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EXTERNAL RATING EVALUATION AS A TOOL FOR INTERNAL QUALITY 
ASSURANCE SYSTEM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

The analysis and generalization of scientific research, project materials, and 
recommendations in the field of external rating evaluation of the education quality were 
conducted. The system of indicators has been further developed in order to determine the 
level/status of the internal quality assurance system at the institutional level in accordance 
with the ESG standards (in terms of implementation of the ESG 1.10 standard). The elements 
of organizational-methodological and informational-analytical support of formation of the 
system of internal quality assurance (in the part of implementation of the ESG 1.10 standard 
according to the process of “External rating evaluation”) have been developed. 

Key words: ESG standards, internal quality assurance system, processes for external 
evaluation of quality of educational activities and quality of higher education in HEI; 
indicators for determining the status and level of the internal quality assurance system, 
approaches to external rating evaluation, procedures for assuring the HEI’s participation in 
external rating evaluation. 

 
Introduction. Functioning of the system of internal quality assurance in 

higher education institutions (hereinafter – HEI) in accordance with national 
requirements (Law of Ukraine on Higher Education, 2014) and the European 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area (2015) on quality assurance requires regular external 
evaluation of the quality of educational activities and the quality of higher 
education (through mandatory and voluntary procedures). 

Analysis of relevant research. The possibilities of external rating of 
higher education institutions as a mechanism for assessing the quality of higher 
education are the subject of constant attention of both foreign (Clarke, 2002; 
Dill, Soo, 2005; Altbach, 2006; Marginson, van der Wende, 2007; Taylor, 
Braddock, 2007; Editor, 2008; Federkeil, 2008; McCormic, 2008; Hazelkorn, 
2011; Lee, 2013) and domestic (Vitlinskyi, Obolenska, Zhygotska, 2000; 
Zgurovskyi, 2009; Olendr, 2010; Balatskyi, Yekymova, 2011; Mykhailychenko, 
2011; Valenkevych, Finkilstein, 2013; Tatarynov, Herasymov, 2013; 
Kotsiurubenko, Ihoracheva, 2016, Kurbatov, 2016, Malyshko, Yaremenko, 2016, 
Ostapiovskyi, Ostapiovska, 2018; Ponomarenko, 2018) scientists. 

The cyclical external quality evaluation is an integral part of the quality 
assurance system (according to the ESG standards). External rating evaluation, 
which is part of a cyclical external quality evaluation, requires development of 
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appropriate organizational, methodological, informational and analytical support 
for participation in the ratings, which determines the relevance of the study. 

The aim of the artice is to describe the approaches to external rating 
evaluation as a tool for internal quality assurance in the HEI and to formulate 
organizational, methodological, informational and analytical support for the 
participation of HEIs in world and national rankings (as part of the system of 
internal quality assurance (according to ESG 1.10) . 

Research methods. In order to accomplish this goal, the analysis and 
generalization of domestic and foreign scientific research, project materials, 
methodological recommendations on external rating evaluation are used. 

Research results. The system of internal quality assurance of educational 
activities and the quality of higher education of the HEI must correlate both 
with the national (Law of Ukraine “On Higher Education”, 2014) and the 
international (Standards and Guidelines for Quality Assurance in European 
Higher Education Area, 2015) documents. Unlike foreign experience of the use 
of Standards and Guidelines for quality assurance, there are no clearly defined 
quality criteria in Ukraine at the national level. This prompts the HEI to create 
its own systems of internal quality assurance (QUAERE. Звіт про результати 
опитуваннѐ ВНЗ України щодо стану розвитку внутрішньої системи 
забезпеченнѐ ѐкості освітньої діѐльності та ѐкості вищої освіти, 2016), 
indicators oriented towards external institutional quality requirements. 

Thus, according to the standard 1.10, the HEI must pass external quality 
assurance according to ESG on a cyclic basis (Fig. 1).  

 
Fig. 1. External rating ealuation in HEI quality assurance (a fragment of the system). 
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Taking into account the restrictions on the volume of publication, in 
Fig. 1 a fragment of HEI quality assurance system is presented, where the place 
and content of the external rating evaluation is determined. 

Accordingly, external evaluation of the quality of educational activities 
and the quality of higher education in Ukrainian HEIs in the framework of the 
process approach can be realized through: 

 process 1.10.1. “Mandatory external quality evaluation” (licensing and 
accreditation procedures) (Постанова КМУ «Про затвердженнѐ 
Ліцензійних умов провадженнѐ освітньої діѐльності», 2015); Наказ МОН 
України «Про затвердженнѐ Державних вимог до акредитації напрѐму 
підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу», 2012); 

 process 1.10.2. “External evaluation of the quality of educational 
program/programs by an independent higher education quality assurance agency”; 

 process 1.10.3. “Self-assessment (monitoring) of fulfillment of the 
criteria for the provision of the HEI with the status of national” (as part of the 
procedures for participation in the contest for confirmation of the status of 
national HEI) (Постанова КМУ «Про затвердженнѐ Порѐдку та критеріїв 
наданнѐ ЗВО статусу національного, підтвердженнѐ чи позбавленнѐ 
цього статусу», 2017); 

 process 1.10.4. “External rating evaluation” (procedures for ensuring 
participation in world and national rankings). 

In the framework of this publication, the process of 1.10.4. “External 
rating evaluation” (and in particular, the procedures for ensuring participation 
in the world and national rankings) will be considered in detail. 

Each system of external rating evaluation is considered as one of the tools 
for monitoring, (self) assessment of the quality of educational activities and the 
quality of higher education of the HEI. The process of ranking can be diverse, 
depending on the purpose, scope, the number of selected criteria (attributes, 
factors, parameters, indicators), procedures and methods of conducting, the 
target audience, and directions of application of the results of the rating. With 
proper understanding and interpretation, the ratings contribute to defining the 
“quality” of the HEI in every country, completing scientific approach to quality 
evaluation performed by government agencies and independent accreditation 
agencies (Berlin Principles for Ranking of Higher Education Institutions, 2006). 

Generalization of characteristics of the international (Academic Ranking of 
World Universities, Methodology; QS World University Rankings, Methodology; U-
Multirank; The Times Higher Education World University Rankings), and national 
rankings (academic ranking of HEIs “Top-200 Ukraine”; Salary ranking of Ukrainian 
HEIs, (conducted by Moneymagazine), consolidated ranking of universities in 
Ukraine, DOU ranking (among those working in IT industry, having acquired or 
acquiring technical education), namely criteria and indicators of ranking 
(positioning) of universities, their strengths and weaknesses as tools of external 
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evaluation of the quality of educational activities and the quality of higher 
education of the HEI, the importance and influence of the subjective component 
of the rating (a survey conducted by the rating agency for further ranking of 
universities (presented respectively in Table 1 and Table 2), emphasizes once 
again that any system of ranking and its results (high ranking) is not an absolute 
and objective, but most likely relative measurement of quality. 

The advantages of using the results of international rankings should include: 

 rankings provide incentives for improving the quality of education and the 
effectiveness of scientific research of the HEI; 

 rankings improve the quality of choosing indicators for self-assessment of 
the HEI performance; 

 rankings give an opportunity to monitor the results of the HEI activity. 
The disadvantages of using results of rankings include: 

 results of the rankings may partly determine the quality of educational 
services and the effectiveness of the HEI, since the set of indicators is 
dictated not by their relationship with the quality of education, but 
availability of information; 

 importance of the subjective component of the ranking, but not always survey 
is conducted specifically among students (users of educational services). 

HEIs are both objects and “users” of academic rankings. These rankings 
can have an impact on the key activities of the HEI, including teaching, 
research, as well as strategic planning of the HEI, improving the quality of 
education and international cooperation, academic reputation, increasing the 
level of recognition of the HEI, trust in the HEI from the target audiences This is 
reflected in the Guidelines for Stakeholders of Academic Rankings (IREG. 
Guidelines for Stakeholders of Academic Rankings, 2015) provided by the IREG 
Observatory for Academic Ranking and Excellence. 

However, unlike foreign experience, the use of Standards and guidelines 
for quality assurance, there are no clearly defined quality criteria at the 
national level in Ukraine. This prompts the HEI to create its own internal quality 
assurance systems (QUAERE. Звіт про результати опитуваннѐ ВНЗ України 
щодо стану розвитку внутрішньої системи забезпеченнѐ ѐкості 
освітньої діѐльності та ѐкості вищої освіти, 2016), and indicators 
oriented towards external institutional quality requirements. 

In particular, in the internal quality assurance system (QUAERE. Система 
індикаторів та показників длѐ визначеннѐ рівнѐ/стану системи 
внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості на інституційному рівні відповідно до 
стандартів ESG, 2018), developed by the participants of the international 
project QUAERE it was suggested in addition to the implementation of the 
standard ESG1.10, to assess additionally according to the following processes of 
external evaluation of the quality of educational activities and the quality of higher 
education in the HEI: 
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Table 1 
Possibilities of international rankings as the tools for external  

evaluation of the quality of educational activities and the quality of higher education of the HEI 

Name of 

ranking 
Criteria and indicators of ranking (positioning) of the HEI 

The strengths and weaknesses of the ranking as a tool 

for external evaluation of the quality of educational 

activities and the quality of higher education of the HEI 

Subjective component of the ranking (poll 

conducted by the rating agency for further ranking 

(positioning) of the HEI 

1 2 3 4 

 A
ca

d
em

ic
 R

an
k

in
g

 o
f 

W
o

rl
d

 

U
n

iv
er

si
ti

es
 (

A
R

W
U

) 
 

Quality of education: 10 % (Alumni of an institution winning 

Nobel Prizes and Fields Medals (Alumni) – 10 %) 

Quality of Faculty: 40 % (Staff of an institution winning Nobel 

Prizes and Fields Medals (Award) – 20 %; Highly cited 

researchers in 21 broad subject categories (HiCi) – 20 %). 

Research Output: 40 % (Papers  published in Nature and 

Science (over the past 5 years) – 20 %; Papers  іndexed in 

Science Citation Index-expanded and Social Science Citation 

Index over the last year (PUB) – 20 % 

Per Capita Performance: 10 % (Per capita academic 

performance of an institution (PCP ) – 10 %) 

Strengths: 

- transparency and openness of information sources to 

determine the criteria for ranking. 

Weaknesses: 

- disparity of indices; excessive focus on assessing the 

quality of research activity (effectiveness) of the HEI; 

- one-dimensional ranking using different indicators in 

one aggregate indicator 

Academic Excellence Survey is conducted among 

3,500 professors from TOP 100 universities 

representing various subject areas. 

The survey contains 2 sets of questions, none of 

which are compulsory questions: 

1) list the top tier journals in their primary 

subjects; 

2) identify the most influential and credible 

international awards in their primary subjects; 

3) researchers in computer science and 

engineering are asked to name the top tier 

conferences in this subject  

Q
S

 W
o

rl
d

 U
n

iv
er

si
ty

 R
an

k
in

g
s 

 

Academic Reputation (40 %). 

Employer Reputation – 10 % 

Faculty/Student Ratio – 20 % 

Citations per Faculty – 20 % 

International Student Ratio – 5 % 

International Faculty Ratio – 5 % 

Strengths: 

- is composed according to the results of activity of the 

HEI, based on the assessment of a fairly large number 

of objective indicators of the HEI; 

- a combination of formal data and expert evaluation; 

Weaknesses: 

- insignificant informational and methodological 

openness, which complicates the use of the results of 

participation in international ratings for the self-

assessment of the HEI; 

- only aggregated estimates according to the relevant 

indicators, leaving out the possibility of comparing the 

absolute indicators on the basis of which the university 

ranking is based; 

- the level of coverage of universities is constantly 

changing; 

- a significant part of subjective expert assessments 

QS Global Academic Survey – among the 

members of the academic community to identify 

the best universities in each research area and the 

best universities in those regions with which they 

are familiar. 

QS Global Employer Survey – among 

representatives of employers’ companies to 

identify the best universities that train the best 

specialists in their fields 
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U
-M

u
lt

ir
an

k
 

Teaching and learning (Bachelor graduation rate, Masters 

graduation rate, Graduating on time (bachelors), Graduating on 

time (masters)). 

Research (External research income, Research publications in 

Web of Science Core Collection, Art related output, Citation 

rate, Top cited publications, Interdisciplinary publications, Post-

doc positions). 

Transfer of knowledge (Income from private sources (from 

cooperation with industrial partners), Co-publications with 

business partners, Patents awarded, Co-patents with industrial 

partners; Spin-offs, established by universities for the transfer of 

knowledge, Publications cited in patents, Income from 

continuous professional development). 

International orientation (Foreign language bachelor programs; 

Foreign language master programs; Student mobility; 

International academic staff; International doctorate degrees; 

International joint publications in Web of Science Core 

Collection; 

Regional Engagement (Bachelor graduates working in the 

region, Student internships in the region, Regional joint 

publications, Income from regional sources, Master graduates 

working in the region) 

Strengths: 

- covers various dimensions of the HEI (the results of 

the rating give a multidimensional scores according to 

different criteria); 

- evaluates all types of HEI and research institutions; 

- meets the needs of various stakeholders; 

- there is a possibility to compare higher education 

institutions in general or by subject ; 

- there are no fixed weights for individual indicators, 

that is, the ranking is interactive; 

- provides an objective external evaluation of the 

quality of educational, scientific and international 

activities of the University in comparison with other 

domestic and foreign HEIs; 

According to the results of participation in the ranking 

the dynamics of development of the HEI in priority 

areas is determined, the priorities of development of the 

HEI in subsequent periods are selected. 

Weaknesses: 

- the advantages of being able to participate in the U-

Multirank ranking every year have classical universities 

with educational programs in different fields of 

education and training, unlike professionally oriented 

ones; 

- according to the institutional ranking previously 

registered participant can update the information on the 

HEI (through the Institution-Data-Questionnaire) 

annually, by subject  (through the Fieldbased-Data-

Questionaire) - only if there are higher education 

programs among those that participate in the current 

year evaluation; 

- orientation of sources of information on the coverage 

of research results (Web of Science, PATSTAT) on the 

research activities of research universities in humanities 

and technical sciences 

UMultirank Student Survey – among students 

(bachelors students of 2,3,4 years of study, all 

master’s students) current year’s ranking fields of 

education and training for positioning universities 

according to the criterion of “teaching and 

learning” 
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1 2 3 4 

T
h

e 
T

im
es

 H
ig
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u
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ti
o

n
 W

o
rl

d
 U

n
iv

er
si

ty
 R

an
k

in
g
s 

(T
H

E
) 

 

Teaching (the learning environment): 30 % 

Reputation survey (teaching) – 15 % 

Staff-to-student Ratio – 4,5 % 

Doctorate-to-bachelor’s Ratio –2,25 % 

Doctorates-awarded-to-academic-staff Ratio  – 6 % 

Institutional income per capita – 2,25 % 

 

Research (volume, income and reputation): 30 % 

Reputation survey (research) – 18 % 

Research income – 6 % 

Research productivity (scientific publications that are indexed in 

Scopus) – 6 % 

 

Citations (research influence): 30 % 

(Number of citations for the last 6 years (2013–2018) for 

publications that are indexed in Scopus over a period of 5 years 

(2013–2017). 

 

International outlook (staff, students, research): 7,5 % 

Proportion of international students – 2,5 % 

Proportion of international staff – 2,5 % 

International collaboration (proportion of a university’s total 

research journal publications that have at least one international 

co-author in Scopus) – 2,5 % 

 

Industry income (knowledge transfer): 2,5 % 

Research income Income from research in industry (based on 

the employment of academic staff) – 2,5 % 

Strengths: 

- covers various dimensions of the HEI activity; 

- combines formal data and expert evaluation 

(stakeholder interviews). 

Weaknesses: 

- the rating does not include HEIs that deal with 

specific areas of research, as well as HEIs, which 

publish very few works; 

- the results of the teaching survey are based on the 

opinions of experienced scholars (authors of journals 

from the Elsevier database) instead of the thoughts of 

students studying at these universities 

THE Academic Reputation Survey – among the 

most experienced scientists (journal authors from 

the Elsevier database) to identify no more than 15 

universities that they think are best in each 

category (research and teaching) based on their 

own experience. However, the opinion of students 

studying at these universities is not taken into 

account 
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Table 2 
Possibilities of national rankings as external tools of 

evaluation of the quality of educational activities and the quality of higher education of the HEI 

Name of 

ranking 
Criteria and indicators of ranking (positioning) of the HEI 

The strengths and weaknesses of rating as a tool for 

external evaluation of the quality of educational activities 

and the quality of higher education of the HEI  

Subjective component of the rating (poll conducted 

by the rating agency for further ranking (positioning) 

of the HEI 

1 2 3 4 

A
ca

d
em

ic
 r

an
k

in
g

 o
f 

H
E

Is
 

 

The activity of the HEI is estimated using the integrated index – Ig. 

This index contains three complex components: Ig = Isp + Ie + Iir, 

where Isp is the indexes of the quality of scientific-pedagogical 

potential, Ie is the index of quality of education, Iir is the index of 

international recognition. 

The total weight of the indicators of direct measurement is 80 %, 

the weight factor of expert evaluation is 20 % 

Strengths: 

- quantitative indicators used by this rating are easy to 

collect, do not require complex calculations, have a clear 

interpretation, can be easily verified; 

- rating conducts both a general assessment of higher 

educational activities and HEI in the fields of education; 

- methodology of the rating is adapted to changes in the 

system of higher education of Ukraine; 

- participation in the rating allows HEI to consider the 

quality of the teaching staff more thoroughly, as an 

important component of the educational process of HEI. 

Weaknesses: 

- evaluation methodology is largely closed; 

- excessive focus on quantitative indicators of quality of 

education against qualitative (in particular, increased 

proportion of indicators of quality of scientific-

pedagogical workers); 

- scale of the HEI affects the overall ranking; 

- insufficient attention is paid to the assessment of the 

quality of educational and international activities 

Expert evaluation according to the following criteria: 

level of basic, general education of students, 

level of professional training of students, 

level of practical knowledge of information 

technologies, 

the demand for graduates of higher education in the 

labor market 

 

S
al

ar
y

 r
an

k
in

g
 o

f 
U

k
ra

in
ia

n
 

H
E

Is
, 

o
n

d
u

ct
ed

 b
y

 M
o

n
ey

 

m
ag

az
in

e 

The rating of the HEIs, places in which are determined by 

employers willing to hire graduates of this or that institution 

immediately after graduation.  

The list of participating universities is based on the 

recommendations of reputable companies-employers, HR agencies, 

as well as applications from universities themselves. 

Weaknesses: 

- absence of a reasonable sample of enterprises (as a result 

of which it is impossible to speak of the representativeness 

of the received data); 

- absence of recognized leaders in the field of training in 

the list of universities during the last 5 years 

An expert survey among representatives of 

employers’ companies about their readiness to 

recruit graduates of one or another HEI in the first 

place and how much they are ready to pay 
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 The assessment is carried out in six following categories 

(specialties) – economics, law, humanities, technical and 

construction specialties (since 2007), agrarian studies (from 2013). 

Employers evaluate each of HEIs with one of four scores (or with 

own intermediate value). Scores range from “0” to “10”. 

Minimum – “0”, which means “I will not hire, most likely”. 

“2”, which testifies for the agreement to accept for a job with a 

lower than average market salary for this category of specialists, if 

there is no alternative. 

“5”– if the employer does not oppose such a nominee and can give 

a salary equal to the average market for this category of specialists. 

The highest value is "10", which is equivalent to the willingness of 

the employer to hire a graduate for a salary higher than the average 

market for this category of specialists 

Weaknesses: 

- geographic location of the HEI, which can play a 

significant role both for applicants when choosing a place 

of study and for employers when building a system of 

cooperation with HEI (however, individual ratings for 

different regions are not composed); 

- in fact, the ranking of the image of HEI is carried out, 

which is not quite identical with the notions about the 

quality of education 

Expectations of employers from graduate students: 

in economic specialties: 

basic professional training; 

additional skills: 

knowledge of foreign languages; scientific-practical 

works in the specialty; 

knowledge of the nuances of document circulation 

at the enterprise; 

knowledge of the basics of taxation, business 

regulation, ability to navigate in profile law, and  

ability to refrain from attacks by controllers; 

ability to quickly get involved in the workflow; 

ability to work with large volumes of data; 

ability to work in a team; readiness to develop. 

in technical specialties (including IT): 

the necessary set of technical knowledge (basic 

professional training for graduates – IT specialists, 

or specialized courses and/or self-education – for 

switchers (candidates who come from other 

occupations); 

knowledge of a foreign language; experience of 

participation in own implemented projects; 

internship during training (potentially with 

subsequent employment). 

in humanitarian specialties (including marketing 

and advertising): 

professional knowledge and skills: 

good theoretical training; professional skills; skills 

in establishing communication; ability to negotiate; 

personal qualities of applicants: 

activity beyond teaching (practical experience, 

volunteering experience); 

sociability; ability to work in a team; stress 

resistance; industry; 

the ability to respond adequately to criticism; 

interest 
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As the initial data for the consolidated rating of universities in 

Ukraine, the most authoritative experts and mass media have used 

the national rankings of the HEIs of Ukraine: TOP-200 Ukraine, 

HEIs ranking (based on Scopus database indicators), HEIs ranking 

(based on admissions campaign results). “Highest Score at EIE 

among entrants with funding from individuals and legal entities” 

(from 2018), each of which uses different evaluation criteria. 

The consolidated rating of universities in Ukraine summarizes the 

overall rankings of universities according to these ratings 

Strengths: 

Integral result of rating assessment of HEIs  

Weaknesses: 

From 2018, instead of the international component – 

Webometrics ranking), ranking organizers began to use 

one more national component – “Highest Score at EIE 

among entrants with funding from individuals and legal 

entities” 

Taken into account indirectly (as part of “Top-200 

Ukraine”) 

D
O

U
 r

an
k
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g
 

The rating is compiled on the basis of the results of an annual 

survey among those working in IT, having got technical education 

or still studying. 

The purpose of the ranking is to assess the quality of training in IT 

areas in different domestic HEIs, to determine their strengths and 

weaknesses according to students’ and graduates’ assessments. 

Criteria for the quality of IT education, which was rated: 

- general assessment: readiness to recommend the department/chair; 

 image of the obtained IT education; administration of the educational 

process; quality of studying for an educational program; technologies 

that have been studied; quality of the teaching staff; technical condition 

of the educational process; community of IT students and graduates; 

science in IT education; financial side of IT education; corruption; 

cooperation with IT companies; employment assistance; “second 

chance” in gaining IT education. 

Respondents were asked to evaluate various aspects of their studies at 

the university on a scale from 1 to 10, where 1 is the lowest score, and 

10 is the highest. The rating included data from those universities that 

were evaluated by 40 or more respondents. Other HEIs are analyzed 

together in the “others” group. Whenever possible, the departments of 

HEIs are analyzed separately 

Strengths: 

The age of the respondents and the time passed since 

graduation are not limited, so the sample is very diverse: 

there are those who are still studying (but already working 

in IT), and those who graduated 10 years or more. This 

made it possible to compare the answers of graduates of 

different years to understand where the higher IT 

education in Ukraine moves 

An expert survey among specialists who are 

currently working in IT and who have studied at 

Ukrainian universities, regardless of whether they 

received a diploma or not 
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Table 3 
Indicators and evaluation scores for determining the status and level of the system of internal quality assurance of the 

educational activity and higher education of HEI (according to ESG 1.10, by process “External rating evaluation”) 
Procedures  

 

Indicators 

 
Evaluation scores  

Self-assessment 

(monitoring) of 

positioning in world and 

national rankings and 

external evaluation by 

international and national 

rating agencies 

Quality of educational 

activity and quality of higher 

education according to HEI’s 

results in world rankings 

Place in QS World University Rankings 

Place in QS EECA University Rankings 

Place in QS Graduate Employability Rankings 

Place in U-Multirank (according to the performance scores of institutions) 

Place in U-Multirank University Ranking by Subject 

Place in Webometrics Ranking of World Universities  
Place in UniRank University Ranking 

Quality of educational 

activities and quality of 

higher education according 

to HEI’s results in national 

ratings 

Place in Consolidated ranking of universities in Ukraine 

Place in academic ranking of HEIs “TOP-200 Ukraine” 

Place in Salary ranking of Ukrainian HEIs, conducted by Money magazine 

Place in DOU ranking (for getting higher education and job in IT industry) 

Place in HEIs ranking (based on admissions campaign results) 

Place in HEIs ranking (based on Scopus database indicators) 

Ensuring participation in 

world and national 

rankings 

Degree of correspondence of 

information support for HEI 

participation in rankings 

(according to terms and  

requirements set by rating 

agencies) 

Availability of topical methodology and documentary support of participation in the rankings  

Availability of internal procedures related to the collection, analysis, and preparation of the relevant statistical (based on the 

results of annual activity) and public information on educational activities of the HEI (in accordance with the requirements 

and terms set by rating agencies) 

Completeness and timeliness of submission of actual information (in accordance with the requirements and terms established 

by rating agencies) 

Regularity and systematic feedback of the HEI with rating agency’s office to resolve problematic issues  

Providing publicity about 

HEI’s position in rankings 

of HEI 

Degree of publicity about 

HEI’s position in world and 

national rankings  

Availability of up-to-date information on the results of participation in international and national HEI rankings (current year) 

for preparation of information materials  

Inclusion of information on the results of participation in international and national HEI rankings in the rector’s report for the 

calendar (academic year)  

Placement of informational materials on the results of participation in the world and national rankings of HEI on official 

resources of the HEI 

Responding to current 

information HEI’s 

position in world and 

national rankings 

Degree of correspondence of 

measures for advance HEI in 

world and national rankings 

Participation of internal stakeholders (administration, departments, chairs, structural subdivisions) in the implementation of 

the Target Program of Measures to improve positioning of higher education institutions in world and national rankings 

Taking into account by processing actual strategic and current plans of the structural units, the strategic development plan of 

HEI indicators that are important for HEI positions in world and national rankings 

Positive dynamics in of positioning of HEI in world and national rankings (as a result of implementation of updated strategic 

and current plans of structural units, strategic development plan of HEI)  
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 process 1.10.3. “Self-assessment (monitoring) of fulfillment of the 
criteria for the provision of the HEI with the status of national” (as part of the 
procedures for participation in the contest for confirmation of the status of 
national HEI); 

 process 1.10.4. “External rating evaluation” (procedures for ensuring 
participation in world and national rankings). 

This publication details the process of 1.10.4 “External rating evaluation” 
(and in particular, the procedures for ensuring participation in the world and 
national rankings) (Table 3), with provision of organizational-methodological 
and informational-analytical support for the formation of an internal quality 
assurance system (in accordance with ESG1.10) (Table 4). 

The developed evaluation tool for determining the state and level of the 
internal quality assurance system (standard ESG 1.10 process “External rating 
evaluation”), and organizational-methodological and informational-analytical 
support for procedures for ensuring participation in the rankings were 
approved at Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics. 

Conclusions. An analysis of approaches to external evaluation (by rating 
agencies) (as one of the main processes of external evaluation of quality of 
educational activities and quality of higher education in HEI) made it possible to 
consider the possibilities how to improve HEI’s activity in the world and 
national educational areas (based on HEI positions in rankings). The external 
rating evaluation process (and in particular, the procedures for ensuring 
participation of HEIs in world and national ratings) is considered in detail in the 
publication, and organizational-methodological and informational-analytical 
support for designing internal quality assurance system (according to ESG 1.10) 
is proposed. 

Further research will be directed at: formation of the necessary 
organizational-methodological and informational-analytical support of external 
cyclic quality assurance (as a component of internal quality assurance system 
(in all processes of external evaluation); creation of methodological 
recommendations for determining the state and level of the system of internal 
quality assurance for educational activities and higher education in the HEI 
(according to ESG 1.10 by process “External rating evaluation”) on the basis of a 
qualimetric approach. 
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Table 4 
Description of procedures in order to ensure an institutional participation in external evaluation (by rating agencies) 

№ 
The name of the procedure, its 

components 
Description of the procedure, its components 

Name of document regulating the procedure in 

order to ensure University participation in 

external evaluation (by rating agencies) 

1 2 3 4 

10.4.1. Self-assessment (monitoring) of HEI 

positioning in world and national 

rankings/external evaluation by 

international and national rating 

agencies 

1) monitoring of the possibility of participation in world and national rankings in the 

current  year (according to the schedule of rating); 

2) in-depth analysis of the results of participation in world and national rankings and 

informing officials (rectors, heads of departments, heads of the chairs) about the success 

of university positioning in institutional rankings and subject rankings (according to 

educational programs) 

Development strategy / strategic development 

plan of HEI 

10.4.2 Ensuring HEI participation in world 

and national rankings 

  

10.4.2.1 Ensuring HEI participation in world 

rankings (QS World University 

Rankings, U-Multirank, Webometrics 

Ranking of World Universities, World 

universities web ranking)  

In QS World University Rankings: 

1) information provision of the 1st stage of participation in QS World University 

Rankings – documentary support and consulting support for forming databeses with 

contacts of experts (from academic community and employers); 

2) information provision of the 2nd stage of participation in QS World University 

Rankings – preparing statistical information (based on results of HEI’s activity) and 

submitting QS CORE platform; 

3) informational-methodological support of the 3rd stage: organizing the collecting and 

processing information for providing the participation of HEI in QS Graduate 

Employability Rankings; 

4) informational-methodological support of the 4th stage: preparing statistical information 

and submitting to QS CORE platform for providing the participation in QS Emerging 

Europe and Central Asia (EECA) University Rankings. 

 

In U-Multirank: 

1) information support for pre-survey registration of HEI on the U-Multirank portal with 

educational programs in selected fields of study; 

2) information provision of the 1st stage “Institutional Data Collection Questionnaire” – 

documentary support, formation and filling of the Institutional Questionnaire on the U-

Multirank portal based on the results of HEI activity during the last 3 years; 

3) information provision of the 2nd stage “Field-Based Data Collection” – documentary 

support, creation and completion of the Field-Based Questionnaire on the U-Multirank 

portal based on the results of HEI in current field of study (for educational programs) 

during the last 3 years ; 

4) organizational-informational support for the 3rd stage of the rating (U-Multirank 

survey) – documentary support for participation of students from current fields of study 

Standards and Guidelines for Quality Assurance 

in the European Higher Education Area (ESG 

2015) 

Development Strategy / strategic development 

plan of HEI 

Regulations on internal quality assurance of 

educational activities and quality of higher 

education in HEI 

Schedule of world and national rankings 

Templates of documentary support of HEI 

participation in relevant rankings (hosted by 

rating agencies on official webresources) 

Sets of templates of internal documentary 

support providing participation of HEI in 

relevant rankings 
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1 2 3 4 

10.4.2.1 Ensuring participation of HEI in world 

ranking (QS World University 

Rankings, U-Multirank, Webometrics 

Ranking of World Universities, World 

universities web ranking)  

In Webometrics Ranking of World Universities: 

1) technical support for the stable work of the site of HEI and ensuring the openness of all 

web-pages in the domain of the institution (according to Webometrics requirements); 

2) informational-methodological support for the publishing activity of scientists, creation 

and administration of the profiles of scientists in Google Scholar (as required by 

Webometrics) 

 

10.4.2.2 Ensuring participation of HEI in 

national ranking (consolidated ranking 

of HEIs in Ukraine, academic ranking 

of HEIs “TOP-200 Ukraine”, HEIs 

ranking (based on Scopus database 

indicators) 

In “ТОP-200 Ukraine”: 

1) information provision of participation in “TOP-200 Ukraine” – preparation and 

submission of actual statistical information (based on results of HEI annual activity) and 

public information on educational activities. 

 

In HEIs ranking (based on Scopus database indicators): 

1) information provision for participation in the HEI Ranking on Scopus indicators - 

filling/updating the institutional profile on the SciVerse Scopus platform; 

2) informational-methodological support of the research activity of the scientists 

(regarding the preparation, presentation and promotion of publications in SciVerse 

Scopus, creation and administration of profiles of scientists) 

Standards and Guidelines for Quality Assurance 

in the European Higher Education Area (ESG 

2015) 

Development strategy / strategic development 

plan of HEI 

Regulations on internal quality assurance of 

educational activities and quality of higher 

education in HEI 

Schedule of world and national rankings 

Templates of documentary support of HEI 

participation in relevant rankings (hosted by 

rating agencies on official webresources) 

Sets of templates of internal documentary 

support providing HEI participation in relevant 

rankings 

10.4.3 Providing publicity about HEI positions 

in rankings of HEI 

Current information about participation of HEI in world and national rankings is 

published: 

1) 2 times a year in rector’s report; 

2) on official HEI website, in the section “University in national and international 

rankings”, on official HEI accounts in social networks 

 

10.4.4 Responding to current information 

about HEI positions in world and 

national rankings 

1) formation of proposals and drafting of regulations, implementation of the Target 

Program of Measures to improve the positioning of higher education institution in 

national and international rankings, preparation of methodological materials on the 

inclusion/promotion of the higher education institution in national and international 

rankings; 

2) inclusion in the strategic and current plans of structural subdivisions (departments, 

chairs) of indicators on the priority areas of activity in the world and national rankings, 

with periodic self-assessment and reporting on the results of implementation 

A program of measures to improve the HEI 

positioning in world and national rankings 

Strategic plans of structural subdivisions 

(faculties, departments), updated in accordance 

with priority directions of HEI activity 
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РЕЗЮМЕ 
Белоконенко Анна. Внешнее рейтинговое оценивание как инструмент 

внутреннего обеспечениѐ качества образованиѐ в ЗВО. 
Проведен анализ и обобщение научных исследований, проектных материалов, 

рекомендаций в области внешнего рейтингового оцениваниѐ качества образованиѐ. 
Получила дальнейшее развитие система индикаторов и показателей длѐ 
определениѐ уровнѐ/состоѐниѐ системы внутреннего обеспечениѐ качества на 
институциональном уровне в соответствии со стандартами ESG (стандарт 
ESG1.10, процесс «внешнее рейтинговое оценивание»). Разработаны элементы 
организационно-методического и информационно-аналитического сопровождениѐ 
формированиѐ системы внутреннего обеспечениѐ качества в соответствии со 
стандартами ESG (стандарт ESG 1.10, процесс «внешнее рейтинговое оценивание»). 

Ключевые слова: стандарты ESG, система внутреннего обеспечениѐ 
качества, процессы внешнего оцениваниѐ качества образовательной деѐтельности 
и качества высшего образованиѐ в ЗВО, индикаторы и показатели оценки длѐ 
определениѐ состоѐниѐ и уровнѐ системы внутреннего обеспечениѐ качества ЗВО, 
подходы к внешнему рейтинговому оценивания, процедуры обеспечениѐ участиѐ ЗВО 
во внешнем рейтинговом оценивании. 

 
АНОТАЦІЯ 

Білоконенко Ганна. Зовнішню рейтингове оціняваннѐ ѐк інструмент 
внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості у ЗВО. 

Мета статті полѐгаю в описі підходів до зовнішнього рейтингового 
оціняваннѐ та розробці необхідного організаційно-методичного, інформаційно-
аналітичного супроводу участі ЗВО у світових і національних рейтингах (ѐк складової 
системи внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості (відповідно до стандарту ESG 1.10). 

Методи дослідженнѐ: аналіз і узагальненнѐ наукових досліджень, проектних 
матеріалів, рекомендацій у галузі зовнішнього рейтингового оціняваннѐ.  

Дістала подальшого розвитку система індикаторів та показників длѐ 
визначеннѐ рівнѐ/стану системи внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості на 
інституційному рівні відповідно до стандартів ESG (стандарт ESG1.10, процес 
«зовнішню рейтингове оціняваннѐ»). Розроблено елементи організаційно-
методичного та інформаційно-аналітичного супроводу формуваннѐ системи 
внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості відповідно до стандартів ESG (стандарт ESG 
1.10, процес «зовнішню рейтингове оціняваннѐ»). 

Практичне значеннѐ дослідженнѐ. Запропоновані індикатори й показники 
дозволѐять поглиблено проводити оцінку стану та рівнѐ системи внутрішнього 
забезпеченнѐ ѐкості ЗВО (стандарт ESG 1.10, процес «Зовнішню рейтингове 
оціняваннѐ»). Представлений організаційно-методичний і інформаційно-
аналітичний супровід процедур із забезпеченнѐ участі вишу в зовнішньому 
рейтинговому оціняванні стане в нагоді длѐ ЗВО, ѐкі наразі плануять брати участь 
у зовнішньому рейтинговому оціняванні. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Перспективними напрѐмами 
подальшого дослідженнѐ будуть: формуваннѐ необхідного організаційно-
методичного, інформаційно-аналітичного супроводу зовнішнього циклічного 
забезпеченнѐ ѐкості (ѐк складової системи внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості (за 
всіма процесами зовнішнього оціняваннѐ); створеннѐ методичних рекомендацій 
щодо визначеннѐ стану й рівнѐ системи внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості освітньої 
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діѐльності та вищої освіти вишу (стандарт ESG 1.10, процес «Зовнішню рейтингове 
оціняваннѐ») на засадах кваліметричного підходу. 

Ключові слова: стандарти ESG, система внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості, 
процеси зовнішнього оціняваннѐ ѐкості освітньої діѐльності та ѐкості вищої освіти 
у ЗВО; індикатори й показники оцінки длѐ визначеннѐ стану і рівнѐ системи 
внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості ЗВО, підходи до зовнішнього рейтингового 
оціняваннѐ, процедури забезпеченнѐ участі ЗВО в зовнішньому рейтинговому 
оціняванні. 
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МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОГО ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

 
Досліджено методичні передумови взаюмопов’ѐзаного формуваннѐ професійно 

оріюнтованої компетентності (ПОК) у говорінні та інформаційно-комунікаційної 
компетентності (ІКК) майбутніх викладачів англійської мови (МВАМ). ПОК у 
говорінні МВАМ розглѐдаютьсѐ ѐк здатність здійснявати відбір вербальних і 
невербальних засобів комунікації під час реалізації професійних завдань, та успішно 
організовувати власну усномовленнюву англомовну діѐльність. ІКК МВАМ визначено 
ѐк здатність незалежно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у 
процесі професійної діѐльності та особистісно-професійного розвитку. Доведено, що 
ефективне виконаннѐ професійних функцій, зокрема реалізації професійно 
оріюнтованого говоріннѐ, вимагаю професійного рівнѐ сформованості ІКК.  

Ключові слова: професійно оріюнтована компетентність, говоріннѐ, 
інформаційно-комунікаційна компетентність, майбутні викладачі англійської мови. 

 
Постановка проблеми. Сучасний викладач англійської мови маю на 

високому рівні володіти не лише компетентностѐми у продуктивних і 
рецептивних видах мовленнювої діѐльності, зокрема – у говорінні, але й 
ефективно використовувати в навчальному процесі сучасні інформаційно-
комунікаційні технології та новітні технічні засоби навчаннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблеми формуваннѐ професійно 
оріюнтованої компетентності в говорінні майбутніх викладачів англійської 
мови досліджували О. Бігич, Н. Бориско, Г. Борецька, І. Задорожна, 
С. Ніколаюва, Л. Сажко, В. Черниш та ін. Особливостѐм формуваннѐ 
інформаційно-комунікаційної компетентності учителів суспільно-



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

22 

гуманітарних дисциплін присвѐчені наукові розвідки О. Бігич, 
В. Денисенко, С. Іванова, Т. Коваль, А. Кочарѐн, Н. Морзе, О. Семеног та ін. 

Мета статті – здійснити аналіз методичних передумов 
взаюмопов’ѐзаного формуваннѐ професійно оріюнтованої компетентності в 
говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх 
викладачів англійської мови. 

Відповідно до мети визначено завданнѐ: 1) здійснити аналіз сутності 
і складових професійно оріюнтованої компетентності в говорінні майбутніх 
викладачів англійської мови; 2) з’ѐсувати сутність і структуру інформаційно-
комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови; 
3) визначити взаюмозв’ѐзок формуваннѐ в майбутніх викладачів англійської 
мови професійно оріюнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-
комунікаційної компетентності. 

Методи дослідження: аналіз наукових джерел з метоя обґрунтуваннѐ 
сутності професійно оріюнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-
комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови, 
класифікаціѐ й систематизаціѐ з метоя виѐвленнѐ структурних компонентів 
професійно оріюнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-
комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови, 
узагальненнѐ з метоя формуляваннѐ висновків. 

Виклад основного матеріалу. Професійна діѐльність викладача 
англійської мови передбачаю спілкуваннѐ, презентація навчального 
матеріалу, розв’ѐзаннѐ комунікативних завдань, що вимагаю володіннѐ 
вміннѐми професійно оріюнтованої комунікації, потенціалом дидактичного 
дискурсу, здатністя розв’ѐзувати комунікативні завданнѐ в ситуаціѐх 
професійного спілкуваннѐ (Остапенко та ін., 2011, с. 32). Професійно 
оріюнтовану компетентність у говорінні науковці визначаять ѐк одну з 
провідних мовленнювих компетентностей цих фахівців (Черниш, 2015; Сажко, 
2011, с. 116-119). Практичну мету навчаннѐ іншомовного говоріннѐ студентів 
мовних спеціальностей Л. Сажко (Сажко, 2011, с. 116-119) визначаю ѐк 
опануваннѐ студентами загальноя та професійно оріюнтованоя 
іншомовними комунікативними компетентностѐми на рівнѐх С1 та С2 
(відповідно до Загальноювропейських рекомендацій з мовної освіти) 
(Загальноювропейські Рекомендації з мовної освіти: вивченнѐ, викладаннѐ, 
оціняваннѐ, 2003).  

Під професійно оріюнтованоя компетентністя в говорінні майбутніх 
викладачів англійської мови В. Черниш розумію здатність педагога адекватно 
до ситуації спілкуваннѐ (у різноманітних сферах і ситуаціѐх) вибирати 
вербальні й невербальні засоби комунікації, успішно організовувати своя 
усномовленнюву іншомовну діѐльність (у монологічній і діало-
гічній/полілогічній формі), виходѐчи з професійних мотивів, ѐкостей і вмінь у 
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типових і нестандартних ситуаціѐх під час реалізації професійних 
завдань (Черниш, 2015, с. 153). 

Будь-ѐка компетенціѐ, згідно з В. Черниш, базуютьсѐ на здатності, ѐка 
формуютьсѐ на основі набутих знань, навичок і вмінь. Основними 
компонентами компетентності професійно-оріюнтованого говоріннѐ 
виступаять: знаннѐ (декларативні та процедурні), мовленнюві навички 
(репродуктивні, продуктивні, фонетичні, лексичні та граматичні) і вміннѐ 
(мовленнюві, методичні, лінгвосоціокультурні, навчальні, інтелектуальні, 
організаційні та компенсаційні) (Черниш, 2015, с. 153). 

