сприѐять активізації пізнавальної діѐльності осіб, ѐкі навчаятьсѐ; 
 розвиваять мисленнѐ в майбутніх фахівців; 
 створяять сприѐтливі умови длѐ індивідуального розвитку 

особистості кожного майбутнього лікарѐ чи провізора; 
 дозволѐять суб’юктам освітнього процесу слухати інших, 

відстояячи власні думки і поглѐди;  
 процесу пізнаннѐ додаять творчий характер. 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.  

Підсумовуячи, можна зробити висновок, що головна дидактична цінність 
розроблених і запроваджених в ІФНМУ посібників під час навчаннѐ ДПНП 
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» майбутніх лікарів і провізорів з 
використаннѐм інтерактивних технологій полѐгаю в тому, що з їх 
допомогоя керуять пізнавальноя діѐльністя майбутніх сучасних фахівців, 
активних і сміливих в ухваленні рішень, ѐкі прагнуть до самоосвіти й 
творчості за рахунок нового типу мисленнѐ, основу ѐкого складаять 
знаннѐ, уміннѐ та навички, а також сформована ІТ-компетентність. 
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РЕЗЮМЕ 
Добровольская Анна. Пособие как средство организации и реализации 

интерактивного обучениѐ будущих врачей и провизоров.  
В статье охарактеризованы интерактивные технологии (технологиѐ 

учебного диалога, технологии проблемно-диалогического обучениѐ, учебнаѐ 
дискуссиѐ), которые используятсѐ в процессе формированиѐ информационно-
технологической компетентности (ИТ-компетентности) будущих врачей и 
провизоров при обучении дисциплинам естественнонаучной подготовки (ДЕП). 

Выѐснена роль пособий, предназначенных длѐ обучениѐ ДЕП, при реализации 
интерактивных технологий в процессе формированиѐ ИТ-компетентности будущих 
специалистов. 

Получено заклячение, что использование пособий, разработанных с целья 
обучениѐ ДЕП, при формировании ИТ-компетентности будущих врачей и провизоров 
с помощья интерактивных технологий обучениѐ обеспечивает управление их 
познавательной деѐтельностья и направлено на выработку нового типа мышлениѐ 
субъектов образовательного процесса, основу которого составлѐят знаниѐ, умениѐ 
и навыки, а также сама сформированнаѐ ИТ-компетентность. 

Ключевые слова: диалог, дискуссиѐ, интерактивное обучение, ИТ-
компетентность, пособие, проблемно-диалогическое обучение, технологиѐ. 
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SUMMARY 
Dobrovolska Anna. Manual as a means of organization and implementation of 

interactive teaching of the future doctors and pharmacists.  
In the article, attention has been focused on unilateral and multilateral forms of 

communication that are present during teaching future doctors and pharmacists the 
disciplines of naturally scientific preparation. 

The interactive technologies (technology of educational dialogue, problem-dialogical 
teaching, educational discussion), which are used in the process of formation of information 
technology competences (IT competence) of the future specialists during teaching the disciplines 
of naturally scientific preparation using the created manuals, have been determined. 

The role of manuals, which are created for teaching the disciplines of naturally 
scientific preparation, during the implementation of interactive technologies in the process of 
formation of the IT competence of the future specialists has been clarified. 

Attention has been focused on the fact that the thematic, heuristic, rhetorical, 
carnival dialogues have occurred in the process of formation of the IT competence of the 
future doctors and pharmacists during teaching the disciplines of naturally scientific 
preparation using the created manuals. 

We have found out that in order to form the IT competence of the future specialists 
during teaching the disciplines of naturally scientific preparation motivation, critical, conflict, 
self-representative, autonomous, reflexive, creative in content, spiritual dialogues and 
dialogue that realizes itself are used. 

We have concluded that training dialogue in the process of formation of the IT 
competence of the future doctors and pharmacists during teaching the disciplines of 
naturally scientific preparation using the created manuals performs cognitive, 
communicative, value, revealing, creative and reflexive functions. 

We have found out the features of problem-dialogical technologies and their use with 
the aim of formation of the IT competence of the future specialists who study the disciplines 
of naturally scientific preparation. 

Attention has been focused on the use of academic discussion during the formation of 
the IT competence of the future doctors and pharmacists as a mandatory element of process 
of interactive teaching the disciplines of naturally scientific preparation. 

We have concluded that the use of manuals, which have been created to study the 
disciplines of naturally scientific preparation, provides control of cognitive activities of the 
future specialists during the formation of the IT competence and aimed to develop a new 
type of thinking of subjects of the educational process, which is based on the knowledge, 
skills and formed IT competence. 

Key words: dialogue, discussion, interactive teaching, IT competence, manual, 
problem-dialogical teaching, technology. 
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ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКОЇ УВАГИ СТУДЕНТА-ВОКАЛІСТА: 
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

У статті висвітлено методичні особливості формуваннѐ художньо-
виконавської уваги студентів у процесі вокального навчаннѐ. Подано сутнісні 
характеристики досліджуваного феномену. Зазначено, що увага виступаю 
властивістя всіх пізнавальних і емоційних процесів. Визначено методичні оріюнтири 
формуваннѐ виконавської надійності, ѐкі впливаять на розвиток художньо-
виконавської уваги. Охарактеризовано чотири фази формуваннѐ виконавської 
надійності у вокалістів: становленнѐ, розвиток, удосконаленнѐ та закріпленнѐ. 
Доведено актуальність проблеми формуваннѐ художньо-виконавської уваги 
студентів у процесі вокального навчаннѐ. Виѐвлено низку особливостей означеного 
процесу під час вокального навчаннѐ студентів. 

Ключові слова: увага, художньо-виконавська увага, формуваннѐ, студенти-
вокалісти, методичний аспект. 

 

Постановка проблеми. Підготовка спеціалістів, ѐкі володіять 
знаннюво-практичним досвідом та здатні до самостійно-творчих проѐвів у 
професійній діѐльності, відіграю особливу роль у реалізації завдань 
модернізації сучасної мистецької освіти. У художньому контексті розвиток 
здатності студентів до розподілу уваги набуваю особливого значеннѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. Обґрунтуваннѐ взаюмозв’ѐзку станов-
леннѐ особистості з формуваннѐм уваги (П. акобсон), уваги й інтересу 
(П. Підкасистий, С. Рубінштейн, Л. Фрідман), мотивації готовності студентів до 
музично-виконавської діѐльності й зосередженості уваги (Л. Бочкарьова), 
внутрішньої установки й виконавської уваги (Л. Виготський, Д. Узнадзе) даю 
можливість зазначити, що увага – форма психічної діѐльності особистості, ѐка 
виѐвлѐютьсѐ в спрѐмованості й зосередженості її свідомості на певних 
об’юктах. Визначеннѐ змістового наповненнѐ дефініції виконавської уваги 
дало можливість схарактеризувати її ѐк цілісну регульовану систему 
ситуативно-пріоритетних проѐвів модифікаційної варіантності емоційної, 
вольової, логічної, творчої, ансамблевої, саморегуляячої характеристик 
уваги в діалектичній юдності з передувагоя, операційноя та 
післѐопераційноя її складовими *6+. 

У нашому дослідженні зосередженість виконавцѐ розглѐдаютьсѐ ѐк 
«домінанта активної зосередженості» (І. Зѐзян), «концентраціѐ уваги, що ю 
ознакоя творчого натхненнѐ» (І. Страхов, Б. Теплов), «культура 
зосередженості» (Г. Коган), «глибоке входженнѐ в образну сутність твору» 
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(Л. Арчажникова, Л. Маккіннон, Г. Падалка), «творча зосередженість» 
(С. Савшинський) та ін.  

Мета статті полѐгаю у висвітленні методичних особливостей форму-
ваннѐ художньо-виконавської уваги студентів у процесі вокального навчаннѐ. 

Методи дослідження. Длѐ з’ѐсуваннѐ методичних особливостей 
досліджуваного феномену нами було використано теоретичні методи 
дослідженнѐ, а саме: загальнонаукові – аналіз, синтез, абстрагуваннѐ, 
порівнѐннѐ та узагальненнѐ, конкретно наукові – метод термінологічного 
аналізу, застосуваннѐ ѐкого дозволило уточнити основоположні понѐттѐ 
дослідженнѐ; структурно-функціональний, що уможливив сутнісну 
характеристику методичних особливостей досліджуваного феномену. 

Виклад основного матеріалу. Безперечно, активність сприйнѐттѐ, 
розуміннѐ й осмисленнѐ пізнавальної інформації значноя міроя залежить 
від уваги, роль ѐкої К. Ушинський образно визначив так: «Увага ю саме ті 
двері, через ѐкі проходить усе, що входить в душу лядини із зовнішнього 
світу». Під увагоя у психології розуміять зосередженість психічної 
діѐльності на будь-ѐкому об’юкті чи дії, здатність утримувати цей об’юкт у 
полі спостереженнѐ певний час і свідомо опрацьовувати інформація *3, 
96–97+. Зважаячи на те, що увага не ю самостійним психічним процесом, 
доцільно зазначити, що вона не маю свого конкретного змісту й не може 
здійсняватисѐ поза іншими процесами. Отже, увага виступаю властивістя 
всіх пізнавальних і емоційних процесів. 

Обґрунтуваннѐ й визначеннѐ науковцѐми видів уваги сприѐю 
розглѐду специфіки її формуваннѐ у процесі вокального навчаннѐ. Так, 
учені розрізнѐять такі види уваги: 

– увага, що виникаю без будь-ѐких зусиль з боку лядини; 
– увага, що залежить від вольових зусиль лядини; 
– увага, що виникаю післѐ уваги, викликаної вольовими зусиллѐми *3, 97+. 

До того ж, увага характеризуютьсѐ такими властивостѐми, ѐк обсѐг, 
перекляченнѐ, розподіл, концентраціѐ й стійкість. Доцільно зазначити, що 
обсѐг уваги тісно пов’ѐзаний зі здатністя до перекляченнѐ (переносу уваги з 
одного об’юкту діѐльності на інший).Необхідно враховувати, що розподіл 
уваги потребую від лядини значно більших зусиль і затрат нервової енергії, 
ніж інші властивості уваги. Концентраціѐ уваги – це її ѐкість, ѐка полѐгаю в 
зосередженості на одному об’юкті або на ѐкійсь певній діѐльності й відвер-
танні уваги від усіх перешкод, що не маять відношеннѐ до даного виду робо-
ти. акщо увага від чогось відклячаютьсѐ, то вона зосереджуютьсѐ на чомусь 
іншому. Психологи стверджуять, що увага завжди шукаю нову інформація: 
недостача новизни на одиниця часу викликаю імпульс перекляченнѐ уваги. 
Тому концентраціѐ уваги необхідна ѐк фактор управліннѐ нея. 

Слід підкреслити, що керуваннѐ увагоя передбачаю розвиток 
здатності до підвищеннѐ її стійкості. Характерно, що найбільша 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

273 

концентраціѐ уваги спостерігаютьсѐ тоді, коли вона спрѐмована на один 
об’юкт. Можливо, тому й виникаю парадоксальна ситуаціѐ, коли водночас із 
концентраціюя уваги спостерігаютьсѐ її розсіѐність *3, 98+. 

У контексті вищезазначеного, в умовах активної вокальної діѐльності 
учасників навчаннѐ майбутнім фахівцѐм необхідно підтримувати потрібний 
рівень уваги, при цьому не стримуячи їх творчих проѐвів. ак зазначаю 
Г. Падалка, «специфіка роботи вчителѐ музики полѐгаю в необхідності 
поюднувати контроль за власним виконаннѐм і за виконаннѐм учнів, що 
викликаю певні труднощі у випускників музично-педагогічних факультетів» 
*4, 68+. Крім того, структура уваги у процесі музично-виконавської 
діѐльності й особливості уваги вчителѐ під час педагогічної діѐльності не 
тотожні, але багато в чому ідентичні. У той самий час суб’юктивно-сенсорна 
основа музичної та педагогічної уваги юдина, що забезпечую схожість 
процесу розподілу уваги під час музично-фахової діѐльності студентів і під 
час контроля за діѐми вихованців. 

Г. Падалка розглѐдаю особливості розподілу уваги в процесі музичного 
навчаннѐ. Науковець стверджую, що юдиний стрижень, навколо ѐкого 
фокусуятьсѐ завданнѐ, полѐгаю в поступовому переході від свідомо 
поставленої мети розподіленнѐ уваги до автоматично виконуваних дій. Так, 
на початку роботи викладач навмисне загостряю увагу на необхідності її 
розподілу, домагаютьсѐ того, щоб студент свідомо фіксував певні об’юкти, 
наприклад, різниця в тембрах під час співу, або особливості окремих 
вокальних партій. Викладач піклуютьсѐ про уважне ставленнѐ до кожного 
виконавського штриха, слідкую за тим, щоб студенти свідомо координували 
свої дії. У процесі спеціального тренуваннѐ увага перетворяютьсѐ на 
автоматизовану, під час ѐкої студент встигаю слідкувати за різноманіттѐм 
власних музичних дій і своїх товаришів, але вже без спеціальних завдань з 
боку викладача і внутрішнього самонаказу *4, 58–59]. 

Наша дослідно-практична робота показала, що одним із діювих 
засобів знѐттѐ тривожного стану студентів у ситуації реального втіленнѐ 
результатів інтерпретації музичних творів ю розвиток здатності до 
перекляченнѐ уваги майбутнього фахівцѐ зі стану хвиляваннѐ на зміст 
вокального твору та її концентрації на художньому образі. 

З метоя розвитку в майбутніх фахівців уміннѐ розподілѐти увагу 
використовуять різні форми музичної діѐльності під час вивченнѐ фахових 
дисциплін. Так, наприклад, необхідність диференціації уваги виконавцѐ 
обумовляютьсѐ особливостѐми виконаннѐ багатоголосних творів 
музичного мистецтва. Спів у ансамблі містить у собі широкі можливості длѐ 
розвитку уваги. Крім того, суб’юктивно-сенсорна основа музичної та 
педагогічної уваги юдина, що й забезпечую схожість процесу розподілу 
уваги під час навчально-виконавської діѐльності й під час контроля за 
діѐми учасників навчаннѐ. У своя чергу, переживаннѐ успіху під час 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

274 

публічного виступу ю необхідноя умовоя під час оприлядненнѐ 
результатів навчальної діѐльності. Одним із засобів досѐгненнѐ студентами 
позитивних результатів у процесі вокально-виконавської діѐльності 
виѐвлѐютьсѐ прагненнѐ викладача залучити їх до опори на власний 
художньо-естетичний досвід, набутий у процесі емоційного «зараженнѐ» 
слухацької аудиторії засобами власної художньо-виконавської 
інтерпретації вокального мистецтва. 

З метоя вирішеннѐ окресленої проблеми варто використовувати 
непрѐмі шлѐхи у процесі творчої роботи викладача і студента. Одним із них 
ю залученнѐ учасників навчального процесу до «творчої лабораторії» 
викладача з метоя відчуттѐ краси в повсѐкденній емоційно насиченій 
мистецько-пошуковій праці. Відсутність у викладача захопленнѐ музикоя 
гальмую виникненнѐ інтересу до музичної діѐльності з боку студента, 
негативно впливаю на стимуляваннѐ його мистецьких устремлінь. 

Спостереженнѐ за практикоя підготовки студентів-вокалістів 
доводѐть, що творча робота викладача і студента ефективна в умовах 
застосуваннѐ педагогічної співтворчості між ними, на базі створеннѐ 
рівноправних умов художнього спілкуваннѐ, а також шлѐхом оволодіннѐ 
мистецтвом художнього впливу майбутніх фахівців на учнів в умовах 
емоційного комфорту. 

Розробка обраної проблеми дозволила сформулявати рекомендації 
щодо активізації дискусійних форм проведеннѐ занѐть у системі 
викладаннѐ музичних дисциплін: запровадженнѐ елементів групового 
навчаннѐ в цикл індивідуальних занѐть, застосуваннѐ методів спільної 
музичної (зокрема вокальної) діѐльності студентів і учнів. За результатами 
нашої практики успіх підготовчої роботи до прилядного виступу 
забезпечуютьсѐ створеннѐм ситуації безпосередньої причетності студента 
до майбутньої професійної діѐльності у формі проведеннѐ фрагментів 
музичних занѐть, демонстрації частини уроку перед одногрупниками. Усе 
це створяю можливості длѐ зникненнѐ надмірного хвиляваннѐ і впливаю 
на регуляваннѐ емоційного стану студентів-вокалістів, що сприѐю 
розвиткові здатності їх до розподілу та концентрації уваги. 

Специфічна сутність вокально-виконавської діѐльності майбутнього 
фахівцѐ визначаютьсѐ спрѐмованістя на створеннѐ в навчальному процесі 
таких комунікативних зв’ѐзків, ѐкі найбільшоя міроя відповідаять природі 
музичного мистецтва, специфічним способам спілкуваннѐ з ним *5+. У цій 
діѐльності важливу роль відіграю винайденнѐ студентами підходів до 
впровадженнѐ артистичних дій. Саме вони інтегруять у своюму змісті 
художньо-музичні, естетико-творчі проѐви вокаліста-музиканта і 
впливаять на розвиток уваги. Реалізаціѐ емоційного взаюмовпливу в 
процесі педагогічного спілкуваннѐ пов’ѐзуютьсѐ з можливостѐми викладача 
«знаходити творче самопочуттѐ, натхненнѐ длѐ того, щоб бути 
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артистичним у публічних видах мистецької діѐльності, управлѐти своїм 
психічним станом» *5+. 

Доцільно підкреслити, що опосередкований вплив викладача, 
спрѐмований на розвиток уваги в процесі підготовки студентів до 
вокально-публічної діѐльності, виѐвлѐютьсѐ набагато діювішим, ніж прѐмі 
поради чи накази. 

Аналіз результатів практики показав, що застосуваннѐ можливостей 
індивідуалізації невід’юмне від умінь викладача визначати ѐкісний рівень 
розвитку уваги й музичних здібностей студентів.  

Самовираженнѐ вокалістів-виконавців у публічній діѐльності 
відбуваютьсѐ ѐк активний творчий процес, що створяю постійну стресову 
ситуація у зв’ѐзку з неможливістя виправлѐти виконавські помилки. У такі 
хвилини учасникам виконаннѐ необхідна виконавська надійність *4+, ѐку 
трактуять ѐк витримку і самоволодіннѐ, навички саморегулѐції емоційних і 
мисленнювих процесів, виконавських і педагогічних дій. Визначальним 
фактором самовираженнѐ й набуттѐ професіоналізму музиканта-
виконавцѐ ю здатність до самоуправліннѐ й доцільної саморегулѐції 
внутрішніх і зовнішніх дій, ѐкі відображаять рівень зростаннѐ студента ѐк 
суб’юкта своюї навчально-професійної діѐльності (Л. Бочкарьов, О. Пюхота). 
У зазначеному контексті формуваннѐ виконавської надійності вокалістів 
засобами регулѐції їх сили та створеннѐ оптимальної інтенсивності набуваю 
особливого значеннѐ. Так, О. Матвююва визначаю методичні оріюнтири 
формуваннѐ виконавської надійності, ѐкі впливаять на розвиток художньо-
виконавської уваги, а саме: 

1) активізаціѐ емоційних станів студентів у процесі роботи над 
вокальними творами та їх прилядного виконаннѐ; 

2) оптимальна сила дії інформаційного й емоційного стресів під час 
роботи над вокальними творами та в процесі їх прилядного виконаннѐ, що 
сприѐю безпомилковому й точному відтворення не лише літературного 
тексту та мелодико-ритмічної лінії в гнучкому інтонаційно-фразовому 
розвитку, а й акустичних, фізіологічних і орфоепічних компонентів; 

3) створеннѐ доцільної емоційної напруги мелодико-ритмічної лінії в 
гнучкому інтонаційно-фразовому розвитку музичного матеріалу під час 
його інтерпретації, що допомагаю досѐгти високого рівнѐ означеного 
феномена *1+. 

На основі аналізу наукової літератури О. Матвююва наголосила на тому, 
що процес формуваннѐ виконавської надійності у вокалістів охопляю чотири 
фази, а саме: становленнѐ, розвиток, удосконаленнѐ та закріпленнѐ. 

Відтак, охарактеризуюмо кожну з фаз. Фаза становленнѐ означеного 
феномену характеризуютьсѐ дослідницея домінуваннѐм стенічних емоцій 
у процесі ознайомленнѐ з вокальними творами під час формуваннѐ 
репертуару; позитивним емоційним ставленнѐм вокалістів до образного 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

276 

змісту кожного відібраного твору; упевненістя у спроможності досѐгненнѐ 
безпомилкового співу в майбутній формі звітності. Становленнѐ вокально-
виконавської надійності розпочинаютьсѐ з підбору музичного репертуару. 
Тут керуятьсѐ не лише програмними вимогами, доступністя й 
навчальними цілѐми, а обов’ѐзково враховуятьсѐ бажаннѐ самих 
виконавців. До програми вклячаятьсѐ музичні твори, ѐкі ѐкомога більше 
їм подобаятьсѐ. Саме тому підбір репертуару – це процес творчий, 
тривалий і неметушливий. Основноя вимогоя виступаю захопленнѐ 
співаків музичноя палітроя чи емоційно-образним змістом кожного твору 
своюї програми. Це, звичайно, сприѐю плідній праці над ними, що досить 
важливо длѐ процесу формуваннѐ вокально-виконавської надійності, але 
особлива цінність такого підходу приховуютьсѐ віншому: таким чином 
закладаятьсѐ основи «ліквідації» власного «а» в період виступів у 
емоціогенних умовах. Захопленнѐ музичноя палітроя чи емоційно-
образним змістом творів підсиляютьсѐ зворотнім правдивим енергетично-
інформаційним зв’ѐзком між вокалістами та присутніми в аудиторії. 
Сприймаячи ѐскраву мелодико-ритмову лінія в гнучкому інтонаційно-
фразовому розвитку, колорит, глибину літературного тексту, авторську 
майстерність або інші текстові чи виконавські компоненти, 
концертмейстери чи інші присутні в аудиторії, надаять пріоритетності 
«вокальним творам», а не виконавству. Таким чином створяятьсѐ умови 
длѐ нівеляваннѐ зайвого «а» під час їх сценічної інтерпретації. 

Фаза розвитку виконавської надійності у вокалістів, на думку 
О. Матвюювої, передбачаю виробленнѐ установок на визначеннѐ й утриманнѐ 
оптимальної величини когнітивного дисонансу при оволодінні ѐкомога 
більшоя кількістя текстових та виконавських компонентів кожного твору. 
Процес розвитку означеного феномену розпочинаютьсѐ з виѐвленнѐ таких 
складових вокальних творів, ѐкі потребуять довільного чи мимовільного 
заучуваннѐ та визначеннѐ послідовності їх запам’ѐтовуваннѐ. 
Виокремляютьсѐ й досконало опрацьовуютьсѐ ѐкомога більша кількість 
текстових і виконавських компонентів, тобто ліквідуютьсѐ «дефіцит 
інформації». Проте, спочатку цей перелік, здебільшого, частково 
приховуютьсѐ від студентів, оскільки виголошеннѐ великої кількості таких 
компонентів створяю умови длѐ виникненнѐ інформаційного стресу занадто 
великої сили, чим викликаятьсѐ в них астенічні емоції або домінуваннѐ 
емоцій сумніву, під впливом ѐких знижуютьсѐ працездатність. Утім, у 
вокалістів із надмірноя пристрастя до співу створеннѐм умов длѐ поѐви 
астенічних емоцій упереджуютьсѐ перевтома голосового апарату (розвиток 
виконавської надійності не завжди супроводжуютьсѐ лише позитивними 
емоційними станами). Пошук необхідних засобів виразності чи оптимальних 
методів оволодіннѐ бажаними текстовими й виконавськими компонентами 
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стимуляютьсѐ незадоволеннѐм від невдалих спроб та активізаціюя емоційних 
реакцій на отриману інформація. 