До декларативних знань, наближених до фактів, даних, належать 
мовні та мовленнюві знаннѐ: фонем, інтонем, вимовних та інтонаційно-
синтаксичних норм побудови та оформленнѐ усного іншомовного 
повідомленнѐ, мовленнювих кліше, значеннѐ лексичних одиниць, 
граматичних структур, функціональних типів діалогів та монологів, регістрів 
мовленнѐ, маркерів дискурсу, значеннѐ засобів міжфразового зв’ѐзку, 
компенсаторних стратегій; країнознавчі знаннѐ тощо. До процедурних 
знань, ѐкі співвідносѐтьсѐ з певними алгоритмами та способами виконаннѐ 
дій, належать: соціокультурні, зокрема мовленнювої і немовленнювої 
поведінки носіїв англійської мови у процесі спілкуваннѐ; знаннѐ ѐк 
планувати, структурувати, організовувати, здійснявати й коригувати майбутню 
діалогічне та/або монологічне висловляваннѐ певного функціонального типу; 
стратегічні знаннѐ (Ніколаюва та ін., 2013, с. 304). 

До мовленнювих навичок у структурі компетентності в професійно 
оріюнтованому говорінні майбутніх викладачів англійської мови належать: 
репродуктивні фонетичні – артикулѐційні й інтонаційні, репродуктивні лексичні 
та граматичні навички. Сформованість лексичних навичок передбачаю 
автоматизовану актуалізація лексичних одиниць (виклик слів із 
довготривалої пам’ѐті; їх відтвореннѐ в зовнішньому мовленні; миттюве 
сполученнѐ з іншими словами); правильне вживаннѐ іншомовної лексики в 
різних ситуаціѐх відповідно до жанру, реюстру (Задорожна, 2011, с. 286). 
Сформованість репродуктивних граматичних навичок передбачаю вибір 
форми згідно з комунікативним наміром, ситуаціюя мовленнѐ; оволодіннѐ 
способами інтерпретації значеннѐ граматичних категорій, формуляваннѐ 
граматичних правил використаннѐ граматичних ѐвищ у мовленні 
(Рѐзанова, 2012, с. 10-11). Крім того, виникаю необхідність дотриманнѐ 
граматичних форм, прийнѐтих у науковому та науково-педагогічному 
дискурсі (Черниш, 2015, с. 172). 

До мовленнювих умінь діалогічного мовленнѐ відносѐть уміннѐ: 
використовувати декларативні та процедурні знаннѐ, що стосуятьсѐ 
діалогічного мовленнѐ, згідно зі сферами, темами, ситуаціѐми й завданнѐми 
спілкуваннѐ; використовувати декларативні та процедурні знаннѐ про 
відповідність мовленнювих засобів висловляваннѐ мовленнювим функціѐм та 
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їх відповідність офіційному, неофіційному стиля спілкуваннѐ (Черниш, 2015, 
с. 173); ініціявати й закінчувати діалог, підтримувати спілкуваннѐ, 
використовуячи мовленнюві кліше, мовленнювий репертуар згідно із 
соціокультурними нормами спілкуваннѐ; розширявати запропоновану 
співрозмовником тему розмови, вживати стѐгнені форми, характерні длѐ 
діалогу; запитувати інформація; комбінувати репліки згідно з 
комунікативним наміром; адекватно реагувати на репліки; емоційно 
забарвлявати діалог; вести бесіду з кількома особами відповідно до 
комунікативної ситуації в межах тематики (Ніколаюва та ін., 2013, с. 302). 

До мовленнювих умінь монологічного мовленнѐ відносѐть уміннѐ: 
використовувати декларативні та процедурні знаннѐ, що стосуятьсѐ 
монологічного мовленнѐ, згідно із сферами, темами, ситуаціѐми і 
завданнѐми спілкуваннѐ; використовувати декларативні та процедурні 
знаннѐ про відповідність мовленнювих засобів висловляваннѐ мовленнювим 
функціѐм та їх відповідність офіційному, неофіційному стиля спілкуваннѐ; 
використовувати мовленнювий репертуар монологічного висловляваннѐ 
правильно оформленого в мовному відношенні та комунікативно доцільного 
з урахуваннѐм соціокультурних особливостей (Черниш, 2015, с. 174); 
з’юднувати мовленнюві зразки на основі певної логічної схеми; повно 
висловляватисѐ відповідно до комунікативної ситуації; оптимально 
використовувати мовний матеріал (лексичний, граматичний) до певної теми, 
збагачуячи мовленнѐ з урахуваннѐм рівнѐ навченості; оптимально 
використовувати раніше вивчений матеріал, свідомо здійсняячи 
перенесеннѐ набутих знань, навичок і вмінь на нову ситуація; залучати длѐ 
викладу певної теми матеріал суміжних тем (Ніколаюва та ін., 2013, с. 341).  

Професійно оріюнтоване говоріннѐ передбачаю також володіннѐ 
майбутніми викладачами англійської мови такими вміннѐми: створявати 
сприѐтливий емоційний клімат у групі; презентувати навчальний матеріал; 
організовувати ѐк індивідуальну, так і парну й групову роботу студентів; 
стимулявати студентів до самостійної та колективної роботи; мотивувати 
студентів; створявати умови длѐ стимуляваннѐ англомовного мовленнѐ 
студентів; робити презентації та доповіді з професійних питань; брати 
участь в обговореннѐх та дискусіѐх із проблем лінгвістики і методики 
викладаннѐ іноземних мов; обміняватись досвідом з колегами, ѐкі ю 
носіѐми англійської мови (Borisko et al., 2004; Сажко, 2011).  

Формуваннѐ професійно оріюнтованої компетентності в говорінні 
майбутніх викладачів англійської мови можливо оптимізувати за рахунок 
грамотного використаннѐ в навчальному процесі сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій та технічних засобів навчаннѐ, а відтак – 
формуваннѐ в майбутніх викладачів англійської мови інформаційно-
комунікаційної компетентності. 
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У ювропейському освітньому просторі на  вагомості формуваннѐ в 
майбутніх викладачів інформаційно-комунікаційної компетентності 
наголошуять «Стандарти інформаційно-комунікаційної компетентності 
учителів/викладачів». Автори стандартів трактуять інформаційно-
комунікаційну компетентність майбутніх учителів/викладачів ѐк 
інтегральну ѐкість цих фахівців, що реалізуютьсѐ: здатністя й готовністя 
забезпечувати студентам технологічно підтримувані можливості навчаннѐ, 
здобуттѐ знань, розуміннѐ того, ѐк конкретні технології підтримуять 
процес навчаннѐ і сприѐять його ефективності, формуваннѐ навичок 
використаннѐ й демонструваннѐ переваг застосуваннѐ інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному процесі (ICT Competency 
Standards for  Teachers. Implementation Guidelines, 2008, p. 1). 

Компонентами інформаційно-комунікаційної компетентності 
вчителів/викладачів укладачі стандартів вважаять: технічну грамотність, 
цифрову грамотність, інформаційні знаннѐ, інформаційні навички, базові, 
комплексні та первазивні інформаційно-комунікаційні навички. До переліку 
згаданих навичок належать: навички використаннѐ інформаційно-
комунікаційних технологій длѐ комунікації і співпраці з студентами та 
колегами, навички використаннѐ мереж длѐ організації і забезпеченнѐ 
співпраці студентів, навички використаннѐ технічних засобів длѐ 
забезпеченнѐ ефективності процесу навчаннѐ, навички використаннѐ веб-
ресурсів з метоя пошуку інформації, навички використаннѐ інформаційно-
комунікаційних технологій длѐ поширеннѐ ресурсів, навички використаннѐ 
програмного забезпеченнѐ у професійній сфері, навички оціняваннѐ 
ефективності використаннѐ веб-ресурсів, навички посилань на веб-ресурси, 
навички аналізу даних, навички візуалізації, навички використаннѐ об’юктно-
оріюнтованих динамічних навчальних середовищ длѐ створеннѐ онлайн-
матеріалів, навички комплексного вирішеннѐ проблем, навички 
використаннѐ мереж та відповідного програмного забезпеченнѐ длѐ 
організації, моніторингу процесу навчаннѐ та оціняваннѐ навчальних 
досѐгнень студентів, навички використаннѐ інформаційно-комунікаційних 
технологій з метоя неперервного професійного розвитку (ICT Competency 
Standards for  Teachers. Implementation Guidelines, 2008, p. 7–17).  

Укладачі стандартів акцентуять на трьох підходах до формуваннѐ 
інформаційно-комунікаційної компетентності: підвищеннѐ здатності до 
грамотного використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій; 
підвищеннѐ здатності до засвоюннѐ знань, формуваннѐ навичок й 
ефективного використаннѐ цих знань і навичок у професійній діѐльності; 
підвищеннѐ здатності до використаннѐ здобутих знань і навичок длѐ 
створеннѐ «нових знань». Перелічені підходи визначаять рівні 
сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності (ICT 
Competency Standards for Teachers. Implementation Guidelines, 2008, p. 6):  
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 рівень технічної грамотності, що передбачаю застосуваннѐ 
інформаційно-комунікаційних технологій;  

 рівень засвоюннѐ знань, формуваннѐ навичок та ефективного 
використаннѐ цих знань і навичок у професійній діѐльності; 

 рівень використаннѐ здобутих знань і навичок длѐ створеннѐ «нових 
знань». 
Сутність та структуру інформаційно-комунікаційної компетентності 

активно досліджуять також українські науковці. 
Н. Морзе і А. Кочарѐн розглѐдаять інформаційно-комунікаційну 

компетентність ѐк підтверджену здатність особистості автономно й 
відповідально використовувати на практиці інформаційно-комунікаційні 
технології ѐк длѐ задоволеннѐ індивідуальних потреб, так і длѐ 
розв’ѐзаннѐ суспільно значущих проблем, до прикладу в певній 
предметній галузі або виді діѐльності, зокрема – професійних задач 
(Морзе та Кочарѐн, 2015, c. 20-31). 

С. Іванова трактую понѐттѐ інформаційно-комунікаційної 
компетентності педагогів ѐк здатність, уміннѐ та ставленнѐ цих фахівців 
щодо автономного використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій 
длѐ соціальної, у т. ч. професійної взаюмодії і відповідної поведінки в 
інформаційному просторі, результатом ѐкої ю здобуттѐ нових знань, 
формуваннѐ навичок та вмінь, продукуваннѐ нових знань та ін. (Іванова, 
2013, с. 171-179). 

На основі проаналізованих вище стандартів інформаційно-
комунікаційної компетентності длѐ викладачів/учителів (ICT Competency 
Standards for Teachers. Implementation Guidelines, 2008), а також 
досліджень Н. Морзе і А. Кочарѐн (Морзе та Кочарѐн, 2015, c. 20-31), 
вважаюмо, що структуру інформаційно-комунікаційної компетентності 
майбутніх викладачів англійської мови, відповідно до рівнів її 
сформованості, складаять: 

 на базовому рівні – базові інформаційно-комунікаційні знаннѐ й 
навички використаннѐ базових інформаційно-комунікаційних інструментів 
(базові знаннѐ апаратури комп’ятера, комп’ятерних мереж та їх 
використаннѐ; знаннѐ загальних принципів роботи різних операційних 
систем та вміннѐ працявати на комп’ятерах, що працяять під 
управліннѐм різних операційних систем; знаннѐ загальних принципів 
роботи з основними сервісами Інтернет та вміннѐ їх використовувати длѐ 
комунікації, співпраці, пошуку інформації, організації діѐльності та 
поширеннѐ результатів професійної діѐльності; розуміннѐ базових 
принципів безпечної роботи в мережі Інтернет та захисту даних; уміннѐ 
виконувати основні операції з папками і файлами; уміннѐ опрацьовувати 
дані в середовищах: текстового процесора, графічного редактора, 
табличного процесора; уміннѐ застосовувати засоби захисту даних; уміннѐ 
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працявати з антивірусними програмами); розуміннѐ впливу використаннѐ 
інформаційно-комунікаційних технологій на навчальні результати 
студентів й підвищеннѐ їх мотивації до навчаннѐ; знаннѐ і дотриманнѐ 
положень про захист авторських прав при публікації чи використанні е-
контенту; уміннѐ визначати інформаційно-комунікаційні технології, 
необхідні длѐ досѐгненнѐ цілей навчаннѐ; навички участі у групових 
ініціативах, навички створеннѐ електронних навчальних курсів, навички 
представленнѐ результатів власної професійної діѐльності на основі 
використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій, навички 
створеннѐ власного е-портфоліо; 

 на поглибленому рівні – навички системного використаннѐ 
інформаційно-комунікаційних технологій, уміннѐ використаннѐ 
інформаційно-комунікаційних технологій длѐ розвитку критичного 
мисленнѐ; уміннѐ вирішеннѐ проблем, й організації навчальної діѐльності 
за допомогоя інформаційно-комунікаційних технологій; уміннѐ 
використовувати інформаційно-комунікаційні технології длѐ створеннѐ 
дидактичного матеріалу й навчальних ресурсів, електронних навчальних 
курсів; навички використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій длѐ 
спільної роботи із студентами та колегами; уміннѐ організації проведеннѐ 
вебінарів з метоя досѐгненнѐ цілей навчаннѐ; розуміннѐ й уміннѐ аналізу 
принципів використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій у 
власній діѐльності; уміннѐ аналізу перешкод, ѐкі виникаять під час 
використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій у власній 
діѐльності та вміннѐ пошуку ефективних шлѐхів вирішеннѐ проблем; 
знаннѐ етичних норм спілкуваннѐ в Інтернеті, зокрема – у чатах, та їх 
дотриманнѐ в електронній комунікації; уміннѐ розвивати власне 
персональне навчальне середовище; уміннѐ знаходити інноваційні методи 
та форми підвищеннѐ ѐкості результатів професійного розвитку засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій); 

 на професійному рівні – уміннѐ розробки стратегій інформатизації 
навчального процесу з використаннѐм об’юктно-оріюнтованих динамічних 
навчальних середовищ університету, уміннѐ постійного оновленнѐ е-
портфоліо, уміннѐ створеннѐ та підтримки відкритих навчальних ресурсів, 
навички участі й уміннѐ координації проектів професійного розвитку, 
навички участі у відкритих онлайн-курсах; організаціѐ навчальних 
семінарів, курсів, вебінарів, програм та проектів з використаннѐм 
інформаційно-комунікаційних технологій; знаннѐ особливостей роботи з 
основними сервісами Web 2.0, Web 3.0; уміннѐ розробки і проведеннѐ 
телекомунікаційних навчальних проектів; навички представленнѐ 
результатів навчальних досѐгнень студентів у виглѐді діаграм та графіків; 
уміннѐ створеннѐ й підтримки власного блогу, вікі-сторінки, персонального 
освітнього середовища; уміннѐ створеннѐ соціальних співтовариств та 
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мереж; уміннѐ створеннѐ та підтримки відкритих навчальних ресурсів; 
уміннѐ створеннѐ та підтримки відкритих навчальних ресурсів; уміннѐ 
консультувати колег з питань використаннѐ інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальному процесі; уміннѐ проведеннѐ семінарів длѐ колег 
з проблем інтегруваннѐ інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчальний процес, з методичних та організаційних питань використаннѐ 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

На основі здійсненого аналізу можемо стверджувати, що процеси 
формуваннѐ в майбутніх викладачів англійської мови професійно 
оріюнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної 
компетентності повинні відбуватисѐ паралельно. Володіячи всіма 
компонентами професійно оріюнтованої компетентності в говорінні на рівні 
С1-С2 й усіма компонентами інформаційно-комунікаційної компетентності 
на просунутому рівні, майбутні викладачі англійської мови в подальшій 
професійній діѐльності ефективно виконуватимуть професійні функції.  

Висновки. Професійно оріюнтовану компетентність у говорінні 
майбутніх викладачів англійської мови, на основі досліджень В. Черниш, 
розглѐдаюмо ѐк їх здатність адекватно до ситуації спілкуваннѐ здійснявати 
відбір вербальних і невербальних засобів комунікації під час реалізації 
професійних завдань, та, з урахуваннѐм професійних мотивів, ѐкостей і вмінь, 
успішно організовувати власну усномовленнюву англомовну діѐльність.  

Ефективне виконаннѐ професійних функцій, зокрема реалізації 
професійно оріюнтованого говоріннѐ, вимагаю від сучасного викладача 
англійської мови професійного рівнѐ сформованості інформаційно-
комунікаційної компетентності. 

З урахуваннѐм результатів досліджень Н. Морзе, А. Кочарѐн та С. 
Іванової, трактуюмо інформаційно-комунікаційну компетентність майбутніх 
викладачів англійської мови ѐк здатність цих фахівців незалежно 
використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі 
професійної діѐльності та особистісно-професійного розвитку.  

Взаюмопов’ѐзане формуваннѐ в майбутніх викладачів англійської 
мови професійно оріюнтованої компетентності в говорінні й інформаційно-
комунікаційної компетентності передбачаю одночасне опануваннѐ 
студентами складовими цих компетентностей, а саме: декларативними та 
процедурними знаннѐми, мовленнювими навичками, мовленнювими 
вміннѐми та методичними вміннѐми у процесі опануваннѐ технічноя 
грамотністя, цифровоя грамотністя, інформаційними знаннѐми, 
інформаційними навичками, базовими, комплексними та первазивними 
інформаційно-комунікаційними навичками. 

Перспективи подальших наукових розвідок у цьому напрѐмы 
полѐгаять у вивченні методологічного підґрунтѐ взаюмопов’ѐзаного 
формуваннѐ професійно оріюнтованої компетентності в говорінні та 
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інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів 
англійської мови. 
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РЕЗЮМЕ 
Бурак Марьяна. Методические предпосылки взаимосвѐзанного формированиѐ 

профессионально ориентированной компетентности в говорении и информационно-
коммуникационныой компетентности будущих преподавателей английского ѐзыка. 

Исследованы методические предпосылки взаимосвѐзанного формированиѐ 
профессионально ориентированной компетентности (ПОК) в говорении и 
информационно-коммуникационной компетентности (ИКК) будущих преподавателей 
английского ѐзыка (БПАЯ). ПОК в говорении БПАЯ рассматриваетсѐ как способность 
осуществлѐть отбор вербальных и невербальных средств коммуникации в процессе 
реализации профессиональных задач, и успешно организовывать собственнуя 
устноѐзыковуя англоѐзычнуя деѐтельность. ИКК БПАЯ определена как способность 
независимо использовать информационно-коммуникационных технологий в процессе 
профессиональной деѐтельности и личностно-профессионального развитиѐ. Доказано, 
что эффективное выполнение профессиональных функций, в частности реализации 
профессионально ориентированного говорениѐ, требует профессионального уровнѐ 
сформированности ИКК. 

Ключевые слова: профессионально ориентированнаѐ компетентность, 
говорение, информационно-коммуникационнаѐ компетентность, будущие 
преподаватели английского ѐзыка. 

 
SUMMARY 

Burak Maryana. Methodological prerequisites to interrelated building of a 
professionally oriented competence in speaking and information-communication 
competence of future English language teachers. 

The article deals with the methodological prerequisites to interrelated building of a 
professionally oriented competence in speaking and information-communication competence 
of future English language teachers. The aim of the study is to perform the analysis of the 
methodological prerequisites to an interrelated building of a professionally oriented 
competence in speaking and information-communication competence of future English 
language teachers.  

In order to achieve the set aim the complex of research methods are applied: analysis 
of relevant research to substantiate the essence of professionally oriented competence in 
speaking and information-communication competence of future English language teachers, 
classification and ranking with the aim of revealing structural components of professionally 
oriented competence in speaking and information-communication competence of future 
English language teachers, review to make conclusions.  

A professionally oriented competence in speaking of future English language teachers 
is viewed as their ability to choose verbal and nonverbal communication means according to 
the situations of communication while performing professional duties and with consideration 
of professional motives, qualities and skills to successfully and effectively organize own 
English speaking activity. 

Effective performance of professional functions, namely production of professionally 
oriented speaking, requires a modern teacher to possess proficiency and expertise in 
information-communication competence. An information-communication competence of 
prospective English language teachers is defined as an ability to apply information and 
communication technologies in professional activity and self-development. It has been 
proved that interrelated building in prospective English language teachers of professionally 
oriented competence in speaking and information-communication competence envisages 
simultaneous acquisition of competences’ components, namely: declarative and procedural 
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knowledge, speaking skills and abilities while mastering technical literacy, digital literacy, 
information knowledge, information skills, basic, complex and pervasive information and 
communication skills. 

Key words: professionally oriented competence in speaking, information and 
communication competence, prospective English language teachers. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ  
У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ 

  
На основі аналізу наукової літератури у статті уточнено клячові понѐттѐ 

проблеми дослідженнѐ. У роботі використано такі методи: аналіз і синтез наукової 
літератури, порівнѐннѐ, узагальненнѐ, абстрагуваннѐ, класифікаціѐ й систематизаціѐ 
одержаної інформації, логіко-системний, порівнѐльний аналіз. Визначено педагогічні 
умови, що забезпечуять ефективність формуваннѐ готовності до професійної 
мобільності майбутніх бакалаврів сестринської справи (спрѐмованість змісту фахової 
підготовки на усвідомленнѐ шлѐхів власної професійної самореалізації; використаннѐ 
методів професійно спрѐмованого навчаннѐ у фаховій підготовці майбутніх бакалаврів 
сестринської справи; трансформаціѐ виробничої практики з опороя на технології 
самонавчаннѐ і самовихованнѐ; оріюнтаціѐ освітнього процесу на становленнѐ 
особистості, здатної до самовизначеннѐ, саморозвитку та фахової самореалізації) та 
окреслено способи їхньої реалізації. 

Ключові слова: професійна мобільність, медсестринська освіта, готовність 
до професійної мобільності, педагогічні умови, фахова підготовка. 

 
Постановка проблеми. Стрімкі сучасні перетвореннѐ в медичній 

галузі зумовляять попит на фахівців медсестринства, здатних аналізувати 
зміни в системі охорони здоров’ѐ, приймати і здійснявати нестандартні 
рішеннѐ в ситуації конкуренції, долати стереотипи у вирішенні питань не 
лише фахової, а й особистісної сфер, що знаходить відображеннѐ в такому 
понѐтті, ѐк мобільність. Підготовка майбутніх бакалаврів сестринської 
справи (БСС), готових і здатних «відгукуватисѐ» на всі зміни, що 
відбуваятьсѐ в системі охорони здоров’ѐ, ѐкі вміять передбачати і 
прогнозувати глибинні зміни в медсестринській діѐльності – найважливіша 
проблема сучасної професійної освіти медичних сестер. У процесі 
навчаннѐ в медичних закладах освіти відбуваютьсѐ адаптаціѐ студентів до 
мінливих умов отриманнѐ освіти, до соціально-професійного оточеннѐ, що 
уможливляю стабільне функціонуваннѐ в фаховій підготовці (Кривонос, 
2018, с. 103). В освітньому середовищі медичного коледжу майбутні 
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медсестри шукаять шлѐхи самореалізації, залучаятьсѐ до процесу 
власного професійного становленнѐ та розвитку. Актуальність дослідженнѐ 
визначаютьсѐ необхідністя підготовки в освітньому середовищі медичного 
закладу освіти майбутніх бакалаврів сестринської справи, що володіять 
сформованоя готовністя до професійної мобільності, вільно і критично 
мислѐчих, готових до технічних і соціальних перетворень, здатних до 
інноваційної, перетворявальної діѐльності, проектуваннѐ стратегії 
власного професійно-особистісного розвитку. 

Означені педагогічні категорії, що віддзеркаляять одну й ту саму 
проблему, маять, водночас, власні змістові відтінки, що суттюво доповняю 
уѐвленнѐ щодо феномену «професійна мобільність» майбутніх БСС та 
утрудняю його трактуваннѐ. Зазначимо, що професійна мобільність тісно 
пов’ѐзана з усвідомленнѐм особистістя необхідності навчатисѐ впродовж 
усього життѐ, що співзвучне актуальній освітній парадигмі. У нашому 
розумінні новий тип бакалавра сестринської справи це: БСС-дослідник, 
БСС-новатор, ѐкий готовий до оновленнѐ медсестринської діѐльності у 
вирішенні проблем паціюнта. 

Аналіз актуальних досліджень. Модернізаціѐ медсестринської 
освіти вносить у розуміннѐ мобільності майбутніх БСС особливий сенс, 
пов’ѐзаний із розвитком довгострокових і гнучких компетенцій, на базі 
ѐких уможливляютьсѐ побудова кар’юри й досѐгненнѐ професійних висот. 
Професіѐ медичної сестри передбачаю отриманнѐ певної формальної 
освіти та регулѐрне підвищеннѐ кваліфікації. З одного боку, це знижую 
шанси на мобільність шлѐхом локальності освіти, низького рівнѐ її 
конвертованості. З іншого – підвищую мобілізаційні можливості порівнѐно з 
іншими професійними групами.  

У міждисциплінарному дискурсі обговореннѐ системи охорони 
здоров’ѐ вже намічені деѐкі технології, інструменти длѐ вивченнѐ і 
вдосконаленнѐ реалізації соціальної ролі медиків. Так, науковцѐми 
схарактеризовано: особливості професійної діѐльності медичних 
працівників та соціально-психологічні чинники її ефективності (І. Вітенко, 
І. Гурвіч, М. Жукова, Л. Коробка та ін.); загальні закономірності психології 
професійної діѐльності медичних сестер (В. Бодров, Ж. Вірна, Л. Дика, 
Є. Климов, Г. Ложкін та ін.); педагогічні аспекти та педагогічні умови 
формуваннѐ професійної мобільності (В. Андрююв, Н. Василенко, 
О. Горанська, Т. Гордююва, Є. Іванченко, Н. Кожемѐкіна, Н. Латуша, 
Л. Сушенцева та ін.); вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на розвиток 
професійної мобільності (Л. Амірова, О. Лябімова та ін.). Однак в 
окреслених наукових дослідженнѐх недостатньо повно вивчена проблема 
визначеннѐ і реалізації педагогічних умов формуваннѐ професійної 
мобільності майбутніх бакалаврів сестринської справи у фаховій підготовці. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

33 

Мета статті полѐгаю у виокремленні та теоретичному обґрунтуванні 
педагогічних умов формуваннѐ професійної мобільності майбутніх 
бакалаврів сестринської справи у фаховій підготовці. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ було 
використано комплекс методів: загальнонаукових (аналіз і синтез наукової 
філософської, психологічної, педагогічної та методичної літератури, що 
висвітляю різні підходи до професійної мобільності); порівнѐннѐ, 
узагальненнѐ, абстрагуваннѐ, класифікаціѐ та систематизаціѐ одержаної 
інформації з метоя виѐвленнѐ сукупності поглѐдів на проблему формуваннѐ 
професійної мобільності майбутніх бакалаврів сестринської справи в 
наукових розвідках зарубіжних та вітчизнѐних дослідників; логіко-системний, 
порівнѐльний, моделявальний аналіз длѐ виокремленнѐ педагогічних умов, 
що сприѐять поглибленому вивчення досліджуваного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Пошуки нової моделі підготовки 
медсестринських кадрів зумовили необхідність усвідомленнѐ значущості 
стратегії освітньої інтеграції, здійсненнѐ творчого пошуку та нових рішень у 
побудові цілісного освітнього процесу, ѐкий забезпечуватиме зв’ѐзок теорії 
і практики длѐ підготовки кваліфікованих, соціально та професійно 
мобільних БСС, з високим рівнем професійної культури, рефлексії та 
професійної адаптивності на ринку праці, готових до постійного 
професійного зростаннѐ та самоосвіти (Корда, 2016, с. 55). 
Концентрованим результатом професійної підготовки, спрѐмованої на 
формуваннѐ професійної мобільності майбутніх БСС, ю формуваннѐ 
особистості фахівцѐ ѐк рефлексуячого суб’юкта професійної діѐльності. 

Одним із способів конструяваннѐ цілісного освітнього процесу, що 
сприѐю формування готовності до професійної мобільності майбутніх БСС у 
фаховій підготовці, ю визначеннѐ педагогічних умов організації такого 
процесу. В останню десѐтиліттѐ спостерігаютьсѐ тенденціѐ до 
невиправданого розширеннѐ змісту понѐттѐ «педагогічні умови». До них 
науковці відносѐть методологічне, організаційно-управлінське, кадрове, 
матеріально-технічне та фінансове забезпеченнѐ процесу навчаннѐ 
студентів (Кузьміч та Товстуха, 2012, с. 149). Подібний підхід не ю 
універсальним, оскільки виконаннѐ всіх означених чинників залежить від 
особливостей і можливостей конкретного закладу освіти, створених 
педагогічних умов та враховую специфіку одержуваної в ньому освіти.  

Не менш цікавим у межах дослідженнѐ ю підхід щодо структури 
педагогічних умов Я. Кульбашної, ѐка у визначенні психолого-педагогічних 
умов формуваннѐ професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі 
стоматології розподілѐю умови на «об’юктивні» і «суб’юктивні» (Кульбашна, 
2014, с. 85). Суб’юктивні умови пов’ѐзані з деѐкими індивідуальними 
особливостѐми викладачів, їхніми здібностѐми надавати особистісну 
психологічну підтримку студентам у процесі формуваннѐ в них будь-ѐких 
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професійно значущих психологічних ѐкостей. Припускаюмо, що в деѐких 
випадках виокремленнѐ «суб’юктивних» психолого-педагогічних умов ю 
виправданим. До подібних ситуацій доцільно віднести, наприклад, будь-
ѐкі педагогічні умови, що забезпечуять оволодіннѐ студентами певними 
специфічними професійно-психологічними вміннѐми й навичками. Однак, 
використовувати такі «суб’юктивні» умови у складі загальних педагогічних 
умов підготовки студентів різних спеціальностей видаютьсѐ недоцільним. 
Розглѐнуті способи трактуваннѐ педагогічних умов указуять на відсутність 
у вітчизнѐній науково-педагогічній літературі загальноприйнѐтого 
визначеннѐ понѐттѐ «педагогічні умови». 

З урахуваннѐм наведеного, педагогічні умови формуваннѐ професійної 
мобільності майбутніх БСС у фаховій підготовці розглѐдаюмо ѐк сукупність 
обставин (об’юктів і заходів) освітнього процесу, а також деѐких значущих 
внутрішніх індивідуальних особливостей студентів, від розвитку і реалізації 
ѐких залежить виробленнѐ первинної професійної мобільності – тобто 
готовності до професійної мобільності. У такому трактуванні педагогічні 
умови ю необхідним складником процесу формуваннѐ у студентів всіх 
компонентів їхньої готовності до професійної мобільності.  

Таким чином, на основі наведеного уможливляютьсѐ наукова розробка 
й теоретичне обґрунтуваннѐ педагогічних умов формуваннѐ професійної 
мобільності майбутніх БСС у фаховій підготовці, ѐкими визначено: 

1) спрѐмованість змісту фахової підготовки майбутніх БСС на 
усвідомленнѐ шлѐхів власної професійної самореалізації; 

2) використаннѐ методів професійно спрѐмованого навчаннѐ у 
фаховій підготовці майбутніх БСС; 

3) трансформаціѐ виробничої практики майбутніх БСС з опороя на 
технології самонавчаннѐ й самовихованнѐ;  

4) оріюнтаціѐ освітнього процесу на становленнѐ особистості, здатної 
до самовизначеннѐ, саморозвитку та фахової самореалізації. 

Реалізаціѐ всіх окреслених педагогічних умов відбувалосѐ на ІІІ та ІV 
курсах фахової підготовки майбутніх БСС під час вивченнѐ дисциплін 
«Медсестринство в сімейній медицині», «Громадське здоров’ѐ та 
громадське медсестринство», «Медсестринські теорії та процес», 
«Менеджмент та лідерство в медсестринстві», ѐкі, на нашу думку, 
найкращим чином відображаять ціннісні уѐвленнѐ про майбутня 
медсестринську діѐльність. Вибір дисциплін зумовлений тим, що вони: по-
перше, передбачаять розвиток загальнокультурної та професійної 
спрѐмованості, творчої активності; по-друге, відображаять інтереси, 
можливості й потреби майбутніх БСС; по-третю, оріюнтуять суб’юктів 
освітньої діѐльності на пошук найсприѐтливіших умов длѐ розвитку 
професійної мобільності та зрілості. Усі види, форми і методи навчальних 
занѐть з окреслених дисциплін проводѐтьсѐ з прикладами ситуацій з 
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фахової діѐльності, де теоріѐ пов’ѐзуютьсѐ з майбутньоя медсестринськоя 
діѐльністя. Комплексне вивченнѐ цих дисциплін у поюднанні з виробничоя 
практикоя даять змогу забезпечити необхідний длѐ майбутніх БСС рівень 
професійної підготовки та готовності до професійної мобільності. 

Розуміннѐ професійної мобільності майбутніх БСС ѐк умови ефективної 
професійної діѐльності за фахом, у структурі ѐкої виѐвлѐютьсѐ спрѐмованість 
на створеннѐ нових цінностей, даю змогу припустити, що цінністя ю не лише 
те, що існую, а й те, що ще необхідно здійснити на основі мобілізації 
особистістя власних можливостей. Це сприѐю розкриття і поѐснення 
механізму саморозвитку особистості. Перспективні зміни особистісно-
ціннісного потенціалу в саморозвитку відбуваятьсѐ ѐк наслідок прагненнѐ 
самої особистості розкрити свої інтенції та потенціал, ѐкі сприймаятьсѐ нея 
ѐк цінність, що необхідно враховувати в організації та реалізації педагогічних 
умов. Тому першоя педагогічноя умовоя визначено спрѐмованість змісту 
фахової підготовки майбутніх бакалаврів сестринської справи на 
усвідомленнѐ шлѐхів власної професійної самореалізації, що передбачаю 
формуваннѐ усвідомленнѐ і прийнѐттѐ майбутніми БСС себе в професії, 
способів становленнѐ власного професійного шлѐху, пов’ѐзаних із 
співвіднесеннѐм вимог медсестринської діѐльності і власних можливостей, 
усвідомленнѐм себе ѐк суб’юкта майбутньої роботи за фахом. Розвиток 
професійної самосвідомості майбутніх БСС передбачаю усвідомленнѐ 
можливостей, меж та сутності обраної спеціальності. З оглѐду на це 
актуальним ю використаннѐ прийомів актуалізації життювого досвіду 
студентів ѐк ціннісного навчального матеріалу, необхідного длѐ 
рефлексивної діѐльності майбутніх БСС. З ціюя метоя доцільним ю залученнѐ 
студентів до акме-зоріюнтованого процесу, обговореннѐ проблеми 
досѐгненнѐ фахівцем високого рівнѐ професійного розвитку. Таке 
обговореннѐ сприѐю розширення контексту розуміннѐ і спонуканнѐ 
майбутніх БСС до визначеннѐ цілей власного професійного 
розвитку (Куренкова, 2009, с. 14). 

Формуваннѐ професійної мобільності особистості відбуваютьсѐ за 
допомогоя механізмів адаптації, що даю змогу керувати ресурсами 
суб’юктності, серед ѐких важливими ю суб’юктна активність, ціннісні 
оріюнтації, ціннісне самовизначеннѐ й суб’юктний досвід. Ціннісні 
відносини та оріюнтації актуалізуять професійне самовизначеннѐ студентів 
і сприѐять формування професійної мобільності. У ѐкості базових 
цінностей майбутніх БСС доцільно розглѐдати медсестринську освіту та 
професія. Професійне самовизначеннѐ ю найважливішим аспектом 
життюдіѐльності особистості й забезпечую самореалізація особистості та 
актуалізація всіх її можливостей (Нікогосѐн, Асююва, 2017, с. 35). Унаслідок 
цього медсестринська освіта розглѐдаютьсѐ ѐк ціннісно-смислове поле, що 
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сприѐю розвиткові аксіологічного потенціалу майбутніх БСС, розуміння 
проблем паціюнта та виѐву толерантності до них. 

Розглѐдаячи професійну мобільність майбутніх БСС ѐк сутнісну 
властивість особистості, необхідним ю визнаннѐ юдності її індивідуально-
особистісних і соціальних складових. Підкресляячи її динамічний 
характер, різні рівні виѐву, Г. Вільѐм (Н. William) акцентую увагу на таких її 
характеристиках, ѐк динамічність і мінливість, можливість її 
актуалізації (William, 2003, с. 8). Це зумовляю необхідність розробки 
науково-методичного забезпеченнѐ процесу формуваннѐ професійної 
мобільності студентів шлѐхом використаннѐ методів професійно 
спрѐмованого навчаннѐ у фаховій підготовці майбутніх БСС, що 
визначено другоя педагогічноя умовоя. 

У сучасній медсестринській освіті більшість студентів конформні, 
уникаять виѐвлѐти самостійність, прагнуть не до пошуку оригінального 
вирішеннѐ проблем, а до готових рішень. Непередбачуваність ситуації, а 
також варіативність вирішеннѐ будь-ѐкої професійно зоріюнтованої проблеми 
зазвичай розглѐдаять ѐк безвихідь. Однак, слід пам’ѐтати, що творче, 
відкрите клінічне мисленнѐ майбутніх БСС не розвиваютьсѐ на «закритих», 
вже заздалегідь поставлених завданнѐх із відомими технологіѐми рішеннѐ. 
Необхідним ю проникненнѐ в проблемну ситуація на основі аналізу, синтезу, 
порівнѐннѐ, узагальненнѐ, класифікації, конкретизації й абстракції длѐ 
вирішеннѐ завданнѐ (Шмир, 2017, с. 210). Таке проникненнѐ відбуваютьсѐ в 
повсѐкденному освітньому процесі шлѐхом вирішеннѐ навчально-практичних 
завдань у сфері медсестринського знаннѐ (дисципліни циклу 
загальнокультурної і професійної підготовки). 

З оглѐду на це, важливими в межах дослідженнѐ ю інноваційні освітні 
методи, серед ѐких: метод спроб і помилок (спосіб виробленнѐ нових форм 
поведінки в проблемних ситуаціѐх), метод контрольних запитань (за 
допомогоя навідних запитань підвести до вирішеннѐ завданнѐ), метод 
синектики («атака» виниклої проблеми з використаннѐм різних аналогій і 
асоціацій), метод фокальних об’юктів (пошук нових позицій на досліджувану 
проблему з використаннѐм асоціативного рѐду і евристичних властивостей 
випадковості), метод «сase studу» (навчаннѐ на конкретних прикладах). 

Таким чином, реалізаціѐ другої педагогічної умови спрѐмовуваласѐ 
на підготовку майбутніх БСС до професійної діѐльності в системі охорони 
здоров’ѐ з її багатоаспектними ситуаціѐми вибору, успішне вирішеннѐ 
професійних завдань, виѐвленнѐ активності та самостійності в опануванні 
професійними знаннѐми, уміннѐми, навичками, тобто на формуваннѐ 
готовності до професійної мобільності на основі усвідомленнѐ потреби та 
прагнень до постійного самовдосконаленнѐ й саморозвитку.  

Залученнѐ студентів до активної навчально-професійної діѐльності з 
метоя оволодіннѐ узагальненими способами дій, саморозвитку за 
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допомогоя спеціально поставлених викладачем навчально-професійних 
завдань, до наукових досліджень, виробничої практики – даю їм 
можливість освоявати оновлену професійну позиція БСС. Тому третьоя 
педагогічноя умовоя визначено трансформація виробничої практики 
майбутніх БСС з опороя на технології самонавчаннѐ й самовихованнѐ. 

Професійна мобільність майбутніх БСС передбачаю успішність у 
здійсненні різноманітних видів професійної діѐльності. Тому вирішеннѐ 
проблеми формуваннѐ і розвитку професійної мобільності майбутніх БСС 
повинно базуватисѐ на ідеї залученнѐ студентів до різних видів 
медсестринської діѐльності на різних рівнѐх. Великими можливостѐми в 
цьому аспекті володію виробнича практика в поюднанні її різноманітних 
форм і видів, у межах ѐких відбуваютьсѐ зануреннѐ студентів у реальне 
професійне середовище. Основна мета практики зводитьсѐ до створеннѐ 
умов длѐ самореалізації, самовираженнѐ, самовизначеннѐ особистості 
студента ѐк суб’юкта майбутньої професійної діѐльності, здатного 
працявати в умовах конкуренції в різних типах лікувально-профілактичних 
закладів. Зазначена мета в межах дослідженнѐ конкретизуютьсѐ 
специфічними завданнѐми практики з метоя формуваннѐ готовності до 
професійної мобільності майбутніх БСС: 

1) мотиваційними – усвідомленнѐ студентами образу «Я-медсестра-
бакалавр», стимуляваннѐ інтересу до роботи медичної сестри; 

2) проектувальними – плануваннѐ і проектуваннѐ студентами різних 
видів медсестринської діѐльності на різних етапах її організації; 

3) організаційними – залученнѐ студентів до організації та 
проведеннѐ науково-дослідної діѐльності;  

4) комунікативними – залученнѐ студентів до процесу спілкуваннѐ з 
усіма суб’юктами освітнього процесу та медсестринської практики; 

5) рефлексивними – аналітична робота майбутніх БСС щодо 
осмисленнѐ варіативності та складності діѐльності бакалаврів сестринської 
справи, паціюнтів та власної медсестринської діѐльності. 

Ефективно організована практика маю постійно ускладнявальний 
характер. Починаячи із загального знайомства майбутніх БСС з лікувально-
профілактичними закладами різного типу, спостережень і аналізу 
одержуваної інформації, студенти переходѐть на стадія активізації власної 
професійної діѐльності і далі – до творчої інтерпретації власного досвіду. 
Тут необхідним ю надбаннѐ навичок самооцінки й самоаналізу і, ѐк 
наслідок, умінь рефлексувати власні дії, що ю передумовоя готовності до 
професійної мобільності. 

Одніюя зі стратегічних цілей сучасної медсестринської освіти ю 
перетвореннѐ майбутніх БСС на активних суб’юктів учіннѐ, психологічно 
готових і функціонально підготовлених залежно від власних здібностей, 
інтересів і життювих планів вибудовувати індивідуальну освітня 
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траюкторія, вести дослідницький пошук, розвиваячи таким чином власну 
професійну мобільність. Тому четвертоя педагогічноя умовоя визначено 
оріюнтація освітнього процесу на становленнѐ особистості, здатної до 
самовизначеннѐ, саморозвитку та фахової самореалізації, в основі ѐкої ю 
самостійна робота у фаховій підготовці. 