За висновками науковцѐ, робота над кожноя складовоя вокальних 
творів завершуютьсѐ лише за пріоритетності позитивних емоцій, навіть 
ѐкщо на даний момент ще не все звучить так, ѐк хочетьсѐ (ю компоненти, 
особливо виконавські, оволодіннѐ ѐкими вимагаю терпіннѐ та тривалого 
часу). Процес відпрацяваннѐ вокалістами складних компонентів 
розмежовуютьсѐ на мікроетапи, кожен із ѐких обов’ѐзково завершуютьсѐ 
досѐгненнѐм упевненості у власних творчих можливостѐх. Досѐгнувши 
бажаних результатів, в уѐві вокалістів породжуятьсѐ нові, більш ѐкісні 
«взірці» цих компонентів. Подібними «взірцѐми» випереджаютьсѐ 
реальність і, таким чином, забезпечуютьсѐ безперервний процес 
формуваннѐ виконавської надійності у вокалістів. 

О. Матвююва за результатами аналізу наукової літератури з 
досліджуваної проблеми підкреслила, що матеріал вокальних творів 
засвояютьсѐ не лише традиційними методами, а й іншими, запозиченими 
в підготовці музикантів-інструменталістів. Зокрема, кожний фрагмент 
вокального твору опрацьовуютьсѐ: 

 по-перше, з нотами й інструментальним супроводом; 

 по-друге, по пам’ѐті (без нот) з інструментальним супроводом; 

 по-третю, з нотами, але без інструментального супроводу; 

 по-четверте, по пам’ѐті (без нот) і без інструментального 
супроводу; 

 по-п’ѐте, з нотами під акомпанемент ідеомоторним способом 
матеріал «відтворяютьсѐ» в уѐві студентів; 

 по-шосте, без нот, але з інструментальним супроводом в уѐві 
студентів ідеомоторним способом «відтворяютьсѐ» матеріал; 

 врешті, без нот і без акомпанементу цей фрагмент музичного 
твору пророблѐютьсѐ таким самим ідеомоторним способом. 

О. Матвююва зазначаю, що ефективність формуваннѐ у студентів 
виконавської надійності залежить від ѐкості виконаннѐ визначеного 
фрагменту кожним вищевикладеним методом роботи. 

Звичайно, розмежуваннѐ процесу формуваннѐ виконавської 
надійності у вокалістів на фази ю умовним. 

Тому, інноваційні технології закріпленнѐ досѐгнутих результатів 
можуть втіляватисѐ у практику (третѐ фаза) післѐ оволодіннѐ не всіма, а 
лише деѐкими положеннѐми другої фази її формуваннѐ (паралельно із 
запізненнѐм). 

Послідовність «реалізації» цих положень залежить від музичного 
матеріалу, індивідуальних особливостей особистості й майстерності співу 
вокалістів. Утім, у практику навчаннѐ спочатку втіляятьсѐ інноваційні 
технології становленнѐ (перша фаза) та розвитку (друга фаза) виконавської 
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надійності, а лише потім – її вдосконаленнѐ (третѐ фаза). Наприклад, 
створяятьсѐ умови длѐ домінуваннѐ позитивного та негативногоемоційного 
впливу лише на початковій стадії засвоюннѐ певного текстового фрагменту 
музичного твору, а на завершальній – тільки позитивного. Відмова від 
домінуваннѐ негативного емоційного впливу на перебіг цього процесу 
здійсняютьсѐ поступово, з подальшим (паралельним) оволодіннѐм 
виконавськими компонентами визначеного фрагменту, чим підвищуютьсѐ 
ефективність діѐльності завдѐки динамічності уваги за рухом неоднотипних 
властивостей музичного матеріалу. 

ак зазначаю О. Матвююва, завершальна фаза формуваннѐ виконавської 
надійності у вокалістів передбачаю закріпленнѐ її досѐгнутого рівнѐ 
емоціогенністя умов прилядної форми звітності. Вона розпочинаютьсѐ зі 
створеннѐ оптимальної міри емоційного збудженнѐ в період виходу на 
естраду завдѐки максимальному «занурення» в емоційно-образний зміст 
першого твору. Інші думки вважаятьсѐ зайвими й відхилѐятьсѐ. Відчувши 
тишу в залі, усі зусиллѐ максимально спрѐмовуятьсѐ на відтвореннѐ перших 
вокальних звуків. У випадку поѐви астенічного емоційного впливу на процес 
виконавської діѐльності сила емоційного стресу коригуютьсѐ вокалістами до 
міри, за ѐкої поновляютьсѐ прагненнѐ до творчої інтерпретації музичних 
творів і не «втрачаютьсѐ» психофізіологічна зручність співу. Корекціѐ сили 
емоційного стресу здійсняютьсѐ заздалегідь напрацьованими методами під 
час удосконаленнѐ виконавської надійності *2+. 

Важливоя умовоя успішного самовираженнѐ студентів стаю їх 
самосвідомість, ѐка складаютьсѐ з усвідомленнѐ власного «а», зростаячої 
самостійності й незалежності ѐк суб’юкта своюї професійної діѐльності. Длѐ 
формуваннѐ самосвідомості музиканта важливоя стаю сукупність 
цінностей, ѐкі створяятьсѐ в класі індивідуальних занѐть з вокалу 
(традицій, творчого напрѐму, особливостей репертуару, способів 
виконаннѐ). Визначальним фактором формуваннѐ самосвідомості 
спеціаліста ю бажаннѐ самоактуалізації у професії. 

Длѐ майбутніх фахівців у галузі музичного виконавства важливо 
знати, що відсутність позитивної самооцінки, гнучкості, оптимізму та 
відкритості не тільки призводить до психічної нестійкості, песимізму та 
закритості, але й негативно впливаю на процес професійної успішності 
студента (В. Колесніков). Саме тому необхідним стаю створеннѐ в 
навчальному процесі належних умов длѐ самоаналізу й побудови 
позитивного «а» майбутніх спеціалістів, знаходженнѐ ними шлѐхів своюї 
професійної активності. Отже, великого значеннѐ набуваю усвідомленнѐ 
себе активним суб’юктом свого професійного становленнѐ, власних 
реальних та потенційних можливостей *5+. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

279 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
проведений у статті аналіз проблеми формуваннѐ художньо-виконавської 
уваги студентів-вокалістів дозволив: 

- стверджувати актуальність обраної проблеми; 
- виѐвити низку особливостей означеного процесу під час 

вокального навчаннѐ студентів. 
Подальшого дослідженнѐ потребую розробка таких питань, ѐк: 

формуваннѐ здатності до рефлексії з метоя усвідомленнѐ майбутніми 
фахівцѐми власної уваги. 
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РЕЗЮМЕ 
Лунь Цюянь. Формирование художественно-исполнительского вниманиѐ 

студента-вокалиста: методический аспект. 
В статье освещена методические особенности формированиѐ 

художественно-исполнительского вниманиѐ студентов в процессе вокального 
обучениѐ. Поданы сущностные характеристики исследуемого феномена. Отмечено, 
что внимание выступает свойством всех познавательных и эмоциональных 
процессов. Определены методические ориентиры формированиѐ исполнительской 
надежности, которые влиѐят на развитие художественно-исполнительского 
вниманиѐ. Охарактеризованы четыре фазы формированиѐ исполнительской 
надежности у вокалистов: становление, развитие, совершенствование и 
закрепление. Доказана актуальность проблемы формированиѐ художественно-
исполнительского вниманиѐ студентов в процессе вокального обучениѐ. Выѐвлен рѐд 
особенностей указаного процесса во времѐ вокального обучениѐ студентов. 

Ключевые слова: внимание, художественно-исполнительское внимание, 
формирование, студенты-вокалисты, методический аспект. 

SUMMARY 
Lun Tziuyan. Formation of artistic-performing attention of the student-vocalist: 

methodological aspect. 
The article highlights methodological features of formation of artistic-performing 

attention of students in the process of vocal education. The essential characteristics of the 
phenomenon under study are presented. It is noted that attention acts as the property of all 
cognitive and emotional processes. The methodological guidelines for the formation of executive 
reliability, which influence the development of artistic and performing attention, are defined. 
Four phases of the formation of performing reliability of vocalists have been characterized: 
formation, development, improvement and consolidation. Relevance of the problem of formation 
of artistic-performing attention of students in the process of vocal education is proved. A number 
of features of the mentioned process during the vocal training of students were revealed. 

In order to find out methodological features of the phenomenon under investigation, 
we used theoretical methods of research, namely: general scientific – analysis, synthesis, 
abstraction, comparison and generalization, specific scientific –method of terminological 
analysis, application of which allowed to clarify the fundamental concepts of research; 
structural-functional, which made possible the essential characteristic of the methodological 
features of the phenomenon under study. 

It is stressed, that an important condition for successful self-expression of students is 
their self-awareness, which consists of awareness of their own self, growing independence as 
a subject of their professional activity. For the formation of the consciousness of the 
musician, the set of values, which are created in the individual vocal classes (traditions, 
creative direction, features of the repertoire, ways of execution), becomes important. The 
determinant factor in the formation of a specialist’s self-awareness is the desire for self-
actualization in the profession. 
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The analysis of the problem of formation of artistic-performing attention of students-
vocalists in the article allowed: to confirm the relevance of the chosen problem; to identify a 
number of features of this process during the vocal training of students. 

Further research requires the development of such issues as: formation of ability to 
reflect in order to be aware of the future specialists of their own attention. 

Key words: attention, artistic-performing attention, formation, students-vocalists, 
methodological aspect. 
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РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИШУ 

 

У статті охарактеризовано понѐтійний апарат дослідженнѐ ролі 
самостійної роботи у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів вишу. 
Виокремлено зміст професійної підготовки майбутнього викладача вишу. Визначено 
види самостійної роботи у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів 
вишу; обґрунтовано етапи самостійної роботи у процесі професійної підготовки 
майбутніх викладачів вишу. Здійснено спробу визначеннѐ сутності понѐттѐ 
самостійна робота майбутніх викладачів у процесі професійної підготовки на 
прикладі Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.  

Ключові слова: самостійна робота, професійна підготовка, майбутні 
викладачі, навчальний процес, ВНЗ. 

 

Постановка проблеми. В умовах становленнѐ Української 
державності, інтеграції нашої країни у світове співтовариство, активізації 
зовнішньоекономічних зв’ѐзків значно зросла потреба підготовки 
кваліфікованих фахівців, спроможних ѐкісно і творчо виконувати свої 
професійні обов’ѐзки. Особливої актуальності набуваю професійна 
підготовка майбутнього фахівцѐ, зоріюнтованого на розвиток самостійної 
активності. Процес реформуваннѐ вищої освіти зоріюнтовую систему 
навчаннѐ на самостійну роботу майбутніх викладачів. Тому актуальноя ю 
проблема організації самостійної роботи у процесі професійної підготовки 
майбутніх викладачів вишу. 

Мета і завдання статті. Охарактеризувати понѐтійний апарат 
дослідженнѐ ролі самостійної роботи у процесі професійної підготовки 
майбутніх викладачів вишу, обґрунтувати етапи самостійної роботи у 
процесі професійної підготовки майбутніх викладачів вишу. 

Аналіз актуальних досліджень. У розвитку теорії сучасної 
педагогічної освіти ю низка значних досліджень, що розкриваять 
закономірності професійної підготовки й формуваннѐ особистості педагога. 
Щодо цього основного значеннѐ набуваять праці Ф. Гоноболіна, 
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О. Дубасеняк, Н. Кузьміної, В. Сластьоніна, А. Щербакова та ін. У 
психолого-педагогічній літературі проблема формуваннѐ професійної 
підготовки майбутнього педагога висвітляютьсѐ широко й багатоаспектно. 
У загальнотеоретичному аспекті вона розроблена у працѐх К. Дурай-
Новакової, Л. Кандибовича, Н. Кузьміної, Я. Куляткіна, В. Пономаренко, 
В. Сластьоніна та ін. Незважаячи на деѐкі розбіжності в теоретичних 
підходах до інтерпретації феномена «підготовка» та її  структури, вона 
розглѐдаютьсѐ в усіх дослідженнѐх ѐк первинна й обов’ѐзкова умова 
успішного виконаннѐ будь-ѐкої діѐльності. 

У межах процесів інновації і гуманізації освіти розроблено 
особистісно-аксіологічний підхід до професійної діѐльності (О. Анісімов, 
Ю. Богданов, А. Деркач, О. Дубасеняк, М. Левина та ін.), технологізаціѐ 
процесу навчаннѐ в навчальному закладі (Л. Виготський, В. Кан-Калик, 
О. Козлова, Н. Кузьміна, А. Міщенко та ін.), інноваційні підходи в системі 
вищої освіти (П. Гальперін, В. Давидов, П. Підкасистий, Ю. Полат, 
Н. Тализіна та ін.). 

Методи дослідження. Длѐ обґрунтуваннѐ ролі самостійної роботи у 
процесі професійної підготовки майбутніх викладачів використано такі 
теоретичні методи – аналіз і узагальненнѐ філософської, психолого-
педагогічної, науково-методичної та навчальної літератури з проблеми 
дослідженнѐ, що дало змогу систематизувати дані та з’ѐсувати ступінь її 
наукової розробки, напрѐми розвитку педагогічних ідей у цій галузі, 
вивчити вітчизнѐний досвід в обґрунтуванні організації самостійної роботи 
у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів вишу. 

Виклад основного матеріалу. Проаналізуюмо понѐттювий апарат 
досліджуваної педагогічної проблеми ролі самостійної роботи у процесі 
професійної підготовки майбутніх викладачів вишу. У цьому контексті 
заслуговую на увагу визначеннѐ понѐттѐ «професійна» підготовка, ѐке в 
соціально-педагогічному словнику охарактеризовано  ѐк система 
професійного навчаннѐ, основноя метоя ѐкого ю засвоюннѐ вмінь та 
навичок, необхідних длѐ виконаннѐ робіт *10, 180+. 

Незаперечноя ю думка Н. Волкової, ѐка  зосереджую увагу на тому, 
що професійна підготовка – це оволодіннѐ системоя професійних знань: 
1) загальнокультурні знаннѐ (знаннѐ про лядину; спеціальні знаннѐ з 
культурології, соціології, етики, естетики, економіки, права); 2) психологічні 
знаннѐ (знаннѐ загальних характеристик особистості; особливостей 
перебігу психологічних процесів (мисленнѐ, пам’ѐть, уѐва тощо); методи 
психологічного дослідженнѐ закономірностей навчаннѐ й вихованнѐ; 
особливості засвоюннѐ навчального матеріалу відповідно до 
індивідуальних та вікових характеристик; уміннѐ застосовувати набуті 
знаннѐ в педагогічній діѐльності; 3) педагогічні знаннѐ (знаннѐ основних 
теорій формуваннѐ і розвитку особистості, принципів педагогіки і 
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психології, конструяваннѐ навчально-виховного процесу; розвиток 
педагогічної і психологічної наук, професійна підготовка, позитивні та 
негативні сторони своюї професійної діѐльності тощо); 4) знаннѐ з методики 
викладаннѐ предметів, методики виховної роботи, дидактики, знаннѐ 
педагогічної техніки *2, 477–478]. 

Науковий рівень вивченнѐ питань, пов’ѐзаних із формуваннѐм 
професійної підготовки, містить низку аспектів: педагогічний, дидактичний, 
історичний, економічний, конкретно-соціологічний, соціально-
філософський та ін. Проаналізовані  наукові джерела свідчать про певний 
ступінь розробленості кожного з вищевказаних аспектів. 

Зауважимо, що підготовка до діѐльності розглѐдаютьсѐ ѐк: 
1) активний стан особистості, що викликаю діѐльність; 2) наслідок 
діѐльності; ѐкість, що визначаю установки на професійні ситуації та 
завданнѐ; 3) передумова до цілеспрѐмованої діѐльності, її регулѐції, 
стійкості; форма діѐльності суб’юкта. Варто зазначити, що підготовка – це 
форма лядської діѐльності, а отже, залучаютьсѐ до загальної системи 
діѐльності *9, 65+. Нині виділено два підходи до визначеннѐ сутності 
підготовки до професійної діѐльності. Відповідно до першого, підготовку 
визначено  ѐк психічну функція, формуваннѐ ѐкої вважаютьсѐ необхідним 
длѐ досѐгненнѐ високих результатів педагогічної діѐльності. Відповідно до 
другого підходу, підготовку обґрунтовуять з точки зору особистісних 
передумов, що забезпечуять ефективність педагогічної діѐльності. 

Унаслідок аналізу літератури встановлено, що більшість авторів 
схильні розглѐдати підготовку майбутніх викладачів вишу ѐк процес 
формуваннѐ професійних ѐкостей, у тому числі й готовність до різних видів 
діѐльності, ѐк процес, що маю свої особливості та закономірності. 

Отже, терміни «підготовка» і «готовність» трактуятьсѐ ѐк 
взаюмозалежні й взаюмозумовлені. Не випадково під терміном 
«підготовка» розуміютьсѐ динамічний процес, кінцевоя метоя ѐкого ю 
формуваннѐ такої професійної ѐкості, ѐкоя ю «готовність» *6, 47+. 

На думку В. Сластьоніна, володіннѐ професійними вміннѐми визначаю 
готовність майбутнього педагога до вирішеннѐ педагогічних завдань на про-
фесійному рівні. Автор виділѐю такі вміннѐ: спостерігати та аналізувати 
педагогічний процес, спираячись на теоретичні знаннѐ; прогностичні; органі-
заторські; комунікативні; зі сфери педагогічної техніки; прикладні *8, 37+. 

Таким чином, доцільним вбачаютьсѐ виокремленнѐ змісту 
професійної підготовки майбутнього викладача вишу. 

Теоретико-методологічна підготовка майбутнього викладача вишу 
передбачаю оволодіннѐ компонентами освіти: базовий компонент знань, 
умінь, навичок; навчально-професійні, пізнавальні вміннѐ загального 
характеру; світоглѐдні знаннѐ та ѐкості особистості. У процесі теоретико-
методологічної підготовки майбутні викладачі оволодіваять теоретичними 
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знаннѐми педагогічної професії – основами наук, що застосовуятьсѐ в 
даній професії; понѐттѐми й категоріѐми професійної направленості. 

На думку В. Сластьоніна, психолого-педагогічна підготовка ю ѐдром 
професійної підготовки майбутнього викладача будь-ѐкої спеціальності та 
спрѐмована на розвиток його педагогічної самосвідомості, його творчої 
індивідуальності, ѐка проѐвлѐютьсѐ у способах аналізу, проектуваннѐ, 
моделяваннѐ, реалізації і рефлексії педагогічної діѐльності *8, 59+. 

Психолого-педагогічна підготовка забезпечую майбутніх викладачів 
фундаментальними знаннѐми з педагогіки та психології, ѐкі передбачаять 
оволодіннѐ закономірностѐми психічного розвитку особистості, 
проектуваннѐм і моделяваннѐм навчально-виховного процесу, різними 
технологіѐми навчаннѐ, вихованнѐ і управліннѐ, основами педагогічної і 
психологічної культури. 

Науково-дослідна підготовка забезпечую набуттѐ майбутніми 
викладачами теоретично обґрунтованого уѐвленнѐ про професійну 
компетенція, про методику викладаннѐ дисципліни, її дослідницький апарат 
і зв’ѐзок з іншими науками, про цілі, зміст, засоби й технології навчаннѐ. Саме 
науково-дослідна підготовка уможливляю визначеннѐ тих прийомів, форм і 
засобів навчаннѐ, ѐкі приведуть до успішного вирішеннѐ педагогічних задач. 

До основ варіативної, тобто змінної, частини професійної підготовки 
майбутніх викладачів вишу належить спеціальна підготовка, що 
реалізуютьсѐ з урахуваннѐм особливостей наукового профіля. Найбільш 
ефективно спеціальна підготовка реалізуютьсѐ в комплексі з базовоя та 
спеціалізованоя предметноя підготовкоя, у ході ѐкої відбуваютьсѐ 
оволодіннѐ теоретичними і практичними знаннѐми, притаманними кожній 
вузькій професії, формуваннѐ системи вмінь і навичок, розвиток здібностей 
і надбаннѐ професійного досвіду. Перелік навчальних дисциплін 
спеціальності (загальних) та навчальних дисциплін фахового спрѐмуваннѐ 
(по напрѐму спеціальності) визначаютьсѐ державним стандартом вищої 
освіти (освітньо-професійноя програмоя підготовки) і вивчаютьсѐ протѐгом 
усього терміну навчаннѐ з дотриманнѐм структурно-логічної послідовності 
підготовки фахівців відповідних освітніх ступенів. 

Ми погоджуюмосѐ з думкоя Г. Троцко, ѐкий  у своїх дослідженнѐх 
розглѐдаю професійно-педагогічну підготовку ѐк підсистему професійної 
підготовки майбутнього викладача вишу, що містить сукупність 
спеціальних знань, умінь та навичок, що дозволѐять виконувати роботу в 
межах педагогічної галузі; цілісну динамічну освіту, ѐка складаютьсѐ із 
взаюмопов’ѐзаних компонентів: мети навчаннѐ, змісту освіти, мотивів 
навчаннѐ, діѐльності викладача та діѐльності студентів-майбутніх 
викладачів, технології і результату навчаннѐ *11+. 
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Безперечно, теоретична підготовка вклячаю курси введеннѐ в 
спеціальність, педагогіки, психології, методики виховної роботи, методики 
викладаннѐ спеціального предмету, спецкурси, спецсемінари. 

Практична підготовка полѐгаю у проходженні педагогічно-виробничої 
практики (відбуваютьсѐ в активній формі, під час ѐкої практиканти маять 
проводити власні занѐттѐ, відвідувати занѐттѐ колег із детальним 
аналізом). 

Дослідницька підготовка складаютьсѐ з участі в роботі дослідницьких 
лабораторій, науково-методичних семінарів, виконаннѐ рефератів і 
курсових робіт, доповідей та випускової кваліфікаційної роботи. 

Варто зазначити, що на сьогоднішній день здійсняютьсѐ зосередженнѐ 
процесу професійної підготовки майбутнього викладача вишу на 
самостійному отриманні знань й набутті вмінь і навичок. Звернемо увагу на 
те, що Закон України «Про вищу освіту» відносить самостійну навчальну 
роботу до одніюї з основних форм організації навчального процесу *4+. 

Самостійна робота зумовляю перехід майбутніх викладачів від позицій 
об’юкта керуваннѐ до позиції суб’юкта керуваннѐ самостійноя діѐльністя, де 
«особистість – суб’юкт свого власного розвитку, ѐка постійно знаходитьсѐ в 
пошуці й побудові тих видів діѐльнісного ставленнѐ до світу, у ѐкому можуть 
найповніше виѐвлѐтисѐ і розвиватисѐ потенції конкретного індивіда» *3, 5]. 

Ми погоджуюмосѐ з думкоя більшості дослідників, ѐкі наголошуять 
на тому, що самостійна робота ю навчальноя або пізнавальноя діѐльністя 
та виділено певні особливості ціюї діѐльності. Самостійна робота, 
наголошую В. Бурѐк, «це вища форма навчальної діѐльності» *1, 49+. 
Науковець В. Козаков головний акцент робить на розвитку важливої риси 
особистості – самостійності: «самостійна робота студента – це специфічний 
вид діѐльності учіннѐ, головноя метоя ѐкої ю формуваннѐ самостійності 
суб’юкта навчаннѐ» *5, 14+. Ми погоджуюмосѐ з вищевикладеним та 
висловляюмо  власне баченнѐ сутності понѐттѐ самостійна робота у процесі 
професійної підготовки майбутніх викладачів вишу. Таким чином, 
самостійна робота – це діѐльність, що здійсняютьсѐ на основі 
самоуправліннѐ студентом-майбутнім викладачем та системного 
опосередкованого управліннѐ з боку викладачів вишу.  

Відповідно до «Положеннѐ про організація навчального процесу у 
вищих навчальних закладах», ѐке затверджене наказом № 161 
Міністерства освіти і науки України, самостійну роботу названо одніюя з 
основних форм організації навчаннѐ у ВНЗ і основним засобом засвоюннѐ 
студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’ѐзкових занѐть.  

Безумовно, варто зазначити, що самостійна робота майбутніх 
викладачів вишу вимагаю пошуку ефективних форм і методів самостійної 
діѐльності в навчальному процесі. Тому доцільно розглѐдати самостійну 
роботу ѐк спеціально організовану навчально-пізнавальну діѐльність 
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майбутніх викладачів з урахуваннѐм їх індивідуальних особливостей, 
спрѐмовану на самостійне виконаннѐ навчальних завдань і формуваннѐ 
самостійності, активності та творчих здібностей особистості. Так, при 
організації самостійної роботи майбутніх викладачів у процесі професійної 
підготовки у виші діѐльність спрѐмовуютьсѐ на стимуляваннѐ й підтриманнѐ 
процесу самореалізації майбутнім викладачем себе ѐк особистості. 

Зазначимо, що самостійна робота майбутніх викладачів передбачаю: 
володіннѐ певним обсѐгом знань і вмінь самостійно здобувати їх; 
усвідомленнѐ значеннѐ здобутих знань, норм і цінностей майбутньої 
професійної діѐльності; стимуляваннѐ прагненнѐ до виконаннѐ 
ускладнених завдань; вільний вибір рівнѐ завдань модулѐ; вільний вибір 
темпу і кількості спроб при виконанні завдань, тем та можливість 
використаннѐ комп’ятера ѐк засобу навчаннѐ; поступове залученнѐ 
майбутніх викладачів до визначеного кола професійних інтересів. 

Відомо, що засвоюннѐ навчального матеріалу, формуваннѐ вмінь і 
навичок, розвиток пізнавальних здібностей студентів відбуваютьсѐ в 
процесі самостійного виконаннѐ ними системи вправ, адекватних меті 
засвоюннѐ, тобто в процесі самостійної роботи. Залежної від рівнѐ їхньої 
підготовки, ступенѐ і профіля навчального закладу використовуятьсѐ різні 
види самостійної роботи, зміняютьсѐ і їх зміст. У ВНЗ одержали найбільш 
широке застосуваннѐ такі види самостійної роботи студентів: закріпленнѐ й 
поглибленнѐ вивченнѐ навчального матеріалу за допомогоя підручників, 
посібників та інших джерел; самостійне вивченнѐ окремих тем і розділів 
дисципліни; виконаннѐ графічних, розрахункових та інших індивідуальних 
домашніх завдань; підготовка до семінарів, практичних занѐть, 
лабораторних робіт, колоквіумів, проміжного контроля знань, 
контрольних і самостійних робіт; виконаннѐ курсових робіт і проектів; 
участь у виконанні досліджень. Наведені види самостійної роботи і їх зміст 
передбачаять не тільки вивченнѐ, повтореннѐ та закріпленнѐ навчального 
матеріалу, тобто розв’ѐзаннѐ вузько освітніх задач, а й творчу роботу 
студентів, спрѐмовану на розвиток здібностей до пошуку, досліджень, на 
формуваннѐ таких ѐкостей, ѐк наполегливість у досѐгненні мети, 
працелябність, необхідних у житті, у плідній трудовій діѐльності. 

Оволодіннѐ вміннѐми й навичками самостійної роботи – необхідна 
передумова длѐ ѐкісного засвоюннѐ навчальної програми й успішної 
професійної діѐльності. У своя чергу, ми погоджуюмосѐ з думкоя Н. 
Волкової та К. Устименко, що виконаннѐ студентами самостійної роботи 
потребую врахуваннѐ певних умов, а саме *1+: 

 вмотивованість навчального завданнѐ (з ѐкоя метоя, чому сприѐю); 

 чітка постановка пізнавальних завдань; 

 алгоритм виконаннѐ роботи, знаннѐ майбутнім викладачем 
способів її виконаннѐ; 
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 чітке визначеннѐ викладачем обсѐгу роботи, форм звітності, 
термінів її поданнѐ, видів консультаційної допомоги, видів і форм 
контроля (контрольні роботи, тести, семінар тощо), критеріїв оціняваннѐ. 

Таким чином, варто виокремити види самостійної роботи: робота за 
інструкціюя (закріпленнѐ дій відбуваютьсѐ за рахунок багаторазового їх 
повтореннѐ); серіѐ самостійних завдань за темами курсу; завданнѐ на 
самостійне виділеннѐ системи оріюнтирів у кожному конкретному випадку 
(оріюнтири наведені в узагальненому виглѐді, маять повний склад і 
виділені об’юктом самостійно); завданнѐ на формуваннѐ професійних 
умінь, незалежних від конкретного змісту предмета. ак різновид 
самостійної роботи використовуютьсѐ метод домашнього опрацяваннѐ 
психолого-педагогічної літератури, самопізнаннѐ та самовдосконаленнѐ. 

Аналізуячи досвід роботи щодо організації самостійної роботи 
майбутніх викладачів Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, можна скласти поетапну схему наукової організації 
самостійної роботи майбутніх викладачів і поступовий перехід від 
репродуктивного до творчого змісту самостійної пізнавальної діѐльності 
майбутніх викладачів. На початку визначаютьсѐ час і трудомісткість 
самостійної роботи майбутніх викладачів. Наступним етапом ю нормуваннѐ 
самостійної роботи майбутніх викладачів, а саме вивченнѐ нормативного 
часу; розробка і впровадженнѐ заходів щодо зниженнѐ трудомісткості. 
Третім етапом ю плануваннѐ самостійної роботи майбутніх фахівців. На 
наступному етапі створяютьсѐ методичне забезпеченнѐ самостійної 
роботи. Останнім етапом ю контроль самостійної роботи. Самостійна 
робота майбутніх викладачів вишу регламентуютьсѐ «Положеннѐм про 
організація навчального процесу у вищих навчальних закладах України». 
Положеннѐм про організація навчального процесу передбачено, що 
навчальний час, відведений длѐ самостійної роботи майбутніх викладачів, 
становить не менше 1/3 загального обсѐгу навчального процесу, 
відведеного майбутнім викладачам длѐ вивченнѐ конкретної дисципліни.  

Вищевикладене обґрунтовую необхідність поділу самостійної роботи 
на три етапи: самостійно-репродуктивний; репродуктивно-критичний; 
критично-креативний *2+.  

На самостійно-репродуктивному етапі майбутні викладачі 
розпочинаять самостійно працявати, здійсняютьсѐ відтвореннѐ всього 
прочитаного, почутого чи побаченого, конспектуваннѐ прочитаного, 
написаннѐ рефератів, виготовленнѐ унаочненнѐ. На поданому етапі в 
майбутніх викладачів: формуютьсѐ пізнавальна активність та позитивна 
мотиваціѐ до самостійного оволодіннѐ знаннѐми, уміннѐми й навичками; 
формуятьсѐ вміннѐ працявати з літературними та нормативними 
джерелами; формуятьсѐ інтелектуальні вміннѐ (аналізувати, 
узагальнявати, порівнявати, виділѐти головне тощо) у процесі роботи з 
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літературоя; формуятьсѐ творчі вміннѐ при розв’ѐзанні проблемних задач; 
формуютьсѐ критичне мисленнѐ, ораторські здібності, а також здатність 
веденнѐ дискусії на основі підготовки та виступу з доповідѐми. 

На репродуктивно-критичному етапі в майбутніх викладачів 
формуятьсѐ не лише міцні навички вільного володіннѐ набутими 
знаннѐми і способи оперуваннѐ ними, а й здатність критично оцінявати 
відтворяване, дійти певних висновків, застосовувати знаннѐ на практиці.  

Таким чином, на поданому етапі в майбутніх викладачів здійсняютьсѐ: 
розвиток пізнавальної активності та позитивної мотивації до самостійного 
оволодіннѐ знаннѐми, уміннѐми й навичками; розвиток пошукової активності 
в роботі з літературними та нормативними джерелами, періодичноя пресоя; 
розвиток інтелектуальних умінь (аналізувати, порівнявати, узагальнявати, 
виділѐти головне) на основі обробленої літератури; розвиток творчих умінь 
через розв’ѐзаннѐ виробничих ситуацій, творчих завдань; розвиток 
критичного мисленнѐ, ораторських здібностей, а також здатності веденнѐ 
дискусії на основі підготовки та виступу з доповідѐми; формуваннѐ вмінь 
визначити методологія та методи дослідженнѐ, скласти доповідь під час 
підготовки (написаннѐ) курсових, дипломних робіт, а також виступу на 
конференціѐх, семінарах. 

Третій етап, що завершую формуваннѐ самостійності майбутніх 
викладачів – критично-творчий, на ѐкому майбутні викладачі творчо 
застосовуять здобуті знаннѐ, уміннѐ, навички, проѐвлѐять креативність у 
вирішенні запропонованих завдань. На даному етапі доцільно 
використовувати проблемні, проектні, особистісно-оріюнтовні, когнітивно-
евристичні, креативні, арт-технології, що вимагаять від майбутніх 
викладачів вишу знаннѐ педагогіки, психології, методики викладаннѐ, 
обізнаності з інноваційними технологіѐми. 

Констатуюмо, що діѐльність викладача в організації самостійної роботи 
студентів-майбутніх викладачів маю бути зосередженоя на: розробку 
системи нових завдань з предмета різних рівнів складності; індивідуалізація 
навчальних завдань длѐ виділеннѐ типологічних груп; зміну рівнів складності 
навчальних завдань длѐ студентів різних типологічних груп длѐ того, щоб 
ступінь самостійності у процесі їх виконаннѐ постійно зростав; створеннѐ 
позитивного емоційного фону навчального занѐттѐ; співвіднесеність 
оптимальних поюднань фронтальної, групової та індивідуальної форм роботи 
з урахуваннѐм специфічних відмінностей кожної з типологічних груп; наданнѐ 
викладачем консультативної допомоги залежно від індивідуальних 
особливостей студентів і рівнѐ складності індивідуального завданнѐ; 
регуляваннѐ частоти та глибини контроля за продуктивністя виконаннѐ 
самостійної роботи.  

Таким чином, зміна концептуальної освіти й розширеннѐ функції 
самостійної роботи майбутніх викладачів вишу не тільки веде до 
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збільшеннѐ її обсѐгу і важливості, а й викликаю зміну у взаюмовідносинах 
між викладачем і студентом-майбутнім викладачем ѐк рівноправними 
суб’юктами навчальної діѐльності, тобто коригую всі психолого-педагогічні 
(організаційні, методичні) засоби забезпеченнѐ самостійної роботи 
майбутніх викладачів вишу. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Узагальняячи вищезазначене, під «професійноя підготовкоя майбутніх 
викладачів» ми розуміюмо цілеспрѐмований, планомірний та 
організований процес педагогічних впливів ѐк у процесі навчаннѐ, так і в 
позанавальний час, унаслідок чого в майбутніх викладачів формуятьсѐ 
професійно значущі та особистісні ѐкості, завдѐки ѐким здійсняютьсѐ 
оволодіннѐ професіюя. Безперечно, організаціѐ самостійної роботи 
майбутніх викладачів вишу маю бути зосереджена на використанні 
ефективних форм і методів, ѐкі сприѐтимуть їх подальшому професійному 
становлення. Визначено, що такими формами й методами організації 
самостійної роботи майбутніх викладачів вишу ю проблемно-пошукові 
методи; метод проектного навчаннѐ; методи колективної розумової 
діѐльності; метод застосуваннѐ новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчанні. Обґрунтовано доцільність використаннѐ самостійної 
роботи у процесі професійної підготовки майбутнього викладача вишу. 
Подальший напрѐм досліджень буде спрѐмований на виокремленнѐ 
технологій застосуваннѐ самостійної роботи у процесі професійної 
підготовки майбутніх викладачів вишу. 
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РЕЗЮМЕ 
Максименко Татьяна. Роль самостоѐтельной работы в процессе 

профессиональной подготовки будущих преподавателей ВУЗа. 
В статье охарактеризован понѐтийный аппарат исследованиѐ роли 

самостоѐтельной работы в процессе профессиональной подготовки будущих 
преподавателей ВУЗа. Выделено содержание профессиональной подготовки будущего 
преподавателѐ ВУЗа. Определены виды самостоѐтельной работы в процессе 
профессиональной подготовки будущих преподавателей ВУЗа; обоснованы этапы 
самостоѐтельной работы в процессе профессиональной подготовки будущих 
преподавателей ВУЗа. Предпринѐта попытка определениѐ сущности понѐтиѐ 
«самостоѐтельнаѐ работа» будущих преподавателей в процессе профессиональной 
подготовки на примере Сумского государственного педагогического университета 
имени А. С. Макаренко.  

Ключевые слова: самостоѐтельнаѐ работа, профессиональнаѐ подготовка, 
будущие преподаватели, учебный процесс, ВУЗ. 

SUMMARY 
Maksymenko Tatyana. The role of independent work in the process of the future 

teachers’ professional training at the higher educational establishment. 
The article describes the conceptual framework of the study of the role of 

independent work in the process of the future teachers’ professional training at the higher 
educational establishment. The future teachers’ professional training at the higher 
educational establishment is a purposeful, systematic and organized process of pedagogical 
influence in the learning process and informative time, so that professionally significant and 
personal qualities are formed in the future teachers. 

It is considered that future teachers’ independent work at the higher educational 
establishment is the specially organized educational and cognitive activity of the future 
teachers with regard to their individual characteristics, aimed at self-fulfillment of 
educational tasks and the formation of individual’s independence, activity and creativity.  

So, future teachers’ independent work at the higher educational establishment causes 
a change in the relationship between a teacher and a student as equal subjects of 
educational activity. That is why all psycho-pedagogical (organizational, methodological) 
means of ensuring future teachers’ independent work at the higher educational 
establishment should be corrected. 

The content of the process of the future teachers’ professional training at the higher 
educational establishment is selected. The kinds of independent work in the process of the 
future teachers’ professional training at the higher educational establishment are 
highlighted, the stages of independent work in the process of the future teachers’ 
professional training at the higher educational establishment are demonstrated.  

Attempts to determine the nature of the future teachers’ independent work in the 
training process at the higher educational establishment on the example of Sumy state 
pedagogical university named after A. S. Makarenko have been done. Accordingly, future 
teachers’ independent work at the higher educational establishment is separated in three 
stages: self-reproductive; reproductive-critical; critical-creative.  

Key words: independent work, professional training, future teachers, educational 
process, higher educational establishment. 
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ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ'Я 
ЛЮДИНИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
 

Мета – обґрунтувати зміст професійної підготовки майбутніх фахівців зі 
здоров’ѐ лядини. Методи: теоретичний аналіз та узагальненнѐ даних науково-
методичної літератури, нормативно-правових документів у галузі освіти й охорони 
здоров’ѐ. Результати: конкретизовано уѐвленнѐ про функції та відмінності між 
оздоровчоя і медичноя галузѐми; обґрунтовано зміст дисциплін оздоровчого 
спрѐмуваннѐ. Практичне значеннѐ: визначено головні чинники здоров’ѐ та напрѐми 
оздоровчого впливу. Висновки: проблему вихованнѐ свідомого і дбайливого ставленнѐ 
до здоров’ѐ необхідно вирішувати засобами освіти. Перспективи подальших 
наукових розвідок полѐгаять у дослідженні психолого-педагогічних аспектів 
формуваннѐ культури здоров’ѐ лядини.  

Ключові слова: чинники здоров’ѐ, майбутні фахівці зі здоров’ѐ лядини, зміст 
професійної підготовки.  

 

Постановка проблеми. Здоров’ѐ – одна з фундаментальних категорій 
лядського буттѐ, ѐка ю найважливішим пріоритетом усіх розвинених країн 
світу, а ставленнѐ до здоров’ѐ, усвідомленнѐ його значущості вважаютьсѐ 
атрибутом національної культури, критеріюм і запорукоя благополуччѐ 
суспільства. Знаннѐ про здоров’ѐ варті того, щоб стати предметом першої 
необхідності длѐ лядини будь-ѐкої професії, оскільки вони ю тим підґрунтѐм, 
на ѐкому постаю всѐ активність особистості. Стан здоров’ѐ визначаю не лише 
загальне самопочуттѐ, а й безпосередньо впливаю і на інтелект, і на психіку, і 
на суспільно-політичну поведінку лядини, тобто здоров’ѐ лядини 
обумовляю всі напрѐми та сфери життюдіѐльності особистості в біологічному, 
соціальному й духовному плані, а в сучасних умовах ринкової економіки ю 
важливим економічним важелем і дуже дорого коштую.  

Водночас проблема здоров’ѐ громадѐн нашої країни сьогодні постаю 
надзвичайно гостро. Бурхливий розвиток фармакологічної індустрії та 
широка реклама ліків формую суспільну думку, що за гроші можна 
придбати все, у тому числі й здоров’ѐ. Постійно надходить інформаціѐ про 
успіхи мікрохірургії, протезуваннѐ, трансплантації тощо. Науково-технічний 
прогрес створяю ілязія всемогутності. аким ю результат цього прогресу? 
Можливо, зменшиласѐ кількість захворявань? Чи збільшиласѐ тривалість 
життѐ лядей? Ні. Навпаки, збільшиласѐ кількість алергічних проѐвів, 
захворявань серцево-судинної системи, злоѐкісних новоутворень, 
тривалість життѐ ѐк один із основних показників здоров’ѐ населеннѐ 
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стрімко знижуютьсѐ. Утім, ґрунтовний розглѐд цього питаннѐ даю 
можливість зрозуміти причини такої ситуації.  

Аналіз актуальних досліджень. За результатами досліджень, 
здійснених найбільш авторитетними науковими центрами різних країн, 
здоров’ѐ лядини приблизно на 8–10 % залежить від медицини, на 15–20 % – 
від стану довкіллѐ (екологічного фактору), на 18–20 % – від біологічних 
факторів (спадковості), вирішальним же чинником ю спосіб життѐ лядини (за 
різними оцінками близько 50–58 %). Крім того, здоровий спосіб життѐ здатен 
значноя міроя нівелявати негативний вплив інших чинників, знижуячи 
ризик захворяваності через несприѐтливу спадковість чи екологія, 
зменшуячи ймовірність виникненнѐ захворявань.  

Наведені дані ю фундаментальними і принципово важливими длѐ 
освітньо-виховної та оздоровчої практики, оскільки ѐскраво свідчать про 
те, що порушеннѐ в стані здоров’ѐ зумовлені, насамперед, поведінкоя 
лядини, способом її життѐ, а отже, розв’ѐзаннѐ проблеми ѐк 
індивідуального здоров’ѐ, так і здоров’ѐ населеннѐ в цілому з медичної 
площини дедалі більше переміщуютьсѐ в площину освіти.  

Використаннѐ засобів сучасної медицини може бути виправдане й 
навіть необхідне, коли йдетьсѐ про екстремальні, критичні ситуації: 
отруюннѐ, травми, опіки, пораненнѐ, загостреннѐ хвороби тощо. У таких 
випадках подальше життѐ та здоров’ѐ лядини часто залежать від вчасно 
наданої кваліфікованої лікарської допомоги. Саме невідкладна лікарська 
допомога переважно в екстремальних ситуаціѐх даю медицині 8–10 % 
загальної кількості чинників, що визначаять здоров’ѐ лядини. Натомість у 
свідомості більшості населеннѐ проблема здоров’ѐ асоціяютьсѐ переважно 
або з медициноя, або з фізичноя культуроя, тобто галузѐми, ѐкі маять 
певні зв’ѐзки з функціональним станом організму, але не розглѐдаять 
здоров’ѐ на рівні предмета дослідженнѐ. Медицина досліджую хворобу і 
хворого, а фізичне вихованнѐ – розвиток фізичних ѐкостей. Звідси суттюві 
відмінності в завданнѐх, методах та засобах досѐгненнѐ мети.  

Сучасна практика лікуваннѐ налаштована на війну з хворобоя, де 
організм хворого виѐвлѐютьсѐ своюрідним «полем битви» і зазнаю 
найбільших втрат. Ліки, до ѐких додаютьсѐ великий список побічних 
ефектів, не можуть бути корисними, оскільки борятьсѐ з хворобоя одного 
органу за рахунок здоров’ѐ інших. У результаті, рѐтуячи хворого від одніюї 
недуги, лікар часто спостерігаю, ѐк паціюнт потерпаю від іншої. На той факт, 
що сучасна медицина не досліджую лядину з поглѐду здоров’ѐ, а отже, не 
може дати конкретних порад і рекомендацій, указував академік 
М. М. Амосов: «Лікарі та професори, ѐкі навчаять лікарів, часто просто 
некваліфіковані в питаннѐх здоров’ѐ. Спеціалістів практично немаю. Длѐ 
того, щоб їх підготувати, потрібні час і довіра до цього шлѐху, 
переконаність у його необхідності. У системі охорони здоров’ѐ і медичній 
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науці немаю форм організації вивченнѐ здоров’ѐ в науковому і 
практичному плані» *1, 212+.  

Такої самої думки дотримуютьсѐ лікар-практик, професор 
С. М. Бубновський: «Система охорони здоров’ѐ, на жаль, не готую 
професійних лікарів, ѐкі спеціалізуятьсѐ у сфері відновленнѐ здоров’ѐ; 
вона готую лікарів, ѐкі маніпуляять лікарськими засобами длѐ 
підтриманнѐ нездорового способу життѐ» [3, 34].  

Щоднѐ реклама пропоную пігулки, ѐкі «позбавлѐять від боля», 
фактично пропонуячи тілу замовкнути, коли воно намагаютьсѐ про щось 
повідомити, і лядина навіть не замисляютьсѐ, що хвороба ю наслідком 
обраного способу життѐ, ѐкий слід змінити. Мало хто замисляютьсѐ над 
тим, що реклама не просто нав’ѐзую нам ті чи інші товари й послуги, а 
формую певний стереотип мисленнѐ, світоглѐд і спосіб поведінки. Подібна 
практика симптоматичного «лікуваннѐ» робить лядину залежноя від 
аптеки і веде до її деградації. Це підхід, де немаю зацікавленості в повному 
одужанні. Дозволѐячи ѐкомога довше хворіти ѐкомога більшій кількості 
лядей, фармакологічна індустріѐ й комерціалізована медицина реалізуять 
своя схему отриманнѐ прибутків: ви постійно хворійте, а ми постійно 
будемо вас лікувати. Прогресивні медики це добре розуміять. Зокрема, 
доктор медичних наук, професор С. М. Ґеник зазначив: «Таблетками ми 
лікуюмо один стан, а щось інше – калічимо. Тому бажано уникати таблеток. 
Зловживаннѐ ліками призводить до зниженнѐ рівнѐ імунітету» *4, 577+.  

Оріюнтаціѐ сфери охорони здоров’ѐ переважно на лікувальну 
медицину призводить до того, що більшість коштів, матеріально-технічних 
і кадрових ресурсів витрачаютьсѐ на те, що становить лише 8–10 % усього 
спектру чинників, ѐкі визначаять здоров’ѐ. Навчаннѐ в медичних закладах 
освіти формую в студентів переконаннѐ, що провідну роль у забезпеченні 
здоров’ѐ лядини відіграять різні методи лікуваннѐ, тому серед більшості 
медичних працівників сформувалосѐ зневажливе ставленнѐ до тих 
чинників, ѐкі визначаять здоровий спосіб життѐ. Цьому сприѐю й позиціѐ 
державної політики у сфері охорони здоров’ѐ, коли заробітна плата лікарѐ 
безпосередньо залежить від кількості часу, ѐкий він витрачаю на прийом 
і/або кількості хворих, ѐкі прийшли на прийом, а постійне зростаннѐ витрат 
на медичне обслуговуваннѐ вважаютьсѐ одним із найважливіших 
показників розвитку та благополуччѐ суспільства. Такий підхід фактично 
стимуляю зацікавленість медпрацівників у ѐкнайбільшій кількості хворих і 
зовсім не заохочую використаннѐ превентивних заходів, оздоровчих 
технологій, формуваннѐ здорового способу життѐ.  