Специфіка самостійної роботи ѐк вищої форми навчальної діѐльності 
полѐгаю в тому, що вона принципово зміняю диспозиції учасників освітнього 
процесу – викладача і студентів, функції і зміст їхньої діѐльності. Завданнѐ 
самостійної роботи зумовлені, передусім, вимогами мобільності 
(адаптивності) у використанні наѐвних медсестринських знань. Міра ціюї 
мобільності забезпечуютьсѐ сформованістя здатності й готовності майбутніх 
БСС до продуктивної самостійної роботи над власноя професійноя 
компетентністя, доповненнѐ медсестринських знань і вмінь, корекції і 
вдосконаленнѐ. 

Основноя процесуальноя характеристикоя самостійної роботи 
студентів ю освітнѐ ситуаціѐ, ѐка актуалізую пізнавальну мотивація і 
потреби студентів у самоосвіті, пробуджую інтерес до самопізнаннѐ й 
розкриттѐ індивідуальних особистісних ресурсів. Моделяваннѐ 
розвиваячих професійних ситуацій передбачаю можливість використаннѐ 
навчальної інформації длѐ регулѐції власної діѐльності, тобто діѐльнісну 
позиція майбутніх БСС, що забезпечую входженнѐ молодого фахівцѐ в 
професія без труднощів, пов’ѐзаних із адаптаціюя. Основними 
розвивальними ситуаціѐми в контексті реалізації четвертої педагогічної 
умови ю: семіотичні розвивальні ситуації ѐк сукупність завдань длѐ 
роботи з текстом, оріюнтовані на індивідуальне привласненнѐ інформації в 
конкретній галузі культури (Ястремська, 2017, с. 570); імітаційні 
розвивальні ситуації, спрѐмовані на моделяваннѐ майбутньої професійної 
діѐльності, зумовляять необхідність особистісного залученнѐ студентів у 
предметну сферу професійної діѐльності та виконуять функція 
змістотвірних контекстів; соціальні розвивальні ситуації – це типові длѐ 
професійної діѐльності проблемні ситуації.  

З оглѐду на це, реалізаціѐ четвертої педагогічної умови базуютьсѐ на: 
проектуванні розвивальних ситуацій, ѐкі сприѐять подолання 
пізнавальних бар’юрів; створенні банку розвивальних освітніх ситуацій, 
спрѐмованих на формуваннѐ професійної мобільності майбутніх БСС; 
виборі й обґрунтуванні індивідуальної стратегії поведінки в різноманітних 
професійних ситуаціѐх; конструяваннѐ таксономії розвивальних завдань із 
професійним контекстом різного рівнѐ когнітивної складності; 
стимуляванні процесів розвитку і переструктуруванні ціннісно-смислової 
сфери майбутніх БСС, перетворенні цінності самоосвіти й саморозвитку в 
особистісний сенс; актуалізації мотиваційної сфери майбутніх БСС, 
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активізації рефлексивної діѐльності, потреби в самоосвіті та саморозвитку, 
виѐвленні труднощів пізнавальної діѐльності. 

Висновки. Таким чином, реалізаціѐ виокремлених у межах 
дослідженнѐ педагогічних умов формуваннѐ готовності до професійної 
мобільності майбутніх БСС у фаховій підготовці передбачаю: 

1) з одного боку, потенційну можливість отриманнѐ студентами під 
час фахової підготовки відповідних загальних і спеціальних знань, ѐкі в 
майбутньому допоможуть їм швидко опановувати різні суміжні 
спеціальності; з іншого – таку саму можливість розвитку в майбутніх БСС 
певних значущих особистісних ѐкостей, комунікативних умінь і навичок, ѐкі 
підвищуять психологічну готовність та адаптивність випускників медичних 
коледжів та інститутів медсестринства до професійної діѐльності в 
мінливих умовах системи охорони здоров’ѐ; 

2) опору на стратегії освітньої інтеграції у змісті всіх дисциплін, ѐка 
забезпечую не лише швидке оволодіннѐ знаннѐми в різних сферах 
медсестринської діѐльності, а й сприѐю осмислення взаюмозв’ѐзку між 
різними науками та сферами медицини; 

3) необхідність проведеннѐ найрізноманітніших групових 
інтегративних тренінгів у формі ділових ігор, за допомогоя ѐких 
формуятьсѐ необхідні длѐ професійно мобільних БСС особистісні 
психологічні ѐкості й навички; 

4) самостійну науково-дослідницьку діѐльність студентів, у процесі 
ѐкої не лише формуятьсѐ навички та вміннѐ самостійної роботи, а й 
розвиваютьсѐ впевненість у власних силах, самостійність, ініціативність та 
адаптивність; 

5) інноваційний підхід до організації виробничої практики шлѐхом 
забезпеченнѐ в її межах значної кількості тренінгових занѐть длѐ 
виробленнѐ у студентів індивідуально-особистісних ѐкостей. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в 
обґрунтуванні й розробці структури готовності до професійної мобільності 
майбутніх БСС. Визначеннѐ педагогічних умов формуваннѐ такої готовності 
зумовили необхідність розробки та апробації структурно-функціональної 
моделі формуваннѐ професійної мобільності майбутніх бакалаврів 
сестринської справи у фаховій підготовці. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Корда, М. М. (2016). Розвиток практично-оріюнтованого та симулѐційного 

навчаннѐ в Тернопільському державному медичному університеті імені 
І. Я. Горбачевського. Медична освіта, 2, 54-57 (Korda, M. M. (2016). Development of 
practical-oriented and simulation training in I. Horbachevskyi Ternopil State Medical 
University. Medical Education, 2, 54-57). 

2. Кривонос, О. (2018) Методологічне обґрунтуваннѐ феномену адаптації 
студентів до навчаннѐ в закладі вищої освіти. Педагогічні науки: теоріѐ, історіѐ, 
інноваційні технології, 6 (80), 98-108 (Kryvonos, O. (2018). Methodological justification of 

https://www.tdmu.edu.ua/en/
https://www.tdmu.edu.ua/en/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_6_12
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_6_12
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9670506
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9670506


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

40 

the phenomenon of student adaptation to study at a higher education institution. 
Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 6 (80), 98-108). 

3. Кузьміч, Т. А., Товстуха, К. М. (2012). Проектуваннѐ педагогічного простору длѐ 
стимуляваннѐ внутрішньої і зовнішньої мобільності учасників навчально-виховного 
процесу. Херсон: вид-во Херсонської академії неперервної освіти. (Kuzmich, T. A., 
Tovstukha, K. M. (2012). Designing a pedagogical space for stimulating internal and external 
mobility of participants in the educational process. Kherson: Publishing House of Kherson 
Academy of Continuing Education). 

4. Кульбашна, Я. А. (2014). Концепуальні основи формуваннѐ професійної 
компетентності майбутніх фахівців у галузі стоматології. Освітологічний дискурс, 2 (6), 
86-96 (Kulbashna, Ya. A. (2014). Conceptual basis for the formation of professional 
competence of future specialists in the field of dentistry. Educational discourse, 2 (6), 86-96). 

5. Куренкова, К. М. (2009). Формуваннѐ професійних цінностей майбутніх 
медсестер у процесі фахової підготовки (автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04). 
Харків (Kurenkova, K. M. (2009). Formation of professional values of future nurses in the 
process of professional training (DSc thesis abstract). Kharkiv). 

6. Нікогосѐн, Л. Р., Асююва, Ю. О. (2017). Аксіологічний підхід у системі 
професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі. Science and 
Education, 4, 33-38 (Nikohosian, L. R., Asieieva, Yu. O. (2017). Axiological approach in the 
system of vocational and pedagogical training of future specialists in the medical industry. 
Science and Education, 4, 33-38). 

7. Шмир, М. Ф. (2017). Діѐльнісна компетентність ѐк основа формуваннѐ 
професійної мобільності вчителѐ іноземної мови. Педагогічні науки, LXXV (2), 207-211 
(Shmyr, M. F. (2017). Active competence as the basis for the formation of professional 
mobility of a foreign language teacher. Pedagogical Sciences, LXXV (2), 207-211). 

8. Ястремська, С. О. (2017). Інтерактивні електронні освітні ресурси в дистанційній 
професійній підготовці майбутніх магістрів сестринської справи. Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні 
науки, 4 (59), 566-571 (Yastremska, S. O. (2017). Interactive electronic educational resources in 
the distance training of future masters of nursing. Scientific Herald of the Mykolaiv V. O. 
Sukhomlynsky National University. Pedagogical sciences, 4 (59), 566-571). 

9. William, H. (2003). Liberal Education. Educating for a Complex World: Integrative 
Learning and Interdisciplinary Studies, 96 (4), 6-11. 

 
РЕЗЮМЕ 

Варава Елена. Педагогические условиѐ формированиѐ профессиональной 
мобильности будущих бакалавров сестринского дела в профессиональной подготовке. 

На основе анализа научной литературы в статье уточнены клячевые 
понѐтиѐ проблемы исследованиѐ. В работе использованы такие методы: анализ и 
синтез научной литературы, сравнение, обобщение, абстрагирование, 
классификациѐ и систематизациѐ полученной информации, логико-системный, 
сравнительный анализ. Определены педагогические условиѐ, обеспечиваящие 
эффективность формированиѐ готовности к профессиональной мобильности 
будущих бакалавров сестринского дела (направленность содержаниѐ 
профессиональной подготовки на осознание путей собственной профессиональной 
самореализации; использование методов профессионально направленного обучениѐ в 
профессиональной подготовке будущих бакалавров сестринского дела; 
трансформациѐ производственной практики с опорой на технологии самообучениѐ 
и самовоспитаниѐ; ориентациѐ образовательного процесса на становление 
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личности, способной к самоопределения, саморазвития и профессиональной 
самореализации) и намечены способы их реализации. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ мобильность, медсестринское 
образование, готовность к профессиональной мобильности, педагогические условиѐ, 
профессиональнаѐ подготовка. 

 
SUMMARY 

Varava Olena. Pedagogical conditions for the formation of professional mobility of 
future bachelors of nursing in vocational training. 

The article specifies the key concepts of research problem on the basis of scientific 
literature analysis. The purpose of the article is to distinguish and theoretically substantiate 
pedagogical conditions for the formation of professional mobility of future bachelors of nursing in 
vocational training. The research involves the usage of such methods as analysis and synthesis of 
scientific literature, comparison, generalization, abstraction, classification and systematization of 
the received information, logical and systems analysis, comparative analysis. 

The pedagogical conditions that ensure formation of readiness for the professional 
mobility of future bachelors of nursing and their ways of implementation are specified. These 
pedagogical conditions are: orientation of vocational training on understanding the ways of 
their own professional self-realization; application of professionally-oriented learning during 
vocational training of future bachelors of nursing; transformation of professional practice 
with an accent on technologies of self-education and self-discipline; orientation of the 
educational process on formation of the individuality who is capable of self-determination, 
self-development and professional self-realization. 

Implementation of the examined pedagogical conditions for the formation of readiness 
for professional mobility of future bachelors of nursing in the field of vocational training involves: 
1) potential  to receive relevant general and specialized knowledge that will help students to  
master various related specialties; ability to develop certain significant personal qualities 
necessary for future bachelors of nursing; ability to develop communicative skills that enhance 
the psychological readiness and adaptability of  medical college and nursing institute graduates 
to work in the changing conditions of the health care system; 2) reliance on the strategy of 
educational integration in the content of all disciplines, which ensures not only rapid mastery of 
knowledge in various spheres of nursing activity, but also helps to understand the relationship 
between different sciences and fields of medicine; 3) the need for implementation of various 
group integrated training in the form of business games that help students to acquire personal 
psychological skills required for professionally mobile bachelors of nursing; 4) independent 
research activity, in the process of which students may acquire skills and abilities of independent 
work and develop self-confidence, self-reliance, initiative and adaptability; 5) innovative 
approach to the organization of professional practice by ensuring a large number of training 
sessions that help to adopt individual professional qualities. 

Key words: professional mobility, nursing education, readiness for professional 
mobility, pedagogical conditions, vocational training. 
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ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ У 
ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

 
У статті окреслено актуальність проблеми професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів щодо формуваннѐ життювої компетентності 
підростаячого поколіннѐ. Визначено мету та завданнѐ фахової підготовки 
соціальних педагогів до роботи з підлітками в умовах сучасної школи, а також 
виділено клячові професійні компетентності длѐ реалізації актуальних педагогічних 
завдань щодо формуваннѐ життювої компетентності дітей, ѐкі маять набути 
майбутні фахівці із соціальної педагогіки. Висвітлено особливості фахової 
підготовки соціальних педагогів у вищій школі, зокрема програму спецкурсу щодо 
оволодіннѐ майбутніми фахівцѐми соціальної сфери професійними знаннѐми й 
уміннѐми в напрѐмі формуваннѐ життювої компетентності підлітків у 
загальноосвітній школі. 

Ключові слова: професійна компетентність, майбутні соціальні педагоги, 
фахова підготовка, спецкурс, компетентнісний підхід в освіті, підлітки, заклад 
загальної середньої освіти, життюва компетентність. 

 
Постановка проблеми. Реалії сьогоденнѐ зосереджуять увагу 

українського суспільства на потребі докорінного реформуваннѐ абсолятно 
всіх сфер життѐ. Процеси реформації торкнулись і освіти на всіх її рівнѐх, 
що ю закладаннѐм фундаменту длѐ розбудови надсучасної, інноваційної, 
компетентнісної освітньої системи в Україні. Відповідно до нового Закону 
«Про освіту» (2017) та Концепції «Нова українська школа» (2016), 
сучасними освітніми оріюнтирами ю перехід від оріюнтації на засвоюннѐ 
учнѐми переважно готового знаннѐ до всебічного розвитку особистості 
дитини, до формуваннѐ установок на оволодіннѐ учнѐми життюво 
необхідними здатностѐми, що дозволѐть їм успішно інтегруватисѐ в 
суспільство, сформувати прагненнѐ до самовдосконаленнѐ, самореалізації 
й навчаннѐ протѐгом життѐ, визначати життюві плани та реалізовувати їх. 

Сучасна загальноосвітнѐ школа реалізую актуальний сьогодні 
компетентнісний підхід в освіті, ѐкий передбачаю створеннѐ умов длѐ 
самопізнаннѐ та гармонійного розвитку учнів, самовихованнѐ особистості, 
виѐву самостійності учнів та ініціатив, створеннѐ насиченого освітнього 
середовища длѐ набуттѐ ними життювої компетентності. 
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Втіленнѐ в життѐ клячових ідей реформуваннѐ освіти потребую 
оріюнтованих на зміни та новації педагогів, фахівців «нового формату», 
націлених, у першу чергу, на роботу над собоя в контексті постійного 
особистісного та професійного самовдосконаленнѐ, а також упровадженнѐ 
в освітня практику компетентнісно оріюнтованих педагогічних технологій. 

Місія реалізації оновлених освітніх задач у сучасній школі покладено, у 
тому числі, і на соціальних педагогів, ѐкі спрѐмовуять своя професійну 
діѐльність на допомогу учнѐм у виборі індивідуальних траюкторій навчаннѐ та 
особистісного розвитку, в усвідомленні дітьми своїх можливостей та 
визначенні життювих цілей, на організація освітнього простору школи щодо 
забезпеченнѐ розвитку життювої компетентності учнів.  

Особливої уваги з боку соціальних педагогів в напрѐмі формуваннѐ 
клячових життювих компетентностей потребуять підлітки, ѐкі ю вразливоя 
категоріюя учнів через неоднозначні впливи соціуму.  Так, соціальним 
педагогам важливо знайти клячі взаюмодії та надати кваліфіковану 
підтримку підліткам на шлѐху їх особистісного, соціального і життювого 
становленнѐ, на шлѐху формуваннѐ їх життювої компетентності. 

Отже, майбутнім соціальним педагогам необхідно знати специфіку й 
бути здатними ѐкісно та ефективно організовувати соціально-педагогічну 
роботу в школі з підлітками щодо набуттѐ останніми клячових життювих 
компетентностей. Тому доцільноя стаю фахова підготовка майбутніх 
соціальних педагогів саме в напрѐмі їх озброюннѐ актуальним знаннѐм з 
питань компетентнісних оріюнтирів в освіті, упровадженнѐ в соціально-
педагогічну практику інноваційних педагогічних технологій, побудови 
педагогічної роботи з підлітками та організації діѐльності щодо 
формуваннѐ життювої компетентності учнів, уміннѐм результативно 
виконувати професійні функції. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ професійної підготовки 
майбутніх фахівців соціальної сфери, зокрема і соціальних педагогів, 
висвітлено в наукових працѐх сучасних науковців О. Безпалько, Р. Вайноли, 
А. Капської, О. Пожидаювої, Н. Лавриченко, Л. Тяпті, О. Іванової, І. Курлѐк, 
Т. Логвиненко, В. Поліщук, Л. Міщик, С. Харченко, І. Козубовської, 
О. Карпенко, Г. Слозанської, Л. Коваль, С. Калаур та ін. 

Перспективи компетентнісного підходу в сучасній освіті 
досліджували вітчизнѐні вчені І. Бех, Н. Бібік, Л. Ващенко, І. Волощук, 
І. Драч, І. Єрмаков, О. Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, 
В. Луговий та ін. 

Проблеми формуваннѐ життювої компетентності особистості, що ю 
клячовим стрижнем реалізації компетентнісного підходу в освіті, 
розглѐдали Л. Сохань, І. Єрмаков, Г. Несен, В. Нечипоренко, Д. Пузіков, 
В. Прокопенко, В. Ніщета та ін.  
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Проте, варто зазначити, що незважаячи на численні дослідженнѐ з 
вищезазначених наукових проблем, особливої уваги потребую вивченнѐ 
питань фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів щодо формуваннѐ 
життювої компетентності підлітків, адже їх актуальність зумовляю потребу у 
кваліфікованих спеціалістах у соціальній сфері, здатних успішно реалізовувати 
головні завданнѐ оновленої сучасної школи. 

Мета статті – висвітленнѐ особливостей фахової підготовки майбутніх 
соціальних педагогів щодо формуваннѐ життювої компетентності 
підростаячого поколіннѐ за допомогоя спецкурсу, розробленого з 
урахуваннѐм актуальних тенденцій навчаннѐ у вищій школі. 

Методи дослідження: аналіз законодавчих актів, педагогічних 
наукових джерел, практичного педагогічного досвіду роботи у вищій 
школі, систематизаціѐ та узагальненнѐ науково-практичної інформації. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна школа маю стати осередком 
сучасного освітнього середовища, осередком формуваннѐ 
компетентностей учнів, потрібних їм длѐ успішної самореалізації в 
суспільстві, формуваннѐ цінностей на засадах творчості й педагогіки 
партнерства (Концепціѐ реалізації державної політики у сфері 
реформуваннѐ загальної середньої освіти «Нова українська школа», 2016). 

Прогресивна школа сьогодні зоріюнтована на задоволеннѐ 
надважливої потреби учнів у набутті умінь самостійно оновлявати й 
розширявати свій культурний і життювий досвід, здатностей самостійно, 
свідомо і творчо визначати і здійснявати власне життѐ ѐк індивідуально-
особистісний життювий проект, конкретного знаннѐ про певні види 
діѐльності і готовність використовувати їх у життювій практиці (Єрмаков та 
ін., 2011, с. 8). Формуваннѐ життювої компетентності учнів постаю 
центральним завданнѐм школи, ѐка реалізую сьогодні життюву 
затребуваність змісту освіти. 

Так, у своя чергу, життюва компетентність розуміютьсѐ ѐк здатність 
лядини розвʼѐзувати життюві проблеми. Вона передбачаю мобілізація знань 
особистості в реальних життювих ситуаціѐх, визначеннѐ життювих стратегій, 
концентрація особистості на їх реалізації, на творчому розвитку та самовдос-
коналенні, а також формуваннѐ власних життювих позицій і пріоритетів.  

Набираю актуальності проблема формуваннѐ життювої компетентності 
підлітків в умовах навчаннѐ й вихованнѐ у школі, ѐким притаманні прагненнѐ 
до всього нового з натѐком дорослості, бажаннѐ проѐвити себе з частим 
нехтуваннѐм соціальними правилами, талановитість і, водночас, хвиляваннѐ 
і невпевненість у своїх силах, і ѐкі, з оглѐду на це, потребуять особливої уваги 
з боку компетентних, доброзичливих соціальних педагогів. 

Педагог, зокрема соціальний педагог, Нової української школи маю 
бути компетентним, мотивованим, відповідальним за кожну педагогічну 
дія та вчинок (Онищук, 2018, с. 52). 
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Основоя професійної діѐльності працівника соціальної сфери ю 
компетентність і професіоналізм (Венгер, 2017, с. 39). Важливу роль у 
формуванні компетентностей длѐ життѐ учнів у школі відіграю 
професіоналізм соціального педагога, до ѐкого процеси реформуваннѐ й 
оновленнѐ змісту освіти також висуваять низку кваліфікаційних вимог. 
Адже прогресивний соціальний педагог покликаний бути координатором, 
посередником між особистістя й соціумом, саме фахівці соціальної сфери 
забезпечуять ефективне входженнѐ дитини, підлітка в соціальне 
середовище з метоя ефективної соціалізації особистості, здатної до 
самовихованнѐ і самореалізації (Вікторова та ін., 2016, с. 7). 

Формуваннѐ в майбутніх працівників соціальної сфери навчальних 
здібностей і навичок (наприклад, розвиток критичного і творчого 
мисленнѐ, метакогнітивних здібностей) у процесі їх професійної підготовки 
у вищій школі ю базовими освітніми цілѐми, що лѐгли в основу побудови 
навчального процесу на основі застосуваннѐ інноваційних підходів до 
навчаннѐ (Слозанська, 2017, с. 140). 

Важливим ю те, що теоретико-практична основа професійної 
підготовки майбутніх соціальних педагогів маю бути побудована на засадах 
особистісно-оріюнтованого підходу, а також спрѐмована на обов’ѐзкове 
оволодіннѐ студентами професійними компетенціѐми задлѐ продуктивної 
роботи з дітьми в прогресивній, оновленій школі.  

Також сучасним системоутворявальним чинником гуманістичної 
парадигми фахової підготовки майбутніх працівників соціальної сфери 
виступаять гуманістичний та деонтологічний підходи, ѐкі передбачаять 
демократичний стиль взаюмодії студентів і викладачів, взаюмоповагу та 
оріюнтир у процесі навчаннѐ на загальнолядські цінності, індивідуальні 
здібності й задатки студентів, а також узгодженнѐ з нормами, принципами 
та цінностѐми діѐльності майбутніх працівників соціальної сфери у 
професійному просторі (Зозулѐк-Случик, 2017, с. 44). 

У вищій школі чинне місце в навчально-виховному процесі 
приділѐютьсѐ варіативній складовій, ѐка реалізуютьсѐ у спецкурсах. У своя 
чергу, спецкурс ю формоя організації навчаннѐ у закладі вищої освіти з 
метоя оволодіннѐ вузькоспеціалізованими, новітніми знаннѐми з певної 
науки, формуваннѐ актуальних длѐ певної спеціалізації умінь і навичок. 
Програма спецкурсу спрѐмована на поглиблене вивченнѐ пріоритетних 
проблем і питань навчальної дисципліни (Колѐда, 2013, с. 18). 

Реалізаціѐ завдань сучасного закладу загальної середньої освіти, ѐкі 
сприѐтимуть формування життювої компетентності підростаячого поколіннѐ, 
вимагаю поглибленнѐ знань і закріпленнѐ вмінь майбутніх соціальних 
педагогів в цьому напрѐмі. Тому доцільним, на нашу думку, ю впровадженнѐ 
у процес професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів спецкурсу 
«Теоріѐ і практика формуваннѐ життювої компетентності підлітків у школі», 
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ѐкий характеризуютьсѐ конкретноя спрѐмованістя й вузькоя спеціальноя 
підготовкоя фахівців до роботи з підлітками в загальноосвітній школі.   

Актуальним у професійній підготовці майбутніх працівників 
соціальної сфери ю так званий принцип agile – тобто принцип гнучкості. Цей 
принцип дозволѐю вносити зміни, адаптувати процес професійної 
підготовки майбутніх працівників соціальної сфери відповідно до сучасних 
потреб суспільства (Слозанська, 2017, с. 140). 

Варто зазначити, що зміст вищезазначеного спецкурсу ю мобільним і 
може зміняватисѐ (оновляватисѐ й доповняватисѐ) в залежності від 
актуальності тенденцій соціально-педагогічної роботи з підлітками в 
загальноосвітній школі. Інтегрований зміст запропонованого спецкурсу 
забезпечую міждисциплінарний звʼѐзок та комплексність у підготовці 
майбутніх соціальних педагогів в напрѐмі роботи з підлітками щодо 
формуваннѐ в них життювої компетентності. А  структура змісту спецкурсу 
спрѐмована на забезпеченнѐ послідовності в набутті студентами 
професійної компетентності в означеному напрѐмі. 

Програму спецкурсу з підготовки майбутніх соціальних педагогів до 
формуваннѐ життювої компетентності підлітків в закладі загальної 
середньої освіти складено відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра спеціальності 231 «Соціальна робота» (за освітньоя 
програмоя «Соціальна педагогіка»).  

Вивчати даний спецкурс пропонуютьсѐ в межах варіативної складової 
навчального плану професійної підготовки бакалаврів соціальної роботи 
(соціальної педагогіки) у VІ семестрі (третій рік навчаннѐ) із загальноя 
кількістя навчальних годин –  90, що складаю 3 кредити ЄКТС. 

Метоя спецкурсу «Теоріѐ і практика формуваннѐ життювої 
компетентності підлітків у школі» визначено опануваннѐ студентами 
спеціальних знань та вмінь щодо формуваннѐ життювої компетентності 
підлітків в умовах закладу загальної середньої освіти.  

Основними завданнѐми спецкурсу ю:   
– поглибленнѐ знань майбутніх фахівців соціальної сфери з питань 

реалізації професійних функцій у закладі загальної середньої освіти; 
– забезпеченнѐ усвідомленнѐ студентами ролі соціального педагога в 

реалізації оновлених клячових завдань сучасної освіти; 
– формуваннѐ уѐвлень студентів про основні положеннѐ 

компетентнісного підходу в освіті; 
– забезпеченнѐ розуміннѐ сутності життювої компетентності особистості; 
– поглибленнѐ знань студентів щодо особливостей розвитку й 

соціалізації підлітків; 
– формуваннѐ уѐвлень про основні напрѐми соціально-педагогічної 

діѐльності з підлітками, зокрема в напрѐмі розвитку їх життювої 
компетентності;  
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– формуваннѐ здатностей та особистісних ѐкостей майбутніх соціальних 
педагогів щодо продуктивної взаюмодії з дітьми підліткового віку, 
налагодженнѐ доброзичливих комунікацій та сприѐннѐ участі в них усіх 
учасників освітнього процесу; 

– забезпеченнѐ оволодіннѐ майбутніми соціальними педагогами 
сучасним педагогічним інструментаріюм щодо сприѐннѐ формування 
життювої компетентності учнів.  

У результаті вивченнѐ запропонованого спецкурсу майбутні соціальні 
педагоги маять знати: 

– клячові сучасні вектори розвитку українського суспільства і 
особистості зокрема, а також освітніх процесів в Україні; 

– особливості впровадженнѐ компетентнісного підходу в освіті у 
практику соціально-педагогічної роботи в школі; 

– сутність понѐть «компетентність», «життюва компетентність», «життюва 
компетентність підлітків», «клячові компетентності длѐ життѐ», «soft 
skills», «hard skills», «компетентнісно спрѐмована освіта», 
«особистісно-оріюнтований підхід», «педагогіка партнерства» тощо; 

– вікові особливості розвитку підлітків, сфери їх інтересів та провідні 
види діѐльності, проблеми та труднощі, з ѐкими зіштовхуятьсѐ сучасні 
підлітки; 

– функції соціального педагога у процесі формуваннѐ життювої 
компетентності підростаячого поколіннѐ; 

– складові, напрѐми та етапи соціально-педагогічної роботи щодо 
формуваннѐ життювої компетентності підлітків у школі; 

– сучасні й ефективні форми, методи та засоби соціально-педагогічної 
діѐльності щодо формуваннѐ життювої компетентності учнів. 

У результаті вивченнѐ запропонованого спецкурсу майбутні соціальні 
педагоги маять уміти: 

– конкретизувати мету й завданнѐ соціально-педагогічної діѐльності з 
підлітками у школі щодо формуваннѐ в них життювої компетентності, 
здійснявати її змістове та методичне наповненнѐ; 

– використовувати теоретичні знаннѐ й досвід практичної педагогічної 
діѐльності в побудові власної соціально-педагогічної роботи у школі в 
напрѐмі розвитку життювої компетентності учнів підліткового віку; 

– упроваджувати у практику соціально-педагогічної діѐльності сучасний, 
інноваційний педагогічний інструментарій задлѐ ефективного забезпе-
ченнѐ у школі процесу формуваннѐ життювої компетентності підлітків; 

– самостійно розроблѐти та реалізовувати у школі результативні 
соціально-педагогічні засоби з метоя сприѐннѐ формування життювої 
компетентності підлітків; 
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– налагоджувати контакт із підлітками та створявати умови длѐ 
продуктивних комунікацій у процесі соціально-педагогічної роботи 
щодо розвитку їх життювої компетентності; 

– налагоджувати взаюмодія всіх учасників освітнього процесу задлѐ 
створеннѐ сприѐтливих умов у школі длѐ набуттѐ підлітками життювої 
компетентності; 

– реалізовувати у своїй практичній діѐльності в закладі загальної 
середньої освіти актуальні методологічні підходи (компетентнісний, 
субʼюкт-субʼюктний, особистісно-оріюнтований тощо), що сприѐтимуть 
успішному вирішення соціально-педагогічних задач;  

– здійснявати організація та управліннѐ процесом формуваннѐ  
формування життювої компетентності підлітків у загальноосвітній 
школі; 

– використовувати соціальні, педагогічні, психологічні, комунікативні 
ресурси закладу загальної середньої освіти задлѐ формуваннѐ 
життювої компетентності учнів. 

Програму спецкурсу «Теоріѐ і практика формуваннѐ життювої 
компетентності підлітків у школі» побудовано за модульним принципом і у 
своїй структурі вона передбачаю вивченнѐ студентами трьох змістовних 
модулів. 

Кожен модуль спецкурсу спрѐмовано на оволодіннѐ майбутніми 
соціальними педагогами  певними компетентностѐми у визначеному 
програмоя напрѐмі. Так, перший модуль «Теоретичні основи формуваннѐ 
життювої компетентності дітей у загальноосвітній школі» спрѐмовано на 
ознайомленнѐ студентів з такими темами: «Формуваннѐ життювої 
компетентності дітей ѐк соціально-педагогічна проблема в умовах 
компетентнісно спрѐмованої освіти», «Понѐттѐ і зміст життювої 
компетентності особистості» та «Загальноосвітнѐ школа ѐк простір 
формуваннѐ життювої компетентності учнів». Зміст цього модуля покликаний 
розкрити студентам сутність і напрѐми соціально-педагогічної роботи у школі 
в умовах розбудови системи освіти та становленнѐ Нової української школи; 
розкрити зміст понѐть «життюва компетентність особистості», «життюва 
компетентність підлітків», «компетентнісно спрѐмована освіта», 
«особистісно-оріюнтований підхід»; розкрити соціально-педагогічний 
потенціал закладу загальної середньої освіти в напрѐмі забезпеченнѐ 
процесу формуваннѐ життювої компетентності учнів. 
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Рис. 1. Програма спецкурсу з підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до формуваннѐ життювої компетентності підлітків у закладі 
загальної середньої освіти  

Спецкурс «Теорія і практика формування життєвої компетентності 
підлітків у школі» 

 

Модуль 1 «Теоретичні основи формування життєвої компетентності 
дітей у загальноосвітній школі» 

Тема 1. Формуваннѐ життювої компетентності дітей ѐк соціально-
педагогічна проблема в умовах компетентнісно спрѐмованої освіти. 
Тема 2. Понѐттѐ і зміст життювої компетентності особистості. 
Тема 3. Загальноосвітнѐ школа ѐк простір формуваннѐ життювої 
компетентності учнів 

Модуль 2 «Специфіка соціально-педагогічної роботи з підлітками у 
школі» 

Тема 1. Особистість підлітка: вікові, психологічні та соціальні особливості 
розвитку. 
Тема 2. Коло проблем сучасного підліткового середовища. 
Тема 3. Принципи продуктивної взаюмодії соціального педагога з 
підлітками у школі 

Модуль 3 «Практикум соціально-педагогічної роботи у школі з 

підлітками щодо формування їх життєвої компетентності» 

Тема 1. Організаціѐ соціально-педагогічної діѐльності у школі щодо 
формуваннѐ життювої компетентності підлітків. 
Тема 2. Форми, методи та засоби соціально-педагогічної роботи з 
підлітками у загальноосвітній школі. 
Тема 3. Педагогіка партнерства у формуванні життювої компетентності 
підлітків. 
Тема 4. Метод проектів у формуванні життювої компетентності підлітків. 
Тема 5. Інтерактивні навчально-виховні заходи у формуванні життювої 
компетентності підлітків. 
Тема 6. Моделяваннѐ життювих ситуацій у формуванні життювої 
компетентності підлітків. 
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Другий модуль спецкурсу «Специфіка соціально-педагогічної роботи з 
підлітками у школі» оріюнтовано на ознайомленнѐ студентів з такими 
темами: «Особистість підлітка: вікові, психологічні та соціальні особливості 
розвитку», «Коло проблем сучасного підліткового середовища» та 
«Принципи продуктивної взаюмодії соціального педагога з підлітками у 
школі». Засвоюннѐ змісту даного модулѐ дозволить студентам вільно 
оріюнтуватисѐ у вікових особливостѐх розвитку дітей підліткового віку та 
використовувати ці знаннѐ в побудові соціально-педагогічної роботи з ними; 
оріюнтуватисѐ у проблемах і труднощах, ѐкі виникаять у повсѐкденному житті 
підлітків, розумітисѐ на ризиках та загрозах процесу соціалізації підлітків в 
умовах сьогоденнѐ; засвоїти механізми налаштуваннѐ позитивних 
комунікацій з підлітками, принципи результативної взаюмодії з ними та 
побудови соціально-педагогічної роботи на партнерських засадах. 

Третій модуль спецкурсу «Практикум соціально-педагогічної роботи у 
школі з підлітками щодо формуваннѐ їх життювої компетентності» 
оріюнтовано на ознайомленнѐ та засвоюннѐ студентами таких тем: 
«Організаціѐ соціально-педагогічної діѐльності у школі щодо формуваннѐ 
життювої компетентності підлітків», «Форми, методи та засоби соціально-
педагогічної роботи з підлітками у загальноосвітній школі», «Педагогіка 
партнерства у формуванні життювої компетентності підлітків», «Метод 
проектів у формуванні життювої компетентності підлітків», «Інтерактивні 
навчально-виховні заходи у формуванні життювої компетентності підлітків» та 
«Моделяваннѐ життювих ситуацій у формуванні життювої компетентності 
підлітків». За результатами вивченнѐ тем цього модуля студенти матимуть 
змогу чітко і професійно організовувати своя соціально-педагогічну 
діѐльність у школі в напрѐмі формуваннѐ життювої компетентності підлітків; 
обирати доцільні, оптимальні, інноваційні та ефективні форми, методи й 
засоби соціально-педагогічної роботи з дітьми підліткового віку щодо їх 
успішної соціалізації, розвитку клячових життювих компетенцій; 
використовувати у практичній роботі з підлітками концептуальні положеннѐ 
педагогіки партнерства, ѐка покликана обʼюднати зусиллѐ педагогів, учнів та їх 
батьків навколо спільних цілей та інтересів на засадах демократичності й 
толерантності, доброзичливості й вимогливості водночас; створявати у школі 
інноваційно-розвивальне середовище через застосовуваннѐ проектної 
технології та, таким чином, сприѐти різноманітності засобів організації 
освітнього процесу учнів та розвитку їх клячових життювих компетенцій; 
розроблѐти і впроваджувати цікаві інтерактивні навчально-виховні заходи, 
спрѐмовані на забезпеченнѐ виробленнѐ вмінь учнів практично та творчо 
використовувати набуті на уроках знаннѐ, на забезпеченнѐ змістовно 
насиченого дозвіллѐ підлітків, їх усебічного розвитку та розвитку життювої 
компетентності; використовувати у практичній соціально-педагогічній роботі 
у школі з підлітками моделяваннѐ різних життювих ситуацій, що маю 
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формувати здатності учнів вирішувати нелегкі задачі повсѐкденного життѐ, 
самостійно вирішувати проблеми, бути соціально активними, корисними та 
небайдужими, брати відповідальність за власні дії та прогнозувати їх 
наслідки, приймати адекватні рішеннѐ в ситуаціѐх вибору тощо.  

Вивченнѐ тем змістових модулів спецкурсу передбачаю проведеннѐ 
лекційних та практичних занѐть, а також самостійну роботу студентів. 

Програма спецкурсу також передбачаю виконаннѐ студентами 
творчих завдань – розробка соціально-педагогічних проектів щодо 
формуваннѐ клячових навичок длѐ життѐ в дітей підліткового віку, а також 
створеннѐ і презентаціѐ сценарія інтерактивного навчально-виховного 
заходу длѐ підлітків, спрѐмованого на формуваннѐ їх життювої 
компетентності. Творчі завданнѐ пропонуютьсѐ  виконувати ѐк у 
мікрогрупах, так і індивідуально. Реалізаціѐ результатів творчої роботи 
можлива під час проходженнѐ студентами практики.  

Завершити вивченнѐ спецкурсу пропонуютьсѐ заліком. 
Успішне вивченнѐ студентом запропонованого спецкурсу дозволить 

майбутньому соціальному педагогу оволодіти такими професійними 
компетенціѐми, ѐк:   

– компетенції реалізації теоретичного знаннѐ у практичній роботі з 
учнѐми; 

– компетенції креативного вирішеннѐ професійних задач; 
– компетентності впровадженнѐ надсучасних соціальних, навчальних 

технологій, методик і засобів в освітній процес школи; 
– компетенції послідовної організації професійних дій, плануваннѐ й 

аналізу соціально-педагогічної роботи, а також керуваннѐ власноя 
поведінкоя та організації траюкторії особистісного розвитку (Калаур, 
2018, с. 18-28); 

– компетенції продуктивної комунікації з усіма учасниками освітнього 
процесу, у тому числі й з учнѐми конкретної вікової категорії – 
підлітками; 

– компетенції безперервного оновленнѐ професійного знаннѐ, 
самоосвіти та самовдосконаленнѐ; 

– компетенції критичного мисленнѐ, здійсненнѐ дослідницької роботи; 
– цифрові компетенції (компʼятерна, мультимедійна грамотність, 

компетентне користуваннѐ соціальними медіа, використаннѐ 
програмного забезпеченнѐ (Гаврілова та Топольник, 2017); 

– компетенції організації та управліннѐ соціально-педагогічноя 
діѐльністя у школі, прийнѐттѐ конструктивних рішень та виробленнѐ 
стратегій прогресивної співпраці з учнѐми. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Професійна готовність майбутніх соціальних педагогів до формуваннѐ 
життювої компетентності підростаячого поколіннѐ ю сьогодні необхідної 
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умовоя успішної реалізації соціально-педагогічних функцій у практичній 
діѐльності. ЇЇ розвиток відбуваютьсѐ у процесі фахової підготовки 
соціального педагога, а особливо під час вивченнѐ спецкурсів, ѐкі маять на 
меті конкретизація й поглибленнѐ знань студентів із питань 
компетентнісного підходу в освіті, маять міждисциплінарний характер та 
ґрунтуятьсѐ на особистісно-оріюнтованому навчанні студентів.  

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в апробації 
спецкурсу з підготовки майбутніх соціальних педагогів до формуваннѐ 
життювої компетентності підлітків у закладі загальної середньої освіти та у 
висвітленні її результатів, а також у розробці комплексу завдань длѐ 
практичної підготовки соціальних педагогів щодо формуваннѐ їх 
професійної готовності до реалізації компетентнісної складової сучасної 
освіти й вихованнѐ дітей. 
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РЕЗЮМЕ 
Великжанина Дарья. Программа спецкурса по подготовке будущих социальных 

педагогов к формирования жизненной компетентности подростков в 
общеобразовательном учебном заведении. 

В статье обозначена актуальность проблемы профессиональной подготовки 
будущих социальных педагогов к формирования жизненной компетентности 
подрастаящего поколениѐ. Определены цели и задачи профессиональной подготовки 
социальных педагогов к работе с подростками в условиѐх современной школы, а также 
выделены клячевые профессиональные компетентности длѐ реализации актуальных 
педагогических задач по формирования жизненной компетентности детей, которыми 
должны овладеть будущие специалисты по социальной педагогике. Освещены 
особенности профессиональной подготовки социальных педагогов в высшей школе, в 
частности программа спецкурса по овладения будущими специалистами социальной 
сферы профессиональными знаниѐми и умениѐми в направлении формированиѐ 
жизненной компетентности подростков в общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ компетентность, будущие социальные 
педагоги, профессиональнаѐ подготовка, спецкурс, компетентностный подход в 
образовании, подростки, общеобразовательное учебное заведение, жизненнаѐ 
компетентность. 

 

SUMMARY 
Velykzhanina Dariya. Program of the special course on preparation of future social 

educators to the formation of vital competence of adolescents in general education institution.  
The article outlines the urgency of the problem of the future social educators’ professional 

training regarding formation of the younger generation’s vital competence. The purpose and 
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tasks of the social pedagogues’ professional training for work with adolescents in the conditions 
of the modern school are determined, the knowledge and skills of future social pedagogues in the 
direction of implementing the main aspects of competence-oriented education are outlined, and 
also key professional competencies are allocated for implementation of the actual pedagogical 
tasks concerning formation of the children’s vital competence, which should be acquired by 
future social pedagogy specialists. The peculiarities of the social pedagogues’ professional 
training in higher school are highlighted, in particular, the program of a prospective specialists’ 
special course on mastering by the social sphere professional knowledge and skills in the 
direction of  forming the adolescents’ life competence in a secondary school. The program of the 
special course “Theory and practice of forming the adolescents’ life competence in school” is built 
on the modular principle and involves students studying three content modules in its structure: 
“Theoretical basis for the formation of the children’s life competence in a secondary school”, 
“Specificity of social and pedagogical work with adolescents in school” and “Practicum of social 
and pedagogical work in school with adolescents on the formation of their life competencies”, 
each of which includes a thematic unit that covers specific knowledge on the problems of 
organizing social-pedagogical activities in general education institution, on the problems of the 
teenage environment and the peculiarities of constructing work with adolescents, on issues of 
forming the adolescents’ life competence with the help of modern pedagogical means. The 
special course also provides students with creative tasks – development of social-pedagogical 
projects on the formation of key skills for the adolescents’ life, as well as the creation and 
presentation of a scenario for an interactive educational activity for adolescents aimed at 
building their vital competencies. 

The future social pedagogues’ assimilation of the developed special course’s basics, 
which has an interdisciplinary character and is based on the person-oriented learning of 
students in higher school, will allow them to specify and deepen professional knowledge on 
the issues of competence approach in education, as well as promote their effective 
implementation of socio-pedagogical functions in practical work. 

Key words: professional competence, future social educators, professional training, 
special course, competence approach in education, adolescents, general education 
institution, vital competence. 
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Introduction. One of the main modern requirements for higher 
education is the need to establish a close relationship with science and 
production. Nowadays, the issue of minimizing the gap between higher 
education, academic science and practical activity is of particular importance. 
In this context it’s necessary to understand the current needs of the labor 
market, their changes and development trends. Therefore, in order to ensure a 
high level of education quality, it is important to create a labor market research 
mechanism as the key consumer of educational services. 

Analysis of relevant research. L. Ilich (Ільїч, 2017), M. Karpenko 
(Карпенко, 2015), V. Kutsenko (Куценко та Чорнодід), L. Lavrinenko 
(Лавриненко, 2016), O. Martiakova (Мартѐкова та ін., 2013) studied labor 
market as a tool for the education quality assurance. These studies focus on the 
mechanism of interaction between labor and educational services markets. The 
peculiarities of Ukrainian labor market, its problems and factors influencing the 
quality of providing educational services are considered. However, mechanisms 
for obtaining information on the state of labor market and ways of taking this 
information into account in the work of the HEI are not sufficiently considered. 

The aim of the article is to develop a program and choose labor market 
research tools as part of the marketing-monitoring support of the system of 
internal quality assurance in higher education. 

Research methods. The following methods were used: analysis and 
generalization of scientific sources, quantitative and qualitative analysis of 
documents for collecting data on the labor market of Ukraine, mathematical 
analysis for determining key features of the labor market. 

Research results. Image, rating, recognition of a system of higher 
education in general or a separate higher education institution in the domestic 
and international markets of educational services is determined, first of all, by 
qualitative results of their activities. It is important that graduates of higher 
education institutions should have all the necessary knowledge, understand 
professional terminology, have practical skills in the relevant field, as well as 
the possibility of continuous improvement of their own professional 
characteristics. All of this directly depends on the quality of education, which is 
determined by the level of qualification of the curriculum developers, the 
innovativeness of the curriculum itself, free access to the latest achievements 
of scientific-technichal progress, information provision of the educational 
process, appropriate facilities, etc. (Бріт, 2015). 

The modern competence approach in higher education focuses on the 
formation of certain competences in the student. However, one of the key 
issues is the complexity of choosing relevant competences. The procedure for 
introducing educational programs (1–2 years) and the term of study (4–6 years) 
are quite long, therefore, they often do not have time to change the 
environment. So, the requirements of the modern labor market are constantly 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

56 

changing, so a significant part of the students at the time of graduation do not 
meet the actual demands of the labor market. 

To the mechanisms for solving this problem when developing an 
educational program we refer not only taking into account modern 
requirements of employers, but also forecasting them for a period of not less 
than 5 years. To do this, it is necessary to establish effective communication 
between HEIs and employers. However, practice shows that requirements for 
employees at the same positions may vary significantly depending on the place 
of work. This is especially true for such unclearly defined positions as 
“manager” and “administrator”. Thus, in the current Classifier of Occupations 
there are 58 professions named “manager” depending on the sphere of activity 
(Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003 : 
2005»). This situation is aggravated by employers who may incorrectly name 
positions for which they are seeking employees, especially when these 
positions envisage a rather wide range of responsibilities (which is typical for 
small and medium-sized enterprises). These phenomena reflect the tendencies 
of “blurring” the boundaries between professions, especially in relation to 
similar and “office” positions. The constant change in the requirements of the 
environment forces the majority of workers to turn into “versatile people”, 
who are able to adapt quickly to the implementation of new powers. This 
uncertainty complicates the process of initial training of workers and increases 
the role of advanced training and retraining. 

This problem can be solved by formation of marketing-monitoring support 
as one of the main elements of the internal quality assurance system. It is aimed 
at monitoring the state of educational services provision by the institution and is 
considered as a specific system that provides the subject of the higher education 
institution administration with information on the state of the external and 
internal aspects of the quality of the educational services provision and promotes 
quick impact and adjustment of this condition to ensure efficiency and 
effectiveness of specialists’ training. The basis of this mechanism is collection by 
the subjects of management of certain information on the state of the internal 
and external environment of an education institution, which is realized through 
conducting relevant marketing-monitoring studies. 

Marketing-monitoring studies are conducted in accordance with the 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area (ESG) (Стандарти і рекомендації). Today, these Standards 
are one of the most common approaches to ensuring the quality of education 
in HEI. The aim of the ESG standards is to assist and identify benchmarks for 
higher education institutions in developing their own quality assurance systems 
and for agencies that carry out independent audits. 
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Fig.1 Marketing-monitoring research in the system of planning, 
monitoring, self-evaluation of activity and development of HEI 

 

Marketing-monitoring studies correspond to the list of standards. Thus, 
getting up-to-date information on labor market requirements allows developing 
educational programs of better quality (it corresponds to Standard 2 
“Development and approval of programs”). Collection data on students’ views 
about studying in HEIs and taking them into account in the process of making 
managerial decisions is one of the elements of a student-centered approach 
(Standard 3 “Student-centered Learning, Teaching and Evaluation”). Collection of 
internal and external information is the basis for effective information 
management (Standard 7 “Information Management”). The regularity of research 
makes it possible to monitor continuously the state of the internal and external 
environment and adapt the educational programs accordingly (Standard 9 
“Current monitoring and periodic review of programs”). 

For the effectiveness of the internal quality assurance system, marketing-
monitoring studies should cover all stages of the educational services provision. 

Marketing research: conducting analysis 

Internal environment  
satisfaction in quality of education 

quality of resources (staff, facilities),  
topical issues of organization of the 

educational process, 
 studies on educational services 

improvement  

External environment 
attractiveness of the HEI for entrants,  

labor market, external rating 
assessment   

Planning of activity and 
development of HEI 

Monitoring of quality of 
the goals, quality of 

conditions, quality of the 
process and quality of 

results 

Self-evaluation of 
participants of the 

educational process at all 
levels of management  

Considering the results of marketing-monitoring research: 
Updating of strategic and current plans 
Correction of indicators of activity and development of the HEI according to priority directions  
Making decisions on correction of content and quality of activity   
Implementation of procedures on education quality improvement  
Development of the mechanism of control of the results 

Monitoring and social psychological reserach:  
Defining the aim and tasks of research, defining target category, development of the questionnaire, 

organization and data collection, analysis and generalization of results, analytical report 
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So, the first study – “Motives for choosing a higher education institution” – 
involves identifying the competitive advantages of HEIs, which attract entrants 
most of all and played a key role in choosing. In addition to identifying the 
competitive advantages of the HEI, respondents choose the most important, from 
their point of view, life skills and orientations, which allow assessing the 
expectations of higher education and the priorities of modern entrants. The 
procedure for this study involves conducting an online survey of entrants during 
the submission of documents for passing the competition to the HEI. It is 
expedient to conduct a survey using an online questionnaire, since the procedures 
for submitting documents to Ukrainian HEIs can now be conducted online. Based 
on the collected information, the most important competitive advantages of HEIs 
and their priority competences on the basis of maximum ratings of respondents 
are determined. In addition, the profile of the entrant who is interested in this HEI 
is developed based on his socio-demographic characteristics (sex, place of 
residence, etc.). It allows understanding what the target audience of HEI is, what 
characteristics are important and interesting. On the basis of this information, a 
marketing strategy for the HEI development will be worked out. 

The next study – “Satisfaction with quality of the educational process” 
evaluates the degree of student’s satisfaction with learning process (based on the 
assessment of individual subjects). It is conducted among undergraduate students 
of 4 year of study and provides an assessment of all aspects of the educational 
process. The data collection procedure also involves the use of online surveys. The 
survey covers evaluation both of the learning process and its results.  

The next study is “Labor Market Monitoring”. It is aimed at determining the 
state and prospects of development of the labor market in the specialties, in 
which HEI trains specialists. In addition, the study allows determining the list of 
competences that are relevant for each specialty, as well as universal for all 
specialties (Fig. 2). 

The research procedure involves, firstly, the method of analyzing 
documents on the status of the world and Ukrainian labor market. The next 
step is to conduct a content-analysis of vacancy queries provided by employers. 

In more detail, the procedure for conducting the study is presented in 
Table 1. 

The first stage is definition of the global trends in the development of the 
labor market. It provides an analysis of research of international organizations and 
world scholars’ research on the status and trends of the world labor market. 

In the analysis of these studies, it should be taken into account that 
rigorous studies are conducted rarely (once every 3–5 years), especially if they 
relate to trends and predictions. Therefore, when conducting an annual survey, 
you can use previous studies, however, taking into account their creation time 
and check for compliance with the proposed projections. 
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The main advantage of analyzing these studies is their thoroughness and 
the possibility to generalize conclusions about the problem. Therefore, the 
results of these studies can determine general trends, without taking into 
account the specifics of the region or specialty. 

 

 
 
Fig. 2. Use of the results of the study “Labor Market Monitoring” of 

internal quality assurance in HEI. 
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Table 1 
The order of conducting research “Labor Market Monitoring” 

Stage of research Procedure Sources Results 

1. Definition of 
general world 
tendencies of labor 
market 
development 
 

Analysis of 
research on the 
world labor 
market and trends 
in its development  

1. Research of 
international 
organizations.  
2. Research of 
world-known 
scientists 
 

1. List of the most topical 
universal competences and 
trends in changing their list. 
2. Trends in the development 
of the world labor market 
(changing demand in the 
specialties and the 
emergence of new ones).  
3. Features and prospects of 
the development of 
individual specialties (in 
which the students are 
trained in HEI)  

2. Determination of 
peculiarities of the 
Ukrainian labor 
market   

Analysis of studies 
on the Ukrainian 
labor market and 
trends in its 
development  

1. Research of 
international 
organizations on 
the Ukrainian 
labor market. 
2. Research of 
domestic 
scientists  
 
 

1. A list of the most relevant 
general competences and 
trends in changing their list. 
2. Trends in development of 
Ukrainian labor market 
(changing demand in the 
specialty). 
3. Determination of the 
differences of Ukrainian labor 
market from the world labor 
market 

3. Labor market 
analysis  

Content analysis 
of vacancy 
announcements 
for positions 
where graduates 
of HEI can work  

1. Domestic job 
sites  

1. Updated list of the most 
relevant general 
competences. 
2. Assessment of demand for 
individual specialties of HEI.  
3. Determination of the list of 
general and professional 
competences for each 
specialty  

 
So, in 2016, the World Economic Forum in Davos presented a list of the 

most demanded professional skills in 2020 (Офіційний сайт Всесвітнього 
економічного форуму в Давосі). 

1. Integrated multilevel problem solving. 
2. Critical thinking. 
3. Creativity in the broadest sense. 
4. Management skills. 
5. Interaction with people. 
6. Emotional intelligence. 
7. Own opinion and acceptance. 
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8. Client-centeredness. 
9. Ability to negotiate. 
10. Flexibility of thinking. 
This list of competences is quite universal; it is relevant for almost all 

specialties of economic and managerial profile. However, it should be noted 
that, depending on the specialty, the priority of one or another competence 
may vary. For example, for a financial analyst, emotional intelligence is not as 
important as the flexibility of thinking. 

In addition, the study of the previous results of the assessment of the 
demanded skills, allows us to talk about global development trends. So, 
compared with 2015, creativity, critical thinking, and emotional intelligence 
have become more relevant skills, while negotiation skills, quality control and 
interaction with people – less. That is, the issues of quality of processes are 
becoming less relevant and critical analysis of information and creative 
problem solving – more important. It testifies the gradual spread of a creative 
approach to problem solving. At the same time, there are changes in the 
approach to interaction, instead of the skills of negotiation and interaction with 
others becomes more relevant skills of understanding others. That is, the 
emphasis is put on the understanding of own and others’ emotions as the 
underlying foundations for ensuring effective interaction. 

The final result of the analysis of world trends is definition of the 
peculiarities and prospects of the development of individual specialties. Such 
studies are carried out quite rarely; therefore it is difficult to distinguish the 
actual information on the state of a particular specialty. Another problem is the 
ambiguity of understanding the nature of profession and differences in the 
work responsibilities of employees. Therefore, such studies are usually 
conducted only for generalized specialties (for example, manager, economist, 
etc.). When analyzing them, it is important to answer the following questions:  

 Will the content of profession change? (globalization and informatization 
qualitatively change the content of individual specialties, which should be taken 
into account when preparing the relevant specialists for the future); 

 How will the demand for a profession change for 5–10 years? (the 
process of training specialists in HEI takes a certain period of time, in this case 
not a modern request, but a future one should be taken into account); 

 What can affect this demand? (understanding the factors that 
influence or may influence in the future the demand for a specialty allows 
predicting more effectively a changing environment). 

When conducting an annual monitoring of the labor market, such a study 
makes sense only for the most popular specialties in the HEI (the study of small 
specialties that have a very narrow profile is not relevant). One of the most 
widespread specialties is the manager. The study of futurist Jacob Morgan “10 
qualities of the future manager” highlights the following skills (Morgan): 
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1. Leadership. 
2. Ability to pave the way (eliminating obstacles that interfere with 

subordinates). 
3. Understanding technologies. 
4. An example for others (the first to introduce new technologies and 

behavior patterns). 
5. Demonstrates vulnerability (ability to ask for help, to admit wrong, to 

speak fluent about lack of knowledge in any area). 
6. Trust in the collective mind (he believes that it is more competent than 

his own). 
7. Leader (capable of activating the work of others, infecting others with 

his enthusiasm). 
8. Provides feedback in real time. 
9. Observes personal boundaries (clearly adheres to the boundaries of 

the personal space of subordinates, respects subordinates’ interests). 
10. Ready to meet the future worker (he is open to changes, encourages 

and implements them in practice). 
The second stage involves analysis of domestic sources regarding the 

peculiarities of the state and development of Ukrainian labor market. The main 
problem of this stage is lack of qualitative research, especially regarding 
prospects and development trends. The majority of domestic research studies 
concerns the current state of the labor market and there is almost no research 
on prediction. 

Ukrainian labor market has some peculiarities in comparison with other 
countries (Єсінова, 2013, p. 6): 

1) inaccuracy and concealment of information about the real state of the 
labor market and its development; 

2) low productivity, resulting in low wages; 
3) uneven distribution of labor resources on the territory of the state; 
4) deformation in the sectoral structure and vocational qualifications; 
5) hidden unemployment remains. 
A small number of qualitative research on the labor market can be 

explained by its key feature – the lack of reliable information on the labor 
market. Most employers are trying to conceal information about the real 
income of employees. In addition, hidden unemployment (part-time work) is 
often observed. In such conditions, even the information that is well developed 
by the State Statistics Service of Ukraine is insufficient for a qualitative 
assessment of the labor market and construction of a forecast for its 
development. However, despite this, the use of official statistics allows making 
conclusions on general state of the labor market (Table 2) 
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Table 2 
Demand, supply and employment of the labor force (thousand people) 

(Офійційний сайт Державної служби статистики України) 

Indexes  2015 2016 2017 

The number of citizens who were unemployed, at the 
end of the period  

1435,2 1270,4 1138,4 

The unemployed population of working age 
(according to the ILO methodology) 

1654,0 1677,5 1697,3 

The number of registered unemployed in the 
reporting period  

490,8 390,8 354,4 

The need for workers to replace job vacancies, at the 
end of the period  

25,9  36,0 50,4 

Number of registered unemployed persons who were 
employed in the reporting period  

444,7 409,0 398,6 

 
So having analyzed Table 2, we can trace gradual narrowing of the official 

labor market and correction of the unemployment situation in Ukraine. Thus, the 
number of citizens having the status of the unemployed, the number of registered 
unemployed and the number of employed people are gradually decreasing; 
however, the need of employers is increasing. In 2016, the number of employed 
began to exceed the number of registered unemployed (in 2017 the difference is 
even greater). However, the drop in the number of unemployed is much higher 
than employment. This is due to the fact that a significant number of unemployed 
people were not employed at all, therefore, after a certain period of time, they 
were removed from registration. However, according to the International Labor 
Organization (ILO) methodology, the number of unemployed is gradually 
increasing. Therefore, we can state that there is a refusal of official mechanisms of 
employment and transition of the labor market to the shadow. Therefore, for the 
qualitative evaluation and forecasting of the labor market it is not enough to use 
the data of the state statistics. 

Labor market forecasting is usually carried out by individual experts (for 
example, for business journals), and is limited to the forecast for the current 
year. First of all, forecasts reflect general quantitative trends in the labor 
market (growth of vacancies/proposals, wage changes, etc.). However, these 
studies generally apply to the entire labor market in general rather than to 
individual specialties. 

Determining characteristics of the labor market of an individual specialty 
also faces a number of problems (lack of qualitative research, complexity with 
collection of objective information). Besides, there is a problem of ambiguous 
understanding of the essence of the profession. Most professions have a rather 
wide and ambiguous range of responsibilities, and the requirements of 
employers for such employees can vary significantly. This information can be 
obtained in the third stage – the analysis of the labor market. It provides 
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content analysis of vacancy announcements for positions where graduates of 
HEI can work. The source of information about vacancies may be the most 
popular sites for employment (work.ua, rabota.ua, etc.). The procedure for 
collecting information consists of the following stages. 

The first step is to determine the list of specialties that will be 
investigated and positions that these specialists may occupy. This information 
can be taken from open sources (website of the university) and specified at the 
graduating departments. 

The second step is to identify the sites and sections where the 
information about the ads will be collected. In order to collect information the 
most popular job sites are chosen. Based on information about positions that 
graduates can take, sections of the sites are selected where can be found the 
appropriate vacancies. Outlining of the sections is important because at the 
sites employers often place and name the ads incorrectly. 

In the third stage, the primary selection of vacancy announcements is 
made, which involves viewing job ads in the relevant section and collecting 
certain information from them (Table 3). The template only includes vacancies 
in which graduates of HEI can work according to their specialty. It should be 
noted that some adverts are not included in the process of looking at job 
advertisements (incorrectly filled ads, proposed posts do not correspond to 
specialties of HEIs, etc.). 

Table 3 
Template for filling vacancy information 
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The first and second columns are intended to determine the location of 

the ad. 
The third column is a position offered by employers. 
The fourth column is the company that submitted the ad (this 

information may be required to remove identical ads). 
Fifth – required education. In this column, besides the level of education, 

information about its profile is given. 
Sixth – work experience. This column provides information on the 

required work experience, including its profile. 
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Seventh – professional qualities. This column contains a list of 
professional requirements for the applicant, that is, the skills that are directly 
needed to perform the work (language skills, software, professional abilities 
and skills of performing specific work). 

Eighth – personal qualities. These are the qualities that characterize the 
applicant’s identity, not professional level (responsibility, communication skills, 
purposefulness, etc.). 

The ninth is additional information provided in the ad. It can include both 
requirements and benefits (place of residence, age, gender, part-time, flexible 
work schedule). 

All ads appearing in the relevant sections within a certain time interval 
(week, two weeks, month) are added to the template and correspond to the 
specialties of HEI. With this approach, the structure of queries (the number of 
requests for each specialty) does not change in the process of analysis. 
However, the choice of the study period plays an important role. Thus, it is 
inappropriate to conduct research during mass vacations (summer months) and 
official holidays (winter and May holidays). 

At the fourth stage, the analysis of the received information according to 
the following program is carried out. 

1. Adequacy of the ad for a specific specialty is established (column 10 of 
table 3 is filled in). It should be taken into account that several specialties may 
be indicated (especially in economics and management). 

2. Full account of all ads and removal of duplicates are conducted (some 
ads may be in several sites, sections, in addition, they can be repeated within 
the same section twice). 

3. The ads are sorted depending on the specialty to which they relate, 
which is based on the 10th column. Individual ads may be listed in several 
specialties. 

4. Content analysis for each specialty is conducted. As a result, it is 
determined: 

 list of positions and their percentage ratio within a separate specialty; 

 requirements for education, which are differentiated into the “level of 
education” (according to such criteria as “without education”, “secondary 
special”, “higher”) and specialization (“any”, “branch of knowledge”, “special”); 

 requirements for experience, which are determined by “duration” 
(according to such criteria as “without experience”, “1–2 years”, “3 years and 
more”) and “specialization” (“any”, “specific”); 

 requirements for professional qualities, where, in addition to the list of 
these qualities, their popularity is determined (as a percentage of the total 
number of ads); 

 requirements to personal qualities, where, in addition to the list of 
these qualities, their popularity is determined (as a percentage of the total 
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number of ads). It should be noted that in the analysis of personal qualities it is 
advisable to generalize the ads with similar content; 

 specific requirements, where additional information is analyzed and 
generalized. 

5. Analysis of research results. Provides the following procedures: 

 development of standard requirements for each specialty; 

 identification of the most demanded personal qualities (on the basis of 
research of TOP-5 qualities for each specialty); 

 structuring of personality traits according to the groups of 
competencies of the TUNING project. 

An approbation of the proposed methodology for labor market analysis 
was conducted. 

Between 01.03.2016 and 31.03.2016, more than 1300 job vacancies were 
processed, which are marked as such, for which graduates can apply for a 
definite specialty. During the monitoring it was established that among the 
specialties of the Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics most 
of the vacancies were in such specialties as “Management”, “Accounting and 
Audit”, “Computer Science”. 

Higher education requires only 60–70 % of the vacancies, and the profile 
higher – only 10–15 % (in some specialties, even 5 %). 50–70 % of vacancies 
require an experience of 1–2 years, usually a profile. Experience is not 
important only for 20–30 % of vacancies. 

Among the professional competences that are required in all specialties 
there are: 

1. Knowledge of the PC (MS Office products) – an average weighted 
score of 36,7 %, 

2. Language training (both in foreign and native languages) – 18,2 %. 
It should be noted that knowledge of the PC (30–60 % of requests) is 

most important in most specialties than professional competence (15–50 % of 
requests). That is, employers more often indicate the need for knowledge of 
the PC than specific professional skills or work experience. 

In certain specialties, employers have paid special attention to 
professional competences. They are important for such specialties: accounting 
and audit, marketing, information management systems and technologies, 
tourism, personnel management. 

Among personal qualities the most demanded are: communicability 
(24,85 %) and responsibility (18,41 %). In addition, important qualities are: 
attentiveness (11,46 %), focus on the outcome (9,46 %), stress resistance (8,46 %). 

TOP-5 of the most sought after personal qualities for each specialty was 
investigated. The analysis of the results has shown that among the 
15 specialties that were analyzed in the research, to the TOP-5 more often 
were referred communicability (13 specialties) and responsibility 
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(12 specialties). Among other personal qualities, considerable values gained 
attentiveness (7 specialties), the focus on the result (6 specialties) and stress 
resistance (5 specialties). That is, it can be concluded that communicability and 
responsibility are the most universal qualities (which are needed in almost 
every specialty). The other 3 qualities are also quite important, but their need 
is conditioned by the peculiarities of professional activity. 

Compared to the list of the most demanded skills in 2020 presented at 
the Davos World Economic Forum, it can be said that Ukraine is far behind the 
current trends in the labor market. So among the list we have received, only 
communicability is referred to the most relevant competences. 

Conclusions. Marketing-monitoring support is a system that provides the 
subject of the educational process management in higher education institution 
with information about the state of the external and internal aspects of the 
quality of educational services provision and promotes quick impact and 
adjustment of this condition to ensuring the efficiency and effectiveness of 
specialists’ training. It allows identifying and taking into account the 
peculiarities of external and internal environment in the process of developing 
strategic goals and building a marketing strategy for the HEI. This information is 
obtained through conducting relevant marketing-monitoring studies (motives 
for choosing HEI, monitoring of the labor market, assessment, satisfaction with 
education quality, external rating assessment, etc.). 

Conducting these studies is an important element of the internal quality 
assurance system. Marketing-monitoring research is an integral part of the 
quality assurance system based on the ESG Standards. These studies facilitate 
the process of gathering information in order to substantiate and make 
managerial decisions about development of the HEI, implementation of 
appropriate measures and control over the results of work. 

Marketing-monitoring support consists of a list of studies that form a 
system for collecting information. One of the key studies is monitoring of the labor 
market. Its main goal is to determine the status and prospects of the development 
of the labor market and the requests of employers in the specialties that HEI 
propose. On the example of labor market monitoring, the procedure for 
conducting a marketing-monitoring study is considered. It consists of defining the 
goals and objectives of the research, sources of information (including definition 
of the target audience and sample), data collection, data analysis and formulation 
of the results. The results of this study can be used in determining the list of 
specialties and relevant competences, clarifying the content of educational 
programs, improving teaching methods and technologies, ensuring cooperation 
with employers, and improving the quality of graduates training for their future 
work. In general, labor market research can increase satisfaction of educational 
needs of consumers, overcome competition with other HEIs, increase market 
share, and increase the volume of the educational services. 
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РЕЗЮМЕ 

Голубев Станислав. Исследование рынка труда в системе внутреннего 
обеспечениѐ качества в учреждении высшего образованиѐ.  

В статье определена роль маркетингово-мониторингового сопровождениѐ в 
системе внутреннего обеспечениѐ качества высшего образованиѐ. Обоснован выбор 
клячевых маркетингово-мониторинговых исследований и их особенностей. 
Предложена программа и инструменты исследованиѐ рынка труда в контексте 
формированиѐ системы внутреннего обеспечениѐ качества образованиѐ. Проведена 
апробациѐ предложенной программы исследованиѐ рынка труда, проанализированы 
его результаты и обосновано их использованиѐ в работе УВО.  

Ключевые слова: рынок труда, учреждение высшего образованиѐ (УВО), 
маркетингово-мониторинговое исследование, компетентность, качество 
образованиѐ, система внутреннего обеспечениѐ качества образованиѐ. 

 
АНОТАЦІЯ 

Голубєв Станіслав. Дослідженнѐ ринку праці в системі внутрішнього 
забезпеченнѐ ѐкості в закладі вищої освіти.  

У статті визначено роль маркетингово-моніторингового супроводу в системі 
внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти. Висока динамічність сучасного 
суспільно-економічного розвитку обумовляю гнучкість освітньої діѐльності й 
освітнього процесу за рахунок урахуваннѐ в навчальних планах і програмах мінливих 
вимог зовнішнього та внутрішнього середовища, що потребую створеннѐ системи 
збору ціюї інформації через проведеннѐ маркетингово-моніторингових досліджень. На 
основі аналізу літератури обґрунтовано вибір клячових маркетингово-
моніторингових досліджень та визначено їх особливості. Комплексне дослідженнѐ 
всіх етапів наданнѐ освітніх послуг даю змогу зібрати ѐкісну інформація щодо 
внутрішнього й зовнішнього стану ЗВО  

Клячовим маркетингово-моніторинговим дослідженнѐм ю вивченнѐ ринку 
праці та його вимог. Тому в роботі запропоновано програму та інструменти 
дослідженнѐ ринку праці ѐк елемента системи внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості 
освіти. Цѐ програма передбачаю комплексну оцінку світового й національного ринків 
праці, визначеннѐ їх клячових проблем і тенденцій розвитку. Результатом такого 
дослідженнѐ ю перелік загальних та професіональних компетентностей, що ю 
актуальними длѐ спеціальностей, за ѐкими ЗВО проводить навчаннѐ. Важливим 
аспектом ю вивченнѐ тенденцій змін попиту на спеціальності та прогнозуваннѐ 
актуальних компетентностей у майбутньому.  

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution
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У роботі проведена апробаціѐ запропонованої програми дослідженнѐ ринку 
праці та проаналізовано його результати. Згідно з отриманими результатами 
зміняятьсѐ клячові компетентності. Так, проблеми ѐкості процесів стаять менш 
актуальними, а критичний аналіз інформації та творче вирішеннѐ проблем – більш 
важливим. Крім того, замість навичок веденнѐ переговорів та взаюмодії з іншими 
зростаю роль навичок розуміннѐ інших. Український ринок праці частково 
віддзеркаляю клячові світові тенденції, зокрема інформатизація, однак все одно 
значноя міроя відстаю від сучасних світових процесів (на 5–10 років). Тому 
визначеннѐ особливостей світового ринку праці дозволѐю побудувати прогноз 
клячових напрѐмів розвитку вітчизнѐного.  

Ключові слова: ринок праці, заклад вищої освіти (ЗВО), маркетингово-
моніторингове дослідженнѐ, компетентність, ѐкість освіти, система внутрішнього 
забезпеченнѐ ѐкості освіти. 
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РОЗВИТОК РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 
ЗАСОБАМИ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ В ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У статті розглѐнуто проблеми вдосконаленнѐ фізичного вихованнѐ студентів, 

особлива увага приділена розвиткові рухових ѐкостей студентів засобами настільного 
тенісу. Проведений експеримент дозволив розробити програму розвитку рухових 
ѐкостей студентів у процесі фізичного вихованнѐ в технічному університеті засобами 
настільного тенісу в позааудиторній діѐльності. Отриманні дані свідчать про 
ефективність упровадженнѐ експериментальної програми. 

Ключові слова: фізичне вихованнѐ, студенти, позааудиторна діѐльність, 
рухові ѐкості. 

 
Постановка проблеми. Стрімкі зміни в умовах сучасного розвитку та 

його Європейський вектор вимагаять суттювих змін у всіх сферах життѐ. Ці 
зміни не оминули освіту. Пріоритетним напрѐмом державної політики ю 
зміцненнѐ здоров’ѐ населеннѐ, особливо студентів, ѐкі навчаятьсѐ в закладах 
вищої освіти. Основним засобом покращеннѐ здоров’ѐ ю рухова активність, ѐка 
може реалізовуватись ѐк в аудиторній, так і позааудиторній формах занѐть. 

При плануванні дисципліни «Фізичне вихованнѐ» в деѐких закладах 
вищої освіти плануять одну-дві академічні години на тиждень з метоя 
економії, тим самим економлѐчи на здоров’ї студентів, що, на думку 
вчених, ю неприпустимим.  

Проблема пошуку ефективних шлѐхів розвитку рухових ѐкостей, 
підвищеннѐ рухової активності та покращеннѐ фізичного здоров’ѐ студентів 
технічного закладу вищої освіти визначаю актуальність даного дослідженнѐ. 
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Аналіз актуальних досліджень. Одніюя з важливих складових 
системи освіти студентської молоді ю фізичне вихованнѐ, головноя метоя 
ѐкої ю покращеннѐ рівнѐ здоров’ѐ, про це не одноразово у своїх роботах 
зазначали С. Гаркуша, М. Носко та інші. 

На основі аналізу філософської, педагогічної, історичної та 
психологічної літератури доведено, що фізичне вихованнѐ ю комплексним 
предметом, без ѐкого неможливе повноцінне життѐ лядини. Метоя 
фізичного вихованнѐ ю зміцненнѐ, покращеннѐ та збереженнѐ стану й рівнѐ 
здоров’ѐ. Основоя успішної повноцінної реалізації себе ѐк фахівцѐ або 
громадѐнина ю міцний стан здоров’ѐ, тому фізичне вихованнѐ постійно 
доповняютьсѐ та вдосконаляютьсѐ відповідно до вимог сьогоденнѐ. Аналіз 
робіт низки сучасних і зарубіжних авторів доводить, що розвиток рухових 
ѐкостей молоді ю пріоритетним завданнѐм фізичного вихованнѐ 
студентської молоді, ѐке сьогодні в переважній більшості закладів 
технічної освіти втіляютьсѐ в позааудиторній формі.  

Дослідженнѐ фахівців у галузі фізичного вихованнѐ студентів 
(Ю. Козерук, Г. Куртова, П. Рибалко, С. Харченко) доводѐть, що сучасна 
молодь, на жаль, стаю фізично слабшоя, розвиток рухових ѐкостей не 
відповідаю вимогам сучасної професійної підготовки. 

В. Бабій стверджую, що сьогодні оволодіннѐ вищоя освітоя можливе 
лише за умови достатньо високого рівнѐ здоров’ѐ. Тому врахуваннѐ 
особливостей способу життѐ, зокрема фізичної активності й позитивного 
ставленнѐ до фізкультурно-спортивної діѐльності, ‒ важливий елемент 
організації фізичного вихованнѐ студентської молоді. Формуваннѐ 
дбайливого ставленнѐ до власного здоров’ѐ – визначний чинник у 
досѐгненні кар’юрного і життювого успіху студентської молоді (Бабій, 2014). 

Длѐ визначеннѐ напрѐмів реформуваннѐ системи фізичного 
вихованнѐ Р. Стасяк та С. Пюсоцький визначили ставленнѐ студентів до 
занѐть. Вони зазначаять, що на занѐттѐх із фізичної культури студентам 
подобаятьсѐ: рухливі та групові ігри, змаганнѐ та естафети, активний 
відпочинок, можливість підтримувати фізичний стан, особистість 
викладача. До негативу віднесено: матеріально-побутові умови і наѐвність 
диференційованого заліку. Студенти висловили побажаннѐ щодо 
вдосконаленнѐ реалізації фізичного вихованнѐ в університеті: підвищити 
різноманітність видів діѐльності на занѐттѐх із фізичної культури, 
покращеннѐ матеріально-технічної бази, розділеннѐ часу занѐть на 
обов’ѐзкові та факультативні (Стасяк та Пюсоцкий, 2014). 

Аналіз наукових джерел, нормативно-правових документів, процесу 
організації академічних занѐть, способу життѐ студентів, дали змогу 
зробити висновки, що бажаннѐ займатисѐ й розвивати себе обмежено 
дефіцитом часу, матеріальним становищем та пасивним ставленнѐм до 
обов’ѐзкових занѐть з фізичного вихованнѐ.  
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Як зазначаять І. Самохвалова, В. Меляшкина та П. Рибалко, 
настільний теніс, ѐк складова частина програми з фізичного вихованнѐ ю 
одним із засобів вирішеннѐ основних завдань фізичного розвитку 
студентської молоді, зміцненнѐ здоров'ѐ, формуваннѐ й вдосконаленнѐ 
рухових вмінь і навичок, вихованнѐ основних фізичних ѐкостей та 
психофізичних можливостей (Самохвалова та ін., 2018). 

Тому, ѐк засіб компенсації дефіциту рухової активності розвитку та 
вдосконаленнѐ рухових ѐкостей, нами запропоновано занѐттѐ студентів у 
позааудиторний час настільним тенісом, видом спорту, що не вимагаю 
великих матеріальних витрат.  

Мета роботи – теоретично обґрунтувати, розробити та 
експериментально перевірити програму розвитку рухових ѐкостей 
студентів засобами настільного тенісу в позааудиторній діѐльності.  

Завдання дослідження: 
- проаналізувати особливості організації занѐть з фізичного вихованнѐ 

студентів у позааудиторний час; 
- розробити програму розвитку рухових ѐкостей студентів засобами 

настільного тенісу на основі моделей та експериментально 
перевірити її ефективність. 
Методи дослідження: ‒ теоретичні; емпіричні: опитуваннѐ, 

анкетуваннѐ, педагогічне спостереженнѐ, антропометріѐ, стабілографіѐ, 
тензодинамометріѐ, педагогічне тестуваннѐ длѐ діагностики рівнѐ 
здоров’ѐ, біомеханічних показників розвитку рухових ѐкостей студентів; 

- педагогічний експеримент – проводитьсѐ з метоя перевірки 
ефективності впливу впровадженої методики розвитку рухових ѐкостей 
студентів засобами настільного тенісу в процес фізичного вихованнѐ; 

- методи статистичної обробки даних використовувалисѐ длѐ 
опрацяваннѐ експериментальних результатів дослідженнѐ з метоя їх 
ѐкісного та кількісного аналізу й обґрунтуваннѐ висновків. 

Виклад основного матеріалу. Визначено види рухової діѐльності, 
ѐким надаять перевагу студенти: 46 % обрали спортивні ігри (футбол, 
волейбол, баскетбол), 24 % настільний теніс, легку атлетику та силові види 
спорту – 17 та 13 % відповідно. 

Проаналізовано особливості процесу навчаннѐ студентів технічних 
університетів, з’ѐсовано, що життѐ студентів супроводжуютьсѐ високим 
розумовим та психофізичним навантаженнѐм, ѐкі при недостатній руховій 
активності негативно впливаять на функціональний стан організму, нами 
було запропоновано настільний теніс ѐк засіб компенсації гіподинамічних 
ѐвищ, розвитку рухових ѐкостей, підвищеннѐ працездатності та вид 
масового дозвіллѐ. 

Аналіз особистісних ѐкостей провідних тенісистів, інтересів та 
мотиваційної складової студентів і їх співставленнѐ з особистісними 
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ѐкостѐми інженерів із професіограми дав змогу рекомендувати тренуваннѐ 
з настільного тенісу ѐк провідного виду рухової діѐльності длѐ студентів 
технічних університетів у позааудиторній діѐльності. 

Длѐ оціняваннѐ фізичної підготовленості студентів на початку 
експерименту ми провели тестуваннѐ з використаннѐм тестів і нормативи длѐ 
проведеннѐ щорічного оціняваннѐ фізичної підготовленості населеннѐ 
України.  

Більшість студентів показали задовільний рівень розвитку 
витривалості, а значна кількість 34,14 % виконали цей тест на 2 бали. 

 

1 - рівномірний біг 2000 м, хв., 2 - підтѐгуваннѐ на перекладині, разів, або 
стрибок у довжину з місцѐ, см, 3 - біг на 100 м, с, 4 - човниковий біг 4 х 9 м, с, 5 - нахил 
тулуба вперед з положеннѐ сидѐчи, см. 

Рис. 1. Оціняваннѐ рівнѐ рухової підготовленості студентів загальної 
групи (n = 372) у % 

Оцінку добре отримали 12,10 %, а відмінно – 1,88 %. Отримані дані 
свідчать про низькій рівень розвитку витривалості та стійкості організму до 
роботи помірної потужності, що негативно впливаю на працездатність 
студентів. 

Розвиток силових здібностей визначавсѐ за виконаннѐм вправи за 
вибором підтѐгуваннѐ на перекладині, або стрибок у довжину з місцѐ. 
Тільки 19,90 % студентів справилисѐ з цим тестом на добре (18,82 %) та 
відмінно (1,08 %). Середній рівень розвитку силових здібностей показали 
43,01 %, а нижчий за середній 34,14 %. Таким чином, у переважної 
більшості студентів (80,11 %) силові здібності розвинуті недостатньо.  

За розвитком швидкості студенти показали найвищі показники: 
високий та вищій за середні рівні в 30,91 %, середній та низький – у 69,09 % 
(38,98 % та 30,11 %) відповідно. 

Розвиток швидкості та спритності ми визначали за тестом 
човниковий біг: середній рівень розвитку за цим тестом показали 
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45,97 % студентів, низький – 34,95 %, високий – 2,15 %, вищий за 
середній – 16,94 %. 

За тестом нахил тулуба вперед визначили, що гнучкість – рухова 
ѐкість, ѐка розвинута в студентів нижче ніж всі інші та потребую особливої 
уваги при складанні програми тренувань. 

У ході дослідженнѐ визначено особливості розвитку моторики 
студентів. Дослідженнѐ особливостей статури студентів технічних 
спеціальностей дозволило прогнозувати їх рухові можливості та рухові 
переваги, дало змогу, знаячи характерні особливості статури, не тільки 
об’юктивно судити про рухові можливості студентів, але й рекомендувати 
вид рухових вправ, ѐкий максимально відповідаю режиму рухової 
діѐльності і сприѐю зміцнення здоров’ѐ. 

Длѐ визначеннѐ оптимальних варіантів рухових вправ нами було 
досліджено модельні показники технічних дій професійних гравців у 
настільний теніс. Аналіз корелѐційної залежності показників тесту на 
стійкість студентів модельної групи дозволив побудувати графоаналітичну 
модель, ѐка вклячаю дванадцѐть інформативно значимих показників: 
ѐкість функції рівноваги (КФР) – найбільш інформативним показник, його 
внесок у структуру руху становить 11 %, на другому місці за 
інформативністя –показник довжини траюкторії загального центру мас за 
фронталля (Lx) –10 %; на третьому ‒ середнѐ швидкість переміщеннѐ (V). 

Проведено порівнѐльний аналіз модельних показників зі 
середньостатистичними показниками загальної групи. У ході аналізу 
виѐвлено, що ѐкість функції рівноваги в студентів загальної групи при 
виконаннѐ основної стійки гравцѐ в настільний теніс на 60 % нижча ніж у 
модельній групі, тому в експериментальну навчально-тренувальну програму 
вкляченні комплекси вправ длѐ розвитку статичної і динамічної рівноваги 
длѐ ефективного засвоюннѐ технічних прийомів гри в настільний теніс. 

Аналіз особистісних ѐкостей провідних тенісистів, інтересів та 
мотиваційної складової студентів і їх співставленнѐ з особистісними 
ѐкостѐми інженерів із професіограми дозволив рекомендувати тренуваннѐ 
з настільного тенісу ѐк провідного виду рухової діѐльності длѐ студентів 
технічних університетів у позааудиторній діѐльності. Під засобами 
настільного тенісу розуміюмо спеціальні та загальні рухові вправи 
тренувального процесу гравців у настільний теніс. Спеціальні вправи 
використовувалисѐ длѐ вдосконаленнѐ елементів техніки гри в настільний 
теніс, а також розвитку сили, швидкості, витривалості, гнучкості та 
координації. Загальнорозвивальні рухові вправи використовувалисѐ длѐ 
підвищеннѐ рівнѐ загальної рухової працездатності, рівнѐ здоров’ѐ, 
розвитку рухових здібностей. 

Побудовано біомеханічні моделі техніки виконаннѐ вправ 
настільного тенісу, на основі ѐких складено програму оперативного 
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контроля за розвитком рухових ѐкостей студентів. А саме програма 
оперативного контроля вклячаю виконаннѐ тестових завдань на основі 
аналізу графічних моделей біомеханічних показників дозволѐю співставити 
та зробити порівнѐльний аналіз ефективності впровадженнѐ програм 
розвитку рухових ѐкостей студентів у позааудиторній діѐльності засобами 
настільного тенісу. 

Розроблена експериментальна програми розвитку рухових ѐкостей 
студентів засобами настільного тенісу вклячала: навчально-методичні 
рекомендації з тренуваннѐ, програми тренувальних занѐть, комплекси 
навчальних імітаційних вправ, комплекси вправ длѐ розвитку рухових 
ѐкостей, програму контроля та перевірки досѐгнень, програму тестуваннѐ 
рівнѐ здоров’ѐ, щоденник самоконтроля студента. 