Натомість, у Стародавньому Китаї поширеним було переконаннѐ, що 
лікуваннѐм займаютьсѐ тільки поганий лікар. Традиційно китайці платили 
своюму лікареві, щоб він пильнував їх здоров’ѐ, а ѐкщо занедужували – 
припинѐли платити ѐк такому, що не виконував своя роботу належним 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

295 

чином. За таких умов східна медицина змушена була опікуватисѐ 
профілактикоя, а, отже, вивчати механізми здоров’ѐ, на відміну від західної, 
предметом дослідженнѐ ѐкої ю хвороби. Відмінність принципова!!! У 
результаті чисельність населеннѐ Китая нині сѐгнула далеко за мільѐрд і 
продовжую зростати, а в Україні набираять обертів процеси депопулѐції *6+. 
Неправильно обрана стратегіѐ забезпеченнѐ здоров’ѐ населеннѐ надто 
дорого коштую нашим громадѐнам і державі в цілому.  

За результатами досліджень розподіл окремих чинників способу життѐ 
та деѐких інших причин за ступенем впливу на захворяваність і тривалість 
життѐ населеннѐ ю приблизно таким: харчуваннѐ – 25 %, куріннѐ – 25 %, 
рухова активність – 22 %, надмірне вживаннѐ алкоголя – 10 %, інфекційні 
захворяваннѐ – 7 %, вплив токсичних речовин, необґрунтоване й надмірне 
вживаннѐ медикаментів – 6 %, венеричні захворяваннѐ – 2,5 %, дорожній 
травматизм – 1,5 %, вогнепальна зброѐ – 1 % *10+ (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Розподіл окремих чинників способу життѐ та деѐких інших 
причин за ступенем впливу на захворяваність і тривалість життѐ населеннѐ  

 

Згідно з наведеними даними, найпотужнішими чинниками здоров’ѐ 
ю харчуваннѐ, наѐвність чи відсутність шкідливих звичок та рухова 
активність, сумарна частка ѐких становить близько 82 % загальної кількості 
чинників. Решта чинників, крім того, що маять порівнѐно менше значеннѐ, 
тісно взаюмопов’ѐзані з наведеними найпотужнішими чинниками.  
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Мета статті – обґрунтувати зміст професійної підготовки майбутніх 
фахівців зі здоров’ѐ лядини ѐк підґрунтѐ длѐ формуваннѐ професійної 
компетентності, цінностей і мотивів здоров’ѐ, залученнѐ студентів до 
оздоровчої діѐльності.  

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальненнѐ даних 
науково-методичної літератури, нормативно-правових документів у галузі 
освіти та охорони здоров’ѐ.  

Виклад основного матеріалу. Длѐ оздоровчої освіти актуальноя 
залишаютьсѐ проблема опрацяваннѐ положень, що характеризуять зміст 
знань про здоров’ѐ ѐк  клячового фактору освіти. Зрештоя, питаннѐ про зміст 
знань постаю перед кожноя навчальноя програмоя підготовки фахівцѐ ѐк 
основне питаннѐ дидактики. Аналізуячи шлѐх організму лядини від здоров’ѐ 
до виникненнѐ патології, можна дійти висновку, що хоча хвороби 
різноманітні, а їх проѐви в різних лядей суто індивідуальні, причини їх 
виникненнѐ, за невеликим винѐтком, досить однотипні. На рис. 2 зображено 
механізм зниженнѐ функціонального потенціалу та резервів здоров’ѐ 
організму лядини, що згодом призводить до виникненнѐ різних недуг.  

 

 
Рис. 2. Механізм підвищеннѐ (зниженнѐ) функціонального 
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У здоровому організмі весь функціональний потенціал (усе коло 
діаграми) використовуютьсѐ на забезпеченнѐ нормальних фізіологічних 
функцій – таких, ѐк диханнѐ, кровообіг, травленнѐ, різноманітні 
психоемоційні процеси тощо. акщо, наприклад, лядина починаю курити, 
організм змушений спрѐмувати частину функціонального потенціалу на 
знешкодженнѐ та виведеннѐ токсичних речовин, ѐкі надходѐть у легені 
курцѐ. Так формуютьсѐ адаптаційно-компенсаторний комплекс, ѐкий 
працяю на усуненнѐ або нівеляваннѐ шкідливих наслідків нездорової 
поведінки, але длѐ свого функціонуваннѐ забираю частину функціонального 
потенціалу і загальної енергії організму.  

Малорухливий спосіб життѐ, неправильне харчуваннѐ, емоційна 
неврівноваженість, зайва вага, надмірне вживаннѐ ліків, шкідливі звички, 
недотриманнѐ режиму праці й відпочинку, несприѐтлива екологіѐ тощо 
змушуять організм дедалі більше задіявати адаптаційно-компенсаторних 
комплексів. Кожен окремо взѐтий комплекс (на діаграмі вони схематично 
зображені окремими частинами) віднімаю відносно невелику й суб’юктивно 
непомітну частину функціонального потенціалу. Але нездоровий спосіб 
життѐ може утворявати багато таких комплексів, сумарна діѐ ѐких формую 
інтегративний адаптаційно-компенсаторний механізм, ѐкий потребую 
значної кількості енергії і здатен суттюво послабити функціональний 
потенціал. Відтак, на забезпеченнѐ нормальних фізіологічних потреб 
залишаютьсѐ невелика його частка. Це призводить спочатку до зниженнѐ 
працездатності, хронічної втоми, погіршеннѐ ѐкості життѐ, а згодом і до 
більш серйозних розладів.  

Природа надійно побудувала лядський організм. За своїми резервами 
й загальним запасом міцності організм лядини значно досконаліший, ніж 
організм будь-ѐкої тварини. Однак саме лядина часто нерозумно ставитьсѐ 
до свого здоров’ѐ і тіла, піддаячи його екстремальним випробуваннѐм: труїть 
алкоголем, тятяном, різними хімічними речовинами, оточую 
електоромагнітним і радіаційним випроміняваннѐм, мало рухаютьсѐ, 
створяю «комфортні» тепличні умови, вживаю не видову, неприродну або 
надмірно термічно оброблену їжу тощо.  

Патологіѐ розвиваютьсѐ поступово, роками. Гіппократ наголошував, 
що хвороба не зваляютьсѐ на голову, ѐк грім серед ѐсного неба, вона ю 
результатом тривалих порушень законів Природи. Поступово 
розширяячись і накопичуячись, ці порушеннѐ раптово прориваятьсѐ у 
виглѐді хвороби, але цѐ раптовість лише уѐвна. Сучасні вчені вважаять, що 
від зародженнѐ більшості хронічних хвороб до моменту їх діагностуваннѐ 
лікарем минаю близько 20 років. Навіть з’ѐвиласѐ характерна назва цього 
ѐвища: «правило двадцѐти років» [2, 16–17]. За статистикоя, кожні 10 
років життѐ виникаять у середньому 3–4 хронічні хвороби. Тож коріннѐ 
недуг зрілого віку знаходѐтьсѐ в дитинстві та янацтві, а отже, 
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впроваджувати оздоровчі заходи важливо ѐкомога раніше, не чекаячи 
поѐви симптомів хвороб.  

Із давніх-давен лікарѐм усього світу відома істина: будь-ѐку хворобу 
легше запобігти, ніж лікувати. Ще за часів Гіппократа, Авіценни було 
очевидно, що найважливішим ю вміннѐ підтримувати здоров’ѐ, тобто 
створявати такі умови, за ѐких організм ѐк система, що здатна до 
саморегуляваннѐ і самовідновленнѐ, зможе нормалізувати функції органів та 
систем, активізувати відновленнѐ тканин і в такий спосіб подолати недугу. 
Принциповоя особливістя процесу оздоровленнѐ ю реалізаціѐ здатності 
організму лядини до саморегуляваннѐ і самовідновленнѐ. За таких умов 
процес оздоровленнѐ ґрунтуютьсѐ на принципах природовідповідності, тобто 
з розуміннѐм того, що лядський організм ю складноя 
біоенергоінформаційноя системоя і ланкоя екологічної системи природи. 
Природа маю все необхідне длѐ здорового життѐ лядини. Умови на Землі 
максимально пристосовані до особливостей лядського організму. 
Результатом природного впливу ю зціленнѐ лядини, тобто справжню 
одужаннѐ, а не тимчасове покращеннѐ у виглѐді знѐттѐ симптомів післѐ 
застосуваннѐ чужорідної інформації (хімічної, фізичної, польової тощо).  

Длѐ вирішеннѐ оздоровчих завдань найбільш ефективним ю 
комплексний підхід, ѐкий ураховую низку найрізноманітніших факторів 
впливу ѐк на фізіологічні, так і психоемоційні процеси в організмі. Аналіз 
відомих на сьогодні знань про здоров’ѐ дозволив серед комплексу 
чинників визначити найголовніші, що сприѐять зміцнення здоров’ѐ або, 
навпаки, спричиняять розлад функціонального стану організму лядини, 
тобто знайти саме ті складові змісту дисциплін оздоровчого спрѐмуваннѐ, 
необхідність вивченнѐ ѐких детермінована особливостѐми професійної 
діѐльності фахівців зі здоров’ѐ лядини. До таких чинників і, відповідно, 
напрѐмів оздоровчого впливу належать: рухова активність, харчуваннѐ, 
ендоекологіѐ, диханнѐ, загартуваннѐ, звички, психоемоційна активність, 
морально-вольові, ціннісно-мотиваційні та духовні ѐкості.  

Рухова активність – один із найважливіших чинників формуваннѐ 
здоров’ѐ. Лядина добре адаптована до м’ѐзових навантажень, і тому майже 
не існую протипоказань до використаннѐ дозованих фізичних вправ у міру 
функціональних можливостей та потреб організму. Більше того, достатній 
рівень рухової активності ю не менш важливоя умовоя нормального 
функціонуваннѐ організму, ніж вода, повітрѐ, їжа й сонѐчне світло.  

На жаль, лядство, покладаячись на медикаментозне лікуваннѐ, 
хіміотерапія, недооціняю можливості простих і доступних природних 
методів оздоровленнѐ – таких, ѐк фізичні вправи. Згідно зі статистикоя, 
майже 70 % населеннѐ в Україні взагалі не займаютьсѐ фізкультуроя. Різке 
зниженнѐ рухової активності населеннѐ сучасні дослідники розглѐдаять ѐк 
побічний ефект науково-технічного прогресу та автоматизації побуту. Так 
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виникла хвороба цивілізації – гіподинаміѐ, тобто недостатній рівень 
фізичних навантажень, зменшеннѐ інтенсивності й обсѐгу рухів у процесі 
життюдіѐльності.  

Гіподинаміѐ сьогодні ю одніюя з головних причин низки тѐжких 
хронічних захворявань внутрішніх органів, порушеннѐ обміну речовин, 
погіршеннѐ психічного стану лядини. Наслідками гіподинамії ю неврози, 
швидка втомляваність, головний біль, безсоннѐ, збільшеннѐ ризику розвитку 
багатьох хронічних захворявань. Особливо страждаять опорно-руховий 
апарат, серцево-судинна, статева та ендокринна системи. Через гіподинамія 
збільшуютьсѐ вихід кальція з кісток, порушуютьсѐ обмін жирів, зростаю 
кількість холестерину в крові, виникаю ризик розвитку атеросклерозу.  

Однак лише фізичне тренуваннѐ не може забезпечити достатніх 
резервів здоров’ѐ, ѐкщо не задіѐти такий потужний фактор оздоровленнѐ, 
ѐк харчуваннѐ. Більше того, ризик розвитку деѐких хронічних захворявань 
серед спортсменів, ѐкі не переймаятьсѐ харчуваннѐм, навіть вищий, ніж 
серед неспортивного прошарку населеннѐ. І це не дивно, адже їжа 
визначаю ѐкість крові, ѐка, у своя чергу, живить кожну клітину організму. 
акісний і кількісний склад спожитої їжі визначаю хімічний склад клітин 
організму, зумовляю фізіологічні процеси, швидкість перебігу ѐких під 
впливом рухової активності збільшуютьсѐ.  

Не існую такої проблеми зі здоров’ѐм, на ѐку певноя міроя не 
впливало би харчуваннѐ. Їжа за умови правильного використаннѐ стаю 
ефективними ліками, ѐкі здатні не тільки запобігти чи позбутисѐ хвороби без 
побічних негативних ефектів, а й підвищити потенціал захисних сил, 
збільшити резерви здоров’ѐ лядини, а за неправильного використаннѐ 
справлѐю руйнівний вплив і може стати причиноя будь-ѐкого захворяваннѐ.  

Кишечник ю одним із найпотужніших чинників імунітету, адже в 
ньому зосереджено близько 60–70 % всіх структурних елементів імунного 
захисту організму *13, 170–179]. Дисфункціѐ кишечнику позначаютьсѐ не 
тільки на ньому самому, а й тѐгне низку фізичних та емоційних розладів. 
Здоров’ѐ кишечнику, а отже, і всього організму, прѐмо залежить від 
режиму та ѐкості харчуваннѐ.  

Сучасні технології харчової промисловості, оріюнтуячись більше на 
смакові ѐкості, умови транспортуваннѐ й реалізації продукції, спрѐмовані 
переважно на створеннѐ рафінованих, синтезованих, неприродних 
продуктів, що стало одніюя з причин поширеннѐ так званих «хвороб 
цивілізації», серед ѐких діабет, ожиріннѐ, серцево-судинні хвороби 
(ішемічна хвороба серцѐ, атеросклероз, гіпертоніѐ), запор, жовчокам’ѐна 
хвороба, дивертикули (мішкоподібне випинаннѐ стінок кишок), поліпи 
кишечнику тощо. Сьогодні відомо, що виникненнѐ серцево-судинних 
захворявань і злоѐкісних пухлин значноя міроя зумовлене саме 
неправильним харчуваннѐм.  
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Під ендоекологіюя слід розуміти стан внутрішньої екології лядського 
організму (концепціѐ «чистого організму»). Згідно з даноя концепціюя, 
фундаментальна причина й універсальна умова існуваннѐ переважної 
більшості хвороб – це слиз, отруйні та чужорідні речовини. Накопиченнѐ 
токсичних речовин усередині організму через незадовільний стан довкіллѐ, 
неправильне харчуваннѐ, шкідливі звички призводить до забрудненнѐ 
внутрішнього середовища організму і, ѐк наслідок, певної патології.  

Ще древні помітили, що розвиток багатьох захворявань безпосередньо 
пов’ѐзаний зі способом життѐ і забрудненістя організму. А в 1985 році 
Всесвітнѐ організаціѐ охорони здоров’ѐ визначила сім ступенів забрудненнѐ й 
відповідні патологічні процеси і стани. Найлегший перший ступінь характе-
ризуютьсѐ лише відчуттѐм загальної втоми (навіть без фізичних навантажень); 
другий – крім втоми, з’ѐвлѐятьсѐ головний біль, ломота в суглобах, неприюм-
ний запах з рота, загальне нездужаннѐ; третій – до ознак перших двох 
додаятьсѐ часті застуди, зниженнѐ імунітету, виділеннѐ слизу, мокротиннѐ, 
різні виділеннѐ алергічного характеру, висипаннѐ на тілі, больові відчуттѐ, 
дисбіоз, артрити, простатит; четвертий – ожиріннѐ або недостатнѐ вага, кісти, 
доброѐкісні пухлини, камені в нирках та жовчному міхурі, мастопатіѐ, ліпоми, 
поліпи, набрѐки, остеохондроз, артрити, артрози, інфекційні та вірусні 
захворяваннѐ; п’ѐтий – хвороби з деформаціюя органів, суглобів, хребта, 
порушеннѐ обмінних процесів (ревматизм, поліартрит, остеопороз, хвороба 
Бехтерева); шостий – до попередніх ознак додаятьсѐ патологіѐ різних органів, 
атоніѐ кишечника, сечового міхура, гострі порушеннѐ кровообігу, інфаркти, 
інсульти, тромбози, органічні захворяваннѐ нервової системи (паралічі, 
розсіѐний склероз, хвороба Паркінсона); сьомий – організм зашлакований 
токсинами на 98 %, що спричиняю розкладаннѐ органів, рак *8; 9; 12; 14+.  

Отже, тѐжкість захворяваннѐ прѐмо залежить від ступенѐ 
забрудненості організму. Оскільки всі ляди різні за своїми анатомо-
фізіологічними, психічними, духовними характеристиками, тому бруд 
накопичуютьсѐ в різних тканинах та органах. Відповідно і проѐви 
інтоксикації різні: у когось страждаю кровоносна система, у когось печінка 
чи нирки. Діагноз може бути різний, але першопричина будь-ѐкого 
захворяваннѐ з поглѐду ендоекології однакова – це забрудненнѐ тканин і 
токсеміѐ. Одна хвороба, ѐка локалізуютьсѐ в різних місцѐх. Детоксикаціѐ 
організму лядини сьогодні ю предметом уваги багатьох сучасних 
оздоровчих методик і систем. Різноманітні обережно і правильно 
застосовані процедури очищеннѐ (переважно природні, такі, ѐк банні 
процедури, дихальні та фізичні вправи в поюднанні з діютотерапіюя) даять 
можливість підтримувати рівень токсичних речовин у порівнѐно безпечних 
межах, що, у своя чергу, позитивно впливаю на функціональний потенціал, 
зміцняю імунітет, збільшую резерви захисних сил організму, сприѐю його 
загальному оздоровлення.  
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Усі функції лядського організму, такі, ѐк кровообіг, харчуваннѐ, обмін 
речовин, терморегулѐціѐ і багато інших процесів у їх природному 
взаюмозв’ѐзку, безпосередньо чи опосередковано пов’ѐзані з диханнѐм. Так, 
за допомогоя затримки диханнѐ можна вплинути на вегетативну нервову 
систему й через неї свідомо мінѐти функція серцѐ і кровообігу. Використаннѐ 
різноманітних способів диханнѐ даю можливість впливати на стан свідомості, 
покращувати інтелектуальні здібності, рівень самовладаннѐ тощо. Поюднаннѐ 
диханнѐ зі спеціальними вправами – дихальна гімнастика – становить основу 
системи оздоровчої психотерапії *5+.  

Сучасні уѐвленнѐ про ефекти загартуваннѐ пов’ѐзані з біофізичними 
особливостѐми води, ѐка в клітинах живого організму маю певну структуру, 
стабільність ѐкої визначаю ѐкість процесів життюдіѐльності. Систематична 
стимулѐціѐ організму правильно побудованими процедурами загартуваннѐ 
дозволѐю досѐгти значних результатів у загальному зміцненні здоров’ѐ.  

Одним із важливих інструментів зміцненнѐ здоров’ѐ, розширеннѐ 
функціональних можливостей, самовдосконаленнѐ лядини ю звички. 
Вироблені протѐгом тривалого часу звички визначаять спосіб життѐ. Уміннѐ 
створявати правильні звички й неухильно їх дотримуватисѐ – найважливіший 
чинник здорового способу життѐ. Саме набуті звички формуять ѐк психічне, 
так і фізичне здоров’ѐ, визначаять доля лядини. Хвороба, ѐк правило, ю 
наслідком шкідливих звичок, а отже, боротисѐ слід не з хворобоя ѐк такоя, а 
з першопричиноя, тобто звичками, ѐкі її викликали.  

Потужним чинником, ѐкий здатен ѐк зцілявати, так і руйнувати 
організм лядини, ю психоемоційна активність. Лядина ѐвлѐю собоя 
юдність біологічного й соціального, організму та особистості в усій 
складності їх взаюмовідносин, а отже, тілесне і психічне безпосередньо 
залежать одне від одного, і зміни, що виникли в будь-ѐкій із цих систем, 
неодмінно позначатьсѐ на життюдіѐльності всього організму. Не існую 
такого душевного стану, ѐкий би не супроводжувавсѐ фізичними 
процесами, ѐкі зміняять фізіологічні характеристики організму. 
Психологам добре відомо, що невротичні особи, ѐкі постійно перебуваять 
у стані стресу, емоційного напруженнѐ, частіше хворіять на інфекційні 
захворяваннѐ, у них частіше виникаять злоѐкісні пухлини, з ними частіше 
траплѐятьсѐ нещасливі випадки. Таким чином, народна мудрість «Усі 
хвороби від нервів» отримую нині наукове поѐсненнѐ.  

Учені дедалі частіше отримуять докази того, що існую залежність між 
морально-вольовими, ціннісно-мотиваційними, духовними ѐкостѐми 
лядини і її фізичним здоров’ѐм. Духовність ю неодмінноя, найпершоя й 
найголовнішоя передумовоя психічної та душевної гармонії, ѐка, у своя 
чергу, визначаю фізичне здоров’ѐ. У будь-ѐких порушень на соматичному 
рівні ю духовні передумови, реалізовані в думках, почуттѐх, емоціѐх, словах і 
вчинках лядини. Викривленнѐ на тонкому плані віддзеркаляю хвороба ѐк 
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наслідок душевної дисгармонії. Утім, шлѐх духовного розвитку не означаю 
зовсім не хворіти. З поглѐду духовної практики фізичний недуг не поразка 
організму в боротьбі за існуваннѐ, але дещо інша форма існуваннѐ, окремий 
варіант виѐву здоров’ѐ і спосіб, ѐким організм лікую себе, адже хвороба може 
бути завуальованоя спробоя залікувати душевні рани, відновити психічну 
рівновагу чи психоемоційні втрати, розв’ѐзати конфлікт, прихований у 
свідомості чи тілі, чи сховатисѐ від життювих труднощів. У цьому сенсі 
хвороба – це не безвихідна  ситуаціѐ, а, скоріше, творчий процес виходу з 
кризи, стимул до дії, чинник самореалізації тощо. Шлѐх духовного розвитку 
відкриваю широкі можливості длѐ оздоровленнѐ лядини *11+.  

Звичайно, різноманіттѐ чинників здоров’ѐ, ѐкі ю предметом вивченнѐ 
науки про здоров’ѐ, не обмежуютьсѐ окресленими вище. Однак найбільш 
суттювими, можливо, навіть стратегічними факторами впливу на 
психофізіологічні функції та функціональний потенціал організму, ѐкі 
визначаять здоров’ѐ (нездоров’ѐ) лядини, ю саме розглѐнуті вище 
напрѐми оздоровленнѐ.  

Взаюмозв’ѐзок між здоров’ѐм і найголовнішими чинниками, ѐкі 
визначаять функціональний потенціал і зумовляять резерви здоров’ѐ, 
схематично зображено на рис. 3. Стан здоров’ѐ і функціональний потенціал 
організму (резерви здоров’ѐ) в даному випадку розглѐдаятьсѐ ѐк тотожні 
понѐттѐ.  

 
Рис. 3. Головні чинники здоров’ѐ лядини 
 

Наѐвність тісного взаюмозв’ѐзку психічної та соматичної складової 
лядського організму передбачаю комплексний вплив на діѐльність 
організму ѐк з боку тілесності (фізичні вправи, харчуваннѐ, очищеннѐ, 
загартуваннѐ тощо), так і з боку свідомості та психіки (оріюнтаціѐ на духовні 
цінності, піднесений настрій, позитивні емоції, образно-вольові настрої, 
аутотренінг, молитва, медитаціѐ тощо).  
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Зазначене дозволѐю визначити фундаментальні основи здорової 
життюдіѐльності лядини і сформулявати тріаду здоров’ѐ: позитивне 
мисленнѐ – правильне харчуваннѐ – оптимальна рухова активність. 
Свідомість визначаю руховий режим та харчуваннѐ; рухова активність, 
гармонізуячи і врівноважуячи психофізіологічні процеси в організмі, 
впливаю на спосіб харчуваннѐ та процеси мисленнѐ; кількісний та ѐкісний 
склад продуктів харчуваннѐ через посередництво гормонального фону 
зумовляю спосіб мисленнѐ та рухову активність (рис. 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Тріада здоров’ѐ 
 

Оскільки кожна фізична діѐ ю наслідком прийнѐтого рішеннѐ на рівні 
свідомості, то будь-ѐка оздоровча практика ю не що інше, ѐк робота з 
власноя психікоя і свідомістя. У цьому сенсі систематичну оздоровчу 
діѐльність можна розглѐдати не лише ѐк суто практичне застосуваннѐ 
певних засобів з метоя оздоровленнѐ, а ѐк значно більш потужне, більш 
глобальне – один із інструментів оволодіннѐ волея та духовного 
вдосконаленнѐ.  

Висновки. Ефективно впливати на стан здоров’ѐ неможливо без 
зміни способу життѐ лядей. Проблему вихованнѐ свідомого і дбайливого 
ставленнѐ до власного здоров’ѐ необхідно вирішувати засобами освіти. 
Характерноя рисоя суспільної свідомості ю низький рівень 
поінформованості й компетентності в питаннѐх здоров’ѐ і, ѐк наслідок, 
відсутність готовності індивіда взѐти на себе відповідальність за свою 
здоров’ѐ, неспроможність протидіѐти найменшим нездужаннѐм. На 
державному рівні пересічна лядина розглѐдаютьсѐ ѐк об’юкт реалізації 
лікувальних технологій, а не ѐк суб’юкт, ѐкий здатен творити свою здоров’ѐ і 
відповідати за нього. З поглѐду оздоровчої практики понѐттѐ власної 
відповідальності за стан здоров’ѐ набуваю клячового значеннѐ, оскільки 
здоров’ѐтвореннѐ ю індивідуальноя діѐльністя. На сьогодні найбільше 
можна вплинути на рівень здоров’ѐ і тривалість життѐ лядей шлѐхом 
інвестицій у сферу формуваннѐ культури здоров’ѐ та здорового способу 
життѐ. Практична реалізаціѐ такої державної програми в Україні 
неможлива без наѐвності достатньої кількості висококваліфікованих 
фахівців.  

Оптимальна 
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Правильне 
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Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаюмо в 
дослідженні психолого-педагогічних аспектів формуваннѐ культури 
здоров’ѐ лядини.  
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РЕЗЮМЕ 
Михеенко Александр. Содержание профессиональной подготовки будущих 

специалистов по здоровья человека как стратегический фактор обеспечениѐ здоровьѐ 
населениѐ Украины.  

Цель – обосновать содержание профессиональной подготовки будущих 
специалистов по здоровья человека. Методы: теоретический анализ и обобщение 
данных научно-методической литературы, нормативно-правовых документов в 
области образованиѐ и здравоохранениѐ. Результаты: конкретизированы 
представлениѐ о функциѐх и различиѐх между оздоровительной и медицинской 
сферами; обосновано содержание дисциплин оздоровительного направлениѐ. 
Практическое значение: определены главные факторы здоровьѐ и направлениѐ 
оздоровительного воздействиѐ. Выводы: проблему воспитаниѐ сознательного и 
бережного отношениѐ к здоровья необходимо решать средствами образованиѐ. 
Перспективы дальнейших научных поисков заклячаятсѐ в исследовании психолого-
педагогических аспектов формированиѐ культуры здоровьѐ человека.  

Ключевые слова: факторы здоровьѐ, будущие специалисты по здоровья 
человека, содержание профессиональной подготовки.  
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SUMMARY 
Mikheіenko Оlexander. The content of professional training of the future specialists 

in human health as a strategic factor in ensuring the health of the population of Ukraine. 
The purpose of the article is to substantiate the content of professional training of the 

future health professionals as the basis for the formation of professional competence, values 
and motives of health, attracting students to health activities.  

Methods: theoretical analysis and generalization of data from scientific and 
methodological literature, normative legal documents in the field of education and health.  

Results: the concept of functions and differences between the health and medical 
spheres are specified; A mechanism for increasing (decreasing) the functional potential and 
reserves of human health is considered; the maintenance of wellness direction disciplines is 
grounded, which studying necessity is determined by professional activity features of experts 
in human health.  

Practical significance: based on the analysis of knowledge about health, the main 
factors of health and directions that promote health or, on the contrary, cause a disorder in 
the functional state of the human body are determined. 

Conclusion: it is impossible to effectively influence the state of health without 
changing the way of people’s lifestyle. The problem of educating a conscious and careful 
attitude to one’s own health must be solved by means of education. A characteristic feature 
of public consciousness is a low level of awareness and competence in matters of health and, 
as a consequence, a lack of willingness of the individual to take responsibility for one’s 
health, inability to counteract the smallest indispositions. At the state level, an individual is 
seen as an object of realization of medical technologies, and not as a subject that is able to 
create and be responsible for its health. From the point of view of health-improving practice, 
the concept of one’s own responsibility for the state of one’s health acquires a key 
importance, since recovery is an individual activity. At present, we most can affect the level 
of health and life expectancy of people by investing in the formation of a health culture and a 
healthy lifestyle. Practical implementation of such a state program in Ukraine is impossible 
without the availability of a sufficient number of highly qualified specialists. Prospects for 
further scientific research are the study of the psychological and pedagogical aspects of the 
formation of a human health culture. 

Key words: health factors, future specialists in human health, content of professional 
training. 
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ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ  
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

 

У статті узагальнено наукові напрацяваннѐ та дослідні матеріали автора 
щодо специфіки педагогічної дії майбутнього вчителѐ музики в праксеологічному 
контексті. Використано методи: узагальненнѐ наукових джерел; педагогічне 
спостереженнѐ, аналіз програм навчальних дисциплін, власного досвіду занѐть з 
постановки голосу. Доведено, що праксеологічний підхід сприѐю інноваційності музично-
методичної підготовки майбутнього вчителѐ до педагогічної діѐльності, а її 
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складником ю педагогічна діѐ. До принципів педагогічної дії віднесено принципи 
самоорганізації, взаюмодії, інтенсифікації. Успішному виконання твору сприѐю поетапна 
робота над нотним і словесним текстом, побудована на міждисциплінарних зв’ѐзках. 

Ключові слова: майбутній учитель музики, музично-методична підготовка, 
занѐттѐ з постановки голосу, педагогічна діѐ, співацька діѐльність, педагогічна 
праксеологіѐ,  праксеологічний контекст, принципи педагогічної дії, міжпредметний 
зв’ѐзок. 

 

Постановка проблеми. До клячових компетентностей, визначених у 
Концепції «Нова українська школа», віднесено  здатність випускників 
розуміти твори музичного мистецтва, формувати власний мистецький смак, 
самостійно виражати ідеї, досвід та почуттѐ за допомогоя мистецтва. Такі 
вимоги й мінімізований обсѐг годин на шкільний предмет з музичного 
мистецтва зумовляять гострі дискусії щодо дидактичної інтеграції музично-
естетичних знань, уѐвлень, цінностей і досвіду учнів. Длѐ досѐгненнѐ 
вихованцѐми успішних результатів у навчанні вчителеві музики важливо бути 
предметником, тонким психологом та організатором успішної, продуктивної, 
ефективної музично-методичної діѐльності у школі. 

Важливим «…елементом педагогічної діѐльності; педагогічно 
доцільним, спланованим чи імпровізованим вчинком вихователѐ», що 
«дозволѐю музиці торкнутисѐ  серцѐ і розуму», детерміную зміну 
педагогічної ситуації або особисті зміни», учені називаять педагогічну дія 
вихователѐ *1, 251]. Цілеспрѐмованоя діюя з точки зору її результативності 
займаютьсѐ праксеологіѐ, – зазначав Т. Пщоловський *11, 76+. Польський 
дослідник акцентував увагу на довершеності, майстерності дії. 
Праксеологічний контекст фахової, методичної підготовки у вищих 
педагогічних навчальних закладах дозволѐю глибше відчути специфіку 
педагогічних дій майбутніх учителів музики. 

Аналіз актуальних досліджень. У філософських, психологічних, 
педагогічних довідниково-енциклопедичних виданнѐх та наукових 
дослідженнѐх понѐттѐ «діѐльність» розглѐдаютьсѐ ѐк динамічна система 
взаюмодії суб’юкта зі світом, провідними характеристиками ѐкої ю 
предметність і суб’юктивність. Метри музичної педагогіки і методики, 
музикознавці (А. Козир, Г. Падалка, О. Отич, О. Рудницька, Б. Теплов та ін.) 
наголошуять на багатогранності, прогностичності, неперервності 
педагогічної діѐльності вчителѐ музики, а основним у такій діѐльності 
називаять стимуляваннѐ учнів до творчого самовираженнѐ в художній 
діѐльності, що вимагаю від педагога імпровізаційності, творчості. 
О. Рудницька звертала увагу на значущість педагогічної взаюмодії: 
«…взаюмозалежність визначених учителем і учнем цілей у реалізації 
спільної длѐ обох суб’юктів кінцевої мети навчально-виховного процесу 
зумовляять виникненнѐ педагогічної взаюмодії, ѐка може бути 
представлена у трьох видах: педагог→об’юкт навчаннѐ; педагог→учень; 
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учень→об’юкт навчаннѐ» [13, 78–79]. Організаціѐ міжособистісної взаюмодії 
передбачаю ідеї співробітництва, довіри, толерантності, емпатії. 

Фахівці філософії, педагогіки, психології, методики навчаннѐ, у тому 
числі музики (О. Бодрова, І. Зѐян, А. Козир, І. Колеснікова, О. Лобова, 
Н. Сегеда, О. Семеног, Ю. Тітова та ін.) приходѐть до висновку, що основоя 
продуктивної, цілеспрѐмованої раціональної організації педагогічної 
діѐльності вчителѐ ю педагогічна праксеологіѐ. Така наукова галузь 
«розкриваю не лише оптимальний образ дій, а й необхідний образ думок 
про дія, розповідаю не лише про те, що й ѐк необхідно роботи педагогу, а й 
про те, ѐк раціонально думати, щоб добре працявати» *3, 12].  

Праксеологічний підхід, застосований в освітньому процесі, сприѐю 
інноваційності музично-методичної освіти майбутнього вчителѐ музики, що 
відповідаю Дорожній карті мистецької освіти, прийнѐтій у 2006 р., 
міжнародній програмі «Освіта та професійна підготовка 2010» (Education and 
Training, 2010), доповідѐм експертів Ювропейської комісії «Удосконаленнѐ 
ѐкості викладаннѐ та навчаннѐ в ювропейських вищих навчальних закладах» 
(Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher education 
institutions, 2013; «Дослідженнѐ інновацій у вищій освіті: заклячна доповідь» 
(Study on innovation in higher education: final report), 2014). А. Сбруюва вказую 
на те, що, ѐк зовнішню середовище, у ѐкому відбуваютьсѐ діѐльність ВНЗ, так і 
його внутрішній ландшафт усе більшоя міроя набуваять ознак зміняваності, 
турбулентності, непередбачуваності [14, 12].  

Мета статті: узагальнити наукові напрацяваннѐ дослідників і 
авторські дослідні матеріали щодо сутності й специфіки виѐву педагогічної 
дії майбутнього вчителѐ музики в праксеологічному контексті на прикладі 
методичної підготовки до співацької діѐльності. 

Методи дослідження. Використано теоретичні методи: аналіз, 
синтез, узагальненнѐ наукових джерел; емпіричні: педагогічне 
спостереженнѐ, аналіз програм навчальних дисциплін; аналіз; осмисленнѐ 
власного педагогічного досвіду проведеннѐ практичних занѐть з 
постановки голосу зі студентами мистецьких факультетів.   

Виклад основного матеріалу. Крізь призму завдань дослідженнѐ 
розглѐнемо ідеї зарубіжних фахівців щодо понѐттѐ праксеології. 
Австрійський економіст Л. Мизес у роботі «Лядська діѐ» (1949) 
використав це понѐттѐ длѐ визначеннѐ науки про лядську поведінку 
[7, 11]. На переконаннѐ Т. Пщоловського, праксеологіѐ – це синтез наук, 
що вивчаять організація праці [11, 23]. Т. Котарбінський завданнѐ 
праксеології вбачав у необхідності вивести загальні закони лядської 
діѐльності. Він вважав, що «праксеологіѐ покликана аналітично описати 
елементи й форми раціональної діѐльності, створити так звану 
«граматику дії» в порѐдку виробленнѐ найбільш загальних норм 
максимальної доцільності дій, зокрема, у виглѐді системи 
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загальнотехнічних рекомендацій та застережень щодо професійної, 
індивідуальної та колективної роботи» *там само, 12+.  

Одним із напрѐмів реалізації цих завдань ю теоретико-методологічне 
обґрунтуваннѐ ще в 70-х роках ХХ ст. польськими вченими педагогіки 
праці. Т. Новацький переконливо довів, що лише через праця лядина 
пізнаю світ *9+. За З. Вѐтровським *18+, «свобідна», оптимістична працѐ 
вчителѐ отримую свою істинне призначеннѐ виклячно тоді, коли слугую не 
тільки джерелом існуваннѐ, а й джерелом творчого натхненнѐ і насолоди.  

Основним елементом довершеної праці вчителѐ ю діѐ. Понѐттѐм 
«діѐ» у словниках позначаять проѐв будь-ѐкої енергії діѐльності, 
функціонуваннѐ чого-небудь; результат, проѐв діѐльності лядини, вплив, 
учинки, поведінку. Педагогічна діѐ – невід’юмний компонент методичної 
підготовки майбутнього вчителѐ музики на засадах праксеологічного 
підходу. І. Зѐзян зазначав, що «…цілісний образ педагогічної дії вклячаю 
вироблені вчителем на основі науки і практичного досвіду уѐвленнѐ про 
дитину, її здібності, про те, ѐкими повинні бути: урок, знаннѐ учнѐ, дух 
школи, колеги, нарешті, він сам ѐк учитель» [2,  4].  Необхідноя умовоя 
такої підготовки, ѐк показую наше педагогічне спостереженнѐ за освітнім 
процесом, маю бути вивченнѐ педагогічного досвіду видатних учителів-
практиків, збагаченнѐ власної методичної скарбниці длѐ проведеннѐ 
уроків музики: підбір вправ-розспівок, слухових та зорових наочностей, у 
т.ч. із використаннѐм цифрових технологій; вивченнѐ дій, операцій, аналізу 
та інтерпретації твору, здійсненого вчителѐми, когнітивної активності учнів 
шлѐхом реального перебуваннѐ у класі чи переглѐду відео.  

До принципів ефективної педагогічної дії вчителѐ музики, за 
В. Мозговим [8], Н. Сегедоя [15], Т. Рейзенкінд [12],  відносимо принципи 
самоорганізації та взаюмодії. Принцип самоорганізації в таких позиціѐх, ѐк 
учитель-автор, учитель-творець, учитель-майстер, розкриваютьсѐ у 
свідомій індивідуальній роботі майбутніх учителів над особистісними 
психофізіологічними, моральними, естетичними та професійними 
ѐкостѐми. Принцип взаюмодії викладача і студентів – майбутніх учителів у 
процесі створеннѐ інтерпретаційної версії музичного твору дозволѐю 
проѐвити співтворчість, індивідуальність, бути відповідальним за 
результати навчаннѐ. Застосуваннѐ принципу інтенсифікації передбачаю 
проходженнѐ низки етапів, на кожному з ѐких поступово ускладняютьсѐ й 
урізноманітняютьсѐ зміст та напрѐми розвитку цілісної системи 
характеристики фахівцѐ, що зумовлено потребоя скороченнѐ аудиторних 
годин фахової підготовки вчителѐ музики.  

Розглѐнемо праксеологічний контекст педагогічної дії майбутнього 
вчителѐ музики крізь призму музично-методичної підготовки студентів 
мистецьких факультетів. ак справедливо зазначаять фахівці (О. Лобова [5], 
О. Матвююва [6], Г. Падалка [10], С. аковенко [17]), длѐ проведеннѐ уроків 
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музики важливі глибокі знаннѐ з педагогіки і психології, методики 
викладаннѐ предмету, історії та теорії музики, аналізу музичних творів і 
гармонії, уміннѐ володіти музичним інструментом, проведеннѐ вокально-
хорової роботи, розвинений музичний слух, широкий світоглѐд тощо. 
Важливоя складовоя музично-методичної підготовки майбутніх учителів 
музики у вищому педагогічному навчальному закладі ю співацька діѐльність.  

Аналіз проведених нами занѐть у Національному педагогічному 
університеті імені М. Драгоманова, Сумському державному педагогічному 
університеті імені А. С. Макаренка, Південноукраїнському національному 
педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського засвідчую: ѐкість 
музично-педагогічної освіти майбутніх учителів музики проѐвлѐютьсѐ у 
сформованості комплексу компетентностей, що задані метоя музично-
педагогічної освіти й визначені в нормативних документах, програмах з 
предметів музично-теоретичного, фахово-практичного циклів. Серед 
комплексу спеціальних дисциплін, що викладаятьсѐ на музично-
педагогічних факультетах, виділимо дисципліни «Постановка голосу», 
«Хоровий клас», «Основний музичний інструмент», «Методика музичної 
освіти (за напрѐмами)». Узагальнимо цілі навчальних дисциплін за 
навчальними програмами: формуваннѐ у студентів комплексу знань 
музичної спеціалізації; інтересу до співу і співацької діѐльності; вокально-
хорова робота, підготовка до роботи з голосом, ансамблем, хором; 
виробленнѐ у студентів вокально-хорової техніки, слухових здібностей, 
вокально-хорових навичок; навичок професійно-художнього виконаннѐ 
творів; вихованнѐ художнього смаку.  

У підготовці до співацької діѐльності у школі важливий 
міждисциплінарний зв’ѐзок означених вище навчальних дисциплін на 
праксеологічних засадах. Праксеологіѐ розповідаю не лише про те, що й ѐк 
необхідно роботи педагогу, а й про те, ѐк раціонально думати, щоб добре 
працявати *3, 12+. Недостатнѐ увага до такої складової у фаховій, у тому 
числі методичній підготовці майбутніх учителів музики, ѐк засвідчую 
дослідно-експериментальна робота, знижую ѐкість освітнього процесу, її 
результативність. Розглѐнемо поетапну роботу з текстом художнього твору 
з урахуваннѐм науково-методичних напрацявань Г. Падалки [10], 
Т. Рейзенкінд [12],  Н. Сегеди [15], К. Тарасової [16], С. аковенко [17].  

Щоб підготувати голос до ѐкісного художнього співу, мету 
вокального навчаннѐ майбутніх учителів музики передбачаюмо шлѐхом 
розпівок на різні види техніки формувати правильне співоче диханнѐ, 
звукоутвореннѐ, чистоту інтонації, відчуттѐ резонаторів, регістрів, тембру, 
дикції, сприѐти формування інтересу до індивідуальних форм вокального 
виконаннѐ, сольного та ансамблевого співу, концертних виступів.  

Освоюннѐ творів у класі постановки голосу відбуваютьсѐ поетапно і 
характеризуютьсѐ глибиноя зануреннѐ в пісенний матеріал. Розглѐнемо 
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педагогічні дії початкового етапу роботи над вокальним твором будь-ѐкого 
жанру і стиля. Умовно ця роботу можна розділити на кілька етапів. Перший 
етап педагогічної дії – ознайомленнѐ (загальна картина та враженнѐ від 
прослуховуваннѐ виконуваного твору викладачем чи в аудіозаписі, адже 
перші емоційні враженнѐ можуть стимулявати роботу над образом та 
характером твору), аналіз, розбір тексту та його розучуваннѐ.  

Наступний етап педагогічної дії починаюмо з аналізу літературного 
тексту, з’ѐсовуюмо його зміст, художня ідея, емоційний настрій, синтаксис, 
будову фраз і речень. Потім визначаюмо жанр, тональність, темп, форму 
твору, головну й місцеві кульмінації, визначаюмо особливості стиля, 
особливості фортепіанної фактури, указуюмо загальний діапазон вокальної 
партії, його теситуру. 

Третій етап педагогічної дії освоюннѐ твору – це розучуваннѐ, ѐке 
вимагаю вже детальної роботи над нотним і словесним текстом. Важливо 
прочитати й заспівати «з аркуша», називаячи ноти мелодії, заспівати 
мелодія на «уляблену» голосну, а потім зі словами. Розучуюмо твір за 
фразами, спочатку виконуячи вокальну мелодія на фортепіано, 
вслухаячись в особливості ритмічного малянка, інтервалів і відповідність 
слова і мелодії, а потім повторяюмо фразу голосом.  

Робота над технікоя звукоутвореннѐ і звуковеденнѐ – дуже тривалий 
процес, ѐкий часто називаютьсѐ процесом вспівуваннѐ. Це четвертий етап 
педагогічної дії освоюннѐ вокального твору. На цьому етапі багато часу 
присвѐчуюмо роботі над звуковеденнѐм, домагаячись відчуттѐ високої 
співочої позиції, рівності й округлості голосних, глибокої опори диханнѐ, 
резонаторних та вібраційних відчуттів, м’ѐзової свободи голосового 
апарату у процесі роботи над твором. Результат повністя залежить від 
того, ѐк співак уѐвлѐю собі виконаннѐ, ѐким внутрішнім змістом наповнить 
його й, отже, ѐкі смислові і емоційні відтінки вкладе у звучаннѐ свого 
голосу. Адже вокальний звук, окрім того, що повинен бути красивим, 
технічно правильним, інтонаційно чистим, повинен відображати в 
кожному тоні сенси, вкладені композитором: іноді він повинен 
зображувати страх, смерть, стукіт, крик, стогін, плач тощо, а іноді сонце, 
повітрѐ, лябовні переживаннѐ, тобто всі можливі звуки буттѐ й космосу, 
побутових ситуацій, філософських, психологічних та емоційних станів 
звукових картин. Не можна співати, наприклад, Дж. Пуччіні та 
В. А. Моцарта однаковим звуком, необхідно змінявати звукову палітру 
виконаннѐ від атаки звуку та пауз і до техніки. Кожний композитор вимагаю 
не тільки абсолятно іншого, відповідного йому характеру звуку (життѐ 
лядини в звуках), а й абсолятно різних технік виконаннѐ. Так само, ѐк 
кожна ѐскрава лядина відрізнѐютьсѐ від іншої – так її світ у звуках 
виражаютьсѐ абсолятно різними технічними прийомами та характером 
звучаннѐ. В. А. Моцарт співаютьсѐ на більш легкому диханні, світлим 
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тембром, точно відтворяячи кожну звуковисотність, без портаменто, 
глісандо, тощо. Чуттювість Дж. Пуччіні, навпаки, дозволѐю використовувати 
величезну палітру емоційних засобів музичної виразності та агогіки з 
інтонаційними та динамічними відхиленнѐми.  

Отже, виконаннѐ музики – це не просто відтвореннѐ звуків, адже 
музика – це відображеннѐ у звукових вібраціѐх композитора, ѐкий зумів 
передати своя свідомість у тій чи іншій музичній формі. Створена 
композиторами музика – це ніби універсальний шифр длѐ збереженнѐ й 
передачі емоцій лядини, її фізичних, психологічних і філософських станів; 
це звукове дзеркало лядей. Адже через музику ляди демонструять 
рівень свого розвитку, глибини світовідчуттѐ та світорозуміннѐ. 
Сприймаячи  музику того чи іншого часу, народу, країни, можна скласти 
достатньо вичерпний портрет колективної душі, вираженої через її 
найбільш ѐскравих представників – композиторів. Музика –це і література, 
і філософіѐ, і архітектура, ѐку називаять «застиглоя музикоя», тільки 
виражена в звуках, що трансляятьсѐ на рівні підсвідомості. 