Основними завданнѐм, ѐкі ми вирішували в ході спортивної 
підготовки з настільного тенісу, були: 

1. Вихованнѐ гармонійної цілеспрѐмованої лядини, ѐка володію 
високоя свідомістя, вольовими ѐкостѐми, психологічноя стійкістя за умов 
тренуваннѐ та змагальної боротьби.  

2. Зміцненнѐ здоров’ѐ та сприѐннѐ правильному фізичному 
розвиткові. 

3. Упровадженнѐ в практику досѐгнень науки та передового досвіду, 
що сприѐять удосконалення навчально-тренувального процесу й 
систематичному зростання майстерності гравців у настільний теніс. 

4. Підготовка резерву длѐ збірної команди університету длѐ участі у 
змаганнѐх різного рівнѐ. 

5. Виконаннѐ нормативних вимог з видів загальної та спеціальної 
підготовки. 

З урахуваннѐм того, що студенти в групах занѐть з настільного тенісу 
мали різний рівень умінь та навичок гри в теніс (від початківців до 
професіоналів), перед нами постало вирішеннѐ завданнѐ врахуваннѐ цих 
особливостей і необхідність ѐк можна гнучкіше регулявати навантаженнѐ 
(його спрѐмованість, обсѐг, інтенсивність). Вирішеннѐ цих завдань ми 
пов’ѐзали з контролем та самоконтролем. На нашу думку, студент, ѐкий 
вмію контролявати свій стан: самопочуттѐ, аналізувати стан розвитку 
рухових ѐкостей зможе ефективно планувати своя рухову діѐльність длѐ 
фізичного вдосконаленнѐ та уникати перевтоми й негативних станів.  

Длѐ вирішеннѐ цих завдань ми розробили щоденник самоконтроля 
студента ѐк один із напрѐмів методичного забезпеченнѐ самостійних 
фізкультурних занѐть студентів. 

Упровадженнѐ «Щоденнику самоконтроля» дозволило: 
- сформувати стійкий інтерес у студентів до занѐть фізичноя культуроя 

і спортом; 
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- здійснявати контроль за динамікоя рухового стану й захворяваності 
кожного студента; 

- розвивати в студентів навички самостійних фізкультурних занѐть. 
Розроблена нами програма передбачала:  

- чітку послідовність завдань, засобів та методів тренуваннѐ студентів; 
- поступове зростаннѐ обсѐгів і засобів загальної та спеціальної рухової 

підготовки; 
- чітке дотриманнѐ специфічних принципів спортивної підготовки під 

час використаннѐ тренувальних та змагальних навантажень. 
Проведено аналіз впливу експериментальної програми на розвиток 

рухових ѐкостей за складеноя програмоя контрольного тестуваннѐ з 
використаннѐм стабілоаналізатора, отримані результати свідчать, що за 
всіма досліджуваними показниками вищі результати в студентів 
експериментальної групи. Дослідженнѐ рівнѐ розвитку рухових ѐкостей, 
післѐ впровадженнѐ експериментальної методики, за допомогоя 
тензодинамографії доводить ефективність експериментальної програми. 

У кінці експерименту длѐ оціняваннѐ впливу експериментальної 
програми розвитку рухових ѐкостей студентів засобами настільного тенісу 
в позааудиторній діѐльності ми провели оціняваннѐ рівнѐ рухової 
підготовленості.  

 

1 - рівномірний біг 2000 м, хв., 2 - підтѐгуваннѐ на перекладині, разів, або 
стрибок у довжину з місцѐ, см, 3 - біг на 100 м, с, 4 - човниковий біг 4 х 9 м, с, 5 - нахил 
тулуба вперед з положеннѐ сидѐчи, см. 

Рис. 2. Рівень рухової підготовленості студентів експериментальної 
(ЕГ (n = 131)) та контрольної (КГ (n = 132)) групи післѐ експерименту у % 
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Більшість студентів показали задовільний рівень розвитку 
витривалості, у КГ – 52,27 %, а у ЕГ – 54,20 %; значна кількість студентів КГ 
(28,79 %) виконали цей тест на 2 бали, в ЕГ таких студентів 13,74 %. 
Високий рівень розвитку витривалості у 0,03 % студентів КГ і 9,92 % ЕГ; на 
добре цей тест склало 15,91 % студентів КГ і 22,14 % ЕГ. Отримані дані 
свідчать про позитивний вплив експериментальної методики на рівень 
розвитку витривалості та стійкості організму до роботи в помірній зоні 
потужності, що позитивно впливаю на працездатність студентів. 

Розвиток силових здібностей визначавсѐ за виконаннѐм вправи за 
вибором підтѐгуваннѐ на перекладині або стрибок у довжину з місцѐ. 
19,70 % студентів КГ справилисѐ з цим тестом на добре та 25,19 % ЕГ; на 
відмінно – 2,27 % КГ і 7,63 % ЕГ. Середній рівень розвитку силових 
здібностей показали 44,70 % студентів КГ та 50,38 % – ЕГ; а нижчий за 
середній – 33,33 % КГ та 16,79 % ЕГ. Таким чином, у переважної більшості 
студентів ЕГ (83,21 %) силові здібності розвинуті на достатньому та вищому 
за середній рівні, а в КГ таких студентів 66,67 %.  

За розвитком швидкості студенти показали найвищі показники: 
високий рівень – 6,82 % КГ та 18,32 % ЕГ, вищий за середній – 25 % КГ та 
38,17 % ЕГ, середній – 42,42 % КГ та 43,51 % ЕГ; низький – 25,76 % КГ. У ЕГ 
немаю студентів з низьким розвитком швидкості. Отримані дані вказуять 
на позитивний вплив експериментальної методики на розвиток швидкості.  

Розвиток швидкості та спритності ми визначали за тестом 
човниковий біг. Середній рівень розвитку за цим тестом показали 46,97 % 
студентів КГ та 48,85 % ЕГ, низький – 29,55 % КГ, в ЕГ жоден зі студентів не 
отримав негативної оцінки за цим тестом, високий – 5,30 % КГ та 16,79 ЕГ, 
вищий за середній – 18,18 % КГ та 34,35 % ЕГ. 

На початку експерименту було визначено, що за тестом нахил тулуба 
вперед у студентів найгірші показники, тому рекомендовано особливу 
увагу при складанні програми тренувань приділѐли розвитку гнучкості. 
Післѐ впровадженнѐ експериментальної методики розвитку рухових 
ѐкостей 2,27 % студентів КГ та 7,63 % ЕГ отримали оцінки відмінно; 3,03 % 
КГ та 15,27 % ЕК – добре; 50 % КГ та 54,2 % ЕГ – задовільно; 44,70 % та 
22,90 % відповідно – незадовільно.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
1. Розвиток рухових ѐкостей студентів ю актуальноя проблемоя сфери 

фізичного вихованнѐ, ѐка потребую вирішеннѐ за рахунок використаннѐ 
різноманітних форм і засобів, особливо студентів технічних вишів, професійна 
діѐльність ѐких пов’ѐзана зі специфічними умовами праці, серед ѐких 
довготривалі різноманітні статичні положеннѐ, однотипність дій, монотоніѐ, 
необхідність підтриманнѐ високої концентрації та уваги праці тощо. Така 
робота потребую високого рівнѐ працездатності та здоров’ѐ, ѐкого 
неможливо досѐгти без оптимального розвитку рухових ѐкостей. Проте 
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залишаютьсѐ актуальним пошук нових шлѐхів і засобів розвитку рухових 
ѐкостей студентів у позааудиторій діѐльності. 

2. Отриманні дані свідчать про ефективність упровадженнѐ 
експериментальної методики розвитку рухових ѐкостей засобами настільного 
тенісу в позааудиторній діѐльності длѐ студентів технічного університету. 

Перспективним напрѐмом подальшого дослідженнѐ може бути 
розвиток рухових ѐкостей студентської молоді засобами настільного тенісу 
із застосуваннѐм розроблених нами методик з урахуваннѐм статевих 
особливостей, соціально-психологічних факторів та інших напрѐмів 
професійної підготовки. Їх можна рекомендувати длѐ впровадженнѐ в 
практику роботи з фізичного вихованнѐ закладів вищої освіти України. 
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РЕЗЮМЕ 

Гришко Юрий. Развитие двигательных качеств студентов технического 
университета средствами настольного тенниса во внеаудиторной деѐтельности. 

В статье рассмотрены проблемы совершенствованиѐ физического 
воспитаниѐ студентов, особое внимание уделено развития двигательных качеств 
студентов средствами настольного тенниса. Проведенный эксперимент позволил 
разработать программу развитиѐ двигательных качеств студентов в процессе 
физического воспитаниѐ в техническом университете средствами настольного 
тенниса во внеаудиторной деѐтельности. Полученные данные свидетельствуят об 
эффективности внедрениѐ экспериментальной программы. 

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, внеаудиторнаѐ 
деѐтельность, двигательные качества. 

 
SUMMARY 

Grishko Yurii. Development of motor skills of students of technical universities by 
means of table tennis in extracurricular activity. 

Development of motor skills of students is an actual problem of the sphere of 
physical education, which needs to be solved through the use of various forms and 
means, especially students of technical universities, whose professional activities are 
related to specific working conditions, including long-term diverse static positions, 
uniformity of actions, monotony, the need to maintain high concentration and attention 
at work, etc. Such work requires a high level of efficiency and health, which cannot be 
achieved without the optimal development of motor qualities. However, the search for 
new ways and means of developing motor skills of students in extracurricular activity 
remains relevant. Scientists point out the leading influence of motor activity in shaping 
the way of life, the level of health, work capacity of student. It is enough to study in 
modern literature various means of development of motor qualities of children and youth. 
But there are almost no studies of the influence of table tennis lessons on the 
development of motor skills of students of higher technical education institutions.  

In the field of higher technical education, physical education of students in 
extracurricular activities, as an integral part of health and successful professional activity in 
the future, should be important. Most programs for the physical education of students in 
extracurricular activities are aimed at developing motor qualities without taking into account 
the specifics of future professional activities, motivation and interests of students; do not 
form a conscious attitude towards their life and health. 

In the article scientific and methodological approaches to the problem of 
development of motor qualities of students in the system of physical education are 
presented; the specifics of the work of the engineer and the need for the development of 
motor qualities to improve the level of efficiency and successful professional activity are 
analyzed; as a result of the conducted studies, the types of motor activity of the students of 
technical specialties, their connection with the requirements for professional activities are 
determined; the necessity and expediency of development of motor qualities of students by 
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means of table tennis in extracurricular activity are highlighted; the structure of the student 
learning process is revealed. 

Key words: motor skills, students, extracurricular activity, means of table tennis, 
technical institutions of higher education. 
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ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЕКТІ 

 
На прикладі медіаграмотності, ѐк актуальної длѐ сучасної лядини ѐкості, 

виѐвлено педагогічні умови ефективності навчально-наукового педагогічного 
проекту у формуванні дослідницької компетентності майбутнього вчителѐ, 
виокремлено та схарактеризовано структуру проекту. Розвиток складових 
дослідницької компетентності майбутнього вчителѐ: мотиваційно-ціннісної, 
стратегічно-прогностичної, методологічної, інформаційно-пошукової, продуктивно-
популѐризаційної, комунікативно-корпоративної – відбувавсѐ у процесі розробки 
студентами діагностичного матеріалу в межах вивченнѐ навчальної дисципліни 
«Педагогіка», проведеннѐ дослідженнѐ медіаграмотності учнів у період навчальної 
практики й висвітленнѐ отриманих результатів.   

Ключові слова: педагогічна професійна підготовка, науково-дослідницька 
робота студентів, дослідницька компетентність майбутнього вчителѐ, практична 
педагогічна підготовка, навчальна педагогічна практика, навчально-науковий 
педагогічний проект, технологіѐ формуваннѐ дослідницької компетентності 
майбутніх учителів. 

 
Постановка проблеми. Науково-дослідницькі вміннѐ майбутнього 

вчителѐ становлѐть підґрунтѐ їх професійної компетентності та 
забезпечуять «ефективність вирішеннѐ професійно-педагогічних проблем і 
типових професійних завдань, здатність до впровадженнѐ у практику ідей 
сучасної педагогіки, методів навчаннѐ та викладаннѐ навчальних 
дисциплін і предметів, використаннѐ наукової літератури та інших джерел 
інформації длѐ створеннѐ сучасних форм навчаннѐ професійної 
компетентності вчителѐ, упровадженнѐ оціночно-ціннісної рефлексії» 
(Наказ МОН України № 744 від 24.12.2002р.). Відповідно до наказу МОН 
України № 665 від 01.06.2013 року «Про затвердженнѐ кваліфікаційних 
характеристик професій педагогічних та науково-педагогічних працівників 
навчальних закладів» кваліфікаційними характеристиками професії 
«вчитель загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів» визначено 
сформованість умінь вчителѐ проводити дослідженнѐ та набуттѐ 

http://teacode.com/online/udc/37/371.311.html
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відповідного досвіду у професійній педагогічній підготовці (Наказ МОН 
України № 744 від 24.12.2002р.). 

Науково-дослідна робота майбутнього вчителѐ формую фахівцѐ, 
здатного й готового до педагогічної творчості, пошуку нового 
раціонального в професійній діѐльності, теоретичного обґрунтуваннѐ 
педагогічних інновацій та експериментальної перевірки їх ефективності за 
допомогоя наукових методів. 

Розвиток науково-дослідницьких умінь майбутнього вчителѐ 
відбуваютьсѐ в системі науково-дослідницької роботи університетів: 
індивідуальні навчально-дослідницькі завданнѐ, самостійна робота 
студентів у вивченні навчальних дисциплін; дослідженнѐ в курсових, 
магістерських проектах; участь у конференціѐх молодих науковців; друк 
матеріалів у збірниках робіт молодих учених; дослідженнѐ в межах участі у 
студентських наукових гуртках, проблемних групах, наукових проектах; 
участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових 
робіт та всеукраїнських студентських олімпіадах тощо. 

Важливим потенціалом розвитку дослідницької компетентності 
майбутнього вчителѐ та проведеннѐ педагогічного дослідженнѐ ю система 
педагогічних практик. У даній науковій розвідці увага приділена розвиткові 
дослідницької компетентності майбутніх учителів у процесі: розробки 
проекту дослідженнѐ під час вивченнѐ навчальної дисципліни, організації 
педагогічного дослідженнѐ під час навчальної педагогічної практики, аналізу 
й оприлядненнѐ результатів. Технологіюя розвитку дослідницької 
компетентності майбутніх учителів стала технологіѐ навчально-наукового 
педагогічного проекту вивченнѐ навчальної дисципліни «Педагогіка» та 
організаціѐ навчальної пропедевтичної педагогічної практики за змістом 
дисципліни ѐк спільного проекту школи та університету. 
Системоутворявальноя дефініціюя проекту визначена актуальна в сучасному 
суспільстві медіаграмотність. 

Аналіз актуальних досліджень. Методологічні основи вищої 
педагогічної освіти висвітлено в дослідженнѐх А. Алексяка, В. Андрущенка, 
В. Бондарѐ, С. Вітвіцької, О. Дубасеняк, І. Зѐзяна, М. Євтуха, Г. Іваняк, В. 
Кан-Каліка, Л. Кондрашової, В. Кременѐ,  В. Лугового, О. Пюхоти, 
С. Сисоювої, А. Троцко та інших.  

Проблему розвитку дослідницьких умінь майбутніх учителів 
окреслено в роботах таких науковців, ѐк С. Балашова, В. Борисов, 
У. Гончаренко, В. Загвѐзинский, Т. Шамова, Г. Щукіна. Дослідницька 
компетентність, ѐк клячова в системі професійної компетентності вчителѐ, 
розглѐдаютьсѐ В. Болотовим, І. Зимнюя, А. Хуторським та ін. Завданнѐ, 
форми, умови ефективності організації науково-дослідної роботи студентів 
у закладах вищої освіти розкриті в працѐх Н. Дем’ѐненко, Г. Кловак, 
О. Крушельницької, В. Курила, Н. Пузирьової та ін.  
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Аналіз наведених робіт даю підстави длѐ висновків про те, що в 
дослідженнѐх з проблем вищої педагогічної освіти розкрито організація й 
методику науково-дослідницької діѐльності майбутніх фахівців, висвітлено 
особливості організації різних форм науково-дослідної роботи студентів, 
розглѐдаятьсѐ різні аспекти педагогічної практики в розвиткові 
дослідницької компетентності студентів. Подальшого дослідженнѐ 
потребую розвиток дослідницької компетентності студентів у навчально-
науковому педагогічному проекті, спільному длѐ школи та університету. 
Виходѐчи з цього, ставимо за мету обґрунтувати ефективність технології 
навчально-наукового педагогічного проекту вивченнѐ навчальної 
дисципліни та організації навчальної практики у формуванні дослідницької 
компетентності майбутніх учителів. 

Методи дослідження. Длѐ реалізації мети й поставлених завдань на 
різних етапах наукового пошуку комплексно застосовано такі методи: 
теоретичні (аналіз, синтез, порівнѐннѐ, систематизаціѐ та узагальненнѐ 
наукових джерел) з метоя з’ѐсуваннѐ проблеми дослідженнѐ, теоретичного 
обґрунтуваннѐ сутності понѐть «дослідницька компетентність майбутнього 
вчителѐ», «навчально-науковий педагогічний проект», розробки його 
структури; моделяваннѐ процесу формуваннѐ дослідницької компетентності; 
емпіричні (анкетуваннѐ, опитуваннѐ, бесіди, спостереженнѐ, 
ретроспективний аналіз власної педагогічної практики, експертні оцінки, 
аналіз продуктів навчально-пізнавальної діѐльності студентів) з метоя 
з’ѐсуваннѐ ефективності формуваннѐ дослідницької компетентності 
майбутніх учителів, продуктивних форм професійного зростаннѐ майбутніх 
учителів, перевірки ефективності формуваннѐ дослідницької компетентності 
майбутніх учителів у навчально-науковому педагогічному проекті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідницьку 
компетентність майбутнього вчителѐ розуміюмо ѐк здатність та готовність 
до самостійного творчого розв’ѐзаннѐ професійних завдань, пізнаннѐ й 
перетвореннѐ педагогічної реальності, продукуваннѐ нового педагогічного 
знаннѐ на основі сучасних наукових підходів та здобутків педагогічної 
науки, системи методологічних знань та вмінь, застосуваннѐ наукових 
методів (Коваленко, 2016, с. 73).  

У процесі розробки технології формуваннѐ дослідницької 
компетентності майбутніх учителів ми передбачали розвиток таких складових 
дослідницької компетентності майбутнього вчителѐ: мотиваційно-ціннісної, 
стратегічно-прогностичної, методологічної, інформаційно-пошукової, 
продуктивно-пулѐризаційної, комунікативно-корпоративної (Коваленко, 
2016, с. 74). Навчально-науковий педагогічний проект ѐк технологіѐ 
формуваннѐ дослідницької компетентності студентів об’юднав: реалізація 
навчальних завдань дисципліни «Педагогіка», організація навчальної 
педагогічної практики, розробку і проведеннѐ педагогічного дослідженнѐ.  
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Змістом спільного проекту КУ ССШ І–ІІІ ступенів № 17, № 2 м. Суми і 
другокурсників фізико-математичного та природничо-географічного 
факультетів Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка у 2018–2019 навчальному році став комплекс навчальних, 
науково-дослідницьких та виховних справ, об’юднаних тижнем 
медіаграмотності.  

Віртуальна дійсність стаю невід’юмноя частиноя життѐ нового 
поколіннѐ. Загальноосвітнѐ підготовка в умовах інформаційного 
суспільства маю забезпечити медіакомпетентність учнів ѐк здатність і 
готовність особистості до корисного й безпечного пошуку, критичного 
аналізу, використаннѐ, створеннѐ медіатекстів.   

У нашому дослідженні, ѐк вище зазначалосѐ, вивченнѐ 
медіаграмотності студентів розглѐдалосѐ більшоя міроя ѐк засіб. На 
прикладі медіаграмотності, ѐк актуальної длѐ сучасної лядини ѐкості, 
проаналізовано ефективність навчально-наукового педагогічного проекту у 
формуванні дослідницької компетентності майбутнього вчителѐ, 
виокремлено та схарактеризовано його структуру (табл. 1).  

Таблицѐ 1 
Структура науково-навчального педагогічного проекту дослідження 

медіаграмотності учнів початкової школи 
 

№ 
Термін проведення / 

навчально-наукові завдання 
Продукти проекту 

1 етап 

1.  Формуваннѐ творчих груп Творчі групи, самоврѐдуваннѐ проекту 

2.  Вибір напрѐму дослідженнѐ 
медіаграмотності учнів початкової 
школи 

Індивідуальні та групові теми 
дослідженнѐ 

3.  Розробка діагностичних методик Анкети за обраними напрѐмами 

2 етап 

4.  Пілотна апробаціѐ діагностичних 
методик 

Практичні рекомендації до 
вдосконаленнѐ анкет 

5.  Експертна оцінка діагностичних 
методик психологами шкіл 

Експертні рекомендації до 
вдосконаленнѐ анкет 

6.  Друк анкет Анкети  

3 етап 

7.  Проведеннѐ анкетуваннѐ Результати  дослідженнѐ 

8.  
Аналіз результатів дослідженнѐ 

Узагальнені результати дослідженнѐ в 
класах та в паралелѐх учнів початкової 
школи 

4 етап 

9.  Написаннѐ статей Студентські статті  

10.  Друк збірки матеріалів 
Студентська збірка за результатами 
проведеного дослідженнѐ 
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Навчально-науковий педагогічний проект, ѐк спільний проект школи і 
університету, вклячав: розробку діагностичних матеріалів длѐ учнів 
початкової школи і самих дослідників (студентів фізико-математичного та 
природничо-географічного факультетів) у межах вивченнѐ навчальної 
дисципліни педагогіка; проведеннѐ дослідженнѐ медіаграмотності учнів у 
період навчальної практики в початковій та основній школі; проведеннѐ 
системи виховних формувальних заходів; висвітленнѐ отриманих результатів.  

Якість процесу формуваннѐ дослідницької компетентності 
майбутнього вчителѐ в навчально-науковому педагогічному проекті школи 
і університету  вивчали відповідно до розвитку її складових.  

1. Здійсненнѐ завдань проекту (створеннѐ питань анкети та побудови 
гіпотез майбутніх результатів; обґрунтуваннѐ на основі отриманих результатів 
тематики виховного тижнѐ, достатньої кількості виховних заходів; виховних 
вправ заходу длѐ досѐгненні виховної мети; взаюмодіѐ з педагогічним 
колективом школи; отриманнѐ експертної оцінки продуктів проекту тощо) у 
майбутнього вчителѐ формую розуміннѐ важливості дослідницького підходу 
до професійної діѐльності, тим самим розвиваютьсѐ мотиваційно-ціннісна 
складова дослідницької компетентності майбутнього вчителѐ. Так, за 
підсумками проекту, 63 % студентів виѐвлѐять зацікавленість та прагненнѐ до 
подальшого педагогічного дослідженнѐ, указуять на можливість помилкових 
оціночних суджень без обґрунтованих даних, отриманих науковими 
методами. 

Досліджуячи побудову майбутніми вчителѐми педагогічної 
діѐльності на основі результатів дослідженнѐ, поширеннѐ висновків за 
результатами дослідженнѐ та вибір формувальних методів, ми виѐвили, 
що відповідність теми, змісту загальношкільних та загальнокласних 
виховних заходів отриманим висновкам спостерігали у 87 % студентів 
експериментальної вибірки. Пріоритетними стали теми загальношкільних 
акцій: «Інстаграм сторінка», «Пошта добрих SMS», «Поділись новиноя»; 
загальнокласних: «Копіяваннѐ – не завжди добре!», «Новини шкільного та 
класного життѐ. Як писати новину», «Нетикет», «Кіберзалѐкуваннѐ. Основні 
заповіді мережевої моралі».  

2. Стратегічно-прогностична складова розвиваютьсѐ в процесі того, 
ѐк студенти продукуять задум дослідженнѐ, вчатьсѐ виділѐти протиріччѐ й 
формулявати проблему, будувати гіпотезу вивченнѐ і формуваннѐ 
медіакомпетеності учнів, передбачати наслідки, співставлѐти мету та 
результат, моделявати.  

Наприклад, у процесі розробленнѐ анкет блоку питань з нетикету і 
булінгу в онлайн-середовищі учнів, більшість студентів передбачали, що 
класний керівник не буде тим значимим дорослим, до ѐкого звернутьсѐ 
діти, ѐкщо зіткнутьсѐ з ситуаціѐми кіберцькуваннѐ або залѐкуваннѐ, 
наполѐгали на тому, щоб усунути з варіантів відповіді. Результати 
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проведеного студентами дослідженнѐ (обсѐг вибірки 360 учнів 3–4 класів) 
виѐвили, що 51 % учнів при перших проѐвах кібербулінгу обіцѐять 
повідомити батькам, 39 % – класному керівнику, 7 % скажуть про це 
друзѐм і 3 % не маять наміру нікому повідомлѐти про це. Отримані дані 
переконливо довели важливість прогнозуваннѐ на основі всебічного 
вивченнѐ проблеми, діювість теоретичних вимог до організації 
дослідженнѐ, наприклад вимог до формуляваннѐ питань анкет: порѐд з 
іншими вимогами (відповідність темі та завданнѐм дослідженнѐ, 
забезпеченнѐ можливості точної відповіді, використаннѐ мови 
середовища, відповідність віковим особливостѐм дітей) ю необхідність 
охопленнѐ всіх можливих варіантів відповідей закритих питань.  

3. Обґрунтоване використаннѐ наукових методів, набуттѐ вмінь 
розроблѐти анкети, організовувати дослідженнѐ, отримувати емпіричні 
результати й аналізувати фактичні дані, давати їм оцінку, інтерпретувати 
інформація, порівнявати, систематизувати, класифікувати, узагальнявати, 
представлѐти дослідницькі результати у виглѐді моделей, схем, графіків 
тощо), сприѐять розвитку методологічної та інформаційно-пошукової 
складових. Так, 96 % студентів розробили анкети, з них 58 % студентів 
отримали позитивну експертну оцінку (з них 18 % отримали дозвіл на 
проведеннѐ дослідженнѐ без доопрацяваннѐ методик). Тематикоя 
студентських анкет стали: соціальні мережі, кібербулінг, залежність учнів від 
компьятерних ігор, медіатворчість учнів, безпечна поведінка в Інтернеті, 
медіаконтент учнів початкової школи, комп’ятерні ігри, мультиплікаційні 
інтереси учнів.  

4. Упровадженнѐ результатів у педагогічну діѐльність, створеннѐ 
авторського освітнього продукту (розробка діагностичного матеріалу, 
наукових статей, методичних матеріалів), уміннѐ публічно висвітлявати 
результати дослідженнѐ на студентській підсумковій конференції з 
практики, підготовка до друку студентської монографії за результатами 
проведеного дослідженнѐ (Коваленко, 2018) визначаю розвиток 
продуктивно-популѐризаційної складової.   

Презентаціѐ результатів студентського педагогічного дослідженнѐ в 
межах студентської підсумкової конференції проводитьсѐ з метоя: 
популѐризації  досѐгнень длѐ широкого студентського загалу; апробації, 
оцінки, захисту отриманих результатів; набуттѐ досвіду публічного виступу; 
формуваннѐ вмінь молодих дослідників презентувати та захищати наукові 
висновки, відповідати на питаннѐ, аргументувати й відстоявати власну 
наукову позиція; ознайомленнѐ першокурсників з актуальними 
педагогічними проблемами, підготовки до проведеннѐ власного 
педагогічного дослідженнѐ і проходженнѐ практики. 

Продуктивноя формоя підведеннѐ підсумків та презентації 
основних здобутків наукового студентського пошуку в межах навчально-
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наукового педагогічного проекту, визначено проведеннѐ звітної 
студентської науково-практичної конференції з практики ѐк комплексної 
форми оприлядненнѐ результатів наукових пошуків, організації наукової 
дискусії навколо представлених положень. Підготовка до конференції 
охопляю написаннѐ студентами доповідей, тез, статей, підготовку 
візуальних засобів, проведеннѐ відповідних консультацій.   

Сучасне інформаційне суспільство визначаю нові підходи до наукових 
досліджень. Відкриті інформаційні ресурси, бібліотеки повнотекстових 
документів, віртуальні довідки вносѐть особливості в проведеннѐ наукових 
педагогічних пошуків, розширяячи можливості ґрунтовного дослідженнѐ 
та закладаячи молодим дослідникам ризики некоректного використаннѐ 
матеріалів, компіляваннѐ без аналізу. Тому організаціѐ студентського 
педагогічного дослідженнѐ, становленнѐ наукової культури майбутнього 
вчителѐ ґрунтуютьсѐ на формуваннѐ академічної доброчесності. 
Дотриманнѐ положень статті 42 Закону України «Про освіту», де визначено 
юдині длѐ всіх рівнів освіти види порушень академічної доброчесності 
(академічний плагіат, самоплагіат, фабрикаціѐ, фальсифікаціѐ, списуваннѐ, 
обман, хабарництво, необ’юктивне оціняваннѐ); особливості дотриманнѐ 
академічної доброчесності здобувачами освіти; види академічної 
відповідальності; права осіб, стосовно ѐких порушено питаннѐ про 
порушеннѐ ними академічної доброчесності тощо ю основоя формуваннѐ 
дослідницької компетентності майбутнього вчителѐ.  

5. У спільному проекті школи і університету формуютьсѐ готовність  
студентів співпрацявати, розподілѐти завданнѐ, спільно здійснявати 
дослідженнѐ, тому набуваю розвитку комунікативно-корпоративна 
складова дослідницької компетентності майбутнього вчителѐ.  

Комунікативно-корпоративна складова студента-практиканта 
розглѐдалась ѐк здатність студентів співпрацявати з членами команди 
заради досѐгненнѐ результату, уміннѐ вислуховувати думку опонентів, 
спрѐмованість на пошук компромісу, знаннѐ своюї ролі в команді, відчуттѐ 
відповідальності за результат, можливість ефективно працявати автономно 
та в команді, керувати роботоя творчої групи, планувати, розподілѐти 
завданнѐ, організовувати командну співпраця учнів. Ефективність проекту 
визначаютьсѐ діювістя студентського самоврѐдуваннѐ проекту. 

Аналіз результатів формуваннѐ дослідницької компетентності 
майбутнього вчителѐ проведено у двох вибірках студентів 2-х курсів 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
(обсѐг вибіркової сукупності становить 99 осіб): експериментальній виборці 
(56 осіб) – студенти фізико-математичного та природничо-географічного 
факультетів, длѐ ѐких вивченнѐ навчальної дисципліни, організації навчальної 
практики та студентського педагогічного дослідженнѐ були об’юднані 
навчально-науковим педагогічним проектом та контрольній виборці (43 

http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/
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особи) – студенти інших факультетів, ѐкі навчались у системі традиційного 
навчаннѐ) дозволив підтвердити ефективність розробленого проекту.  

Методи дослідженнѐ: анкетуваннѐ (Google форми), аналіз продуктів 
діѐльності (анкети дослідженнѐ медіаграмотності, аналіз результатів, 
висновки, статті), експертна оцінка (викладачі, психологи шкіл, вчителі) 
продуктів проекту (анкети, формувальні методики, відео звіт за 
завданнѐми проекту, статті), спостереженнѐ самостійності, ефективності, 
творчості молодих учених на етапах дослідженнѐ.  

Критеріѐми дослідженнѐ ефективності навчально-наукового 
педагогічного проекту стали: ѐкість методик дослідженнѐ, проведеннѐ 
процедури дослідженнѐ, інтерпретаціѐ результатів дослідженнѐ, 
самостійність на етапах дослідженнѐ.  

Якість методик дослідженнѐ визначаласѐ ѐкістя розроблених 
студентами анкет за такими критеріѐми: цілісність, логічність, відповідність 
темі та завданнѐм дослідженнѐ й віковим особливостѐм дітей, 
необхідність і достатність питань анкети, забезпеченнѐ можливості точної 
відповіді, використаннѐ мови середовища, охопленнѐ можливих варіантів 
та прийнѐтність рівноя міроя варіантів відповідей закритих питань, 
відсутність у формуляванні питаннѐ ставленнѐ дослідника, послідовність 
пропонованих варіантів відповіді.  

Аналіз уміннѐ студентів здійснявати процедури проведеннѐ 
дослідженнѐ передбачав виѐвленнѐ відповідності дій студентів таким 
критеріѐм: вчасність, дотриманнѐ процедури, забезпеченнѐ анонімності 
(ѐкщо передбачено), нейтральність суджень у роз’ѐсненні аудиторії учнів 
категорій, поширеннѐ результатів на побудову педагогічного процесу. На 
питаннѐ «Чи важлива спеціальна виховна робота з медіаграмотності длѐ 
учнів» отримали відповіді в експериментальній та контрольній виборці 
відповідно: так – 69 %, 43 %; ні – 7 %, 10 %; не зная – 24 %, 47 %. 

Оцінка в балах критерія «інтерпретаціѐ результатів дослідженнѐ» 
здійсняваласѐ на основі ѐкості поданих до друку статей за результатами  
дослідженнѐ. Кількісна характеристика теж мала відмінність. Так, 47 % 
студентів експериментальної вибірки оформили результати та подали до 
друку у студентську монографія наукові статті, на противагу 12 % студентів 
контрольної групи. 

Самостійність на етапах дослідженнѐ передбачала аналіз 
автономності студентів у виборі теми дослідженнѐ, розробленні анкети, 
наѐвності авторської складової матеріалів.  

Длѐ кожного критеріѐ дослідженнѐ була запропонована експертам  
шкала від 0 до 100 балів та за результатами визначене середню 
арифметичне в обох вибірках. У ході аналізу отримали більше значеннѐ за 
кожним критеріюм длѐ експериментальної і контрольної групи відповідно: 
ѐкість методик дослідженнѐ (87 б., 32 б.); проведеннѐ процедури 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

89 

дослідженнѐ (63 б., 28 б.); інтерпретаціѐ результатів дослідженнѐ (77 б., 
12 б.), самостійність на етапах дослідженнѐ (91 б., 89 б.). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, у 
дослідженні увагу сфокусовано на розвиткові дослідницької компетентності 
майбутніх учителів, ѐку розуміюмо ѐк здатність та готовність до самостійного 
творчого розв’ѐзаннѐ професійних завдань, пізнаннѐ й перетвореннѐ 
педагогічної реальності, продукуваннѐ нового педагогічного знаннѐ на основі 
сучасних наукових підходів та здобутків педагогічної науки, системи 
методологічних знань та вмінь, застосуваннѐ наукових методів. Складовими 
дослідницької компетентності майбутнього вчителѐ визначено: мотиваційно-
ціннісну, стратегічно-прогностичну, методологічну, інформаційно-пошукову, 
продуктивно-популѐризаційну, комунікативно-корпоративну. 

Технологіюя розвитку дослідницької компетентності майбутніх учителів 
стала технологіѐ навчально-наукового педагогічного проекту, ѐкий об’юднав 
аудиторне навчаннѐ й самостійну роботу студентів, реалізація навчальних 
завдань дисципліни «Педагогіка», організація і проведеннѐ навчальної 
педагогічної практики, проведеннѐ педагогічного дослідженнѐ. За 
розробленими критеріѐми дослідженнѐ (ѐкість методик дослідженнѐ, 
проведеннѐ процедури дослідженнѐ, інтерпретаціѐ результатів дослідженнѐ, 
самостійність на етапах дослідженнѐ ефективності навчально-наукового 
педагогічного проекту) отримали вищі показники у виборці студентів, ѐкі 
взѐли участь у навчально-науковому педагогічному проекті.   

Системоутворявальноя дефініціюя проекту визначено актуальну в 
сучасному суспільстві медіаграмотність. Медіакомпетентність учнів у 
спільному проекті школи та університету розглѐдали ѐк здатність і 
готовність особистості до здоров’ѐзбережувальної взаюмодії з медіа; 
грамотного пошуку інформації, її критичної оцінки; творчого та 
відповідального створеннѐ й поширеннѐ медіатекстів, самопрезентації та 
самореалізації засобами медіа; безпечної і цивілізованої поведінки та 
спілкуваннѐ в віртуальному середовищі.  

З метоя розвитку наукової творчості майбутніх учителів подальшого 
вивченнѐ потребую аналіз шлѐхів упровадженнѐ результатів студентських 
наукових досліджень у педагогічних процес закладів загальної середньої 
освіти. 
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РЕЗЮМЕ 

Коваленко Наталия. Формирование исследовательской компетентности будущего 
учителѐ в учебно-научном педагогическом проекте. 

На примере медиаграмотности, как актуального длѐ современного человека 
качества, выѐвлены педагогические условиѐ эффективности учебно-научного 
педагогического проекта в формировании исследовательской компетентности 
будущего учителѐ, выделена и охарактеризована структура проекта. Развитие 
составлѐящих исследовательской компетентности будущего учителѐ: 
мотивационно-ценностной, стратегически-прогностической, методологической, 
информационно-поисковой, продуктивно-популѐризационной, коммуникативно-
корпоративой – происходило в процессе разработки студентами диагностического 
материала в рамках изучениѐ учебной дисциплины «Педагогика», проведениѐ 
исследованиѐ медиаграмотности учащихсѐ в период учебной практики и освещениѐ 
полученных результатов. 

Ключевые слова: педагогическаѐ профессиональнаѐ подготовка, научно-
исследовательскаѐ работа студентов, исследовательскаѐ компетентность будущего 
учителѐ, практическаѐ педагогическаѐ подготовка, учебнаѐ педагогическаѐ практика, 
учебно-научный педагогический проект, технологиѐ формированиѐ исследовательской 
компетентности будущих учителей. 
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SUMMARY 
Kovalenko Nataliia. Formation of research competence of future teachers in the 

educational-scientific pedagogical project. 
The study considers pedagogical conditions of the effectiveness of forming research 

competence of future teachers in the second year of professional pedagogical training. The 
technology of development of research competence of future teachers was the educational-
scientific pedagogical project that embraced classroom learning, independent work of students, 
solving of educational tasks of the discipline “Pedagogy”; organization and conducting of 
educational pedagogical practice and carrying out of pedagogical research. The system-forming 
definition of the project has become the media literacy in the modern society. 

Development of the components of research competence of the future teacher 
(motivational-value, strategic-forecasting, methodological, informational-search, productive-
popularization, communicative-corporative) took place during the development of diagnostic 
material by students within the framework of studying the discipline “Pedagogy”, the study of 
media literacy of schoolchildren during educational practice and revealing of the results. 

The experiment was attended by pupils of 3–4 grades (360 persons) and students of the 
2nd year of Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko (99 persons): 
experimental group (56 persons) – students of Physics and Mathematics and Natural Siences and 
Geography departments and control group (43 persons) – students of other departments. 

Research methods: questionnaires, analysis, expert evaluation of project products 
(questionnaires, molding techniques, video report on project tasks, articles). The criteria for 
evaluating the effectiveness of the educational-scientific pedagogical project are: the quality of 
research methods, the study procedure, the interpretation of the results of the study, 
independence at the research stages. For each research criterion, experts were offered a scale 
from 0 to 100 points and the results determined the arithmetic mean in both groups. The 
following values were obtained for the experimental and control groups respectively: 
independence at the research stages (91 points, 89 points); quality of research methods (87 
points, 32 points); conducting the research procedure (63 points, 28 points); interpretation of 
research results (77 points, 12 points). 

The effectiveness of the results in our opinion is ensured by the following pedagogical 
conditions: 1) integration of educational, practical and scientific components of teacher 
training of future teachers by a single project; 2) the reality of the environment, the prospect 
of approbation of acquired achievements in the pedagogical process of the school; 
3) cooperation of the student and pedagogical staff of the school; 4) practical orientation of 
educational, scientific-research and methodological tasks, uniting them with a single line of 
the project; 5) self-management and creation of a situation of responsibility of each 
participant for the success of the project. Prospects for further research are seen in the 
analysis of the effectiveness of early professional identification of future teachers in the 
educational-research pedagogical project. 

Key words: pedagogical professional training, research work of students, research 
competence of the future teacher, practical pedagogical training, educational pedagogical 
practice, educational-scientific pedagogical project, technology of formation of research 
competence of future teachers. 
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STUDENT CENTEREDNESS AND ACADEMIC INTEGRITY AS THE BASIS OF 

MODERN EDUCATION SYSTEM 
 
The article discusses the essence of student-centered learning based on the 

foundation of academic integrity as a modern paradigm of education, describes the model of 
interaction between student-centered learning and academic integrity in higher education 
institutions, which includes the main principles, object, subject, current objective, and 
comparable software products with anti-plagiarism. The structure of codes of academic 
integrity of the national and European universities is revealed, the sequence of introduction 
of the code of academic integrity is developed.  

Key words: student-centered education, model of education, competence-based 
approach, university mobility, academic integrity, anti-plagiarism. 

 
Introduction. Modern realities of human existence in the conditions of 

scientific and technological civilization require a new paradigm of education, 
since it is difficult to imagine the future of society, business environment and 
education. Practical knowledge and skills quickly become obsolete; there are 
significant structural shifts in the economy, which are dictated by development 
of technology, electronics, nanotechnology, which leads to the aging of some 
professions and emergence of others. Naturally, the demands for training and 
gaining a system of professional and personal competences change radically. 

In this case, the paradigm of education, which involves transition to a 
student-centered approach, becomes relevant. It shifts the emphasis in the 
educational process on the active educational, scientific, practical activities of 
the student, his self-actualization and self-realization. At the same time, it 
envisages increasing responsibility for the results of training, therefore the 
issue of academic integrity is of particular relevance. Student-centered 
approach is a fundamental principle of the Pedagogical Constitution of Europe 
and Bologna reforms in higher education. 

Analysis of relevant research. The study of implementation of the 
student-centered approach and the principles of academic integrity was carried 
out by foreign and domestic scientists. Research by C. Rogers contributed to 
the practical introduction of a student-centered approach to higher education. 
R. Edwards substantiated that the value of student-centered learning is that it 
places the student in the center of the learning process, satisfies his needs, 
enables him to study what is needed in the way that suits him (Болонський 
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процес та нова парадигма вищої освіти). The Communiqué of the 
Conference of European Ministers responsible for higher education (Leuven, 
2009) identifies priorities for the European Higher Education Area for the next 
decade, among which student-centered learning is called (European 
Commission). E. Shchukina substantiates the expediency of introducing 
student-centered education into the domestic system of education (Щукіна). 

In the study of Yu. Rashkevych (Рашкевич, 2014), the main aspects of the 
new paradigm of the European Higher Education Area and the peculiarities of 
its perception by the national system of education are substantiated. The paper 
(Студентоцентризм у системі забезпеченнѐ ѐкості освіти в 
економічному університеті) shows the preconditions for forming a student-
centered approach in European countries, factors that stimulated universities to 
improve the quality of education. 