На занѐттѐх акцентуюмо увагу також на психології співацької 
діѐльності. Длѐ початківців важливо усвідомити, що  виконавець передусім  
повинен бути гарним психологом, щоб проникнути в таюмниці душі 
композитора. Необхідно знати політичну історія держав, історія культури, 
а також літературу і поезія різних культур,  щоб розуміти, що і ѐк 
формувало характер композитора в той чи інший час, у тій чи іншій країні.  

Отже, одніюя з цілей занѐть ю розвиток особистісних ѐкостей 
виконавців. Зі студентами обговоряюмо такий важливий момент роботи, 
ѐк насиченнѐ себе звуковоя енергіюя. Головне завданнѐ виконавцѐ – стати 
одним цілим з інструментом і особистістя композитора. Виконавець маю 
«оживлявати» особистість композитора в усій повноті, бути провідником, 
юднальноя ланкоя між слухачами та космосом музичного життѐ. Чим 
досконаліша і глибша особистість виконавцѐ, тим більше вона відкрию рис 
композитора в музичному творі. 

Доцільно на занѐттѐх залучати знаннѐ з філософії, антропології, мови 
співацької діѐльності – добре  володіти мовоя тих композиторів, твори 
ѐких виконавець бажаю «транслявати» длѐ розуміннѐ ритмів і артикулѐції 
музичних фраз. Музична мова, в порівнѐнні з «мовоя спілкуваннѐ», ю 
більш абстрактноя формоя передачі інформації й виконую, насамперед, 
завданнѐ емоційного характеру – почуттѐ, уѐви, асоціацій – «творчості»; 
апеляю до більш складних (рафінованих) відділів інтелекту і психічної 
організації, ніж мова слова-спілкуваннѐ. У цьому контексті мова музики ю 
більш близькоя до математики, оскільки містить невербальний текст, а 
математична думка може бути виражена формулоя. Так само, ѐк складно 
переказати математичне рівнѐннѐ, практично неможливо перевести в 
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слова і музичну думку. А це означаю, що думка необов’ѐзково повинна 
бути пов’ѐзана зі словом. 

Занѐттѐ з постановки голосу – невід’юмний складник підготовки до 
педагогічної практики. Влучно про це пише  С. аковенко: «Мабуть, це 
найбільш темна галузь музичної педагогіки – у прѐмому і переносному 
сенсі – адже інструменту, ѐким користуютьсѐ співак, не видно. Ось і бредуть 
учитель і учень, ѐк правило, на дотик, використовуячи туманні, хиткі 
оріюнтири, раз у раз збиваячись з курсу, шукаячи кожен свої особливі 
«фірмові» асоціації, застосовуячи порівнѐннѐ то зі струнними, то з 
духовими інструментами, то з голосами звірів і птахів, то з гуркотом морѐ 
або дзярчаннѐм струмочка» [17]. 

Такі занѐттѐ, побудовані на реалізації міжпредметних зв’ѐзків, 
«культуротворчих джерел», дозволѐять виходити за межі власне уроків 
музики у школі. Про це пише і О. Лобова [5, 256], провівши опитуваннѐ 
вчителів початкових класів. Педагоги залучаять музику длѐ проведеннѐ 
уроків читаннѐ, маляваннѐ, збагачуячи емоційно-образний вплив літера-
турних і живописних творів. У підручнику длѐ початкової школи «Читанка» 
(авт. О. Савченко) представлені прозові і віршовані тексти, ѐкі виховуять 
лябов до народної пісні, спрѐмовуять увагу школѐрів на необхідність 
опануваннѐ культури вокального виконавства: «В гурті й піснѐ в лад іде» 
А. Григорука, «Материна мова» М. Сингаївського та ін. Проведена робота даю 
відчутні результати в ѐкісних змінах здатності учнів відчувати музику. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведений 
аналіз даю підстави зробити такі висновки. Сучасному вчителеві музики 
важливо бути предметником, тонким психологом, організатором успішної, 
продуктивної, ефективної музично-педагогічної діѐльності у школі. 
Основоя продуктивної, цілеспрѐмованої раціональної організації 
педагогічної діѐльності вчителѐ ю педагогічна праксеологіѐ, що ю синтезом 
наук, ѐкі вивчаять організація праці; вона розкриваю не лише 
оптимальний образ дій, а й необхідний образ думок про дія, розповідаю 
не лише про те, що й ѐк необхідно роботи педагогу, а й про те, ѐк 
раціонально думати, щоб добре працявати. Праксеологічний підхід, 
застосований в освітньому процесі, сприѐю інноваційності музично-
методичної освіти майбутнього вчителѐ музики. 

Важливим елементом педагогічної діѐльності ю педагогічна діѐ вихова-
телѐ, що ю проѐвом, результатом, вчинком педагогічної діѐльності. Цілісний 
образ педагогічної дії вклячаю вироблені на основі науки і практичного 
досвіду уѐвленнѐ про співацьку діѐльність, а також учнѐ, його здібності, про 
те, ѐкими повинні бути урок, знаннѐ учнѐ, дух школи, колеги, учитель. 

До принципів ефективної педагогічної дії вчителѐ музики відносимо 
принципи самоорганізації, взаюмодії,  інтенсифікації. Длѐ проведеннѐ уроків 
музики на праксеологічних засадах важливі глибокі знаннѐ з педагогіки і 
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психології, методики викладаннѐ предмету, історії та теорії музики, аналізу 
музичних творів і гармонії, уміннѐ володіти музичним інструментом, 
проведеннѐ вокально-хорової роботи, розвинений музичний слух, широкий 
кругозір, важливий міждисциплінарний зв’ѐзок означених навчальних 
дисциплін. Успішному виконання твору сприѐю поетапна робота над нотним і 
словесним текстом: аналіз літературного тексту, його змісту, художньої ідеї, 
емоційного настроя, синтаксису; робота над технікоя звукоутвореннѐ і зву-
коведеннѐ. Важливі знаннѐ з психології, філософії, мови співацької діѐльності; 
знаннѐ  історії держав, культури, літератури,  поезії різних культур,  щоб 
розуміти, що і ѐк формувало характер композитора. Метоя занѐть ю розвиток 
особистісних ѐкостей виконавців, насиченнѐ себе звуковоя енергіюя. 

Перспективи подальших досліджень. Успішній методичній 
підготовці майбутніх учителів музики на праксеологічних засадах сприѐю 
систематична  педагогічна діагностика ѐкості освіти ѐк цілеспрѐмованого, 
організованого, регулѐрного, керованого процесу, що відбуваютьсѐ з 
урахуваннѐм індивідуально-психологічних особливостей студентів. З 
метоя отриманнѐ випереджувальної інформації про рівень сформованості 
методичної підготовленості майбутніх учителів музики важливо  розробити  
організаційно-методичне забезпеченнѐ педагогічної діагностики і 
технологія діагностуваннѐ рівнів сформованості з урахуваннѐм сучасних 
змін і вимог вищої і загальноосвітньої школи. Ці питаннѐ розглѐнемо в 
наступних публікаціѐх. 
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РЕЗЮМЕ 
Проворова Евгения. Праксеологический контекст педагогического действиѐ 

будущего учителѐ музыки. 
В статье обобщены научные наработки и исследовательские материалы 

автора о специфике педагогического действиѐ будущего учителѐ музыки в 
праксеологическом контексте. Использованы методы: обобщение научных источников; 
педагогическое наблядение, анализ программ учебных дисциплин, собственного опыта 
занѐтий по постановке голоса. Доказано, что праксеологический подход способствует 
инновационности музыкально-методической подготовки будущего учителѐ к 
педагогической деѐтельности, а ее частья ѐвлѐетсѐ педагогическое действие. К 
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принципам педагогического воздействиѐ отнесены принципы самоорганизации, 
взаимодействиѐ, интенсификации. Успешному выполнения произведениѐ способствует 
поэтапнаѐ работа над нотным и словесным текстом, построеннаѐ на 
междисциплинарных свѐзѐх. 

Ключевые слова: будущий учитель музыки, музыкально-методическаѐ 
подготовка, занѐтиѐ по постановке голоса, педагогическое действие, певческаѐ 
деѐтельность, педагогическаѐ праксеологиѐ, праксеологический контекст, 
принципы педагогического воздействиѐ, межпредметных свѐзь. 

SUMMARY 
Provorova Yevgeniia. Praxeological context of the future music teacher’s pedagogical 

action. 
The article summarizes scientific developments of the researchers and experimental 

materials of the author concerning the nature and specificity of the pedagogical action of the 
future teacher of music through the praxeological context. There were used such theoretical 
methods: analysis, synthesis, generalization of scientific sources; empirical: pedagogical 
observation, analysis of programs of educational disciplines; comprehension of own pedagogical 
experience during practical classes on the voice settings with students from art faculties. 

 The analysis made grounds for making such conclusions. A modern music teacher 
must be both well-prepared in subject and a slight psychologist, who organizes successful, 
productive, effective musical and pedagogical activity at school. The basis of productive 
pedagogical activity of music teacher is pedagogical praxeology. The praxeological approach 
used in the educational process contributes to the innovation of musical and methodological 
education of the future music teacher. 

An important element of pedagogical activity is the pedagogical activity of the educator, 
which is a manifestation, result, expedient act. Into principles of effective pedagogical action of 
music teacher were included principles of self-organization, interaction, intensification. For 
conducting music lessons on a praxeological basis are very important the profound knowledge of 
pedagogy and psychology, methods of teaching the subject, the history and theory of music, 
analysis of musical works and harmony, the ability to use a musical instrument, conducting vocal 
and choral work, developed musical rumor, a broad outlook, etc. Besides, an interdisciplinary 
connection of the indicated academic disciplines is also important. Moreover, it has been proved 
that the successful performance of the work is facilitated by a step-by-step work on musical and 
verbal text: analysis of the literary text, its content, artistic idea, emotional mood, syntax; work 
on sound engineering. It is essential to have thoughts about psychology, philosophy, language of 
singing activity; knowledge of the history of states, culture, literature, poetry of different cultures. 
Altogether it can help to understand what and how the character of the composer was formed. 
The purpose of classes is the development of personal qualities of performers, saturation with 
sound energy. 

Key words: future music teacher, music-methodological training, vocal classes, 
pedagogical activity, singing activity, pedagogical praxeology, praxeological context, 
principles of pedagogical action, interdisciplinary connection. 
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Е-ЛІНГВОМЕТОДИЧНИЙ КОНТЕНТ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ 

ЛІНГВОМЕТОДИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У статті обґрунтовуютьсѐ важлива роль системної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи  до застосуваннѐ засобів електронної лінгвометодики в 
професійній діѐльності. У цьому зв’ѐзку автор вважаю необхідним упровадженнѐ в 
їхня професійну підготовку власного навчального контенту з електронної 
лінгвометодики, що вклячаю навчально-методичний посібник, підручник, 
електронний навчально-методичний комплекс та три дистанційні курси з 
лінгвометодичних дисциплін длѐ студентів бакалаврату і магістратури 
спеціальності «Початкова освіта». 

Ключові слова: професійна підготовка, учитель початкової школи, 
інформатизаціѐ освіти, електронна лінгвометодика, засоби електронної 
лінгвометодики, навчальний контент, електронний навчально-методичний 
комплекс, дистанційний курс.  

 

Постановка проблеми. Підготовка фахівців початкової освіти у вищих 
навчальних закладах України маю багатовікову історія, корені ѐкої сѐгаять 
діѐльності братських шкіл у ХVІІ ст., а розвиток протікаю в річищі загального 
становленнѐ вітчизнѐної вищої педагогічної освіти, що від початку ХХІ ст. 
зазнала перетворявального впливу інноваційних освітніх процесів: 
компетентнісна парадигма освітнього розвитку, інформатизаціѐ, 
інтернаціоналізаціѐ, гуманізаціѐ, глобалізаціѐ, фундаменталізаціѐ, 
екологізаціѐ освіти, технологічний, особистісно-діѐльнісний 
соціокультурний, ресурсний, системно-синергетичний та інші підходи.  

Вплив цих процесів на сферу вищої педагогічної освіти обумовляю 
необхідність докорінних змін у методиці навчаннѐ фундаментальних та 
фахових дисциплін, а також потребу в доповненні змісту професійної 
підготовки майбутнього вчителѐ курсами інноваційного характеру, одним 
із ѐких длѐ педагога початкової школи маю стати «Електронна 
лінгвометодика» – курс, що вміщую теоретико-практичні засади ціюї 
інноваційної галузі лінгвометодичної науки. Однак навчальний контент длѐ 
опануваннѐ основ цього розділу лінгвометодики длѐ вчителів початкової 
школи наразі мало представлено у вітчизнѐній навчально-методичній 
літературі та електронних навчальних ресурсах. 

Аналіз актуальних досліджень. Електронна лінгвометодика ѐк 
інноваційна галузь методичної науки, що досліджую теоретичні та 
практичні аспекти застосуваннѐ електронних засобів у навчанні мови й 
лінгвометодики, від середини ХХ ст. активно розвиваласѐ в іноземній науці 
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(С. Бакс, К. Бітті, М. Бовтенко, М. Бухаркіна, М. Варшауер, П. Гальперін, 
О. Гарцов, Д. Істмент, Н. Краудер, Л. Ланда, М. Леві, М. Моїсююва, 
М. Нежуріна, К. Піотровська, С. Прессі, Б. Скіннер, Н. Тализіна, І. Тихонов, 
Дж. Томпсон, Ф. Хуббард, Дж. Честер та ін.).  

В Україні інтерес до електронної лінгвометодики виник на початку 
ХХІ ст.: наукові узагальненнѐ щодо розвитку та основних теоретичних 
положень української електронної (комп’ятерної) лінгводидактики ѐк 
галузі методичної науки належать О. Бігич, Л. Біденко, В. Бадер, 
І. Костіковій, Л. Морській та ін.; часткові аспекти застосуваннѐ засобів 
електронної лінгвометодики в середній загальноосвітній школі – 
Г. Дегтѐрьова, Г. Красновський, М. Пещак, Н. Семенів, Г. Шелехова та ін., у 
вищих педагогічних навчальних закладах – С. Колода, Н. Кононець, 
І. Костікова, Л. Морська, О. Мархюва, А. Масляк, Ю. Полат, О. Шестопал та 
ін.; розробку тестових лінгводидактичних середовищ та методичні аспекти 
їх застосуваннѐ – Г. Гайдамака, О. Ішутіна, Л. Морська та ін.  

Невелика кількість ґрунтовних досліджень у галузі електронної 
лінгвометодики (електронної лінгводидактики, комп’ятерної 
лінгводидактики тощо) длѐ ВНЗ наразі здебільшого стосуятьсѐ 
використаннѐ електронних засобів навчаннѐ мови в підготовці майбутніх 
учителів-філологів із іноземної чи другої (близькоспорідненої) мови 
(М. Бовтенко, О. Гарцов, І. Костікова, А. Масляк, Л. Морська, Л. Тимчук, 
Я. Шепетко, О. Шестопал). Відповідні доробки в галузі рідної мови 
переважно маять частковий несистемний характер, а длѐ вчителів 
початкової школи практично відсутні. 

Мета статті – охарактеризувати авторський е-лінгвометодичний 
контент, спрѐмований на підготовку майбутніх учителів початкової школи 
до застосуваннѐ засобів електронної лінгвометодики у професійній 
діѐльності, обґрунтувати ефективність його застосуваннѐ в процесі фахової 
підготовки педагога початкової освіти. 

Методи дослідження. У ході наукового пошуку системно 
застосовувалисѐ ѐк теоретичні (системний аналіз філософської, психолого-
педагогічної та лінгвометодичної наукової літератури з проблеми 
професійної підготовки майбутнього вчителѐ початкової школи та 
наѐвності длѐ цього засобів електронної лінгвометодики, навчально-
методичної й інструктивно-нормативної документації викладача 
лінгвометодики у виші; ретроспективний та еволяційний аналіз засобів 
електронної лінгвометодики тощо), так і емпіричні: спостереженнѐ за 
освітнім процесом початкової школи та на факультетах початкової освіти 
під час упровадженнѐ складників авторського е-лінгвометодичного 
контенту; бесіди зі студентами, викладачами лінгвометодичних дисциплін, 
учителѐми початкових класів загальноосвітніх шкіл та ін. 
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Виклад основного матеріалу. Електронна лінгвометодика наразі 
активно розвиваютьсѐ в іноземній та українській науковій думці. Утім, 
науковці почасти неоднаково підходѐть до тлумаченнѐ її основних понѐть, 
напрѐмів наукового пошуку, назви ціюї наукової галузі тощо.  

Так, даячи визначеннѐ електронної лінгвометодики, різні вчені 
вбачаять у полі її наукового пошуку ѐк конкретні випадки мовної 
діѐльності  учнѐ за комп’ятером, так і  цілу галузь методичної науки, пор.: 
«будь-ѐке використаннѐ комп’ятерних технологій у галузі навчаннѐ мови» 
(М. Леві, Ф. Хуббард та ін.) *8; 9+; «будь-ѐкий процес, до ѐкого залучені 
учень і комп’ятер, що в результаті підвищую мовний рівень учнѐ» (К. Бітті 
та ін.) *7+;  «галузь лінгводидактики, що вивчаю теорія і практику  
використаннѐ комп’ятерів (електронних  засобів) у навчанні мови» 
(М. Бовтенко,  О. Гарцов та ін.) *1; 2+; «принципово нова й самостійна 
галузь методики навчаннѐ мови, що передбачаю вдосконаленнѐ 
апаратного і програмного забезпеченнѐ, розробку і написаннѐ 
комп’ятерних програм з мови» (І. Костікова та ін.) *3+ та ін. 

Наѐвні розбіжності й у вживаних термінах на позначеннѐ ціюї галузі 
науки. В іноземних виданнѐх нині найбільше послуговуятьсѐ терміном 
Computer Assisted Language Learning (CALL). Відомий сучасний фахівець у 
галузі CALL М. Леві обґрунтував його більшу юмність та доцільність 
застосуваннѐ, аніж інших пропонованих назв *9+. У вітчизнѐній науковій думці 
від початку ХХІ ст. поширивсѐ термін «комп’ятерна лінгводидактика», ѐкий 
увела його до наукового обігу К. Піотровська в 1991 р. *4+; виникненнѐ 
терміна «електронна лінгводидактика» пов’ѐзане з іменем російського 
дослідника О. Гарцова й датуютьсѐ 2009 р. *2+. На нашу ж думку, найбільш 
вдалим ю застосуваннѐ терміну «електронна лінгвометодика», а «електронна 
лінгводидактика» виступаю його складовоя частиноя.  

Ці та інші відмінності в теоретичних засадах електронної 
лінгвометодики в наукових розвідках спричинѐять труднощі в 
самостійному їх опануванні  здобувачами ступенів вищої освіти, задлѐ 
уникненнѐ ѐких вважаюмо за необхідне застосовувати в процесі фахової 
лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів початкової школи 
авторський е-лінгвометодичний контент, що виступаю домінантоя системи 
підготовки вчителів початкової школи до застосуваннѐ засобів електронної 
лінгвометодики в професійній діѐльності, оскільки вміщую достатній обсѐг 
теоретичного та практичного матеріалу з електронної лінгвометодики, а 
також приклади застосуваннѐ її засобів у навчальному процесі. Основними 
складниками авторського е-лінгвометодичного контенту ю такі: 

1. Навчально-методичний посібник «Засоби електронної 
лінгвометодики длѐ початкової школи» *6+, призначений длѐ здобувачів 
ступенѐ вищої освіти бакалавра спеціальності «Початкова освіта» факультетів 
підготовки вчителів початкових класів, що опановуять базовий курс 
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методики навчаннѐ української мови в початковій школі. Посібник 
відображаю зміст навчально-методичного комплексу з дисципліни в частині 
змістового модулѐ № 3 з аналогічноя назвоя й повністя забезпечую 
змістово-процесуальну сторону його опануваннѐ студентами, хоча змістове 
навантаженнѐ тут планувалосѐ мінімальне – переважним виступав 
діѐльнісний аспект з оглѐду на те, що майбутні вчителі початкової школи 
більше потребуять практичних умінь і навичок щодо відбору, створеннѐ й 
застосуваннѐ засобів електронної лінгвометодики в професійній діѐльності.  

Так, змістовий модуль № 3 НМК з базового курсу лінгвометодики 
розраховано на 50 годин (24 аудиторних та 26 самостійних). Длѐ проведеннѐ 
6 лекційних занѐть (12 год.) у посібнику подано стислий теоретичний 
мінімум, що відображаю класифікація засобів електронної лінгвометодики 
длѐ початкової школи, зокрема з таких тем: «Класифікаціѐ засобів 
електронної лінгвометодики», «Електронний підручник з мови та розвитку 
мовленнѐ длѐ початкової школи», «Електронні лінгвістичні посібники», 
«Електронні лінгвістичні тести», «Депозитарії лінгвістичних ресурсів», 
«Критерії оціняваннѐ ѐкості засобів електронної лінгвометодики длѐ 
початкової школи». 

Виклад змісту та його структуруваннѐ в посібнику стандартизовані, 
використано дедуктивний спосіб висвітленнѐ кожної теми, що 
повторявавсѐ в кожному пункті й полѐгав у додержанні такої 
послідовності: загальне тлумаченнѐ певного різновиду електронного 
засобу навчаннѐ → ілястраціѐ дотриманнѐ вимог до нього у засобах 
електронної лінгвометодики на прикладі оглѐду наѐвної електронної 
лінгвометодичної продукції цього виду або розроблених власноруч засобів 
→ критичний аналіз їх ѐкості → висвітленнѐ методичних особливостей 
опрацяваннѐ на уроках у початковій школі.  

Длѐ проведеннѐ 6 практичних занѐть (12 год.) та забезпеченнѐ 24 год 
самостійної роботи в посібнику наѐвні теми, що на лекційних занѐттѐх 
висвітляятьсѐ стисло, а докладно опрацявати їх студенти маять 
самостійно; глосарій і список літератури до вивченнѐ змістового модулѐ 
№ 3 базового курсу лінгвометодики; а також запитаннѐ й завданнѐ післѐ 
кожного пункту: запитаннѐ служили основоя длѐ повтореннѐ, 
узагальненнѐ й контроля засвоюннѐ теоретичного матеріалу, а завданнѐ – 
длѐ підготовки до практичних занѐть. акщо запитаннѐ післѐ кожного 
пункту мали однаковий репродуктивний характер, то завданнѐ 
спрѐмовували здобувачів ступенѐ вищої освіти бакалавра на різні аспекти 
лінгвометодичної діѐльності, ѐк-от:  

- дослідити інтернет-джерела й укласти перелік, 
характеристику, схему, таблиця тощо. щодо певних засобів 
електронної лінгвометодики; 
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- провести емпіричне дослідженнѐ одного з педагогічних програмних 
засобів загальноукраїнського рівнѐ, зробити його критичний аналіз; 

- самостійно розробити мультимедійний супровід, приклади 
креолізації тексту, створити навчальний текст длѐ молодших школѐрів 
на основі технології гіпертексту тощо; 

- підготувати сценарій мультимедійної презентації, скрайбінгу, 
інфографіки, інтерактивного постера, матриця тесту тощо з 
урахуваннѐм віку та інтересів молодших школѐрів; 

- дослідити доступне програмне забезпеченнѐ длѐ створеннѐ 
засобів електронної лінгвометодики, розробити фрагменти 
електронних лінгвометодичних посібників різних видів, електронних 
лінгвістичних тестів, депозитаріїв тощо; 

- розробити фрагмент чи план-конспект уроку української мови з 
ілястраціюя застосуваннѐ на ньому засобів електронної лінгвометодики, 
власного мультимедійного супроводу, мережевих технологій тощо.  