The research of I. Babyn (Бабин) aims at practical aspects of transition of 
native education from a teacher-centered to a student-centered education. The 
studies of N. Romanova and H. Poliakova are devoted to the definition of the 
features of training technologies in institutions of higher education as an 
instrument of student-centered learning. 

V. Romakin (Ромакін, 2002) substantiated the acute need for 
introduction of academic integrity in higher education. A. Melnychenko 
(Мельниченко) paid much attention to the definition of the basic concepts and 
principles of academic integrity in order to improve the quality of education. B. 
Buiak (Буѐк та Гнезділова, 2016) investigated the legal aspects of academic 
integrity and the fight against plagiarism. Yu. Kalinovsky (Калиновський, 2012) 
considered academic integrity as a factor in the legal education of youth. T. 
Finikov (Академічна чесність ѐк основа сталого розвитку університету) 
studied the main concepts, factors and principles of improving the quality of 
higher education on the basis of introduction of academic integrity. 

The aim of the article is to highlight the essence of student-centered 
learning based on the foundation of academic integrity as a modern paradigm 
of education. 

Research methods: analysis of scientific-pedagogical literature on the 
studied problem, content analysis. 

Research results. The basis for the new stage of reforming domestic 
educational system was the new Law of Ukraine “On Higher Education”, which 
provided a broad autonomy to higher education institutions. Ukrainian higher 
school introduces and consolidates a student-centered approach to learning. 

Student centeredness is a rather complex, multi-faceted phenomenon 
and a process that appeared in the scientific space in connection with Bologna 
transformations of the education system. Morphological analysis of the 
concept of “student centeredness” is given in Table 1. 
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Table 1 
Morphological analysis of the concept of “student centeredness” or “student-

centered learning” 
Source Definition Link 

A. Pavlenko 
(Павленко, 2016) 
 

It is the main vector of improving the quality of 
education and gaining competitive advantages 
by higher education applicants  

https://kneu.edu.ua/
userfiles/Departmen
t_of_International_E
conomics_and_man
ageme/studentozent
ruzm.pdf  

Yu. Rashke-vych 
(Рашкевич, 
2014) 

The idea of maximum provision for students of 
the chances to get first place in the labor 
market, increase of their “value” for 
employers, satisfying urgent needs of the 
latter (Рашкевич, 2014, p. 16) 

Rashkevych, Yu. M. 
(2014). Bologna 
Process and New 
Paradigm of Higher 
Education. L.: 
Publishing house of 
Lviv Polytechnic 

European 
Students Union 
(European 
Commission, 
2015) 
 

Approach is characterized by innovative teaching 
methods aimed at improving learning in the 
process of interaction between teachers and 
students. According to this approach students 
are important active participants in their own 
learning, formation of soft skills, for example, 
problem solving, critical and reflective thinking 

European 
Commission (2015). 
ECTS Users’ Guide. 
Luxemburg: 
Publications Office 
of the European 
Union 
 

ECTS Users’ 
Guide (2015)  

It is a process of qualitative transformation of 
the learning environment for students and 
other learners whose purpose is to improve 
their autonomy and ability to think critically on 
the basis of the outcome approach 

European 
Commission. ECTS 
Users’ Guide. 
(2015). Luxemburg: 
Publications Office 
of the European 
Union 

A. Savenko, 
T. Holubeva 
(Савенко та 
Голубюва) 

It provides for the development of educational 
programs aimed at person’s achievements and 
coordinating his various priorities with a 
suitable training load for it 

http://knutd.edu.u
a/publications/conf
erence/22.11.2013
/12_Golubeva_Sav
enko.pdf  

R. Chaitor 
(Чайтор) 

A learning process that puts students’ needs on 
planning conventions, policies and procedures 

https://www.teach
thought.com › 
Learning  

Yerevan 
Communiqué - 
2015. New vision: 
our priorities 
(Ереванське 
комяніке – 2015) 

The fundamental principle of Bologna reforms 
in higher education, which involves shifting the 
emphasis in the educational process from 
teaching (as the main role of the teaching staff 
in the “translation of knowledge”) to learning 
as an active educational activity of the student 

ksu.edu.kz/files/fol
der_2/ums/.../stud
ento-
orient_obuchenie_
chehova_ums.pptx  

 

https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/studentozentruzm.pdf
https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/studentozentruzm.pdf
https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/studentozentruzm.pdf
https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/studentozentruzm.pdf
https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/studentozentruzm.pdf
https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/studentozentruzm.pdf
http://knutd.edu.ua/publications/conference/22.11.2013/12_Golubeva_Savenko.pdf
http://knutd.edu.ua/publications/conference/22.11.2013/12_Golubeva_Savenko.pdf
http://knutd.edu.ua/publications/conference/22.11.2013/12_Golubeva_Savenko.pdf
http://knutd.edu.ua/publications/conference/22.11.2013/12_Golubeva_Savenko.pdf
http://knutd.edu.ua/publications/conference/22.11.2013/12_Golubeva_Savenko.pdf
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As can be seen in Table 1, most definitions as a basis for student 
centeredness emphasize transformation of education and educational 
environment, but comprehensive characteristic of this phenomenon should 
take into account at least four directions: active reaction of the educational 
environment to the changing needs of the labor market, the model of 
development of education, in which the student becomes an active participant 
of scientific-educational process, concentration of efforts on the development 
of individual abilities, formation of an individual profile of competencies. This is 
a new level of responsibility for creating conditions for the formation of the 
most advanced competences. 

Thus, student centeredness is a modern paradigm of educational activity, 
which requires creating conditions by higher education institutions for 
identification and satisfaction of educational needs that combine and 
harmonize personal aspirations and needs of society, provided that high 
educational quality indicators are achieved. Thus, such a paradigm of education 
should give a person a sense of self-fulfillment, satisfaction and happiness. 

In order to implement effectively student-centered learning in domestic 
higher education institutions, it is necessary to achieve an appropriate level of 
students training in secondary schools and establish an effective vocational 
guidance system. This is due to the fact that entrants and first-year students 
must know exactly what they want in order to be able to take an active part in 
the learning process, build a learning trajectory and successfully master their 
professional and general competences, taking initiative not only in classroom 
learning, but also in the events that require scientific, innovative, creative and 
entrepreneurial activity. 

The model of student-centered learning in institutions of higher 
education is shown in Fig. 2. 

Studies conducted at Simon Kuznets Kharkiv National University of 
Economics have shown that the academic community is almost ready for 
change, since 59 % of students believe that we need to change the outlook and 
carefully use the intellectual work of others, while 31 % believe that it is 
impossible for our mentality. 
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Fig. 1. Model of student-centered learning based on academic integrity in 
higher education institutions 
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However, it should be noted that the problem of academic ethics exist 
not only in developing countries but also in the developed countries. 

Results of the survey that was conducted by Dr. Donald McCabe and the 
International Center for Academic Integrity are given in Table 2. 

Table 2 
The study of the center of academic integrity of the level of unfairness of 

American students 
Number of answers Graduate students Undergraduates 

% who confesses to cheating 
for tests 

17 % 71,3 % 

% who recognizes fraud in 
writing tasks 

17 % 39 % 

% of all who accept written 
or test fraud 

43 % 68 % 

 

Thus, the study of the International Center for Academic Integrity 
(USAID), which lasted from 2002 to 2015, showed that 43 % of graduate 
students and 60 % of undergraduates (43 %) wrote out at tests and exams. 

Achievement of academic integrity in Ukrainian higher education 
institutions is possible by combining the efforts of the state, society, academic 
community and directly each participant of the educational environment. 

The international community supports the efforts of domestic higher 
education institutions on this issue. In order to promote academic integrity, the 
Project for the Promotion of Academic Integrity in Ukraine (SAIUP) was 
launched. The initiative is aimed at systemic changes in Ukrainian higher 
education: improving quality, creating conditions for revealing potential of the 
most gifted students, improving the image of Ukrainian universities. 

The project is being implemented by the American Councils for 
International Education in Ukraine with the support of the US Embassy and in 
partnership with the Ministry of Education and Science of Ukraine. 

The mission of the project is systematic changes in higher education in 
Ukraine, from which will benefit all the participants of the academic process – 
students, lecturers, and universities. Formation of a new academic culture 
should be based on trust, honesty, transparency, real learning, real scholarly 
work (SAIUP). 

The project is developed for 4 years (January 2016 – 31 December 2019), 
which will cover a whole generation of undergraduate students from their first 
year of study at the university and up to the bachelor’s degree. This generation 
of graduates should become the bearer of new values in higher education, in 
science and in society as a whole. 

The project has four main areas of activity: educational campaign, 
practical training course at universities, dissemination of international practices 
at Ukrainian universities, work on regulatory frameworks and regulatory 
mechanisms. 
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In order to reverse the situation, long and systematic work is needed, 
first of all at the level of higher education institutions. That is why the 
participants of the Project for Promoting Academic Integrity in Ukraine have 
become 10 Ukrainian higher education institutions with different geography, 
varying in number of students or specialization (polytechnic, medical, and 
economical) (SAIUP). 

In oreder to achieve academic integrity in higher education institutions it 
is necessary: 

 to shape public attitudes to the need to observe the principles of 
academic integrity as a system of values that are laid during training in 
secondary schools and higher education institutions; 

 to teach students to be guided in the learning or research process by the 
principles of honesty, honest work and learning; 

 to conduct information literacy classes at schools and universities; 

 to instil in the educational environment the idea that plagiarism, cheating, 
unauthorized use of developments of other people are unfair and 
unacceptable; 

 to increase the status of a teacher, forming on this basis a conscientious 
attitude towards work and responsibility towards its results; 

 to approve the codes of academic integrity in scientific and education 
institutions. 

All European higher education institutions have such a document, which 
specifies: basic principles and standards of academic behavior, types of 
manifestations of academic dishonesty, organization and procedure for the 
disclosure, proof and punishment for academic non-integrity, establishment of 
a body dealing with the case. 

According to the studies of the Ministry of Education and Science of Ukraine 
among the 172 state and municipal higher education institutions of Ukraine of III–
IV accreditation levels, the codes of honor of the student or its analogues were 
found on the sites of 27 universities (15,5 % of the total number), among them 
(Аналітична довідка за результатами дослідженнѐ практик академічній 
доброчесності у вищих навчальних закладах України): 

 separate codes of honor for students – 13; 

 part of the general code of honor (the rules of which concern all the 
members of the academic community) – 6; 

 analogues of the code of honor of the student with a different name – 4; 

 components of the general analogue of the code of honor – 4; 

 there are no public references – 145. 
That is, there are universities that have already taken a serious step 

forward and created and published separate codes of honor for students. The 
results of the content analysis of student honor codes and their analogues are 
given in Table 3. 
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Table 3  
Results of content analysis of student honor codes and their analogues 
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National technical university of 
Ukraine “Kyiv Politechnic Institute” 

8  10  5  23  5  1  2  31  

Tavria state agrotechnological 
university 

8  10  5  23  5  1  2  31  

Vasyl Stefanyk Precarpathian 
national university 

8  10  5  23  5  1  2  31  

Yuriy Fedkovych Chernivtsi 
national university  

9  8  2  19  1  0,5  2  22,5  

Chernivtsi Trade and Economic 
Institute of Kyiv National 
University of Trade and Economics 

9  3  0  12  3  0,5  1  16,5  

Simon Kuznets Kharkiv National 
University of Economics 

5  4  1  10  1  1  1  13  

 
According to the results of the content analysis, the Code of Simon Kuznets 

Kharkiv National University of Economics, entitled “Code of Professional Ethics 
and Organizational Culture of the Employees and Students of Kharkiv National 
University of Economics”, ranked sixth out of 172 universities. It was adopted and 
published in 2008 and laid deep philosophical and moral-ethical foundations of 
the activities of teachers and students. However, assessments according to the 
outlined components (principles of academic integrity, independence in comleting 
of tasks, respect for copyright) are not high enough, and the issue of organization 
and procedures for the disclosure, proof and punishment of academic non-
integrity is not sufficiently considered. 

In general, it should be noted that the codes of domestic higher 
education institutions are somewhat different from the similar codes of 
European universities. The main differences are shown in Table 4. 
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Table 4 
Comparison of codes of domestic and European universities 
Criteria Universities 

European Dometic 

Target category Separately for students Often the only document for 
teachers and students 

Subject involved in the 
development 

Student society with 
involvement of teachers 

Academic society with 
involvement of student youth 

Stylistics of writing More arbitrary Similar to legislative acts 

Structure Basic principles and 
standards of conduct, types 
of academic dishonesty, 
organization of evidence 
and punishment for 
academic non-integrity, 
establishment of a body 
dealing with the case 

There are no procedures for 
organizing evidence and 
punishment for academic non-
integrity 

 

As can be seen in Table 4, the European practice of creating codes of 
integrity for students involves simple, clear, adapted content for student youth, 
and aims at involving the student community in the process of creating a 
document, as well as in the process of examining cases of academic dishonesty 
among learners. That is, the practice of foreign universities shows that it is 
expedient to involve the student community in the independent formation of 
the codes of academic honesty of students. 

Inclusion in the structure of the codes of student integrity procedures 
regarding consideration of complaints about non-integrity behavior, as well as 
the possibility of appeal, is of utmost importance, since in the Law of Ukraine 
“On Education” this issue is given to self-regulation for higher education 
institutions. The procedure for detecting and establishing the facts of violation 
of academic integrity is determined by the authorized collegial body of the 
education institution’s administration, taking into account the requirements of 
this Law and special laws. 

The law also states that each person in respect of whom the issue of 
violation of academic integrity is raised has the following rights (Закон України 
«Про освіту»): 

 to review all the materials of the audit to establish the fact of violation of 
academic integrity, submit comments to them; 

 to give oral or written explanations in person or through a representative 
or refuse to provide any explanations, to participate in the investigation of 
evidence of violations of academic integrity; 

 to know about date, time and place and to be present during 
consideration of the issue of establishing the fact of violation of academic 
integrity and bringing it to academic responsibility; 
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 to appeal against the decision to bring to an academic responsibility to the 
body authorized to consider appeals, or to a court. 

The survey of the Ministry of Education and Science of Ukraine also 
showed that out of 172 universities only 5 (3 %) have a separate document 
titled “ethical teacher code” or “code of teacher’s honor” (these phrases are 
used synonymously in the practice of state universities), in 4 higher education 
institutions (2 %), a similar document appears under another name and in 10 
higher education institutions (6 %), the document is combined with the code of 
honor of the student or its analogue (Аналітична довідка за результатами 
дослідженнѐ практик академічній доброчесності у вищих навчальних 
закладах України). The results of the content analysis of the ethical codes of 
the teacher and their analogues are given in Table 5. 

Table 5 
Results of the content analysis of the ethical codes of the teacher and their 

analogues 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

National technical university of 
Ukraine “Kyiv Politechnic 
Institute” 

10 10 3 5 8 5 1 2 36 

Tavria state agrotechnological 
university 

10 10 3 5 8 5 1 2 36 

Vasyl Stefanyk Precarpathian 
national university 

9 10 3 5 27 5 0,5 2 34,5 

Yuriy Fedkovych Chernivtsi 
national university 

12 10 1 2 25 1 0,5 2 28,5 

National University of Life and 
Environmental Sciences of 
Ukraine 

13 9 0 2 24 1 0,5  25,5 

Simon Kuznets Kharkiv 
National University of 
Economics 

5 7 0 1 3 4 1 1 19 
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As can be seen in Table 5, according to the results of the content analysis 
of teachers’ codes, the Code of Simon Kuznets Kharkiv National University of 
Economics is in the sixth position. However, the assessments according to the 
outlined components (monitoring and promoting academic honesty, respect 
for copyright) are not high enough, and the issue of responsibility for violations 
is not sufficiently addressed, the body deciding whether a code has been 
violated is not sufficiently considered. 

The analysis shows that it is expedient to develop a student code of 
academic integrity at Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, 
with the involvement of student self-government of the University. This requires: 

 actualizing the problems of academic integrity among professors and 
students (round tables, meetings, seminars); 

 creating a working group, which will be engaged in developing a student 
code of academic integrity, uniting representatives of student youth; 

 holding public hearings of the draft code, making changes; 

 approving the code and publishing; 

 ensuring functioning of the mechanism of consideration, proof and 
acknowledgment of manifestations of academic dishonesty among the 
students; 

 introducing academic literacy courses for the first year students; 

 establishig a mechanism for using the Anti-Plagiarism software product. 
The overstraining of the information space, on the one hand, and the 

need to improve the quality of education, on the other hand, require formation 
of a fair approach to implementation of independent or collective educational 
tasks, which makes the fact of plagiarism impossible. In connection to this, in 
recent years almost in all colleges, almost all departments conduct examination 
of diploma thesis, coursework, and sometimes other types of works on anti-
plagiarism, that is, detection of the percentage use of someone else’s text. 

The comparison of software products that detect plagiarism and 
recognize Ukrainian texts is given in Table 6. 

Among the open programs that check uniqueness of scientific texts, 
there are no Ukrainian analogues. There are plenty of international and Russian 
resources that carry out the test at a rather high level. These programs have 
their own characteristics and vary in processing speed, the ability to download 
whole texts or parts of them, some of them recognize translation from Russian 
to Ukrainian. On request of the Ministry of Education and Science of Ukraine an 
information technology for defining fuzzy coincidences in the content of 
electronic documents “Antiplagiarism” was developed. 
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Table 6  
Comparison of software products 

Name 

Basic functions 

Link 
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Advego Plagiatus http://advego.ru/plagiatus/ 5000 + + - 

Etxt Antiplagiat http://www.etxt.ru/antiplagia
t/ 

5000 - + - 

ANTIPLAGIAT http://www.antiplagiat.ru/ 5000 - +- - 

CONTENT-WATCH http://www.content-
watch.ru/text/  

3000-
10000 

- +- - 

TEXT.RU  http://text.ru  Unlimited  + +- + 

Strike Plagiarism StrikePlagiarism.com Unlimited - + + 

Аntiplagiat.su/ http://antiplagiat.su/   5000 - - - 

PlagiarismCheck  https://plagiarismcheck.org/ Unlimited + + + 

Plagtracker  http://www.plagtracker.com/ Unlimited + - + 

ScanMyEssay  https://www.scanmyessay.co
m/ 

Unlimited - + + 

Plagscan  https://www.plagscan.com/pl
agiarism-check/ 

Unlimited - - + 

PlagiarismDetector  https://plagiarismdetector.net
/ 

1000 - - + 

Antiplagiarismc  https://sourceforge.net/proje
cts/antiplagiarismc/ 

Unlimited - - + 

DupliChecker  https://www.duplichecker.co
m/free-tools.php 

1000 - - + 

Paperrater  https://www.paperrater.com/ Unlimited + - + 

 
It should be noted that effective rooting of the institute of academic 

integrity in higher education institutions requires a comprehensive approach 
that involves state support in the field of policy-making, development of 
programs to support academic integrity throughout the training cycle. 

Conclusions. Thus, introduction of student-centered learning on the 
foundation of academic integrity in the world takes place not simultaneously 
due to the peculiarities of historical development of society and the national 
system of education of different countries. However, formation of a united 
European academic space provides incentives for accelerating the processes of 
establishing and ensuring the quality of education, based on implementation of 
a number of principles, including ensuring the integrity of the participants of 

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.content-watch.ru/text/
http://www.content-watch.ru/text/
http://www.content-watch.ru/text/
http://text.ru/
http://text.ru/
http://strikeplagiarism.com/ua/antiplagiarism-system/
http://strikeplagiarism.com/ua/antiplagiarism-system/
http://antiplagiat.su/
http://antiplagiat.su/
https://plagiarismcheck.org/
http://www.plagtracker.com/
http://www.scanmyessay.com/
http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php
http://plagiarismdetector.net/
http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc/
http://www.duplichecker.com/free-tools.php
http://www.paperrater.com/
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the educational community. This will contribute not only to changing the 
system of higher education, but also to transformation of public values, the 
carriers of which will become graduates and students of higher education 
institutions. The basis of this positive trend was the Law of Ukraine “On 
Education”, which opened new opportunities for democratization of university 
life and development of student self-government. 
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РЕЗЮМЕ 

Лола Юлия. Студентоцентризм и академическаѐ добропорѐдочность как основа 
современной системы образованиѐ. 

В статье рассмотрена сущность студентоориентованого обучениѐ, 
основанного на фундаменте академической добродетели как современной парадигмы 
образованиѐ. Описана модель взаимодействиѐ студентоориентованого обучениѐ и 
академической добропорѐдочности в учреждениѐх высшего образованиѐ, вклячаѐ 
основные принципы, объект, субъект, современнуя цель. Подано сравнение 
программных продуктов по антиплагиату, исследована структура кодексов 
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академической добропорѐдочности отечественных и европейских университетов, 
разработана последовательность введениѐ кодекса академической 
добропорѐдочности. 

Ключевые слова: студентоориентованое обучение, модель образованиѐ, 
компетентностный подход, университетскаѐ мобильность, академическаѐ 
добропорѐдочность, антиплагиат. 

 
АНОТАЦІЯ 

Лола Юлія. Студентоцентризм та академічна доброчесність ѐк основа сучасної 
системи освіти. 

У статті розглѐнуто сутність студентооріюнтованого навчаннѐ, що 
базуютьсѐ на фундаменті академічної доброчесності ѐк сучасної парадигми освіти, 
описано модель взаюмодії студентоцентрованого навчаннѐ та академічної 
доброчесності в закладах вищої освіти, що вклячаю основні принципи, об’юкт, 
суб’юкт, сучасну мету, також порівнѐнні програмні продукти з антиплагіату, 
досліджено структуру кодексів академічної доброчесності вітчизнѐних та 
ювропейських університетів, розроблено послідовність запровадженнѐ кодексу 
академічної доброчесності. 

Доведено, що длѐ досѐгненнѐ академічної доброчесності в закладах вищої 
освіти потрібно: сформувати суспільне ставленнѐ до необхідності дотриманнѐ 
принципів академічної доброчесності ѐк системи цінностей, що закладаятьсѐ під 
час навчаннѐ в закладах загальної середньої та вищої освіти; навчити учнів та 
студетів керуватисѐ в процесі навчаннѐ чи досліджень принципами чесності, чесної 
праці та навчаннѐ; проводити занѐттѐ з інформаційної грамотності у школах та 
університетах; укорінити в освітньому середовищі ідеї, що плагіат, списуваннѐ, 
несанкціоноване використаннѐ чужих напрацявань ю нечесним й неприйнѐтним; 
підвищити статус вчителѐ та викладача, формуваннѐ на цьому підґрунті 
сумлінного ставленнѐ до роботи та відповідальності до її результатів; затвердити 
кодекси академічної доброчесності в наукових установах та закладах освіти. 

Упровадженнѐ студентоцентрованого навчаннѐ на фундаменті академічної 
доброчесності в світі проходить неодночасно внаслідок особливостей історичного 
розвитку суспільства та національної системи освіти різних країн.  Однак, 
формуваннѐ юдиного ювропейського академічного простору надаю стимули длѐ 
прискореннѐ процесів встановленнѐ та забезпеченнѐ ѐкості освіти на основі 
впровадженнѐ низки принципів, у тому числі гарантуваннѐ доброчесної поведінки 
учасників освітѐнської спільноти. Це буде сприѐти зміні не тільки системі вищої 
освіти, а й трансформації суспільних цінностей, носіѐми ѐких стануть випускники і 
студенти закладів вищої освіти. 

Ключові слова: студентооріюнтоване навчаннѐ, модель освіти, 
компетентнісний підхід, університетська мобільність, академічна доброчесність, 
антиплагіат.  
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СКЛАДІ КЛЮЧОВИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ 

 

У статті, порушуячи питаннѐ, чи можна вважати клячовоя длѐ іноземних 
студентів-філологів науково-дослідницьку компетентність, автор доводить шлѐхом 
аналізу наукової літератури та державних документів, що зазначена компетентність 
ю клячовоя. Детально аналізуютьсѐ структура науково-дослідницької компетентності 
та її компонентний склад, доводитьсѐ доцільність виокремленнѐ навчально-
дослідницької компетентності у структурі науково-дослідницької.  

Ключові слова: компетенціѐ, компетентність, клячова компетентність, 
науково-дослідницька компетентність, навчально-дослідницька компетентність, 
загальні компетенції, комунікативна компетентність, освітнѐ діѐльність, 
іноземний студент-філолог.  

 

Постановка проблеми. Питаннѐ, чи ю науково-дослідницька 
компетентність клячовоя длѐ іноземних студентів, не ю риторичним, а маю 
суттюве значеннѐ длѐ організації навчаннѐ іноземних студентів-філологів. 
Згідно з законом «Про вищу освіту», «наукова, науково-технічна та 
інноваційна діѐльність у вищих навчальних закладах ю невідʼюмноя 
складовоя освітньої діѐльності і провадитьсѐ з метоя інтеграції наукової, 
освітньої і виробничої діѐльності в системі вищої освіти» (Закон, с. 54). 
Якщо вважати науково-дослідницьку компетентність клячовоя длѐ 
іноземних студентів-філологів, то слід визначити, з ѐкого етапу навчаннѐ 
слід її формувати, ѐкоя міроя, за допомогоя ѐкої системи вправ, ѐку 
частину уваги слід приділити її формування в освітньому процесі та ін.  

Клячові компетентності перелічуятьсѐ в державних документах та 
працѐх провідних науковців. Спробуюмо знайти відповідь на основне 
питаннѐ: чи можна вважати науково-дослідницьку компетентність 
іноземних студентів-філологів клячовоя? 

Аналіз актуальних досліджень. Система вищої освіти передбачаю 
оволодіннѐ клячовими компетентностѐми, ѐкі описані в законі «Про вищу 
освіту», та у працѐх науковців І. Зимньої, Н. Кузьміної, А. Маркової, 
О. Овчарук, В. Хутмахер, А. Хуторського та інших. Поглѐди науковців на 
кількість і ѐкість клячових компетенцій не співпадаять цілком, але в своїй 
основі вони не маять розбіжностей. Наприклад, В. Хутмахер вважаю, що 
клячових компетенцій маю бути дві – уміти писати і думати, або сім – 
навчаннѐ, дослідженнѐ, міркуваннѐ, спілкуваннѐ, коопераціѐ та взаюмодіѐ, 
уміннѐ доводити справу до кінцѐ, адаптуватисѐ до себе (Хутмахер, 1997).  
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Н. Кузьміна та А. Маркова в системі професійної підготовки вчителѐ 
виділѐять такі види компетентностей: 1) спеціальна і професійна 
компетентність в області дисципліни, ѐка викладаютьсѐ; 2) методична 
компетентність в області способів формуваннѐ знань, умінь в учнів; 
3) соціально-психологічна компетентність в області процесів спілкуваннѐ; 
4) диференційно-психологічна компетентність в області мотивів, здатностей, 
напрѐмів учнів; 5) аутопсихологічна компетентність в області достоїнств і 
недоліків особистої діѐльності й особистості (Кузьміна, 2001, с. 90). 

Клячові компетентності сформулявала І. Зимнѐ, виходѐчи з того, що 
а) лядина ю субʼюктом спілкуваннѐ, пізнаннѐ, праці (Б. Ананьев); б) лядина 
виѐвлѐютьсѐ в системі ставленнѐ до суспільства, інших лядей, до себе, до 
праці (В. Мѐсищев); в) компетентність лядини маю вектор акмеологічного 
розвитку (Н. Кузьміна, А. Деркач); г) особистість, ѐка отримую вищу освіту, 
маю бути професіонально підготовленоя (А. Маркова). Отже, ураховуячи 
зазначені тези, науковець виділила три основні групи компетентностей: 
«...1) компетентності, що відносѐтьсѐ до самого себе ѐк особистості, ѐк 
субʼюкту життюдіѐльності; 2) компетентності, що відносѐтьсѐ до взаюмодії 
лядини з іншими лядьми; 3) компетентності, що відносѐтьсѐ до діѐльності 
лядини і проѐвлѐятьсѐ в усіх її типах і формах» (Зимнѐ, 2004, с. 22-23). 
Оскільки, навчаннѐ – це вид діѐльності, звернемо увагу на третя групу 
компетентностей. До ціюї групи І. Зимнѐ відносить: 

– компетенції пізнавальної діѐльності: постановка і вирішеннѐ 
пізнавальних задач; нестандартні рішеннѐ, проблемні ситуації – їх 
створеннѐ та вирішеннѐ; продуктивне і репродуктивне пізнаннѐ, 
дослідженнѐ, інтелектуальна діѐльність; 

– компетенції діѐльності: гра, учіннѐ, працѐ; засоби і способи 
діѐльності: плануваннѐ, проектуваннѐ, моделяваннѐ, прогнозуваннѐ, 
дослідницька діѐльність, оріюнтаціѐ в різних видах діѐльності; 

– компетенції інформаційних технологій: прийом, передача, видача 
інформації; перетвореннѐ інформації (читаннѐ, конспектуваннѐ), мас-
медійні, мультимедійні технології, комп’ятерна грамотність; володіннѐ 
електронноя, Інтернет-технологіюя (Зимнѐ, 2004, с. 24-25). 

Дещо менш деталізовано представила клячові компетентності 
О. Овчарук: здатність співпрацявати та працявати в команді; розв’ѐзувати 
конфлікти, застосовувати інформаційні та комунікаційні технології; 
творчість і винахідливість, здатність застосувати знаннѐ й технології тощо 
(Стратегіѐ, 2003, с. 16), але вони накладаятьсѐ на описані І. Зимньоя групи 
компетенцій: «Я» – спілкуваннѐ – діѐльність. 

А. Хуторський на основі цілей загальної освіти виділѐю такі клячові 
компетенції: ціннісно-смислові, загальнокультурні, навчально-пізнавальні, 
інформаційні, комунікативні, соціально-трудові та компетенції 
особистісного самовдосконаленнѐ (Хуторський, 2002). Деталізуячи зміст 
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навчально-пізнавальних компетенцій, науковець зазначаю, що «це 
сукупність компетенцій учнѐ у сфері самостійної пізнавальної діѐльності, 
що вклячаю елементи логічної, методологічної, загальноосвітньої 
діѐльності, співвіднесеної з реальними пізнавальними обʼюктами. Сяди 
входѐть знаннѐ й уміннѐ організації, цілепокладаннѐ, плануваннѐ, аналізу, 
рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної діѐльності. По відношення 
до досліджуваних обʼюктів учень опановую креативними навичками 
продуктивної діѐльності: добуваннѐм знань безпосередньо з реальності, 
володіннѐм прийомами дій у нестандартних ситуаціѐх, евристичними 
методами вирішеннѐ проблем» (Хуторський, 2002). 

Метою нашої статті ю визначеннѐ місцѐ науково-дослідницької 
компетенції в системі інших, професійно важливих длѐ студентів-іноземців 
компетенцій, та опис її структури. 

Основними методами нашого наукового пошуку стали аналіз, синтез 
та узагальненнѐ здобутої інформації в науковому доробку, що стосуютьсѐ 
компетентністного підходу до навчаннѐ мови іноземних студентів.  

Виклад основного матеріалу. Якщо трансформувати сутність 
навчально-пізнавальних компетентностей у сферу вищої освіти і 
сфокусувати їх на навчально-пізнавальну діѐльність іноземних студентів-
філологів, то ѐдро цих компетентностей (а саме, знаннѐ й уміннѐ 
організації, цілепокладаннѐ, плануваннѐ, аналізу, рефлексії, самооцінки 
навчально-пізнавальної діѐльності; володіннѐ креативними навичками 
продуктивної діѐльності: добуваннѐм знань безпосередньо з реальності, 
володіннѐ прийомами дій у нестандартних ситуаціѐх, евристичними 
методами вирішеннѐ проблем) залишаютьсѐ незмінним. На підтвердженнѐ 
ціюї думки наведемо міркуваннѐ, зафіксоване в Загальноювропейських 
Рекомендаціѐх з мовної освіти: «Використаннѐ мови, у тому числі її 
вивченнѐ, вклячаю в себе дії, що виконуятьсѐ особами, ѐкі в ролі окремих 
індивідів чи соціальних агентів розвиваять низку компетенцій, ѐк 
загальних, так і – особливо – комунікативних мовленнювих компетенцій» 
(Загальноювропейські Рекомендації, 2003, с. 24).  

До загальних компетенцій відносѐть: а) декларативні знаннѐ (savoir) – 
знаннѐ світу, соціокультурні знаннѐ, міжкультурне усвідомленнѐ; б) вміннѐ та 
навички (savoir-faire) – практичні вміннѐ та здібності (соціальні вміннѐ; 
навички повсѐкденного життѐ; професійні і технічні вміннѐ, що передбачаять 
здатність виконувати спеціальну діѐльність (розумову та фізичну), необхідну 
длѐ здійсненнѐ професійних обовʼѐзків; навички та вміннѐ, повʼѐзані з 
дозвіллѐм), міжкультурні вміннѐ та навички; в) «Компетенціѐ існуваннѐ» 
(savoir-etre); г) уміннѐ вчитисѐ (savoir-apprendre) – мовна і комунікативна 
свідомість, загальні фонетичні здібності та вміннѐ/навички, уміннѐ 
вчитисѐ, евристичні вміннѐ (виокремлено нами) (Загальноювропейські 
Рекомендації, 2003). Отже в Загальноювропейських рекомендаціѐх 
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навчально-пізнавальна компетентність відноситьсѐ до загальних 
компетентностей. Якщо співвіднести компетентності, перелічені в державних 
документах та в Загальноювропейських рекомендаціѐх, то можна отримати 
наочну картину, ѐку ми представимо у виглѐді таблиці-схеми (див. табл. 1). 

Таблицѐ 1 
Ключові компетентності вітчизняних та іноземних студентів 

Ключові компетентності 

 

Ключові компетентності осіб, які 
отримують вищу освіту 

 Ключові компетентності 
студентів-іноземців 

 

1) компетенції пізнавальної діѐльності; 
2) компетенції діѐльності; 
3) компетенції інформаційних 
технологій; 
4) здатність співпрацявати та 
працявати в команді; 
5) компетенції у сфері світоглѐду; 
6) загальнокультурні компетенції; 
7) комунікативні компетенції; 
8) соціально-трудові компетенції; 
9) компетенції особистісного 
самовдосконаленнѐ 

 1) Загальні компетенції: 
а) декларативні знаннѐ;  
б) уміннѐ та навички;  
в) «компетенціѐ існуваннѐ»;  
г) уміннѐ вчитисѐ. 
2) Комунікативні мовленнєві 
компетенції: 
а) лінгвістичні компетенції; 
б) соціолінгвістичні компетенції;  
в) прагматичні компетенції 

 
Порівнѐннѐ компетенцій свідчить лише про те, що на перше місце 

висуваятьсѐ різні за змістом компетенції: цілком зрозуміло, що длѐ 
іноземних студентів перш за все необхідно оволодіти базовими знаннѐми 
мови та навичками існуваннѐ в новому іншомовному середовищі, але 
«вміннѐ вчитисѐ», тобто компетенціѐ пізнавальної діѐльності залишаютьсѐ 
не менш вагомоя, тому й зарахована до загальних компетенцій. Отже, 
навчально-дослідницька та науково-дослідницька діѐльність ю 
невідʼюмноя складовоя у вивченні мови іноземцѐми та її цілком можна 
вважати клячовоя.  

Визнаячи науково-дослідницьку компетентність клячовоя, 
перейдемо до опису її сутності і звернемось до аналізу й систематизуваннѐ 
виѐвлених науковцѐми важливих складових компетентності, оскільки в 
науці існуять десѐтки праць, підпорѐдкованих дослідження науково-
дослідницької компетентності учнів і студентів різних спеціальностей (крім 
спеціальності – «російська мова та література» длѐ іноземних студентів).  

Науково-дослідницька компетентність фахівців досліджувалась М. Ба-
дашкюювим, М. Бадашкюювоя, Р. Богдановим, С. Бондар, Л. Борисенко, Н. Го-
чарук , Г. Сагдюювоя, Л. Горшковоя, Ю. Комаровоя, Л. Коваль, О. Кислоя, 
М. Золочевськоя, О. Литвиновоя, О. Мерзикіноя, Н. Русіноя, Ю. Риндіноя, 
В. Ляльчиком, Н. Кийко, О. Петровоя, С. Рѐбікіним, Т. Семаковоя та ін. 
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Так, праці Н. Гончарук, Г. Сагдюювої підпорѐдковані формування 
науково-дослідницької компетенції майбутніх інженерів (Гончарук, 2013, 
с. 315); Р. Богданов досліджую процес формуваннѐ дослідницької 
компетентності майбутніх інженерів-педагогів та зазначаю, що «процес 
становленнѐ будь-ѐкої компетентності здійсняютьсѐ у процесі відповідної 
діѐльності, тобто оволодіннѐ елементами дослідницької компетентності 
відбуватиметьсѐ в процесі відповідної діѐльності» (Богданов, 2012). Саме 
тому автор наукової праці запропонував таке визначеннѐ дослідницької 
компетентності майбутніх інженерів-педагогів: «...Це володіннѐ 
методологіюя і методами інженерно-педагогічного дослідженнѐ, тобто 
процесу плануваннѐ, організації і здійсненнѐ пошуково-перетворявальної 
діѐльності, об’юктом ѐкої виступаять психолого-педагогічна і галузева 
складові» (Богданов, 2012).  

Дослідницьку компетентність майбутніх учителів біологічного 
профіля досліджуять Л. Горшкова, Л. Коваль та потрактовуять її ѐк 
«цілісне інтегративне утвореннѐ особистості, конгломерат знань, умінь, 
навичок, досвіду діѐльності дослідника, його мотиваційно-ціннісних і 
вольових ѐкостей, що виѐвлѐятьсѐ в готовності і здатності до 
дослідницької діѐльності з використаннѐм методів наукового пізнаннѐ з 
метоя отриманнѐ нових знань, у застосуванні творчого підходу, в 
цілепокладанні, плануванні, аналізі, прийнѐтті рішень та оцінці результатів 
дослідницької діѐльності» (Горшкова, 2010).  

Питаннѐм формуваннѐ дослідницької компетентності учнів у процесі 
вивченнѐ інформатики присвѐчено дослідженнѐ М. Золочевської, ѐка 
пропоную ще одну модель дослідницької компетентності. Згідно з 
твердженнѐм ученого, формуваннѐ дослідницької компетентності проходить 
поетапно за чотириланковоя моделля: проектувальний – визначеннѐ та 
ідентифікаціѐ (проблеми, обʼюкта, предмета, гіпотез, понѐть); 
інформаційний – пошук і доступ до даних і відомостей; аналітичний – 
інтеграціѐ інформації, перевірка гіпотез; практичний – створеннѐ, передача, 
упровадженнѐ нового знаннѐ (Золочевська, 2009, с. 90-91). 

Н. Русіна, В. Ляльчик, Н. Кийко, О. Петрова досліджуять формуваннѐ 
дослідницької компетенції майбутніх фахівців із землевпорѐдкуваннѐ. 
Науковці вважаять, що науково-дослідницька компетентність майбутніх 
інженерів-землевпорѐдників це «інтегративна ѐкість особистості, що 
характеризую їхня готовність до вирішеннѐ дослідних (пошукових, 
проектних, консультативних, організаційно-керівних) завдань шлѐхом 
застосуваннѐ методів наукового пізнаннѐ, застосуваннѐ діагностичного 
підходу в науковій, технічній, виробничій, управлінській діѐльності, і ѐка 
виражаютьсѐ в юдності ціннісно-мотиваційного, когнітивного й 
операційного компонентів» (Русіна, 2016, с. 427).  
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Проблемне навчаннѐ ѐк шлѐх формуваннѐ науково-дослідницької 
компетентності студентів та учнів висвітлене в працѐх Л. Борисенко, 
Т. Напольнової, С. Каліній, Н. Ушакової, Л. Скуратівського та ін.; роль і 
значеннѐ навчального тексту підручника в розвиткові пошуково-
дослідницької компетентності старшокласників досліджую С. Бондар; 
формуваннѐ дослідницької компетентності студентів магістратури описую 
О. Кисла; Т. Семакова, О. Сіліщенко досліджуять науково-дослідницьку 
роботу в процесі формуваннѐ професійної компетентності викладача тощо. 
Г. Лобова виокремляю у структурі науково-дослідницької компетентності 
навчально-дослідницьку компетентність студентів, ѐку складаять уміннѐ 
студента поставити завданнѐ, попередньо проаналізувати наѐвну 
інформація, умови, методи, плануваннѐ педагогічного експерименту, та 
власне науково-дослідницьку, ѐку становить активна діѐльність студентів із 
придбаннѐ необхідних навичок творчої дослідницької діѐльності, що 
завершуютьсѐ самостійним рішеннѐм студентами завдань. На думку 
науковцѐ, сформованість навчально-дослідницької компетенції ю необхідноя 
базоя длѐ розвитку науково-дослідної компетенції (Лобова, 2000). Такої 
самої думки дотримуятьсѐ В. Шейко та О. Кушнаренко: «Науково-
дослідницька діѐльність студентів вклячаю в себе два взаюмоповʼѐзаних 
компоненти: 1) навчаннѐ студентів елементам дослідницької діѐльності, 
організаціѐ та методика наукової творчості (зазначену складову називаять 
навчально-дослідницькоя компетентністя); 2) наукові дослідженнѐ, що 
здійсняять студенти під керівництвом професорів і викладачів (науково-
дослідницька компетентність) (Шейко, 2006, с. 24). Така робота охопляю, на 
думку науковців, представлені нижче форми:  

 написаннѐ рефератів з конкретної теми у процесі вивченнѐ 
спеціальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу та за вибором; 

 виконаннѐ практичних, семінарських, самостійних завдань, 
контрольних робіт, що містѐть елементи проблемного пошуку; 

 виконаннѐ завдань дослідницького характеру під час проходженнѐ 
виробничої практики; 

 виготовленнѐ методичних матеріалів (кросвордів, глосаріїв та ін.); 

 підготовка і захист курсових та дипломних робіт (Шейко, 2006, с. 27-
28; Свердан, 2006, с. 24). 

Науковий доробок учених даю підставу зробити узагальненнѐ: під 
науково-дослідницькоя компетентністя студента будь-ѐкої спеціальності 
слід розуміти важливу складову професійної компетентності, що ѐвлѐю 
собоя комплекс знань, умінь, навичок, які стали властивістю особистості 
та забезпечують успішне й ефективне здійснення нею навчально-
наукової та науково-дослідницької діяльності у процесі становлення 
фахівця та в подальшій професійній діяльності.  
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Зазначена компетентність складаютьсѐ з декількох тісно пов’ѐзаних і 
взаюмодіячих елементів, що їх називаять складовими структури 
компетентності: а) професійна наукова компетентність; б) комунікативна 
наукова компетентність; в) освітнѐ компетентність (Комарова, 2008, с. 70) 
(див. рис. 1). 

 
Рис. 1.Структура науково-дослідницької компетентності. 
 

Опишемо, ѐк характеризуять компоненти науково-дослідницької 
компетентності науковці. Професійна наукова компетентність 
характеризуютьсѐ станом і рівнем знань, умінь та навичок, що дозволѐять 
здійснявати професійну науково-дослідну діѐльність.  

Професійна наукова компетентність ѐвлѐю собоя складне структурне 
угрупуваннѐ тісно поюднаних компонентів спеціально-предметного 
пізнаннѐ та науково-дослідницької діѐльності, тому науковці 
виокремляять в її структурі когнітивний, прогностичний та 
організаційний компоненти (Комарова, 2008, с. 70-72). 

Когнітивний компонент науково-дослідницької компетентності 
характеризуютьсѐ здатністя до пізнаннѐ, активноя роботоя з отриманими 
знаннѐми (систематизаціѐ, класифікаціѐ, узагальненнѐ знань, 
продукуваннѐ ідей, виѐвленнѐ закономірностей) з метоя їх застосуваннѐ в 
дослідницькій діѐльності.  

Прогностичний компонент професійної науково-дослідної 
компетентності ѐвлѐю собоя знаннѐ, уміннѐ та навички передбаченнѐ та 
оцінки результатів, повʼѐзаних із прогнозованим процесом дослідженнѐ; 
визначеннѐ етапності дослідженнѐ, розподіл складових цілісного 
дослідженнѐ в логічній послідовності, передбаченнѐ можливих ускладнень.  

Організаційний компонент ѐвлѐю собоя сукупність знань про 
організація самого процесу дослідженнѐ, власне технології дослідженнѐ, 
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комплекс умінь застосовувати різноманітні методи дослідженнѐ 
(теоретичні, емпіричні, експериментальні, математичні). 

Як і в будь-ѐкій сфері, у науковій систематично відбуваютьсѐ 
мовленнюва взаюмодіѐ дослідників з метоя взаюмоінформуваннѐ, 
переконаннѐ, доведеннѐ істини. Без спілкуваннѐ науковців розвиток науки 
міг би значно пригальмуватисѐ. Тому невідʼюмним компонентом науково-
дослідницької компетентності ю комунікативна наукова компетентність, 
у структурі ѐкої виокремляять три компоненти на основі внутрішньої 
структури спілкуваннѐ, описаної Б. Ананьювим: комунікативний 
(взаюмообмін інформаціюя), перцептивний (взаюмовідображеннѐ, 
взаюморозуміннѐ, здатність поставити себе на місце співбесідника), 
інтерактивний (взаюмовплив комунікантів один на одного). 

У науковому спілкуванні відбуваятьсѐ ті самі процеси, що і в будь-
ѐкій сфері комунікації. Комунікативний компонент забезпечую чітке логічне 
викладеннѐ думок, уміннѐ аргументувати та переконувати наукову 
спільноту, полемізувати, дискутувати. Ступінь розвитку комунікативного 
компоненту наукової комунікативної компетентності говорить про межі 
можливостей особистості у виконанні певних науково-дослідницьких дій.  

Перцептивний компонент, в основу ѐкого покладено здатність 
особистості до спостереженнѐ та емпатії, забезпечую адекватне сприйнѐттѐ 
й розуміннѐ співрозмовників у науковому спілкуванні; розуміннѐ та 
прийнѐттѐ поведінки, дій співбесідника іншої культури в умовах наукового 
спілкуваннѐ. 

Інтерактивний компонент націлений на взаюмовплив членів наукової 
спільноти у процесі професійного спілкуваннѐ. Такий взаюмовплив маю 
бути партнерським, вибудованим у демократичному стилі, відкритим та 
сприѐти інтересу до предмету мовленнѐ. 

Третѐ складова науково-дослідницької компетентності – освітнѐ 
компетентність, ѐка полѐгаю у здатності науковцѐ скеровувати своя 
навчальну діѐльність: визначати напрѐм, дозувати обсѐг, планувати 
систематичне й послідовне поглибленнѐ знань у самостійній пізнавальній 
діѐльності. 

Освітнѐ компетентність, на думку науковців (Комарова, 2008, с. 74-
76), маю такий компонетний склад: самоорганізаційний, рефлексивний, 
корекційно-регулѐтивний.  

Самоорганізаційний компонент освітньої компетентності ю 
регулѐтором пізнавальної діѐльності особистості. Його складаять знаннѐ, 
уміннѐ та навички формуляваннѐ цілей освітньо-наукової діѐльності, 
визначеннѐ оптимальних способів їх досѐгненнѐ; використаннѐ 
різноманітних засобів здобуваннѐ інформації – інтернет-ресурсів, засобів 
дистанційного навчаннѐ, інформаційних баз даних.  
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Рефлексивний компонент освітньої компетентності вклячаю в себе 
уміннѐ аналізувати та оцінявати результати власної діѐльності: бачити й 
оцінявати позитивні і негативні виѐви дослідницької діѐльності, 
порівнявати досѐгненнѐ з наміченими цілѐми, усвідомлявати власні 
можливості і реально планувати програму наукового дослідженнѐ. 
Механізми самооцінки та самоконтроля ю основними рушійними силами 
до самовдосконаленнѐ особистості, що відтворяютьсѐ на результативності 
науково-дослідницької діѐльності. 

Корекційно-регулѐтивний компонент сприѐю самостимулявання, 
урахування помилок, невдач, установлення причин їх поѐви та усунення. 
Це складний блок умінь, що базуютьсѐ на оволодінні всіма зазначеними 
компонентами освітньої компетентності в межах науково-дослідницької. 

Отже, структура науково-дослідницької компетентності ѐвлѐю собоя 
іюрархія взаюмоповʼѐзаних і взаюмопроникаячих компонентів. 
Представимо їх взаюмозвʼѐзок у виглѐді схеми. 

 
 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Опис у 
дослідженнѐх науково-дослідницької компетентності надаю підставу 
говорити про приналежність її до клячових компетентностей іноземних 

Н
ау

ко
во

-д
о

сл
ід

н
и

ц
ьк

а 
ко

м
п

ет
ен

тн
іс

ть
  

професійна наукова 
компетентність 

когнітивний компонент 

прогностичний  
компонент 

організаційний  
компонент 

комунікативна 
наукова 

компетентність 

комунікативний  
компонент 

перцептивний  компонент 

інтерактивний компонент 

освітнѐ 
компетентність 

самоорганізаційний 
компонент 

рефлексивний компонент 

корекційно-регулѐтивний 
компонент 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

116 

студентів-філологів. Аналіз структури науково-дослідницької 
компетентності засвідчую можливість виокремленнѐ навчально-
дослідницької компетентності.  

У процесі навчальної діѐльності формуятьсѐ перші вміннѐ й навички 
дослідницької діѐльності, ѐкі складаять базу длѐ подальшого формуваннѐ 
науково-дослідницької компетентності. Система формуваннѐ таких умінь 
описана науковцѐми, прибічниками розвивального навчаннѐ (О. Матяшкін, 
Т. Напольнова, Л. Скуратівський, С. Каліній, Н. Ушакова та ін.). 

Длѐ іноземних студентів-філологів надзвичайно важливим ю 
формуваннѐ навчально-дослідницької компетентності протѐгом навчаннѐ в 
бакалавраті. Саме сформованість умінь цілепокладаннѐ, самоорганізації, 
організації пошуку нових знань ю базовими засадами длѐ наукових 
досліджень у магістратурі.  

Визначеннѐ, з ѐкого етапу навчаннѐ слід її формувати, ѐкоя міроя, за 
допомогоя ѐкої системи вправ, ѐку частину уваги слід приділити її 
формування в навчальному процесі маю показати науково-педагогічне 
дослідженнѐ, у ході ѐкого за допомогоя спостереженнѐ, констатувального 
зрізу та формувального експерименту можна буде знайти відповідь на 
поставлені запитаннѐ.  
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РЕЗЮМЕ 
Мовчан Татьяна. Научно-исследовательскаѐ компетентность в составе клячевых 

компетенций иностранных студентов-филологов. 
В статье, поднимаѐ вопрос, можно ли считать клячевой длѐ иностранных 

студентов-филологов научно-исследовательскуя компетентность, автор 
доказывает путем анализа научной литературы и государственных документов, 
что указаннаѐ компетентность ѐвлѐетсѐ клячевой. Детально анализируетсѐ 
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структура научно-исследовательской компетентности и ее компонентный состав, 
доказываетсѐ целесообразность выделениѐ учебно-исследовательской 
компетентности в структуре научно-исследовательской.  

Ключевые слова: компетенциѐ, компетентность, клячеваѐ 
компетентность, научно-исследовательскаѐ компетентность, учебно-
исследовательскаѐ компетентность, общие компетенции, коммуникативнаѐ 
компетентность, образовательнаѐ деѐтельность, иностранный студент-филолог. 

 
SUMMARY 

Movchan Tetiana. Scientific research competence in the key competencies of foreign 
students-philologists. 

The article considers the possibility of inclusion of scientific research competence in the 
key competences of foreign students-philologists. The author proves through the analysis of 
scientific literature and state documents that the mentioned competence is a key one. For foreign 
students-philologists, the primary ethos is to master the basic knowledge of language and life 
skills in a new foreign language environment, but the “learning ability”, that is, the competence 
of cognitive activity, is included in the list of key, which means mandatory formation of 
educational-research and scientific research competences in teaching and learning. 

The structure of scientific research competence and its components are analyzed in 
detail. The structure includes: professional scientific competence, characterized by the state 
and level of knowledge and skills allowing professional research activities; communicative 
scientific competence, since in the scientific sphere the speech interaction of the researchers 
is systematically carried out for the purpose of intercourse, persuasion, proof of truth; 
educational competence, which consists in the ability of a scientist to direct his educational 
activity (to determine the direction, to measure volume, to plan systematic and consistent 
deepening of knowledge in independent cognitive activity). 

The expediency of separating educational-research competence in the structure of 
scientific research is proved, as in the process of educational activity the first skills of research 
activity are formed, which become the basis for further formation of scientific research 
competence. 

The article focuses on the fact that for foreign students-philologists, formation of 
educational-research competence during the baccalaureate studies is extremely important. 
Formation of such skills as goal-setting, self-organization, organization of the search for new 
knowledge is the basis for research in the magistracy. 

Key words: competency, competence, key competence, scientific research 
competence, educational-research competence, general competencies, communicative 
competence, educational activity, foreign student-philologist. 
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО 
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

 
У статті розкрито актуальність фахової підготовки майбутніх соціальних 

працівників до професійного самовдосконаленнѐ. Визначено й теоретично обґрунтовано 
основні критерії, конкретизовано показники та виділено рівні готовності майбутніх 
фахівців. Длѐ визначеннѐ готовності майбутніх соціальних працівників до професійного 
самовдосконаленнѐ виділено мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діѐльнісний та 
особистісно-рефлексивний критерії. Кожен критерій вклячаю сукупність ѐкісних 
показників, що розкриваять зміст і надаять характеристику готовності 
майбутнього фахівцѐ із соціальної роботи до професійного самовдосконаленнѐ. 
Схарактеризовано  рівні готовності майбутніх соціальних працівників до професійного 
самовдосконаленнѐ (високий, достатній, середній, низький).  

Ключові слова: готовність, компетентність, професійне самовдосконаленнѐ, 
майбутній соціальний працівник, критерії, показники та рівні готовності до 
професійного самовдосконаленнѐ.  

 
Постановка проблеми. Особливе значеннѐ длѐ України маю 

модернізований інститут соціальної роботи, зоріюнтований на сприѐннѐ 
особистості в задоволенні її потреб та реалізації можливостей в усіх сферах 
життюдіѐльності длѐ успішної адаптації до умов і вимог сучасного суспільства. 
У зв’ѐзку з цим зростаю увага до професійної підготовки фахівців із соціальної 
роботи. Соціальна робота ѐвлѐю собоя один із найбільш багатопланових та 
трудомістких видів професійної діѐльності у сфері «лядина – лядина», 
належить до найважчих «професій допомоги». Високий ступінь 
відповідальності за прийнѐттѐ рішень, інтенсивний вплив стресових факторів 
у процесі взаюмодії з кліюнтом, що маю особливі потреби та складні життюві 
обставини, зумовляю загрозу професійних ризиків у соціальній роботі, 
зокрема, синдрому «вигораннѐ» через особисту незахищеність фахівцѐ, а 
тому вимагаю від нього певних професійно важливих ѐкостей, високого рівнѐ 
особистісної зрілості та здатності до професійного самовдосконаленнѐ.  

Провідна роль у реалізації стратегічних завдань в освітній сфері 
належить працівникам освіти, професійна діѐльність ѐких у сучасних 
соціально-педагогічних реаліѐх значно ускладняютьсѐ, оскільки 
оновляятьсѐ її цільові, змістові, методичні, технологічні тощо параметри. 
Сучасна вища освіта покликана створявати відповідні умови длѐ 
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підготовки компетентного фахівцѐ, оріюнтованого на постійний 
професійний розвиток, самовдосконаленнѐ, конкурентоспроможного, 
професійно мобільного, з високим рівнем продуктивності у професійної 
діѐльності. Сучасні пріоритети розвитку освіти та багатовекторне 
спрѐмуваннѐ соціальної роботи потребую формуваннѐ в студентів 
професійної компетентності ще в період навчаннѐ у закладах вищої освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблеми самовдосконаленнѐ 
особистості досліджували І. Бех, Н. Бітѐнова, О. Блінова, Н. Брагіна, 
Т. Вайніленко, А. Громцева, І. Донцов, С. Єлканов, Ю. Орлов, Л. Рувинський, 
Г. Селевко, М. Сметанський, В. Тертична, В. Чайка, Л. Сущенко та ін.  

Питаннѐми формуваннѐ професійних компетентностей майбутнього 
соціального працівника в Україні займаятьсѐ такі вчені, ѐк: А. Бойко, 
М. Букач, І. Грига, Н. Кабаченко, Р. Кравченко,Т. Семигіна, А. Капська та ін.  

Формування вмінь та навичок самоосвітньої діѐльності присвѐчені 
праці А. Айзенберга, В. Бондаревського, В. Бурѐка, А. Громцевої, Г. Єгорова, 
Б. Єсипова, Ю. Калугіна, П. Підкасистого, Б. Райського, М. Скаткіна та ін. 
Умовам успішної підготовки молоді до постійного самовдосконаленнѐ 
присвѐчені дослідженнѐ Т. Вайніленко, О. Діденка, П. Харченко, 
М. Чобітька, Т. Шестакової. Педагогічні умови керівництва самовихованнѐм 
студентів вивчали А. Калініченко, С. Карпенчук, В. Оржеховська, 
М. Сметанський, Л. Черчата та ін. У працѐх зазначених науковців 
висвітлено питаннѐ, ѐкі сприѐять систематизації знань із проблем 
професійного самовдосконаленнѐ та професійної освіти.  

У наукових дослідженнѐх підкресляютьсѐ діалектична юдність 
особистісного та професійного аспектів самовдосконаленнѐ (І. Донцов, 
В. Лозовий, В. Тертична та ін.), обґрунтовуютьсѐ зв’ѐзок самовдосконаленнѐ з 
творчістя, суб’юктністя, самореалізаціюя лядини (М. Бердѐюв, В. Губін, 
А. Маслоу, В. Соловйов, С. Франк, Е. Фром та ін.), виѐвлѐютьсѐ співвідношеннѐ 
об’юктивного і суб’юктивного, вихованнѐ й самовихованнѐ, освіти та 
самоосвіти, а також педагогічного керівництва останніми (А. Айзенберг, 
Л. Буюва, Г. Глезерман, А. Громцева, І. Донцов, С. Єлканов, С. Ковальов, 
О. Кочетов, О. Малихін, Л. Рувінський, Г. Сериков, В. Шпак та ін.). 

Проте необхідно зазначити, що у своїх працѐх автори лише частково 
звертали увагу на проблеми професійного самовдосконаленнѐ майбутніх 
соціальних працівників.  

Тому, метою статті ю визначеннѐ й характеристика критеріїв, 
показників та рівнів готовності майбутніх соціальних працівників до 
професійного самовдосконаленнѐ. 

Методи дослідження. З метоя досѐгненнѐ поставленої мети нами 
використано комплекс взаюмопов’ѐзаних теоретичних (аналіз, синтез, 
порівнѐннѐ, зіставленнѐ різних поглѐдів на проблему дослідженнѐ, 
узагальненнѐ) методів.  
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Виклад основного матеріалу. Професор М. Букач вважаю, що 
професійна компетентність маю складатись: «ѐк зі сформованості в 
майбутнього фахівцѐ системи психічних властивостей, так і юдності 
теоретичної та практичної готовності до здійсненнѐ професійної 
діѐльності». Щодо професійних компетенцій майбутнього соціального 
працівника, то серед низки компетенцій (науково-дослідні, організаційно-
управлінські, соціально-проектні, соціально-особистісні, нормативно-
правові, соціально-технологічні) особливо слід виділити «спеціалізовані» 
компетенції. Адже соціальна робота ю багатогранноя і відповідаю за 
вирішеннѐ досить широкого кола суспільних проблем. Робота з різними 
групами населеннѐ та категоріѐми кліюнтів потребую різнобічної підготовки 
(психолого-педагогічної, правової, економічної тощо), що, ѐк наслідок, 
вимагаю володіннѐ різними технологіѐми соціальної роботи (Букач, 2016). 
Професійна компетентність, що вклячаю спеціальну компетентність, ѐка 
визначаютьсѐ вибором спеціалізації чи профіля підготовки студента та 
залежить від категорій кліюнтів і виду професійної діѐльності і ю 
компетентністя випускника закладу вищої освіти (Бусел, 2005). 

Професійні ѐкості ю одним із найважливіших чинників професійної 
придатності, вони не тільки характеризуять певні здібності, але й 
органічно входѐть до їх структури, розвиваячись у процесі навчаннѐ і 
практичної діѐльності. Саме тому потрібно відзначити, що навчаннѐ маю 
розвивати такі ѐкості, ѐк емпатіѐ, комунікативність, співчуттѐ, готовність 
прийти на допомогу, що закладені в ментальності української душі 
(Сущенко, 2018, с. 287). 

Професійна придатність та максимальне наближеннѐ навчаннѐ до 
професійної діѐльності, вирішеннѐ у процесі навчаннѐ конкретних 
виробничих ситуацій – це саме ті фактори, ѐкі сприѐтимуть формування 
компетентного фахівцѐ (Клименяк, 2018, с. 87).  

А свідомий, цілеспрѐмований процес підвищеннѐ рівнѐ власної 
професійної компетенції і розвитку професійно значущих ѐкостей 
відповідно до соціальних вимог, умов професійної діѐльності і власної 
програми розвитку – це професійне самовдосконаленнѐ. Одніюя з умов 
підвищеннѐ ефективності фахової діѐльності спеціалістів ю їх готовність до 
професійного самовдосконаленнѐ.  

Звертаячись до понѐттѐ «готовність», слід зазначити, що воно 
активно досліджуютьсѐ у професійній педагогіці в контексті формуваннѐ й 
становленнѐ майбутніх спеціалістів длѐ різних галузей професійної 
діѐльності. При цьому готовність ѐк потенційний стан особистості фахівцѐ 
досліджуютьсѐ і в теорії, і в діѐльності. Длѐ уточненнѐ понѐттѐ готовність до 
професійного самовдосконаленнѐ проаналізовані праці науковців. На 
підставі аналізу ми дійшли висновку, що юдиного підходу до розуміннѐ 
понѐттѐ «готовність» немаю.  
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Формуваннѐ готовності студентів до професійного 
самовдосконаленнѐ розглѐдаютьсѐ ѐк цілеспрѐмований процес, що 
дозволѐю майбутнім фахівцѐм розвивати професійну мотивація, вольові 
ѐкості особистості, рефлексія, що супроводжуютьсѐ їх вкляченнѐм до 
самопізнаннѐ, самоактуалізації, самоосвіти, самореалізації в ході 
професійної підготовки, зоріюнтованої на оволодіннѐ знаннѐми та 
вміннѐми самостійного вдосконаленнѐ в професійній діѐльності. 

Таким чином, під професійним самовдосконаленнѐм особистості 
студента ми розуміюмо безперервний процес переходу його потенційних 
здібностей в області професійної діѐльності в актуальні вміннѐ на основі 
усвідомленої саморегулѐції своюї навчально-професійної діѐльності. 
Усвідомлену саморегулѐція студентами своюї навчально-професійної 
діѐльності ми співвідносимо з постановкоя цілей, пов’ѐзаних із 
професійним самовизначеннѐм і самореалізаціюя, плануваннѐм і 
програмуваннѐм їх досѐгненнѐ, уміннѐм ураховувати значущі зовнішні та 
внутрішні умови, оцінявати результати й коригувати власну активність длѐ 
досѐгненнѐ суб’юктно прийнѐтних результатів. Усіма компонентами 
внутрішнього світу особистості (емоційно-чуттювоя, вольовоя, 
інтелектуальноя сферами, навичками та звичками) формуютьсѐ складне 
особистісне утвореннѐ – професійна готовність.  

Професійна готовність – це інтегративна складна характеристика 
особистості, що визначаютьсѐ ѐк системна сукупність професійних ѐкостей, 
потрібних і достатніх длѐ успішної самостійної професійної діѐльності. Вона 
визначаютьсѐ і ѐк риса особистості, і ѐк регулѐтор професійної поведінки та 
ѐк умова результативної діѐльності, що спричинѐю громадську активність 
випускника, прагненнѐ формувати добросовісне ставленнѐ до 
громадського обов’ѐзку обраного фаху. На думку З. Фалинської, вона ю 
показником професійної спрѐмованості особистості та її морально-
психологічної зрілості, що ю необхідними длѐ професійної реалізації. 

Готовність майбутнього соціального працівника до професійного 
самовдосконаленнѐ може мати різні рівні сформованості. Необхідність 
оцінки ѐкості функціонуваннѐ навчального процесу породжую проблему 
показників та критеріїв (Сидоров, 2006). Проблема критеріїв і показників 
готовності до професійної діѐльності в науковій літературі вирішуютьсѐ 
неоднозначно. Причому саме понѐттѐ «критерій» трактуютьсѐ в різних 
джерелах по-різному. Критерій (від грец. кriterion – засіб длѐ судженнѐ, 
переконаннѐ, мірило) – це мірило длѐ визначеннѐ, оцінки предмета, 
ѐвища; ознака, взѐта за основу класифікації (Морозов, 2000, с. 305). У 
тлумачному словнику української мови критерій розглѐдаютьсѐ ѐк «засіб 
судженнѐ, підстава длѐ оцінки, визначеннѐ або класифікації чогось; 
мірило» (Бусел, 2005, с. 588).  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

123 

С. Гончаренко критерії трактую ѐк «показники, ѐкі об’юднуять у собі 
методи розрахунку, теоретичну модель розподілу і правила прийнѐттѐ 
рішеннѐ про правдоподібність нульової або одніюї з альтернативних 
гіпотез» (Гончаренко, 1997, с. 181). 

Таким чином, критерій – ознака, на основі ѐкої проводитьсѐ 
оціняваннѐ, засіб перевірки, мірило оціняваннѐ; у теорії пізнаннѐ – ознака 
істинності чи хибності положеннѐ.  

Використаннѐ критеріального апарату ю ефективним лише за умови 
конкретизації його змісту за допомогоя відповідних показників. 
Критеріѐми ю відповідні ознаки, що дозволѐять чітко розпізнати 
характеристики досліджуваного об’юкту, скласти його відповідний образ, 
дійти певних висновків. 

Критерій передбачаю низку показників. Понѐттѐ «показник», в своя 
чергу, означаю характерну рису чи відмінність досліджуваного об’юкту, 
своюрідний індикатор, його ѐкісні чи кількісні властивості, а також 
результати конкретного виду діѐльності чи процесу Показниками вважаять 
такі характеристики, ѐкі дозволѐять судити про зміни, що відбуваятьсѐ, та 
існуячий рівень розвитку певного процесу чи ѐвища (ѐкості, властивості). 
Показник – це характеристика, за допомогоя ѐкої можна судити про 
розвиток та хід чого-небудь. Критерій по відношення до показника ю більш 
загальним понѐттѐм (Бусел, 2005). 

Критерії та основні показники готовності до професійного 
самовдосконаленнѐ студентів педагогічного закладу освіти виділені у 
працѐх  С. Лобанова, О. Латишева, Т. Северіної, В. Слюпова, Я. Мусіна, 
В. Мечнікова (Северіна, 2008). 

О. Діденко у працѐх вітчизнѐних і зарубіжних педагогів і психологів, 
визначив критерії та показники готовності до професійного 
самовдосконаленнѐ курсантів військових закладів вищої освіти 
(Діденко, 2003). 

О. Ігнатяк визначаю динаміку та рівень особистісно-професійного 
розвитку і сформованої готовності до професійного самовдосконаленнѐ 
майбутніх інженерів (Ігнатяк, 2010). 

Л. Дудікова пропоную критерії та показники сформованості готовності 
майбутніх лікарів до професійного самовдосконаленнѐ (Дудікова, 2011). 

При виборі критеріїв сформованості готовності майбутніх соціальних 
працівників до професійного самовдосконаленнѐ нами було враховано 
зміст компонентів її структури й виділено такі основні критерії: 
мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діѐльнісний, особистісно-
рефлексивний (табл. 1). 
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Таблицѐ 1 
Критерії та показники сформованості готовності майбутніх соціальних 

працівників до професійного самовдосконалення 
Критерії Показники 

Мотиваційно- 
ціннісний 

- інтерес до фаху, прагненнѐ стати професіоналом; 
- прагненнѐ отримати визнаннѐ, підвищеннѐ, кар’юрне зростаннѐ; 
- розуміннѐ свого «Я – реального» та необхідності досѐгненнѐ «Я – 

ідеального»; 
- наѐвність бажаннѐ продовжувати освіту;  
- пізнавальний інтерес до особистісно-професійного зростаннѐ; 
- усвідомленнѐ особистісного сенсу і значущості професійного 

самовдосконаленнѐ; 
- потреба у професійному самовдосконаленні;  
- усвідомленнѐ змісту професійних цінностей, наѐвність ціннісних 

оріюнтирів у професійній діѐльності, а саме: сформованість 
загальнолядських духовно-моральних цінностей добра, 
гуманістичних світоглѐдних установок, правил професійної 
поведінки й діѐльності; 

- усвідомленнѐ важливості гуманістичних цінностей у власному 
житті та фаховій діѐльності; 

- цінність лядського життѐ 

Когнітивний - успішне оволодіннѐ основними професійними компетенціѐми на 
високому рівні шлѐхом постійного вдосконаленнѐ знань, умінь, 
практичних навичок; 

- усвідомленнѐ ступенѐ своюї готовності до професійного 
самовдосконаленнѐ; 

- чіткість уѐвлень про сутність, зміст, складові, механізми, етапи 
професійного самовдосконаленнѐ; 

- системність і глибина набутих теоретичних знань з проблем 
професійного самовдосконаленнѐ; 

- здатність до самостійного пошуку інформації про шлѐхи 
самовдосконаленнѐ; 

- активність під час обговореннѐ та аналізу конкретних ситуацій, 
практичних результатів; 

- здатність осмислявати ситуації професійної діѐльності 
багатогранно, з різних позицій, виділѐячи окремі аспекти аналізу 
та встановляячи між ними взаюмозв’ѐзки 

Діѐльнісний - будувати програму професійного самовдосконаленнѐ (ставити мету 
й завданнѐ професійного самовдосконаленнѐ, планувати власну 
діѐльність щодо їх досѐгненнѐ, вироблѐти життюві стратегії); 

- володіти різними методами, прийомами і технологіѐми 
професійного самовдосконаленнѐ; 

- обирати і використовувати доцільні засоби длѐ пошуку й 
засвоюннѐ інформаційних матеріалів длѐ професійного 
самовдосконаленнѐ;  

- усвідомлявати зміст професійних цінностей, наѐвність ціннісних 
оріюнтирів у професійній діѐльності, а саме: сформованість 
загальнолядських духовно-моральних цінностей добра,  
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 гуманістичних світоглѐдних установок, правил професійної 
поведінки й діѐльності соціального працівника; 

- усвідомленнѐ важливості гуманістичних цінностей у власному 
житті та фаховій діѐльності; 

- самостійно опрацьовувати літературні джерела, вивчати 
передовий досвід; 

- використовувати інформаційні комп’ятерні технології длѐ 
професійного самовдосконаленнѐ; 

- здійснявати елементи дослідницької діѐльності; 
- організовувати свій навчальний і вільний час; 
- організовувати співпраця з  різними категоріѐми лядей 

Особистісно-
рефлексивний 
  

- здатність до рефлексії; 
- адекватність самооцінки своюї діѐльності;  
- уміннѐ здійснявати самоконтроль, самоаналіз і самооцінку 

результатів діѐльності із самовдосконаленнѐ; 
- виѐв вольових ѐкостей, зокрема наполегливості, 

дисциплінованості в процесі виконаннѐ навчальних завдань та 
досѐгненнѐ цілей самовдосконаленнѐ; 

- внутрішнѐ незалежність від зовнішнього керівництва, 
необхідність лише консультативної допомоги у справі 
самовдосконаленнѐ; 

- самостійність, допитливість, наполегливість, упевненість у собі, 
самоорганізованість, комунікабельність, терплѐчість;  

- наѐвність інтелектуальної працездатності, творчого потенціалу, 
здатності до самопримусу 

 

На нашу думку, доцільно виділити чотири рівні сформованості 
готовності майбутніх соціальних працівників до професійного 
самовдосконаленнѐ: низький, середній, достатній та високий.  

Низький рівень – студенти виѐвлѐять байдуже та (або) негативне 
ставленнѐ до процесу професійного самовдосконаленнѐ, не усвідомляять 
його значеннѐ й необхідності та демонструять незацікавленість у роботі за 
фахом. Демонструять фрагментарність теоретичних знань; невміннѐ 
враховувати індивідуальні особливості та специфічність їх розвитку, 
демонструять невміннѐ задіѐти власні ресурси у вирішенні проблемних 
питань; маять труднощі у використанні методик та технологій 
самовдосконаленнѐ на практиці. Уміннѐ працявати з джерелами 
інформації не сформовані. Такі студенти демонструять низьку 
сформованість умінь із самовдосконаленнѐ, не проѐвлѐять активності 
щодо їх реалізації у власному житті та навчанні, систематично ухилѐятьсѐ 
від виконаннѐ самостійної роботи, творчих вправ, вирізнѐятьсѐ низькоя 
активністя або її відсутністя в підготовці позааудиторних заходів 
професійного спрѐмуваннѐ. Студенти не маять усвідомленої необхідності 
в професійному самоаналізі й самооцінці своюї діѐльності та її результатів, 
не маять програми професійного самовдосконаленнѐ. Потребуять 
систематичного керівництва з боку викладача. 
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Середній рівень сформованості готовності майбутніх соціальних 
працівників до професійного самовдосконаленнѐ визначаю майбутніх 
фахівців із пасивним ставленнѐм до будь-ѐких особистісних змін і процесу 
самовдосконаленнѐ, у ѐких немаю постійного прагненнѐ до самостійного 
вирішеннѐ проблеми, постійної напруженої діѐльності, пошуку ефективних 
способів діѐльності. Професійні ідеали, цінності, принципи не ю 
особистісними моральними переконаннѐми; студенти дотримуятьсѐ 
відповідних норм під впливом зовнішнього оточеннѐ, поведінка 
характеризуютьсѐ відповідністя стандартам і вимогам до соціального 
працівника. Професійна діѐльність і власна особистість ѐк професіонала 
усвідомляятьсѐ поверхнево. Інтерес до проблем самовдосконаленнѐ 
виѐвлѐютьсѐ епізодично, усвідомляять значеннѐ професійного 
самовдосконаленнѐ і професійної діѐльності взагалі, але не виражаять 
прагненнѐ ними займатись. Відзначаятьсѐ середньоя успішністя з 
навчальних дисциплін, їх знаннѐ з фахових предметів маять ізольований 
характер, а практичні вміннѐ та навички розвинуті недостатньо. Не 
бажаять удосконалявати знаннѐ. Роблѐть окремі спроби самостійно 
розвинути необхідні практичні вміннѐ, навички та особистісні ѐкості, але 
системи в їх роботі немаю. Володіять окремими уѐвленнѐми про 
професійне самовдосконаленнѐ, однак їхні знаннѐ про сутність і зміст 
професійного самовдосконаленнѐ поверхневі, усвідомляятьсѐ частково. 
Самовдосконаленнѐ здійсняютьсѐ переважно на інтуїтивному рівні. Слабо 
розвинуті потреби й мотиваціѐ професійно самовдосконаляватисѐ, 
прагненнѐ до кар’юрного зростаннѐ. З допомогоя, спроможні 
цілеспрѐмовано планувати, організовувати й реалізовувати професійне 
самовдосконаленнѐ. Уміннѐ працявати з джерелами інформації 
сформовані частково. Такі студенти демонструять низьку сформованість 
умінь із самовдосконаленнѐ, не проѐвлѐять активності щодо їх реалізації у 
власному житті та навчанні, час від часу ухилѐятьсѐ від виконаннѐ 
самостійної роботи, творчих вправ, вирізнѐятьсѐ низькоя активністя в 
підготовці та проведенні конференцій, семінарів та інших позааудиторних 
заходів професійного спрѐмуваннѐ. Студенти не маять усвідомленої 
необхідності в професійному самоаналізі й самооцінці своюї діѐльності та її 
результатів, інколи маять програми професійного самовдосконаленнѐ. 
Потребуять стимуляваннѐ з боку викладача. 

Достатній рівень сформованості готовності майбутніх фахівців до 
професійного самовдосконаленнѐ характеризуютьсѐ емоційно-ціннісним 
ставленнѐм до проблем професійного самовдосконаленнѐ, сформованістя 
професійних інтересів, прийнѐттѐм гуманістичних цінностей та професійних 
ідеалів, прагненнѐм до професійного самовдосконаленнѐ. Студентам 
притаманне бажаннѐ опанувати знаннѐми з обраної спеціальності, 
виробити необхідні вміннѐ та навички, що ю результатом розуміннѐ ними 
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цілей, завдань і цінностей обраної професії. Знаннѐ з навчальних 
предметів у них систематизовані, однак міжпредметні зв’ѐзки між ними 
вони ще не завжди чітко розуміять. Майбутні спеціалісти вирізнѐятьсѐ 
достатньоя кількістя різнобічних, проте неглибоких знань у сфері 
професійного самовдосконаленнѐ, достатньоя вмотивованістя, 
самоорганізованістя й усвідомленістя цілей самовдосконаленнѐ та змісту 
професійних цінностей. Студенти маять програму професійного 
самовдосконаленнѐ, уміять самостійно організувати процес самоосвіти й 
самовихованнѐ, але відчуваять труднощі в раціональному плануванні часу 
і визначенні способів досѐгненнѐ поставлених цілей і завдань у роботі над 
собоя. Вони прагнуть навчитисѐ самостійно ставити перед собоя мету 
самовдосконаленнѐ, самоосвіти й самовихованнѐ. Студенти розуміять 
зв’ѐзок самовдосконаленнѐ з успіхом у майбутній професії, але маять 
складнощі в чіткому формуляванні відповідної мети. Характеризуятьсѐ 
впевненістя, наполегливістя і творчістя. Студенти знаять свій рівень 
підготовленості до професійної діѐльності, намагаятьсѐ самостійно 
розвинути вміннѐ та ѐкості, необхідні длѐ успішної діѐльності. У них 
сформовані вміннѐ роботи з джерелами інформації. Вони прагнуть 
навчитисѐ аналізувати й оцінявати своя діѐльність та її результат. При 
цьому позиціѐ «Я – майбутній спеціаліст» проѐвлѐютьсѐ ситуативно. 
Вирізнѐятьсѐ розвинутоя рефлексивністя та сформованістя більшості 
практичних умінь та навичок, проте в їх діѐх із самовдосконаленнѐ 
простежуютьсѐ операційна одноманітність і функціональна незрілість. 

Високий рівень сформованості готовності майбутніх фахівців до 
професійного самовдосконаленнѐ вирізнѐютьсѐ ѐскраво вираженим 
інтересом студентів до проблем професійного самовдосконаленнѐ, їх 
готовністя до активної професійної діѐльності, позитивноя оріюнтаціюя на 
самовдосконаленнѐ, що базуютьсѐ на глибоких переконаннѐх у його 
значущості длѐ особистісного становленнѐ спеціаліста, длѐ його професій-
ного, інтелектуального, соціального, культурного зростаннѐ. Студенти 
характеризуятьсѐ наѐвністя й усвідомленістя гуманістичних цінностей, цілей 
і мотивів, прагненнѐм та усвідомленнѐм особливостей їх реалізації, що 
спонукаю їх досѐгати професійного успіху. Вони розуміять необхідність 
керуватисѐ в роботі над собоя соціально значущими цілѐми. Студенти цього 
рівнѐ характеризуютьсѐ глибокими теоретичними знаннѐми і практичними 
вміннѐми ѐк із фаху, так і з проблем професійного самовдосконаленнѐ. Їх 
знаннѐ маять цілісний характер, студенти розуміять міжпредметні зв’ѐзки в 
науці, уміять раціонально поюднувати різні джерела інформації, критично 
осмислявати різні підходи до вирішеннѐ навчальних проблем, уміять чітко 
формулявати мету, прагнуть досѐгти її оптимальним способом. 

Уміять планувати й організовувати власну освітня та професійну 
діѐльність, використовувати інформаційні комп’ятерні технології длѐ 
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самоосвіти. На науковій основі оптимально управлѐять процесом 
професійного самовдосконаленнѐ від плануваннѐ до здійсненнѐ задумів і 
самоконтроля. Робота над собоя длѐ таких студентів даю моральне 
задоволеннѐ, а реальні успіхи стимуляять, оріюнтуять на довгострокові 
програми професійного самовдосконаленнѐ.  

Студенти схильні й здатні до рефлексії, намагаятьсѐ постійно 
аналізувати своя діѐльність, її результати й ставити завданнѐ щодо її 
вдосконаленнѐ. Відрізнѐятьсѐ стійкоя позитивноя «Я-концепціюя». 

Характерним ю високий рівень інтелектуальної працездатності та 
творчості, висока життютворча активність, комунікабельність, упевненість у 
собі, самостійність, допитливість, наполегливість, прагненнѐ до 
самостійності, прогнозованість освітніх оріюнтирів. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У результаті 
наукового пошуку теоретично обґрунтовано структурні компоненти 
готовності майбутніх психологів до професійного самовдосконаленнѐ 
(мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діѐльнісний, особистісно-
рефлексивний), визначено показники (сформована мотиваціѐ та професійно-
ціннісні оріюнтації до професійного самовдосконаленнѐ; володіннѐ 
системними знаннѐми щодо професійного самовдосконаленнѐ, розвиненість 
професійного мисленнѐ; здатність проектувати власну стратегія 
професійного розвитку та активна професійна позиціѐ; наѐвність професійно 
значущих особистісних ѐкостей та усвідомленнѐ цілей професійного 
самовдосконаленнѐ), схарактеризовано рівні готовності майбутніх соціальних 
працівників до професійного самовдосконаленнѐ (високий, достатній, 
середній, низький). Таким чином, визначені критерії, показники та рівні 
готовності майбутніх соціальних педагогів до професійного 
самовдосконаленнѐ не вичерпуять всебічності професійної підготовленості 
студентів до означеного виду діѐльності, але даять змогу здійснити її оцінку 
та окреслити діюві шлѐхи позитивного впливу на процес фахової підготовки 
майбутніх соціальних працівників. Перспективами дослідженнѐ даної 
проблеми вважаюмо визначеннѐ діагностичного інструментарія виѐвленнѐ 
готовності майбутніх соціальних працівників до професійного 
самовдосконаленнѐ за вищевказаними критеріѐми та показниками. 
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РЕЗЮМЕ 
Моренко Ольга. Критерии, показатели и уровни сформированности готовности 

будущих социальных работников к профессиональному самосовершенствования. 
В статье раскрыта актуальность профессиональной подготовки будущих 

социальных работников к профессиональному самосовершенствования. Определены и 
теоретически обоснованы основные критерии, конкретизированы показатели и 
выделены уровни готовности будущих специалистов. Длѐ определениѐ готовности 
будущих социальных работников к профессиональному самосовершенствования 
выделены мотивационно-ценностный, когнитивный, деѐтельностный и личностно-
рефлексивный критерии. Каждый критерий вклячает совокупность качественных 
показателей, раскрываящих содержание и предоставлѐят характеристику 
готовности будущего специалиста по социальной работе к профессиональному 
самосовершенствования. Охарактеризованы уровни готовности будущих социальных 
работников к профессиональному самосовершенствования (высокий, средний, низкий). 

Ключевые слова: готовность, компетентность, профессиональное 
самосовершенствование, будущий социальный работник, критерии, показатели и 
уровни готовности к профессиональному самосовершенствования. 

 
SUMMARY 

Morenko Olha. Criteria, indicators and levels of future social workers’ readiness 
formation for professional self-improvement. 

Of particular importance for Ukraine is a modernized institution of social work, aimed at 
promoting the personality in meeting his needs and realizing opportunities in all spheres of life 
for successful adaptation to the conditions and requirements of modern society. In this 
connection, attention is paid to professional training of specialists in social work. Modern 
priorities for the development of education require formation of students of professional 
competence during the period of study in higher education institutions. As a result of scientific 
research, the structural components of the readiness of future psychologists for professional self-
improvement (motivational-value, cognitive, activity, personality-reflexive) are theoretically 
substantiated, indicators are defined (formed motivation and professional-value orientations for 
professional self-improvement, possession of system of knowledge in relation to professional self-
improvement, development of professional thinking; ability to design own strategy of 
professional development and active professional position; patency of professionally significant 
personal qualities and professional self awareness purposes). Author determined the level of 
future social workers to professional self-improvement (high enough, medium, low).  

Thus, the defined criteria, indicators and levels of readiness of future social 
pedagogues for professional self-improvement do not exhaust the comprehensiveness of the 
professional preparedness of students for the specified type of activity, but allow evaluating 
it and outlining the effective ways of positive influence on the process of professional training 
of future social workers. Prospects for the study of this problem we consider in the definition 
of diagnostic tools for identifying the readiness of future social workers for professional self-
improvement according to the above mentioned criteria and indicators. The purpose of the 
article is to identify and characterize the criteria, indicators and levels of readiness of future 
social workers for professional self-improvement.  