ак видно з наведених прикладів, більшість завдань було спрѐмовано 
на самостійну роботу студентів щодо розробленнѐ й технічної реалізації 
засобів електронної лінгвометодики, а також на їх методично грамотне 
впровадженнѐ на уроках мови й розвитку мовленнѐ в початковій школі. 
Наприклад, післѐ викладу матеріалу з теми «Електронні мовні тренажери» 
здобувачам ступенѐ вищої освіти бакалавра запропоновано такий перелік 
запитань і завдань: 

1. На основі загального тлумаченнѐ тренажерів ѐк засобів 
навчаннѐ сформуляйте визначеннѐ понѐттѐ «мовні тренажери». 

2. Поѐсніть відмінність навчально-мовних ігор і мовних 
тренажерів, зважаячи на те, що обидва засоби належать до групи 
практичних посібників. 

3. За допомогоя змісту пункту та власного пошуку в мережі 
Інтернет назвіть і охарактеризуйте мовні тренажери, наѐвні на ринку 
педагогічних програмних засобів України. 

4. Обґрунтуйте важливість застосуваннѐ мовних тренажерів під 
час формуваннѐ правописної грамотності молодших школѐрів. 

5. За допомогоя програми LearningApps розробіть мовний 
тренажер з обраної орфографічної чи пунктуаційної теми. Складіть 
фрагмент уроку, показавши методику роботи з ним на уроці мови. 

У посібнику ми не подавали прикладів уроків чи їх фрагментів із 
застосуваннѐм засобів електронної лінгвометодики, цѐ частина 
лінгвометодичної діѐльності здобувачів передбачаласѐ на самостійне 
виконаннѐ з наступноя колективноя чи індивідуальноя перевіркоя, 
оскільки змістовий модуль № 3 завершую базовий курс лінгвометодики на 
бакалавраті і студенти вже повинні мати сформовані загальні компоненти 
лінгвометодичної компетентності.  
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2. Підручник «Електронна лінгвометодика у ВНЗ» длѐ здобувачів 
ступенѐ вищої освіти магістра факультетів підготовки вчителів початкових 
класів *5+. Опануваннѐ ступенѐ магістра зі спеціальності «Початкова освіта» 
передбачаю набуттѐ студентами кваліфікації «викладач педагогіки та методик 
початкової освіти», серед ѐких одніюя з провідних дисциплін ю методика 
навчаннѐ української мови в початковій школі. Через це до змісту підручника 
вклячено матеріал, що маю підготувати майбутніх магістрів застосовувати 
засоби електронної лінгвометодики під час викладаннѐ цього курсу, а відтак і 
готувати бакалаврів до їх використаннѐ в початковій школі. 

Будучи основноя навчальноя книгоя з дисципліни «Електронна 
лінгвометодика у ВНЗ» (90 год., 30 із них – контактних: 14 лекційних, 16 – 
практичних), що належить до професійного циклу навчального плану 
підготовки магістрів зі спеціальності «Початкова освіта», підручник 
розраховано на комплексний супровід навчального курсу: у ньому вповні 
представлено теоретичний матеріал длѐ опануваннѐ навчальної програми 
дисципліни, запитаннѐ, практичні завданнѐ, глосарій, список літератури до 
курсу длѐ проведеннѐ поточного контроля та самостійної роботи. Крім 
того, вміщені в підручник 11 технологічних карток забезпечать організація 
60 год. самостійної роботи (по 4 – 5 год. на опрацяваннѐ картки залежно 
від її обсѐгу та складності завдань). 

На відміну від посібника длѐ бакалаврату, що маю більш практичне 
спрѐмуваннѐ, матеріал підручника «Електронна лінгвометодика у ВНЗ» 
подаю здобувачам ступенѐ вищої освіти магістра значний обсѐг теоретичної 
інформації з електронної лінгвометодики, зважаячи на особливості їхньої 
професійної підготовки, зокрема на поглибленнѐ її теоретичної складової: 
історичні передумови та сучасний стан розвитку у світі та Україні, 
філософсько-соціальні, методологічні, психолого-педагогічні засади 
застосуваннѐ у ВНЗ, понѐттюво-термінологічний апарат електронної 
лінгвометодики тощо. Крім того, у підручнику обґрунтовано класифікація 
засобів електронної лінгвометодики длѐ ВНЗ із докладноя теоретико-
прикладноя характеристикоя кожного засобу й методикоя їх 
застосуваннѐ на лекційних та практичних занѐттѐх із лінгвометодики у 
виші, а також під час організації самостійної та позааудиторної роботи 
здобувачів ступенѐ вищої освіти бакалавра. 

Методична структура підручника аналогічна: післѐ кожного пункту, 
що стисло висвітляю зміст відповідного теоретичного матеріалу, 
магістранти маять відповісти на запитаннѐ здебільшого репродуктивного 
характеру, хоча тут вони посиляятьсѐ наступним конструктивним 
питаннѐм, ѐке стосуютьсѐ відображеннѐ певного ѐвища у власному досвіді, 
у результатах спостережень на аудиторних занѐттѐх із лінгвометодики, 
його проектуваннѐ, застосуваннѐ тощо, напр.: 
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1. Охарактеризуйте застосуваннѐ навчально-методичних засобів 
електронної лінгвометодики на практичних занѐттѐх. Наведіть 
приклади.  

2. Які засоби електронної лінгвометодики контентної групи 
доцільно використовувати на практичних занѐттѐх? Як саме? 

Завданнѐ, пропоновані здобувачам ступенѐ вищої освіти магістра, 
також дещо ускладнено, порівнѐно із завданнѐми длѐ студентів 
бакалаврату. Так, на основі самостійних пошукових досліджень 
магістрантам пропонуютьсѐ обґрунтувати переваги того чи того засобу 
лінгвометодики на занѐтті певного типу, розробити фрагменти засобів 
електронної лінгвометодики в локальний чи мережевий спосіб, увести 
розроблені власноруч зразки засобів електронної лінгвометодики до 
структури аудиторного занѐттѐ чи показати приклад організації на основі їх 
використаннѐ самостійної і позааудиторної роботи здобувачів тощо, напр.: 

На основі вивченнѐ науково-методичної літератури та інтернет-
ресурсів обґрунтуйте переваги локального і онлайн способів 
використаннѐ е-посібників із лінгвометодики. 

Поѐсніть понѐттѐ «дозова процедура навчаннѐ», що 
використовуютьсѐ під час розробленнѐ е-посібника з лінгвометодики. 
Розбийте на навчальні «дози» матеріал змістового модулѐ № 1 
«Методика навчаннѐ грамоти». Обґрунтуйте власну думку. 

Розробіть лекція з теми «Методика опрацяваннѐ лексики й 
фразеології» з мультимедійним супроводом, де продемонструйте різні 
методичні прийоми опрацяваннѐ презентаційного матеріалу в ході 
лекції з лінгвометодики. 

Які групи засобів електронної лінгвометодики переважаять на 
практичних занѐттѐх? Як застосовуятьсѐ засоби інших груп? Наведіть 
приклади з власних електронних продуктів. 

Отже, зміст та методика опрацяваннѐ матеріалу в посібнику «Засоби 
електронної лінгвометодики длѐ початкової школи» та в підручнику 
«Електронна лінгвометодика у ВНЗ» длѐ студентів факультетів підготовки 
вчителів початкових класів викладено за принципом збільшуваної 
складності та ступеневості в опануванні лінгвометодичної компетентності, 
культури й готовності майбутніх фахівців до застосуваннѐ засобів 
електронної лінгвометодики у професійній діѐльності. 

3. Електронний навчально-методичний комплекс із дисципліни 
«Методика навчаннѐ української мови» сприѐю не лише реалізації всіх 
переваг його використаннѐ в освітньому процесі, підвищення 
ефективності та результативності, полегшення роботи з НМК викладача й 
здобувачів ступенѐ вищої освіти, але і становить приклад застосуваннѐ 
засобів електронної лінгвометодики длѐ студентів бакалаврату й 
магістратури. Розроблѐячи склад ЕНМК з методики навчаннѐ української 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

324 

мови в початкових класах, ми згрупували компоненти НМК, передбачені 
«Положеннѐм про організація навчального процесу у вищих навчальних 
закладах», у 11 основних пунктів, що й стали основними навігаційними 
рубрикаціѐми ЕНМК на головній сторінці (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Головна сторінка ЕНМК з методики навчаннѐ української мови 

в початкових класах 
 

Розмір веб-сторінки в безкоштовних конструкторах сайтів не завжди 
дозволѐю розмістити певний документ у повному обсѐзі, тому доцільно 
оформлявати сторінки ЕНМК за допомогоя гіперпосилань (рис. 2).  
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Рис. 2. Сторінка «Навчальна програма» ЕНМК з методики навчаннѐ 

української мови 
 

Так, сторінки «Навчальна програма» та «Робоча програма» містили 
зміст відповідних документів. На наступній сторінці «Тези лекцій» подано 
теми лекцій усього курсу, розподілені за змістовими модулѐми. Тема кожної 
лекції ю гіперпосиланнѐм на її тези переважно у форматі .html. Зауважимо, 
що, розроблѐячи тези лекцій, ми надавали перевагу не текстовій формі 
викладу, а виконували їх у виглѐді положень, тверджень, таблиць, схем, 
аудіо-, відеофрагментів, графіків, інших зображень тощо, тобто намагалисѐ 
вповні використовувати можливості, що їх надаю електронна форма НМК. 

Через це тези лекцій у форматах .doc та .html також наповнені 
гіперпосиланнѐми на інші документи. Аналогічно оформлено й сторінку 
«Практичні занѐттѐ». На ній подано теми практичних за змістовими 
модулѐми, ці ж назви ю гіперпосиланнѐми на документ у форматах .doc чи 
.html, де наведено структурний план кожного занѐттѐ, вказано бали, ѐкі 
студент може отримати на ньому і за ѐкі види робіт, завданнѐ длѐ 
підготовки до наступного занѐттѐ тощо.  

4. Дистанційні курси з дисциплін «Методика навчаннѐ української 
мови в початковій школі» (http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/ 
view.php?id=154) длѐ підготовки здобувачів ступенѐ вищої освіти 
бакалавра та «Методика навчаннѐ у ВНЗ методики мови початкової 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=154
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=154
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школи» (http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=223) й 
«Електронна лінгвометодика» 
(http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=221) длѐ підготовки 
здобувачів ступенѐ вищої освіти магістра спрѐмовано на запровадженнѐ 
елементів дистанційної освіти з усіма властивими цій формі технологіѐми 
та їх перевагами в освітній процес на факультетах підготовки вчителів 
початкової школи (рис. 3).  

 
Рис. 3. Титульна сторінка дистанційного курсу з лінгвометодики  

на сайті дистанційного навчаннѐ ДВНЗ «ДДПУ» 
 

Структура та технології дистанційного навчаннѐ в усіх курсах були 
аналогічними, так само ѐк і послідовність їх розробленнѐ й технічної 
реалізації. У дистанційних курсах відображено заплановану в силабусі 
структуру дисципліни, що її, на нашу думку, краще не «прив’ѐзувати» до 
конкретної кількості годин робочої програми, адже вона може 
зміняватисѐ рік від року, а відобразити загальну структуру дисципліни, 
регламентовану навчальноя програмоя. Так, у дистанційному курсі 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=223
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=221
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«Методика навчаннѐ української мови в початковій школі» на основі 
навчальної програми з дисципліни та силабусу курсу виокремлено 3 
змістових модулі і 20 тем, що їх формуять (рис. 4).  

У складі кожної теми в структурі дистанційних курсів е-
лінгвометодичного контенту представлено ѐк мінімум 5 елементів: 
гіпертекст теоретичного мінімуму, презентаціѐ до нього або відеолекціѐ, 
практичні завданнѐ, контрольні завданнѐ (тести), завданнѐ длѐ самостійної 
роботи. Дистанційні курси містѐть також глосарії, що презентуять 
тлумаченнѐ основних термінів навчальної дисципліни і зміст ѐких 
формувавсѐ перед укладаннѐм теоретичного мінімуму курсу.  

  
Рис. 4. Структура дистанційного курсу «Методика навчаннѐ 

української мови в початковій школі» 
 

Практичні завданнѐ в дистанційних лінгвометодичних курсах маять 
ѐк репродуктивний характер: проаналізувати поданий аудіо чи 
відеофрагмент (уроку мови, дидактичного матеріалу тощо), текстовий чи 
графічний дидактичний матеріал, нормативну документація, підручники й 
посібники з курсу, визначити етапи уроку (занѐттѐ), методи і прийоми, типи 
вправ тощо та надіслати викладачу текстовий аналіз, текстову відповідь; 
так і конструктивний (продовжити поданий фрагмент чи план-конспект 
уроку, виправити методичні помилки в поданому дидактичному чи 
практичному матеріалі тощо); та творчий, ѐкий переважаю в дистанційних 
курсах й здебільшого реалізуютьсѐ через розробленнѐ вправ, фрагментів 
уроків мови в початковій школі (лінгвометодики у виші), цілих уроків, їх 
наочного супроводу.  

Виконаннѐ завдань останнього типу перевірѐлосѐ в дистанційному 
курсі двома шлѐхами: надсиланнѐм викладачу текстових і графічних 
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розробок (на початку курсу) та моделяваннѐм здобувачем навчально-
виховного процесу за власними розробленнѐми, записом цього процесу на 
відео і надсиланнѐм викладачу відеозапису. Другий шлѐх ми зауважили 
дидактично вигіднішим длѐ педагога, адже він отримую змогу оцінити не 
лише правильність виконаннѐ конкретного завданнѐ, але й рівень розвитку 
професійної й зокрема лінгвометодичної компетентності здобувача 
ступенѐ вищої освіти. У дистанційних курсах додатково застосовувалисѐ 
технології дистанційного навчаннѐ, зокрема веб-форуми, чати, веб-квести, 
вебінари, Віківікі, веб-тренінги, веб-конференції та ін. 

Упровадженнѐ авторського е-лінгвометодичного контенту в практику 
фахової підготовки вчителів початкової школи засвідчило значне підвищеннѐ 
рівнѐ їхніх знань з електронної лінгвометодики вже на рівні бакалавріату й 
особливо – в магістратурі; методичних умінь щодо застосуваннѐ засобів 
електронної лінгвометодики на уроках української мови в початковій школі та 
занѐттѐх із лінгвометодики у виші; проективних умінь, що стосуятьсѐ 
самостійного розробленнѐ та виготовленнѐ таких засобів. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
необхідність змін у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової 
школи, спричинених тенденціѐми інформатизації навчаннѐ на всіх освітніх 
ступенѐх, обумовляю необхідність упровадженнѐ в практику їхньої 
професійної освіти додаткових контентних засобів навчаннѐ.  

Прикладом системи таких засобів длѐ формуваннѐ готовності 
майбутніх фахівців початкової освіти до застосуваннѐ засобів електронної 
лінгвометодики в професійній діѐльності ю авторський е-лінгвометодичний 
контент, що вклячаю такі складники: навчально-методичний посібник 
«Засоби електронної лінгвометодики длѐ початкової школи», призначений 
длѐ студентів бакалаврату; підручник «Електронна лінгвометодика у ВНЗ» 
длѐ здобувачів ступенѐ вищої освіти магістра; електронний навчально-
методичний комплекс із дисципліни «Методика навчаннѐ української мови»; 
дистанційні курси з дисциплін «Методика навчаннѐ української мови в 
початковій школі» длѐ підготовки здобувачів ступенѐ вищої освіти бакалавра 
та «Методика навчаннѐ у ВНЗ методики мови початкової школи» й 
«Електронна лінгвометодика» длѐ підготовки здобувачів ступенѐ вищої 
освіти магістра. 

Вважаюмо, що лише системне запровадженнѐ пропонованого е-
лінгвометодичного контенту в практику фахової підготовки майбутніх 
учителів початкової школи надаю змогу сформувати в них готовність до 
застосуваннѐ засобів е-лінгвометодики в професійній діѐльності, що ю 
нагальноя потребоя сучасної початкової школи. Перспективи подальших 
досліджень вбачаюмо в дослідженні структури цього особистісного 
феномену майбутнього фахівцѐ початкової освіти та компонентів і 
критеріїв виміряваннѐ його сформованості. 
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РЕЗЮМЕ 
Хижняк Инна. Э-лингвометодический контент в системе подготовки учителей 

начальной школы к применения средств электронной лингвометодики в 
профессиональной деѐтельности. 

В статье обосновываетсѐ важнаѐ роль системной подготовки будущих 
учителей начальной школы к применения средств электронной лингвометодики в 
профессиональной деѐтельности. В этой свѐзи автор считает необходимым 
внедрение в их профессиональнуя подготовку собственного учебного контента по 
электронной лингвометодике, вклячаящего учебно-методическое пособие, учебник, 
электронный учебно-методический комплекс и три дистанционных курса по 
лингвометодическим дисциплинам длѐ студентов бакалаврата и магистратуры 
специальности «Начальное образование». 

Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка, учитель начальной школы, 
информатизациѐ образованиѐ, электроннаѐ лингвометодика, средства 
электронной лингвометодики, учебный контент, электронный учебно-
методический комплекс, дистанционный курс. 

SUMMARY 
Khyzhnyak Inna. E-linguomethodological content in the primary school teachers 

training system to use the electronic linguomethodology tools in their professional activity. 
The important role of primary school teachers’ systemic training to use the electronic 

linguomethodological tools in their professional activities is substantiated in the article. In this 
regard, the author considers it necessary to implement their own learning content of the 
electronic linguomethodological training. Firstly, author’s e-linguomethodological content 
includes educational and methodological manuals “Tools of the electronic linguomethodology for 
primary school” for bachelor’s level students. Its second component is the textbook “Electronic 
linguomethodology in universities” for master’s level students. Next – electronic educational-
methodological complex of discipline “Methodology of teaching Ukrainian language” and three 
distance learning courses: “Methodoogy of teaching Ukrainian in primary school” for bachelor’s 
level students and “Methodology of teaching language in elementary school” and “Electronic 
linguomethodology in universities” for master’s level students. 

In the article the methodology of implementation of each component of author’s e-
linguomethodological content in the future primary school teacher training in the university is 
revealed. The author argues that only systematic its application can ensure forming of a future 
primary school teachers’ readiness to use the electronic linguomethodological tools in their 
professional activity and this quality is urgently needed for a modern primary school teacher. 

In this article the author used complex of theoretical and empirical scientific research 
methods. Theoretical methods include: systematic analysis of philosophical, psychological, 
pedagogical and linguomethodological scientific literature about the future primary school 
teacher training; study, instructional and regulatory documentation for the pedagogues of 
the linguomethodological disciplines in the pedagogical universities; retrospective and 
evolutionary analysis of electronic linguomethodology, etc. Empirical methods are: 
monitoring of the educational process at the primary school and primary school teacher 
training faculties with the implementation of the components of the author’s e-
linguomethodological content; interviews with students, primary school teachers and others. 

Key words: professional training, primary school teacher, informatization of 
education, electronic linguomethodology, electronic linguomethodological tools, educational 
content, electronic educational-methodological complex, distance course. 
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СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНО-ВИКОНАВСЬКОЇ 
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ 

 

З’ѐсовано та схарактеризовано основні структурні компоненти професійно-
виконавської самореалізації студентів-вокалістів. Проаналізовано різні підходи до 
визначеннѐ складових досліджуваного феномену. Зроблено висновок, що структуру 
професійно-виконавської самореалізації студентів-вокалістів доцільно відобразити у 
взаюмодії мотиваційно-ціннісного (відбиваю наѐвність мотиваційно-цільової 
готовності, ѐка передбачаю стійку спрѐмованість інтересів і потреб та розуміннѐ 
професійних цінностей, спрѐмованих на самореалізація в процесі професійної 
діѐльності), змістово-операційного (наѐвність професійних знань і вмінь та 
набутого професійного досвіду), виконавсько-творчого (передбачаю здатність до 
активної самореалізації порѐд із самореалізаціюя в межах репродуктивної діѐльності 
та складаютьсѐ зі здатності до творчості та професійної інтуїції), регулѐтивного 
(здатність до саморегулѐції та професійної рефлексії) компонентів. 

Ключові слова: самореалізаціѐ, професійна самореалізаціѐ, професійно-
виконавська самореалізаціѐ, структура, компонент, студент-вокаліст. 

 

Постановка проблеми. Стрімкі зміни політичної, економічної, 
духовної сфер життѐ лядства призводѐть до змін у професійних цінностѐх, 
що відображаютьсѐ на професійній самоідентифікації майбутніх фахівців. 
До того ж, соціальні умови, обставини й ситуації виступаять об’юктивними 
факторами та ю просторово-часовим контекстом самореалізації студентів 
ѐк майбутніх професіоналів. У зв’ѐзку з цим підвищуятьсѐ вимоги до 
професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема студентів-вокалістів. 
Відтак, виникаю необхідність в узгодженні завдань фахової підготовки, її 
форм і методів з метоя формуваннѐ різнобічної та творчої особистості. 
Таким чином, існую потреба в подальшій модернізації змісту навчаннѐ 
майбутніх викладачів музичного мистецтва, а також створенні передумов 
длѐ вдосконаленнѐ механізмів їх саморозвитку й самореалізації. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема самореалізації знайшла 
відображеннѐ в науковій літературі. На філософському рівні самореалізаціѐ 
розглѐдаютьсѐ ѐк предмет філософського дослідженнѐ (Л. Циренова), 
соціальний процес (В. Мулѐр), феномен культури (М. Недашковська), 
фактор управліннѐ (А. Шинкін), досліджуютьсѐ в аспекті розвитку знань 
(Н. Чевтаюва). На соціологічному рівні виѐвлення особливостей 
самореалізації лядини в конкретних соціокультурних умовах присвѐчені 
дисертаційні дослідженнѐ І. Махоліної та Г. Чернѐвської. На 
психологічному рівні дослідженнѐ самореалізації особистості в контексті 
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лядської життюдіѐльності здійснено Л. Коростильовоя. А ѐк предмет 
прикланої культурології самореалізаціѐ розглѐнута Л. Брильовоя. 

До того ж, проблема формуваннѐ самореалізації стала предметом 
розглѐду в наукових працѐх Л. Божович, О. Кащенко, В. Мерліна, В. Сафіна, 
Ю. Савонько, у дисертаціѐх І. Блощинського, П. Брелѐ, О. Кувшинова, 
М. Ларіонової, О. Меженцева, С. Міронової, О. Роденкової та ін. 
Дослідники обрали длѐ вивченнѐ психологічну основу, види, функції та 
рівні цього феномену. Зарубіжні й вітчизнѐні вчені К. Альбуханова-
Славська, Л. Коростильова, А. Марков, А. Нісбет, Л. Рос, Л. Рудкевич, 
Ю. Рибалко, О. Совютова та ін. дійшли висновку, що професійна діѐльність ю 
одніюя з провідних сфер життюдіѐльності й самореалізації лядини. 

У педагогічному аспекті дослідження проблеми самореалізації 
присвѐчені такі роботи: 

- самореалізаціѐ в контексті навчально-виховного процесу вивчена 
Л. Буроя, І. Морозовоя, О. Нікітіноя, К. Паталаха та ін.; 

- самореалізаціѐ в межах освітніх систем знайшла відображеннѐ в 
роботах С. Іванова, Т. Розової та ін.; 

- в аспекті творчості самореалізаціѐ вивчена в дисертаційних 
дослідженнѐх І. Бошук, Л. Дроздикової, В. Садової та ін.; 

- дослідження окремих засобів самореалізації присвѐчені 
дисертаційні роботи Н. Бюлобородова (соціальна творчість), Н. Дмитрук 
(самостійні роботи), С. Юмельѐнцева (конкурси досѐгнень); 

- питаннѐ педагогічного керівництва процесом самореалізації 
розглѐнуто в дисертаціѐх С. Сулейманової, Н. Шишаріної та ін. 

Аналіз наукової літератури призводить до розуміннѐ того, що 
питаннѐ, пов’ѐзані із самореалізаціюя, зокрема професійно-виконавськоя, 
студентів-вокалістів під час занѐть з постановки голосу, не знайшли свого 
відображеннѐ в наукових розвідках. Не дивлѐчись на важливість 
самореалізації в процесі становленнѐ майбутнього фахівцѐ з музичного 
мистецтва, досліджень даного питаннѐ невелика кількість. У зв’ѐзку з цим 
виникаю протиріччѐ між необхідністя опори на самореалізація особистості 
студента-вокаліста під час занѐть з постановки голосу й неможливістя її 
використаннѐ через недостатність теоретичного, концептуального й 
технологічного забезпеченнѐ даного процесу. 

Мета статті – з’ѐсувати та схарактеризувати основні структурні 
компоненти професійно-виконавської самореалізації студентів-вокалістів. 

Методи дослідження. Длѐ з’ѐсуваннѐ основних структурних 
компонентів досліджуваного феномену нами було використано теоретичні 
методи дослідженнѐ, а саме: загальнонаукові – аналіз, синтез, 
абстрагуваннѐ, порівнѐннѐ й узагальненнѐ, конкретно наукові – метод 
термінологічного аналізу, застосуваннѐ ѐкого дозволило уточнити 
основоположні понѐттѐ дослідженнѐ; структурно-логічний, ѐкий дозволив 
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з’ѐсувати структурні компоненти професійно-виконавської самореалізації, 
структурно-функціональний, що уможливив сутнісну характеристику 
структури досліджуваного феномену. 

Виклад основного матеріалу. Важливим етапом формуваннѐ 
особистості студента-вокаліста ю його готовність до професійно-виконавської 
самореалізації. На наше переконаннѐ формуваннѐ такої готовності можливе 
під час занѐть з постановки голосу, у результаті вивченнѐ ѐкого студенти 
повинні знати історико-стильові особливості у сфері вокалу; особливості 
співацького процесу, критерії ѐкості співу й виконавської майстерності, 
можливості розвитку вокального слуху в процесі вокального художньо-
естетичного та духовного вихованнѐ учнів; методи і прийоми формуваннѐ 
розвитку та охорони співацького голосу вихованців різних вікових категорій; 
вокально-педагогічний репертуар відповідно до типу голосу й рівнѐ 
підготовки учнів, а також уміти свідомо володіти голосом на основі певного 
рівнѐ розвитку вокально-технічних і виконавсько-творчих навичок; варіативно 
застосовувати методи та прийоми вокального навчаннѐ; аналізувати 
вокально-навчальний матеріал; удосконалявати свій знаннюво-практичний 
досвід відповідно до вимог часу.  

Вважаюмо, що зазначені знаннѐ й уміннѐ ѐкраз і сприѐять подальшій 
професійно-виконавській самореалізації студентів факультетів мистецтв. 

У даному контексті важливим видаютьсѐ акцентуваннѐ уваги на тому, 
що більшість сучасних педагогів і психологів наголошуять на необхідності 
створеннѐ в навчально-виховному процесі таких умов на основі 
професійної самореалізації, ѐкі б давали можливість вільного вибору, 
ухваленнѐ власного рішеннѐ, а також творчого самопроѐву. 

З’ѐсуваннѐ структурних компонентів професійно-виконавської 
самореалізації студентів-вокалістів вимагаю розглѐду трактуваннѐ сутності 
професійної самореалізації майбутнього вчителѐ музики на основі 
поліаспектності. Такий підхід дав можливість українській дослідниці 
А. Зарицькі й визначити даний феномен ѐк процес цілеспрѐмованого 
втіленнѐ акмеологічно-актуалізованих особистісних обдарувань, 
кваліфікаційних знань, умінь, навичок і методичної майстерності майбутнього 
вчителѐ музики в педагогічній та соціокультурній життютворчості *2, 6]. 

Готовність майбутнього вчителѐ музики до професійної 
самореалізації розглѐдаютьсѐ науковцем ѐк інтегроване цілісне 
новоутвореннѐ, детерміноване міроя індивідуально-продуктивного 
опредметненнѐ сутнісних сил, культивуваннѐм природних спроможностей, 
ѐке характеризуютьсѐ спрѐмованістя на відповідну діѐльність (потреби, 
мотиви, інтереси, ціннісні оріюнтації), професійно-операційноя 
досконалістя (наѐвність фахових знань, умінь, навичок), самосвідомістя 
(здатність до самоконтроля, самовдосконаленнѐ, саморефлексії), 
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комплексом індивідуально-типологічних особливостей і ѐкостей, що 
забезпечуять досѐгненнѐ вчителем музики професійного акме *2, 6+. 

У контексті даного дослідженнѐ вважаюмо, що длѐ кращого розуміннѐ 
структури професійно-виконавської самореалізації студентів-вокалістів слід 
розглѐнути основні структурні компоненти готовності майбутнього вчителѐ 
музичного мистецтва до професійної самореалізації, оскільки, на наш поглѐд, 
під час навчаннѐ у вищому навчальному закладі здебільшого відбуваютьсѐ 
формуваннѐ саме готовності до професійної самореалізації. Отже, такими 
структурними компонентами А. Зарецькоя визначено: 

– емотивно-ціннісний, складниками ѐкого ю особистісно-професійні 
мотиви, пізнавальний інтерес, потреба самореалізації в музично-
педагогічній діѐльності та самовдосконаленні продуктивних 
компетентностей; емоційна чутливість, емоційна стійкість, емоційний 
інтелект, емпатійність; аксіологічний світоглѐд студентів; 

– когнітивно-діѐльнісний, що інтегрую фахову компетентність 
майбутнього вчителѐ музики, знаннѐ акмеологічної природи професійної 
самореалізації (директивно-нормативні, педагогічно-методологічні, 
психологічні, знаннѐ зтеорії та методики навчаннѐ, знаннѐ з теорії та 
методики музичної освіти, комунікативні знаннѐ), сенсорне мисленнѐ, 
індивідуально-творчий стиль музично-педагогічної діѐльності та 
інноваційно-технологічну компетентність; 

– рефлексивно-регулѐтивний, ѐкий акумуляю вміннѐ майбутнього 
вчителѐ музики (перспективні, ситуативні, ретроспективні); модальність 
самооцінки (професійної та особистісної); здатність до акмеологічного 
саморозвитку у професійній діѐльності; уміннѐ педагогічного 
самоменеджменту *2, 7+. 

Щодо визначеннѐ структури безпосередньо професійної 
самореалізації, то юдиної думки в науковій психолого-педагогічній літературі 
не існую, що, ѐк ми вважаюмо, пов’ѐзано з професійноя діѐльністя фахівцѐ. 

Так, вітчизнѐні дослідниці О. Економова та Е. Макарова зауважуять, 
що зміст підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва повинен бути 
спрѐмований на формуваннѐ у студентів-вокалістів таких компонентів 
самореалізації: 

– самовизначеннѐ – виробленнѐ своюї позиції в житті, світоглѐду, розу-
міннѐ суспільних процесів, уміннѐ поставити завданнѐ й відповідно діѐти; 

– самореалізаціѐ – утвердженнѐ себе ѐк особистості, розвиток 
творчих здібностей (наукових, художніх, технічних); 

– самореабілітаціѐ – наѐвність можливостей захистити 
себекультурними засобами в несприѐтливому оточенні, відстоѐти своя 
позиція, установити злагоду *1, 46]. 

Отже, дослідниці слідом за українським науковцем Н. Кузьміним 
акцентуять увагу на тому, що саморозвиток і самореалізаціѐ активно 
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сприѐять самоосвіті, а саме: необхідності вдосконаленнѐ навчально-
виховного процесу зумовляю потребу в майбутніх викладачів «постійно 
розширявати й поглиблявати професійні знаннѐ, уміннѐ, навички, широко 
використовувати у практиці досѐгненнѐ психолого-педагогічних і суміжних 
мистецьких предметів, передового досвіду» *4+.  

Цінноя длѐ нашого дослідженнѐ ю наукова розвідка Л. Цурикової, 
ѐка в структурі самореалізації виокремила такі компоненти: мотиваційно-
цільовий (потреби, мотиви, цілі), змістовий (потенційні можливості, тобто 
задатки, здібності та знаннѐ, вміннѐ й навички, все те, що може бути 
актуалізовано) та регулѐтивний (рефлексивність і самостійність) *6, 41+. 

Інший науковець М. арославцева, аналізуячи поглѐди вчених щодо 
структури самореалізації особистості й ураховуячи специфіку професійної 
самореалізації студента в межах педагогічної практики, особливості 
практичної діѐльності вихователів дітей дошкільного віку, вважаю, що 
структуру професійної самореалізації можна представити у взаюмодії таких 
компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, рефлексивно-
регулѐтивного та творчого *7, 231+. 

Дослідницѐ наголошую, що одним із основних компонентів 
професійної самореалізації студентів ю мотиваційно-ціннісний, у ѐкому 
інтегровано мотиви, педагогічні цінності, що забезпечуять прагненнѐ 
студентів оволодіти знаннѐми, уміннѐми й навичками професійної 
діѐльності *7, 231+. 

Погоджуюмосѐ з М. арославцевоя, що важливу роль у структурі 
професійної самореалізації студентів відіграю когнітивний компонент, до 
змісту ѐкого вона відносить професійну компетентність та професійну 
надійність *7, 234+. 

Наступноя складовоя професійної самореалізації студентів, на 
думку вказаного науковцѐ, ю рефлексивно-регулѐтивний компонент, до 
ѐкого вона відносить саморегулѐція та професійну рефлексія *7, 235+. 

Творчий компонент структури професійної самореалізації студентів 
містить педагогічну творчість і професійну мобільність. Відомо, що 
педагогічна діѐльність майбутнього фахівцѐ юодніюя з творчих галузей, 
оскільки, незважаячи на наѐвність нормативних, алгоритмічних і режимних 
процесів, охопляю велику кількість нестандартних, непередбачених і 
проблемних ситуацій, розв’ѐзаннѐ ѐких вимагаю постійного проѐву творчих 
можливостей та професійної мобільності *7, 236+. 

У контексті даного дослідженнѐ вважаюмо за необхідне звернутисѐ 
до результатів дисертаційного дослідженнѐ вітчизнѐного науковцѐ 
К. Сергюювої «Методичні засади професійної самореалізації магістрів 
музично-педагогічної освіти в процесі інструментальної підготовки», у 
ѐкому структура професійної самореалізації визначаютьсѐ ѐк юдність 
потребово-мотиваційного, функціонально-технологічного, творчо-
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дослідницького та комунікативно-регулѐтивного компонентів. У визначенні 
структури професійної самореалізації магістрів-піаністів дослідницѐ 
спираласѐ передусім на структурні компоненти їх професіограми, що 
відображені в потребово-мотиваційному, функціонально-технологічному 
та комунікативно-регулѐтивному компонентах самореалізації, а також на 
стадії досѐгненнѐ професійної самореалізації, що відображаять процес 
особистісного та професійного становленнѐ індивіда *5, 86+. 

На основі аналізу наукової літератури з досліджуваного питаннѐ ми 
виокремили такі структурні компоненти професійно-виконавської 
самореалізації студентів-вокалістів: мотиваційно-ціннісний, змістово-
операційний, виконавсько-творчий та регулѐтивний.  

Розглѐнемо кожен із компонентів професійної самореалізації, його 
складові та показники. 

Наголосимо, що мотиви професійно-виконавської самореалізації 
разом із прагненнѐм постійного внутрішнього самовдосконаленнѐ 
спираятьсѐ на внутрішні цінності лядини, її життюві цілі, активність у 
прагненні власного розвитку. Важливо зазначити, що вітчизнѐні психологи 
Л. Виготський, С. Рубінштейн та А. Леонтьюв розуміять мотивація ѐк  одну 
з необхідних передумов діѐльності лядини, що визначаютьсѐ ѐк 
спрѐмована полімотивована активність суб’юкта. Мотиваційну сферу вчені 
вважаять основоя або ѐдром професійної діѐльності. 

Складовими мотиваційно-ціннісного компонента професійно-
виконавської самореалізації ю цінності, що відображаять професійну 
оріюнтація студентів-вокалістів під час професійної діѐльності. Цінності ю 
основоя формуваннѐ особистості, цілей її діѐльності та розвитку ціннісних 
оріюнтацій. Цінності у сфері професійної діѐльності існуять у формі ідей, 
уѐвлень, норм, правил, теорій. 

Зауважимо, що цінності, ѐкими керуютьсѐ майбутній фахівець у 
процесі професійної підготовки, пов’ѐзані з його світоглѐдноя позиціюя, 
особистісними пріоритетами, інтересами та звичками. 

У контексті розглѐду сутності мотиваційно-ціннісного компонента 
професійно-виконавської діѐльності слід зазначити, що здійсненнѐ 
професійної діѐльності потребую психологічної готовності до неї, що 
виражаютьсѐ в позитивному ставленні до себе ѐк до суб’юкту професійної 
діѐльності, або у сформованій позитивній а-концепції. Відповідно а-
концепціѐ будуютьсѐ на професійних цінностѐх фахівцѐ та вклячаю образ 
«ідеального професіонала», ѐкий визначаю рівень професійних домагань.  

Цінним длѐ нашого дослідженнѐ ю результати наукового 
дослідженнѐ вченого Г. Коломійцѐ, ѐкий вирізнѐю три групи життювих 
цінностей студента-музиканта, що відображаять рівні його стосунків із 
собоя та навколишнім світом, а саме: 1) ціннісне ставленнѐ до музичного 
мистецтва, до цінності музики (її змістового аспекту на основі 
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загальнолядських цінностей та прекрасного музичного – засобам 
виразності), ѐкі синтезуятьсѐ в образ музичного світу; 2) ціннісне ставленнѐ 
до себе ѐк музиканта – образ «а-музикант»; 3) ціннісне ставленнѐ до 
майбутньої професії (пошук змісту), з ѐкого виростаю образ майбутньої 
музичної діѐльності *3, 1+. 

Таким чином, складовими мотиваційно-ціннісного компонента 
професійно-виконавської самореалізації студентів-вокалістів на занѐттѐх з 
Постановки голосу визначаюмо: 

- наѐвність усвідомленої потреби у професійно-виконавській 
самореалізації, тобто визначеннѐ професійно-виконавської самореалізації 
ѐк смисложиттювої цілі; 

- позитивна а-концепціѐ, тобто прийнѐттѐ себе ѐк професіонала у 
своїй галузі; 

- високий рівень особистісної самоорганізації та особистісної 
активності; 

- сформовані професійно-значимі ѐкості та професійно-ціннісні 
оріюнтири (педагогічне мисленнѐ, рефлексивні здатності, чітке уѐвленнѐ 
про майбутня професія («образ» професії) та наѐвність особистого 
професійного еталону («образ а» у професії). 

Наступним компонентом професійно-виконавської самореалізації 
студентів факультетів мистецтв, визначеним нами вище ю змістово-
операційний. Критеріюм сформованості змістово-операційного компонента ю 
ступінь сформованості знань щодо використаннѐ педагогічно-виконавських 
умінь у навчальній діѐльності (показники: уміннѐ саморегулѐції та 
самокорекції емоційного стану; наѐвність досвіду навчальної роботи з 
даними; здатність до аналізу та вирішеннѐ педагогічних ситуацій).  

У результаті аналізу наукової літератури нами було з’ѐсовано, що 
структуру змістово-операційного компонента складаять: 

- професійні знаннѐ й уміннѐ, або змістова складова; 
- набутий професійний досвід студента, або досвідна складова. 
Зауважимо, що змістова складова містить володіннѐ фаховими 

знаннѐми з історії та теорії музики, психології та педагогіки, естетики та 
методики навчаннѐ вокалу, а також знаннѐ «золотого фонду» вокального 
репертуару.  

Наголосимо, що оволодіннѐ всіма необхідними професійними 
знаннѐми, уміннѐми й навичками, усвідомленнѐ своюї відповідності всім 
освітньо-кваліфікаційним вимогам, відчуттѐ успішно виконаного 
професійного завданнѐ надаю студентові впевненості у своїх цілѐх та 
наближаю до самореалізації.  

Досвідна складова змістово-операційного компонента професійно-
виконавської самореалізації студента-вокаліста вклячаю його 
виконавський і педагогічний досвід, а також науково-методичний, що 
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набуваютьсѐ в процесі написаннѐ та захисту кваліфікаційної роботи, та 
досвід професійної адаптації, наѐвність ѐкого оптимізую подальшу 
професіоналізація студента. 

Третім компонентом, визначений нами, ю виконавсько-творчий. 
Критеріюм сформованості виконавсько-творчого компонента ю міра творчого 
використаннѐ набутих знань і вмінь у процесі підготовки до педагогічної 
діѐльності (показники: вільне оперуваннѐ музичним матеріалом; уміннѐ 
творчо працявати над літературним текстом вокального твору; потреба в 
самовираженні у процесі виконавської творчості). 

Відповідно, складовими виконавсько-творчого компоненту 
професійно-виконавської самореалізації студентів-вокалістів ю: 

- розвинене музичне мисленнѐ (здатність до глибокого та 
адекватного сприйнѐттѐ та інтерпретації змісту музичного твору); 

- творчі ѐкості (розвинена музична фантазіѐ, артистизм, образне 
багатство); 

- виконавська активність та стійкий інтерес. 
Останнім компонентом професійно-виконавської самореалізації 

студентів-вокалістів ю регулѐтивний. Критеріѐми даного компонента нами 
визначено саморегулѐція та професійну рефлексія. Погоджуюмосѐ з 
науковцѐми, ѐкі пов’ѐзуять феномен самореалізації з такими категоріѐми, 
ѐк свобода (Л. Коган, В. Мулѐр), самодіѐльність (Н. Михайлов), волѐ 
(Л. Кулик) та самосвідомість (А. Деркач, О. Москаленко та ін.).  

Проаналізувавши наукові розвідки зазначених вище вчених, ми 
дійшли висновку, що професійно-виконавська самореалізаціѐ студента 
можлива лише тоді, коли в нього сформована здатність до 
цілеспрѐмованих вольових зусиль, тобто саморегулѐтивних процесів. 
Важливим ю те, що саморегулѐціѐ вклячаю ѐк вольові зусиллѐ студента, 
пов’ѐзані з постановкоя мети, елементами самостійної професійної 
діѐльності, так і виконавчі, коли треба контролявати, послаблявати чи 
посилявати власні дії.  

Саморегулѐціѐ не можлива без рефлексії, ѐка визначаютьсѐ 
науковцѐми, ѐк уміннѐ виокремлявати, аналізувати та співвідносити з 
предметноя ситуаціюя власні дії (М. Гінзбург, Ю. Ісаюв, Г. Нікіфоров та ін.). 
Отже рефлексіѐ допомагаю студентові сформулявати отримані на певному 
етапі результати, визначити цілі подальшої роботи та скоригувати 
подальший шлѐх свого професійного становленнѐ й самореалізації. 

Таким чином, структура професійно-виконавської самореалізації 
складаютьсѐ з мотиваційно-ціннісного, змістово-операційного, виконавсько-
творчого та регулѐтивного компонентів, представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура професійно-виконавської самореалізації студентів-
вокалістів 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, із 
зазначеного вище можна зробити висновок, що структуру професійно-
виконавської самореалізації студентів-вокалістів доцільно відобразити у 
взаюмодії мотиваційно-ціннісного (відбиваю наѐвність мотиваційно-
цільової готовності, ѐка передбачаю стійку спрѐмованість інтересів і потреб 
та розуміннѐ професійних цінностей, спрѐмованих на самореалізація в 
процесі професійної діѐльності), змістово-операційного (наѐвність 
професійних знань і вмінь та набутого професійного досвіду), виконавсько-
творчого (передбачаю здатність до активної самореалізації порѐд із 
самореалізаціюя в межах репродуктивної діѐльності та складаютьсѐ зі 
здатності до творчості та професійної інтуїції), регулѐтивного (здатність до 
саморегулѐції та професійної рефлексії) компонентів. 

Проведене дослідженнѐ не претендую на повне висвітленнѐ проблеми. 
Подальшого вивченнѐ потребуять процеси формуваннѐ професійно-
виконавської самореалізації студентів-вокалістів під час педагогічної 
практики, науково-дослідної діѐльності та позааудиторній роботі. 
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РЕЗЮМЕ 
Ши Шучао. Структурные компоненты профессионально-исполнительской 

самореализации студентов-вокалистов. 
Выѐснены и охарактеризованы основные структурные компоненты 

профессионально-исполнительской самореализации студентов-вокалистов. 
Проанализированы различные подходы к определения составлѐящих исследуемого 
феномена. Сделан вывод, что структуру профессионально-исполнительской 
самореализации студентов-вокалистов целесообразно отразить во 
взаимодействии мотивационно-ценностного (отражает наличие мотивационно-
целевой готовности, котораѐ предусматривает устойчивуя направленность 
интересов и потребностей и понимание профессиональных ценностей, 
направленных на самореализация в процессе профессиональной деѐтельности), 
содержательно-операционного (наличие профессиональных знаний и умений и 
приобретенного профессионального опыта), исполнительно-творческого 
(предполагает способность к активной самореализации рѐдом с реализацией в 
пределах репродуктивной деѐтельности, что и состоит из способности к 
творчеству и профессиональной интуиции), регулѐтивного (способность к 
саморегулѐции и профессиональной рефлексии) компонентов. 

Ключевые слова: самореализациѐ, профессиональнаѐ самореализациѐ, 
профессионально-исполнительскаѐ самореализациѐ, структура, компонент, 
студент-вокалист. 

SUMMARY 
Shi Shuсhao. Structural components of professional-performing self-realization of 

students-vocalists. 
The basic structural components of professional-performing self-realization of 

students-vocalists are found out and characterized. Different approaches to the definition of 
components of the investigated phenomenon are analyzed. It is concluded that the structure 
of professional-performing self-realization of students-vocalists should be reflected in the 
interaction of motivational-value (reflects the presence of motivation-target readiness, which 
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implies a steady orientation of interests and needs and understanding of professional values 
aimed at self-realization in the process of professional activity), content-operational (the 
availability of professional knowledge and skills and professional experience), performing-
creative (involves the ability to active self-realization along with self-realization within the 
limits of reproductive activity and consists of the ability to creativity and professional 
intuition), regulatory (the ability to self-regulation and professional reflection) components. 

The constituents of motivational-value component of professional-performing self-
realization are values that reflect the professional orientation of students-vocalists during 
their professional activities. Values are the basis for the formation of the individual, the goals 
of his activities and the development of value orientations. Values in the field of professional 
activity exist in the form of ideas, ideas, norms, rules, theories. 

The criterion for the formation of the content-operational component is the degree of 
knowledge formation about the use of pedagogical-performing skills in educational activities 
(indicators: self-regulation skills and self-correction of emotional state, availability of experience 
in teaching work with data, the ability to analyze and solve pedagogical situations). 

The criterion of the formation of the performing-creative component is the measure of 
creative use of the acquired knowledge and skills in the process of preparation for pedagogical 
activity (indicators: free operation of musical material, ability to creatively work on the literary 
text of a vocal work, the need for self-expression in the process of performing creativity). 

Criteria of regulatory component the author identified self-regulation and 
professional reflection. 

The prospects of further research are seen in the study of the processes of formation 
of professional-performing self-realization of students-vocalists during the pedagogical 
practice, research and extra-curricular work. 

Key words: self-realization, professional self-realization, professional-performing self-
realization, structure, component, student-vocalist. 
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