As a result of scientific research, the structural components of the readiness of future 
psychologists for professional self-improvement (motivational-value, cognitive, activity, 
personality-reflexive) are theoretically substantiated, indicators, levels of readiness of future 
social workers for professional self-improvement (high, sufficient, average, low) are 
determined. The determined criteria, indicators and levels of readiness of future social 
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workers for professional self-improvement do not exhaust the comprehensiveness of the 
professional preparedness of students for the specified type of activity. Prospects for the 
study of this problem we consider the definition of diagnostic tools for identifying the 
readiness of future social workers for professional self-improvement according to the above 
mentioned criteria and indicators. 

Key words: readiness, competence, professional self-improvement, future social 
worker, criteria, indicators and readiness levels for professional self-improvement. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ НА ОСНОВІ КВАЛІМЕТРИЧНОГО 
ПІДХОДУ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У статті розкрито сутність кваліметричного підходу та встановлено його 
роль у процедурах оціняваннѐ ѐкості освітніх програм у закладі вищої освіти. 
Розроблено базову кваліметричну модель оцінки ѐкості освітньої програми, що може 
слугувати інструментом її поточного моніторингу та періодичного переглѐду при 
реалізації системи внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості освіти. Запропонована базова 
кваліметрична модель ґрунтуютьсѐ на параметрах, відповідних факторах та 
критеріѐх, що маять питому вагу в моделі. При побудові кваліметричної моделі 
обрано 8 параметрів та визначено 57 критеріїв оцінки, перелік ѐких сформовано на 
базі проведеного аналізу законодавства України в сфері вищої освіти, рекомендацій 
до розробки та оцінки ѐкості освітніх програм. Обрано напрѐми діѐльності і процеси, 
що впливаять на ѐкість освітніх програм з боку різних учасників освітнього процесу. 
Одержані результати нададуть змогу сформувати власні підходи закладів вищої 
освіти до оцінки ѐкості освітніх програм. 

Ключові слова: ѐкість освіти, освітнѐ програма, критерії, кваліметричний 
підхід, факторно-критеріальна модель, внутрішню забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, 
оцінка ѐкості освітніх програм, заклад вищої освіти. 

 

Постановка проблеми. Питаннѐ забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти ю 
пріоритетними ѐк у Європейському, так і вітчизнѐному освітньому 
просторах. Нині в Україні вибудовуютьсѐ національна система 
забезпеченнѐ ѐкості, складовоя ѐкої ю формуваннѐ та розвиток внутрішніх 
систем забезпеченнѐ ѐкості. 

Побудова систем внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості, розробленнѐ 
відповідних процедур та інструментів ю на сьогодні вимогоя Закону «Про 
вищу освіту» (Розділ V. Забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, ст. 16. Система 
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти) (Про вищу освіту: Закон України). 
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Клячове місце в системі внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості займаю ѐкість 
освітніх програм (освітньо-професійних, освітньо-наукових), що вимагаю 
запровадженнѐ процесів і процедур збору, аналізу, використаннѐ 
достовірної інформації длѐ ефективного управліннѐ ѐкістя. Адекватність та 
об’юктивність ціюї інформації ю запорукоя прийнѐттѐ ефективних рішень 
щодо гарантуваннѐ та поліпшеннѐ ѐкості освітніх програм. Таку інформація 
можна отримати шлѐхом кваліметричного моделяваннѐ та виміряваннѐ.   

Аналіз актуальних досліджень. Широке коло питань щодо 
узагальненнѐ підходів, найкращих практик оцінки ѐкості освіти різних 
рівнів та використаннѐ ліметрії досліджували такі науковці ѐк: Г. Азгальдов 
(Азгальдов, 1971), І. Анюнкова (Аннюнкова, 2012), О. Ануфріюва (Ануфріюва, 
2013), В. Григораш (Григораш, 2014), Г. Дмитренко (Дмитренко, 1996), 
Г. Єльникова (Єльникова, 2004a; 2004b; 2009), О. Касьѐнова (Касьѐнова, 
2006; 2012), П. Ковальчук (Ковальчук, 2011), С. Кретович (Кретович, 2011), 
В. Приходько (Приходько, 2009) та ін.). Цими науковцѐми описана 
технологіѐ використаннѐ кваліметрії в управлінні освітоя на різних рівнѐх, 
результатом ѐкої ю комплексна оцінка стану досліджуваного об’юкту. Роль 
спеціального інструментарія відіграять кваліметричні моделі стану або 
процесу, що відстежуятьсѐ, зокрема – факторно-критеріальні моделі 
діѐльності, розроблені на основі кваліметричного підходу. Кваліметрична 
модель – це певна норма, зразок об’юкта з ѐкісно-кількісними 
характеристиками. Цѐ норма-зразок задаю основні унормовані оріюнтири 
діѐльності об’юктів у виглѐді параметрів, факторів і критеріїв першого 
порѐдку. Однак, недостатньо розробленими залишаятьсѐ питаннѐ 
обґрунтуваннѐ підходів до оцінки ѐкості саме освітньої програми в закладі 
вищої освіти із застосуваннѐм кваліметричної моделі.  

Мета статті – розробленнѐ кваліметричної моделі оцінки ѐкості 
освітньої програми в закладі вищої освіти длѐ гарантуваннѐ та поліпшеннѐ 
ѐкості. 

Методи дослідження. Методи аналізу, синтезу, порівнѐннѐ та 
факторно-критеріальне моделяваннѐ були використані длѐ розробленнѐ 
базової кваліметричної моделі оцінки ѐкості освітньої програми в закладі 
вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні існуять різні способи 
освітніх вимірявань ѐкості. Об’юктивність у виміряванні отриманих 
результатів здатна забезпечити одна з наук, ѐка використовуятьсѐ при 
проведенні моніторингових досліджень, – кваліметріѐ. Основний метод 
кваліметрії – експертний. 

Останнім часом длѐ виміряваннѐ будь-ѐкого об’юкта або предмета в 
педагогічних дослідженнѐх з метоя об’юктивної кількісної характеристики 
стану об’юкта використовуять факторно-критеріальні моделі діѐльності 
(кваліметричні зразки), ѐкі розроблѐятьсѐ на засадах кваліметрії. Якість 

http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LIPER&P21DBN=LIPER&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9C%2E
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оціняваннѐ стану штучно створених систем певноя міроя залежить від 
ѐкості визначених показників (стандартів) цього стану.  

У теорія кваліметрії і практику її використаннѐ вчені зробили 
значний внесок, зокрема Г. Дмитренко вважаю, що длѐ впровадженнѐ 
кваліметричного підходу до визначеннѐ ѐкості навчального процесу 
необхідно враховувати, що: по-перше, глобальна (ідеальна) мета освіти 
маю бути декомпозована на компоненти; по-друге, виділені компоненти 
маять бути виміряваними, тобто мати відображеннѐ в певних параметрах; 
по-третю, компоненти глобальної мети маять бути виміряваними на 
кожному етапі освіти, характеризуватисѐ певноя наступністя, мати 
наскрізні цілі (Дмитренко, 1996). 

При розглѐді педагогічних процесів І. Підласий, І. Распопов та інші 
виокремляять кількісну дидактику, головними напрѐмами ѐкої ю 
застосуваннѐ математичних і кібернетичних методів длѐ обробки результатів 
дидактичних спостережень та експериментів длѐ побудови теорії 
моделяваннѐ, діагностики, прогнозуваннѐ й комп’ятеризації навчаннѐ 
(Побудова систем управліннѐ ѐкістя освіти вищих навчальних закладів). 

О. Касьѐновоя визначено сутність, алгоритм, форми та методи 
педагогічної експертизи закладу освіти, управлінської, навчально-виховної 
діѐльності (Касьѐнова, 2012). Длѐ здійсненнѐ педагогічної експертизи вчена 
використовую кваліметричні моделі. 

Кваліметріѐ, за визначеннѐм Г. Азгольдова, це – наукова дисципліна, 
ѐка вивчаю методологія і проблематику комплексних кількісних оцінок 
ѐкості будь-ѐких об’юктів – предметів або процесів (Азгальдов, 1971). Під 
кваліметріюя найчастіше розуміять оціняваннѐ ѐкісних властивостей 
процесу, ѐвища, предмета кількісними показниками з використаннѐм 
певної математичної моделі та технології.  

На думку І. Аннюнкової, критеріальний комплекс ѐкості освіти в закладі 
вищої освіти містить у собі три групи, конкретизовані в найважливіших 
показниках, що, на думку авторів, доцільно також застосовувати длѐ оцінки 
ѐкості освітніх програм, зокрема: критерії ѐкості умов длѐ здійсненнѐ 
освітнього процесу; критерії ѐкості реалізації освітнього процесу; критерії 
ѐкості результатів освітнього процесу (Аненкова, 2012).  

Використаннѐ моніторингових технологій в управлінні ѐкістя в 
закладі вищої освіти спрѐмовано, насамперед, на забезпеченнѐ показників 
ѐкості, воно ю закономірним вирішеннѐм протиріч між існуячими 
вимогами стандартів ѐк соціальноя нормоя ѐкості та результатом. 

Кваліметрична модель ю найефективнішим підходом при здійсненні 
вимірявань у моніторингових процедурах, ѐкий забезпечую кількісну оцінку 
ѐкості діѐльності. Розробка кваліметричної моделі ѐкості освітніх програм у 
закладі вищої освіти маю здійсняватисѐ відповідно до алгоритму діѐльності 
управлінської структури, визначеного в роботі Г. Єльникової (Єльникова та 
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Ануфріюва, 2004): на основі визначених компонентів ѐкості освіти 
визначаятьсѐ основні параметри цих компонентів; формуятьсѐ показники 
напрѐмів діѐльності управлінської структури, необхідних длѐ досѐгненнѐ 
заданих параметрів, і показники першого порѐдку; визначаятьсѐ показники 
другого порѐдку, ѐкі характеризуять вимоги до кожного показника першого 
порѐдку; визначаютьсѐ вага параметрів, показників методом експертної 
оцінки; оформляятьсѐ моделі у виглѐді таблиць.  

Запропонований В. Григораш (Григораш, 2014) загальний алгоритм 
застосуваннѐ кваліметричного підходу длѐ оціняваннѐ освітньої діѐльності та 
її результатів, на думку авторів, також доцільно використовувати длѐ 
оціняваннѐ ѐкості освітньої програми. Цей алгоритм передбачаю: визначеннѐ 
структури об’юкта оціняваннѐ; визначеннѐ показників (параметрів, факторів, 
критеріїв); визначеннѐ коефіціюнтів вагомості кожного показника та вибір 
шкали оціняваннѐ; складаннѐ кваліметричної (факторно-критеріальної) 
моделі; оціняваннѐ об’юкта за кваліметричноя моделля; розробка 
рекомендацій за результатами оціняваннѐ (Григораш, 2014). 

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначеннѐ» Закону 
України «Про вищу освіту», освітнѐ (освітньо-професійна чи освітньо-
наукова) програма – це система освітніх компонентів на відповідному рівні 
вищої освіти в межах спеціальності, що визначаю: вимоги до рівнѐ освіти 
осіб, ѐкі можуть розпочати навчаннѐ за ціюя програмоя; перелік 
навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивченнѐ; кількість 
кредитів ЄКТС, необхідних длѐ виконаннѐ ціюї програми; очікувані 
результати навчаннѐ (компетентності), ѐкими повинен оволодіти здобувач 
відповідного ступенѐ вищої освіти (Про вищу освіту: Закон України). 

В освітній програмі, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 
(ст. 10, ч. 3), повинні бути представлені такі елементи (Про вищу освіту: 
Закон України): обсѐг кредитів ЄКТС, необхідний длѐ здобуттѐ відповідного 
ступенѐ вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний 
зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 
результатів навчаннѐ; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до 
наѐвності системи внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти; вимоги 
професійних стандартів (у разі їх наѐвності).  

Заклад вищої освіти розроблѐю освітні програми відповідно до 
Стандартів вищої освіти. Виокремляять такі різновиди освітніх програм: 
освітньо-професійна, освітньо-наукова та освітньо-творча (Про вищу 
освіту: Закон України). 

Освітнѐ програма містить такі складові: титульна сторінка; 
передмова; лист погодженнѐ; зміст; профіль освітньої програми; перелік 
компонентів освітньої програми; структурно-логічна схема; форма атестації 
здобувачів вищої освіти; матрицѐ відповідності програмних 
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компетентностей; матрицѐ забезпеченнѐ програмних результатів навчаннѐ 
(Керівникам вищий навчальних закладів). 

На підставі освітньої програми заклад вищої освіти за кожноя 
спеціальністя розроблѐю навчальний план, ѐкий визначаю: перелік та обсѐг 
навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС; послідовність вивченнѐ навчальних 
дисциплін; форми проведеннѐ навчальних занѐть та їх обсѐг; графік 
навчального процесу; форми поточного й підсумкового контроля (Про 
вищу освіту: Закон України). 

Освітнѐ програма визначаютьсѐ ѐк узгоджений комплекс видів 
освітньої діѐльності, що розроблений та організований длѐ досѐгненнѐ 
навчальних цілей упродовж певного тривалого й безперервного часу. 
Розробка освітніх програм маю ґрунтуватисѐ на компетентному підході з 
урахуваннѐм вимог до фахівцѐ, пропонованих міжнародним Проектом 
Європейської Комісії «Гармонізаціѐ освітніх структур у Європі» (Tuning 
Educational Structures in Europe) (TUNING). 

Алгоритм розробки освітньої програми, за визначеннѐм міжнародного 
освітнього проекту TUNING, складаютьсѐ з таких дій (TUNING): 

1. Перевірка відповідності основним умовам (визначеннѐ суспільної 
потреби щодо розробленнѐ та запровадженнѐ нової освітньої програми, 
проведеннѐ консультацій із зацікавленими сторонами, цікавість програми 
з академічного поглѐду, наѐвність внутрішніх/зовнішніх ресурсів закладу 
вищої освіти (наукової установи)).  

2. Визначеннѐ профіля освітньої програми.  
3. Опис мети програми та кінцевих результатів навчаннѐ.  
4. Визначеннѐ загальних і фахових компетентностей.  
5. Розробленнѐ навчального плану.  
6. Розробленнѐ модулів і вибір методів викладаннѐ.  
7. Визначеннѐ підходів до навчаннѐ та методів оціняваннѐ.  
8. Розробленнѐ системи оціняваннѐ ѐкості освітньої програми з 

метоя її вдосконаленнѐ. 
Длѐ розробленнѐ освітньої програми формуютьсѐ проектна група і 

призначаютьсѐ її керівник (гарант освітньої програми). Призначеннѐ 
керівника проектної групи обумовлено вимогами Ліцензійних умов 
провадженнѐ освітньої діѐльності (Про затвердженнѐ Ліцензійних умов 
провадженнѐ освітньої діѐльності). 

У Законі України «Про вищу освіту» (Про вищу освіту: Закон України) 
ю Розділ V «Забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти», де передбачаютьсѐ 
створеннѐ закладом вищої освіти системи забезпеченнѐ ѐкості освітньої 
діѐльності та ѐкості вищої освіти (внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості). У 
системі внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості значне місце відводитьсѐ 
формування ѐкісних освітніх програм. 
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У Стандартах і рекомендаціѐх щодо забезпеченнѐ ѐкості в 
Європейському освітньому просторі вищої освіти (далі – ESG) цій складовій 
присвѐчено два стандарти: 1.2. «Розробленнѐ і затвердженнѐ програм» та 
1.9. «Поточний моніторинг і періодичний переглѐд програм» (Стандарти та 
рекомендації). Це змушую науковців та практиків до пошуку, розробки діювих 
інструментів, спрѐмованих на оціняваннѐ ѐкості освітніх програм, відсте-
женнѐ динаміки їх результативності, їх висвітленнѐ длѐ всіх зацікавлених осіб, 
здійсненнѐ самоаналізу та самооцінки длѐ подальшого покращеннѐ. 

Застосуваннѐ саме кваліметрії даю змогу формалізувати ѐкісні 
характеристики відповідних ѐвищ і процесів завдѐки їх поділу на простіші, 
визначити нормативність чи стандартність їх перебігу через систему 
критеріїв – показників діѐльності (розвитку) об’юкта управліннѐ. Така 
система забезпечую заміряваннѐ результатів, ѐкі фіксуять досѐгненнѐ мети 
на певний час. За допомогоя кваліметрії можна в кількісному виѐві 
визначити ѐкість будь-ѐкого об’юкта управліннѐ (Єльникова). 

Кваліметріѐ передбачаю структуруваннѐ об’юкта вивченнѐ (об’юкт у 
цілому – перший рівень спільності), поділ його на складові частини (другий 
рівень), ѐкі у своя чергу поділѐятьсѐ на частини (третій рівень) та ін. При 
цьому виходить іюрархічна система, що зазвичай відбиваютьсѐ схемоя чи 
таблицея. Далі вироблѐютьсѐ оцінка експертами (ранжуваннѐ) або іншим 
шлѐхом («виміряваннѐ») кожної складової та встановленнѐ її вагомості 
(важливості) й, нарешті, поюднаннѐ цих оцінок за певними правилами в 
загальну оцінку об’юкта (Кретович, 2011). 

Длѐ оціняваннѐ ѐкості освітньої програми авторами розроблено 
базову кваліметричну модель оцінки ѐкості освітньої програми в закладі 
вищої освіти, що представлена в табл. 1, на основі ѐкої можуть бути 
розроблені кваліметричні субмоделі длѐ освітніх (освітньо-професійних, 
освітньо-наукових) програм першого (бакалаврського) / другого 
(магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностѐми. 

Як видно з табл. 1, при побудові кваліметричної моделі обрано 8 
параметрів оцінки, що відповідаять етапам «життювого циклу освітньої 
програми»: підготовка до розробленнѐ освітньої програми, розробленнѐ 
освітньої програми, затвердженнѐ освітньої програми, вступ до програми 
здобувачів вищої освіти; організаціѐ освітнього процесу з реалізації 
освітньої програми; реалізаціѐ освітньої програми; результативність 
освітньої програми; система внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості. Длѐ 
кожного параметру визначено критерії, перелік ѐких сформовано на базі 
проведеного аналізу законодавства України *13; 18–21+ та рекомендацій 
до розробки та оцінки ѐкості освітніх програм *21; 22+. Обрано напрѐми 
діѐльності і процеси, що впливаять на ѐкість освітніх програм з боку різних 
учасників освітнього процесу. 
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Таблицѐ1 
Базова кваліметрична модель оцінки якості освітньої програми в закладі вищої освіти 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Підготовка до розроблення 

освітньої програми (далі у 

кваліметричній моделі ОП) 

Р1=М1{[m1Σ(V1* К1− 

V3*К3)]+[m2Σ(V4* К4− V6* К6)]} 

1 

Аналіз 

зовнішнього 

середовища 

1 

1. Аналіз потреб ринку праці V1   К1 

2. Аналіз вимог до фахівців  V2   К2 

3. Визначення потреб здобувачів вищої освіти V3   К3 

Організація 

розроблення 

ОП 

2 

4. Створення проектної групи  V4   К4 

5. Залучення роботодавців для розроблення ОП  V5   К5 

6. Залучення студентів для розроблення ОП V6   К6 

Розроблення ОП  

Р2=М2{[m3Σ(V7*К7− V13*К13)]} 
2 

Відповідність 

структури 

опису ОП 

встановленим 

вимогам 

3 

7. Титульний аркуш V7   К7 

8. Передмова  V8   К8 

9. Профіль ОП зі спеціальності (1 – Загальна 

інформація; 2– Мета ОП; 3– Характеристика ОП;  

4 – Придатність випускників до працевлаштування 

та подальшого навчання; 5 – Викладання та 

оцінювання; 6 – Програмні компетентності; 7 – 

Програмні результати навчання; 8 – Ресурсне 

забезпечення ОП; 9 – Академічна мобільність) 

V9   К9 

10.  Перелік компонент ОПП/ОНП та їх логічна 

послідовність 
V10   К10 

11. Форма атестації здобувачів вищої освіти V11   К11 

12. Матриця відповідності програмних 

компетентностей компонентам ОП 
V12   К12 

13. Матриця забезпечення програмних результатів 

навчання відповідними компонентами ОП 
V13   К13 
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Продовженнѐ табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Затвердження ОП 

Р3=М3{[m4Σ(V14*К14− 

V17*К17)]} 

3 

Процедури 

затвердження 

ОП 

4 

14.  Здійснення процедур експертного 

оцінювання якості розробленої ОП 
V14   К14 

15. Здійснення процедур погодження ОП V15   К15 

16. Здійснення процедур затвердження ОП V16   К16 

17. Оприлюднення ОП V17   К17 

Вступ до програми здобувачів 

ВО 

Р4=М4{[m5Σ(V18*К18− 

V20*К20)]} 

4 

Організація 

вступної 

компанії 

5 

18.  Прозорість умов вступу  V18   К18 

19.  Прозорість правил прийому за освітніми 

ступенями 
V19   К19 

20. Робота приймальної комісії V20   К20 

Організація освітнього процесу 

з реалізації ОП 

Р5=М5{[m6Σ(V21* К21− 

V24*К24)]+[m7Σ(V25* К25− V27* 

К27)] +[m8Σ(V28* К28− V30* К30)] 

+[m9Σ(V31* К31− V33* К33)]} 

5 

Організаційне 

забезпечення 

ОП 

6 

21. Навчальний план V21   К21 

22.  Графік навчального процесу V22   К22 

23. Робочі навчальні плани V23   К23 

24. Індивідуальні навчальні плани студентів V24   К24 

Методичне та 

інформаційне 

забезпечення 

реалізації ОП 

7 

25. Відповідність методичного забезпечення 

навчальних дисциплін ліцензійним вимогам 
V25   К25 

26. Різноманітність способів подання 

методичних та навчальних матеріалів (он-лайн, 

оф-лайн) 

V26   К26 

27. Інформаційні ресурси бібліотеки, 

репозитарію, баз даних (об’єм, доступність) 
V27   К27 

Кадрове 

забезпечення 

реалізації ОП 

8 

28. Відповідність викладацького складу 

ліцензійним вимогам 
V28   К28 

29. Якість наукового (авторського) профілю 

НПП (авторизація у профілях науково-

метричних баз даних) 

V29   К29 

30. Залучення практиків, роботодавців до 

освітнього процесу 
V30   К30 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

реалізації ОП 

9 

31. Відповідність матеріально-технічного 

забезпечення ліцензійним вимогам 
V31   К31 

32. Якість, достатність технічного обладнання V32   К32 

33. Якість, достатність програмного забезпечення V33   К33 
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Продовженнѐ табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Реалізація ОП 

Р6=М6{[m10Σ(V34*К34− 

V40*К40)]} 

6 

Актуальні 

питання 

реалізації ОП 

10 

34. Актуальність, сучасність змісту освіти V34   К34 

35. Якість викладання (форми, методи, 

технології) 
V35   К35 

36. Якість оцінювання результатів навчання V36   К36 

37. Підтримка студентів в освітньому процесі V37   К37 

38. Можливість індивідуальної траєкторії 

навчання 
V38   К38 

39. Академічна доброчесність V39   К39 

40. Академічна мобільність V40   К40 

Результативність ОП 

Р7=М7{[m11Σ(V41* К41− 

V44*К44)]+[m12Σ(V45* К45− V47* 

К47)]} 

7 

Поточні 

результати ОП 

11 

41. Затребуваність ОП (за виконанням 

ліцензійного обсягу, конкурсного набору) 
V41   К41 

42. Якість результатів навчання здобувачів ВО V42   К42 

43. Якість досягнень здобувачів ВО (переможці 

олімпіад, конкурсів наукових робіт) 
V43   К43 

 44. Задоволеність якістю освітніх послуг V44   К44 

Віддалені 

результати 

навчання 

12 

45. Продовження освіти здобувачів на 

наступному рівні освіти у ЗВО 
V45   К45 

46. Працевлаштування випускників V46   К46 

47. Успішність випускників V47   К47 

Система внутрішнього 

забезпечення якості 

Р8=М8{[m13Σ(V48*К48− 

V57*К57)]} 

8 
Реалізація 

стандартів ESG 
13 

48. Політика щодо забезпечення якості V48   К48 

49. Розроблення й затвердження програм V49   К49 

50. Студентоцентроване навчання, викладання та 

оцінювання 
V50   К50 

51. Зарахування, досягнення, визнання та 

атестація студентів 
V51   К51 

52. Викладацький персонал V52   К52 

53. Навчальні ресурси та підтримка студентів V53   К53 

54. Інформаційний менеджмент V54   К54 

55. Публічна інформація V55   К55 

56. Поточний моніторинг і періодичний перегляд ОП V56   К56 

57. Циклічне зовнішнє забезпечення якості V57   К57 
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Коефіціюнт відповідності розраховуютьсѐ ѐк відношеннѐ фактичних 
результатів до планових.  

Загальна оцінка ѐкості освітньої програми (D) визначаютьсѐ за 
формулоя: D = Р1+ Р2 + Р3 + Р4 + Р5 + Р6 + Р7+ Р8. 

Якщо оцінка ѐкості освітньої програми:  
до 0,25, то – рівень ѐкості освітньої програми не задовольнѐю 

вимогам; 
0,25 – 0,5 – рівень ѐкості освітньої програми критичний, 
0,5 – 0,75 – рівень ѐкості освітньої програми відповідаю нормі 

(допустимий); 
0,75 – 1,00 – рівень ѐкості освітньої програми високий. 
Кваліметрична модель оціняваннѐ ѐкості освітньої програми даю 

можливість здійснявати зовнішню (експертне) оціняваннѐ, а також 
слугувати інструментом самооцінки її реалізації, зокрема групоя 
забезпеченнѐ ѐкості.  

Даний інструмент оціняваннѐ освітніх програм складаю основу длѐ 
здійсненнѐ моніторингу та періодичного переглѐду їх ѐкості длѐ постійного 
поліпшеннѐ. 

Значне місце у процесі оціняваннѐ ѐкості освітніх програм належить 
моніторинговим процедурам виміряваннѐ ѐкості освітньої діѐльності та 
ѐкості результатів вищої освіти, серед ѐких дослідженнѐ рівнѐ наданнѐ 
освітніх послуг на основі маркетингово-моніторингових та соціально-
психологічних досліджень, ѐкі формуятьсѐ на отриманні зворотного 
зв’ѐзку від основних стейкхолдерів вищої освіти – абітуріюнтів, студентів, 
випускників, викладачів, роботодавців. 

Застосуваннѐ маркетингово-моніторингових досліджень дозволѐю 
систематично відстежувати маркетингову ситуація, задоволеність 
зацікавлених сторін щодо ѐкості освітнього середовища закладу вищої освіти, 
визначати поточний стан його розвитку та вчасно вибудовувати пріоритетні 
напрѐми змін і запроваджувати необхідні заходи длѐ їх скеровуваннѐ. 
Соціально-психологічні дослідженнѐ ю складовоя маркетингово-
моніторингових досліджень і спрѐмовані на вивченнѐ компонентів освітнього 
середовища закладу вищої освіти, особливостей позицій внутрішніх стейк-
холдерів» (Poliakova, 2017). Система маркетингово-моніторингових та 
соціально-психологічних досліджень дозволѐю отримувати об’юктивну інфор-
мація, відстежувати основні питаннѐ ѐкості освітніх програм на всіх етапах 
моделі «вхід – вихід» – від визначеннѐ очікувань абітуріюнтів та мотивів 
вибору закладу вищої освіти і спеціальності до рівнѐ задоволеності ѐкістя 
освітньої програми, напрѐмів поліпшеннѐ ѐкості наданнѐ освітніх послуг.  

Особливістя запропонованого підходу до оціняваннѐ ѐкості освітніх 
програм на основі базової кваліметричної моделі передбачаю можливість її 
адаптації длѐ кожної освітньої програми, що забезпечую її варіативність. 
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Також, використаннѐ кваліметричного підходу сприѐю оперативності, 
гнучкості – адаптивності управліннѐ, урахування поточних ситуацій на 
основі зворотного зв’ѐзку, прогностичному регулявання в умовах швидких 
змін, залучення учасників освітнього процесу (керівників структурних 
підрозділів, викладачів, студентів) до самоаналізу, самокорекції й 
самоорганізації власної діѐльності щодо гарантуваннѐ ѐкості вищої освіти. 

Висновки. Виділеннѐ основних положень кваліметрії та їх адаптаціѐ до 
задачі оціняваннѐ ѐкості освітньої програми закладу вищої освіти даю змогу в 
перспективі використовувати подібний інструментарій длѐ вирішеннѐ нових 
завдань у дослідженнѐх, предметом ѐких виступаю ѐкість освіти. 

Розроблено кваліметричну модель оцінки ѐкості освітньої програми, 
що може слугувати інструментом моніторингу ѐкості освіти закладу вищої 
освіти, створеннѐ умов її оціняваннѐ при реалізації системи внутрішнього 
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти. Запропонована базова кваліметрична 
модель ґрунтуютьсѐ на параметрах й відповідних факторах та критеріѐх, що 
маять відповідну питому вагу в моделі. При побудові кваліметричної 
моделі обрано 8 параметрів оцінки, визначено 57 критеріїв, перелік ѐких 
сформовано на базі проведеного аналізу законодавства України в сфері 
освіти та рекомендацій до розробки та оцінки ѐкості освітніх програм. 
Обрано напрѐми діѐльності і процеси, що впливаять на ѐкість освітніх 
програм з боку різних учасників освітнього процесу. Одержані результати 
нададуть змогу сформувати власні підходи закладам вищої освіти щодо 
оцінки ѐкості освітніх програм. 

На основі запропонованої базової моделі можуть бути розроблені ква-
ліметричні субмоделі оцінки освітніх програм першого, другого рівнѐ освіти 
за спеціальностѐми. Отримані оцінки рівнѐ ѐкості освітніх програм складаять 
підґрунтѐ їх поточного моніторингу та періодичного переглѐду при реалізації 
системи внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості освіти в закладі вищої освіти.  

Подальші дослідженнѐ будуть продовжені в напрѐмі розвитку 
кваліметричного підходу, розробленнѐ квалімеричних субмоделей длѐ 
оцінки освітніх програм різних рівнів освіти з урахуваннѐм Національної 
рамки кваліфікацій.  
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РЕЗЮМЕ 
Полякова Анна, Ачкасова Светлана. Оценка качества образовательной 

программы на основе квалиметрического подхода в учреждении высшего 
образованиѐ. 

В статье раскрыта сущность квалиметричного подхода и установлена его 
роль в процедурах оценки качества образовательных программ в учреждении 
высшего образованиѐ. Разработана базоваѐ квалиметрическаѐ модель оценки 
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качества образовательной программы, котораѐ может служить инструментом ее 
текущего мониторинга и периодического пересмотра при реализации системы 
внутреннего обеспечениѐ качества образованиѐ. Предложеннаѐ базоваѐ 
квалиметрическаѐ модель основываетсѐ на параметрах, соответствуящих 
факторах и условиѐх, имеящих удельный вес в модели. При построении 
квалиметрической модели выбраны 8 параметров и определены 57 критериев 
оценки, перечень которых сформирован на основе проведенного анализа 
законодательства Украины в сфере высшего образованиѐ, рекомендаций к 
разработке и оценке образовательных программ. Избраны направлениѐ 
деѐтельности и процессы, влиѐящие на качество образовательных программ со 
стороны различных участников образовательного процесса. Полученные 
результаты дадут возможность сформировать собственные подходы учреждений 
высшего образованиѐ по оценке качества образовательных программ. 

Ключевые слова: качество образованиѐ, образовательнаѐ программа, 
критерии, квалиметрический подход, факторно-критериальнаѐ модель, внутреннее 
обеспечение качества высшего образованиѐ, оценка качества образовательных 
программ, учреждение высшего образованиѐ. 

 
SUMMARY 

Poliakova Hanna, Achkasova Svitlana. Evaluation of quality of educational program 
based on qualimetric approach in higher education institution. 

The article is devoted to the problem of the search for tools for assessing the quality 
of educational programs (EP) as part of the system of internal quality assurance in the higher 
education institution. The aim of the article is to substantiate and develop a qualitative 
model for evaluating the educational program for guaranteeing and improving its quality. 

The article reveals the essence of the qualimetric approach and establishes its role in the 
procedures for assessing the quality of educational programs at the higher education institution.  

Using the factor-criterion modeling method, a basic qualimetric model for assessing the 
quality of an educational program has been developed, which contains parameters, relevant 
factors and criteria having a specific weight in the model. While developing the qualimetric 
model, 8 parameters (stages of the “life cycle” of the educational program) are distinguished: 
preparation for development of EP, development of EP, approval of EP, introduction to the 
program of higher education applicants; organization of educational process on implementation 
of EP; realization of EP; efficiency of EP; system of internal quality assurance. For each 
parameter, factors that reflect specification/detail of the parameters, the processes that provide 
them – totally 13 factors – are defined. For each factor, a group of criteria is quantified – totally 
57 criteria. The list is formed on the basis of the analysis of the legislation of Ukraine in the field 
of education, recommendations for the development and assessment of the quality of 
educational programs. The areas of activity and processes that influence the quality of 
educational programs by different participants in the educational process are selected. 

The basic qualimetric model involves defining the desired (reference values) of the 
criteria and displaying the actual values for each criterion in quantitative terms. On the basis 
of comparison of actual and planned values, the coefficient of compliance is calculated, 
which reflects the indicator of the manifestation of the criterion. 

The practical significance of the model lies in the fact that on the basis of the proposed 
basic model qualimetric submodels for assessing educational programs of the first, second level 
of education in specialties can be developed. The obtained assessments of the quality level of 
educational programs form the basis for their current monitoring and periodic review when 
implementing the system of internal quality assurance in higher education institutions. 
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Further research will be continued in the direction of development of a qualitative 
approach, development of qualitative submodels for the assessment of educational programs at 
different levels of education, taking into account the national qualifications framework. 

Key words: quality of education, educational program, criteria, qualimetric approach, 
factor-criterion model, internal quality assurance of higher education, evaluation of 
educational programs quality, higher education institution. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО- ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У статті проаналізовано проблему фахової підготовки фахівців соціально-

педагогічного профіля в контексті вмінь із організації культурно-дозвіллювої діѐльності; 
розкрито сутність понѐттѐ «педагогічні умови»; розглѐнуто наукові поглѐди 
дослідників щодо педагогічних умов підготовки студентів-соціальних педагогів; 
обґрунтовано педагогічні умови формуваннѐ професійних умінь із організації 
змістовного дозвіллѐ учнів у процесі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів.  

Ключові слова: культурно-дозвіллюва діѐльність, готовність до організації 
культурно-дозвілллювої діѐльності, підготовка майбутніх соціальних педагогів, 
педагогічні умови формуваннѐ готовності. 

 
Постановка проблеми. Інтеграціѐ України в ювропейський освітній 

простір та бажаннѐ відповідати її рівня освіти вимагаю переглѐду існуячих 
стратегій та підходів у підготовці молодих спеціалістів. За тих обставин, коли 
зруйноване широке коло позашкільних, клубних, культурно-освітніх установ, 
культурно-дозвіллюва сфера навідмінно від радѐнської системи освіти 
перейшла в приватний сегмент наданнѐ послуг, багато гуртків та секцій ю 
платними, але ж не всі батьки матеріально спроможні віддати дитину в 
декілька гуртків різних напрѐмів, особливо цѐ тема актуальна в сільській 
місцевості, де такі інституції культурного дозвіллѐ, ѐк філармоніѐ, музей, 
просто відсутні. Адже культурно-дозвіллюва діѐльність може стати досить 
ефективним засобом соціалізації і розвитку особистості, її індивідуально-
творчої активності, але за умови, ѐкщо її організаторами стануть соціальні 
педагоги, ѐкі матимуть спеціальну підготовку й високу професійну 
компетентність. Це, у своя чергу, потребую розробки теорії, методики і 
технології підготовки соціальних педагогів до організації культурно-
дозвіллювої діѐльності. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐми сутності феномену 
«культурно-дозвіллюва діѐльність» займалисѐ такі дослідники, ѐк З. Аліман, 
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А. Арнольдов, Г. Євтююва, Г. Зборовський, Т. Кисельова, І. Лучок, А. Макаренко 
та ін., вивченнѐ особливостей організації культурно-дозвіллювої діѐльності в 
мікросередовищі –В. Бочарова, О. Карпенко, Р. Короткова, М. Поплавський, 
особливості процесу соціалізації особистості у вільний час розглѐдали у своїх 
працѐх Б. Брилін, А. Мудрик, М. Лукашевич, Н. Маслова та ін.   

Значним внеском у теорія і практику підготовки соціальних педагогів 
до організації культурно-дозвіллювої діѐльності стали праці І. Зимньої, 
О. Кузьменка, Л. Міщик, Б. Шапіро, А. Вишнѐк, А. Капської. 

Ураховуячи актуальність проблем організації культурно-дозвіллювої 
діѐльності підростаячого поколіннѐ, а також наѐвні виховні можливості та 
педагогічні перспективи щодо її вдосконаленнѐ, такі сучасні українські 
науковці, ѐк І. Бех, А. Богуш, Л. Кондрашова, В. Кузь, С. Литвиненко, 
О. Сухомлинська, Т. Сущенко, Т. Черніговець та ін. одностайно наголошуять, 
що дитѐче дозвіллѐ, ѐке здійсняютьсѐ в емоційно-розважальному 
середовищі неформального спілкуваннѐ, виѐвлѐю своя сутність ѐк об’юкт 
педагогічних зусиль різноманітних соціальних інститутів, що склалисѐ 
історично (сім’ѐ, школа, культурно-дозвіллюві і спеціально позашкільні 
заклади, вклячаячи державні бібліотеки, музеї, будинки творчості, клуби 
при школах та за місцем проживаннѐ, громадські й приватні аматорські 
організації). При цьому, незалежно від форм своюї організації, дитѐче 
дозвіллѐ, ѐк поліфункціональний феномен, здебільшого виѐвлѐю своя 
сутність ѐк: час відновленнѐ сил дитини, що були втрачені нея у процесі 
навчальної діѐльності (А. С. Воловик, В. І. Воловик); час духовного розвитку 
особистості дитини, бо воно надаю їй можливість вільного вибору суспільно 
значущих ролей, забезпечуячи умови діѐльності, що сприѐять доцільному 
використання її безмежних можливостей (Г. С. Костяк, В. О. Сухомлинський); 
сфера життюдіѐльності дитини, що реалізую принцип гармонійної репродукції 
всіх її морально-естетичних ѐкостей та здібностей, ѐкі формуятьсѐ за умов 
тренуваннѐ їх у процесі відповідної (творчої, художньої, ігрової, спортивної 
тощо) діѐльності (В. М. Григорьюв); сукупність занѐть у вільний час, за 
допомогоя ѐких задовольнѐятьсѐ безпосередні фізичні, психічні та духовні 
потреби здебільшого відновлявального характеру (В. П. Піча); сукупність 
умов длѐ діѐльності дитини, метоя ѐкої ю відпочинок, розвага, гармонійний 
розвиток, а також сама цѐ діѐльність (Л. М. Білоножко, Т. І. Сущенко); 
прекрасне середовище длѐ розвитку дружби, товариськості, психологічної 
самостійності школѐрів, що через занѐттѐ в клубах, гуртках, а також участь у 
колективних іграх та забавах надаю можливість виступити їм у нових 
соціальних позиціѐх і ролѐх, відмінних від тих, ѐкі вони виконуять у 
навчальній дільності (І. Н. Єрошенков); умова опануваннѐ дитиноя 
культурними цінностѐми, задоволеннѐ духовних потреб, оволодіннѐ 
навичками й уміннѐми спілкуваннѐ ѐк зі своїми однолітками й дорослими, 
так і культурно-дозвіллювої (вокально-хорове і танцявальне виконавство, гра 
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на музичних інструментах, фольклор, декоративно-ужиткові види творчості 
тощо) діѐльності (Т. І. Черніговець). 

Водночас більш глибоке вивченнѐ окресленої проблеми дозволѐю 
висловити думку, що одним із істотних недоліків у підготовці фахівцѐ до 
організації культурно-дозвіллювої діѐльності ю слабка педагогічна 
оріюнтованість на створеннѐ умов длѐ організованого дозвіллѐ особистості 
та длѐ її інтелектуального, духовного розвитку. 

Особливості функціонуваннѐ соціального педагога в культурно-
дозвіллювій сфері та його професійна підготовка до ціюї діѐльності на сьогодні 
ще вивчені недостатньо. Теоретичні засади ціюї проблеми лише частково 
розглѐнуті в наукових дослідженнѐх, а вивченнѐ досвіду практичної 
діѐльності фахівців у соціокультурній сфері свідчить, що цілісної системи 
професійної підготовки студентів до організації культурно-дозвіллювої 
діѐльності різних категорій молоді у вищій школі досі ще не створено.  

Метою статті ю аналіз педагогічних умов ефективного формуваннѐ в 
майбутніх соціальних педагогів готовності до організації культурно-
дозвіллювої діѐльності серед учнів загальної середньо школи.  

Методи дослідження, такі ѐк діалектичний, системно-структурний, 
формально-логічний, методи аналізу, синтезу, узагальненнѐ, аналогії та 
дедукції. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз психолого-педагогічної 
літератури засвідчую, що сьогодні особливого значеннѐ набуваю створеннѐ 
педагогічних умов, необхідних длѐ формуваннѐ в майбутніх соціальних 
педагогів професійної компетентності. Оскільки потреби ринку праці 
вимагаять докорінної перебудови структури навчально-виховного 
процесу, важливо організувати такі педагогічні умови навчального 
процесу, щоб ці компоненти взаюмодіѐли, і процес засвоюннѐ теоретичної 
інформації відбувавсѐ паралельно з практичноя діѐльністя.  

У трактуванні феномена «організаціѐ» культурно-дозвіллювої діѐльності 
учнів, хоч й відсутнѐ юдність думок, однак науковці виходѐть із того, що це: 
управліннѐ їхнім вільним часом шлѐхом створеннѐ умов, ѐкі забезпечуять 
вільний вибір справді культурних форм та засобів проведеннѐ вільного часу, 
відповідно до їхніх різнобічних інтересів і потреб (Є. Б. Акнаюва, В. П. Піча); 
наданнѐ можливості кожному з них активно проѐвити себе, виѐвити 
ініциативу, а не «споживати» підготовлені вчителем-вихователем, 
культосвітнім працівником заходи (М. Г. Бушканець); здійсненнѐ вмілого 
тактовного «переходу» учнів від простих форм діѐльності до все більш 
складних, від пасивного відпочинку до вихованнѐ глибоких соціальних і 
культурних устремлінь, від пасивного засвоюннѐ культурних цінностей – до 
багатогранної самостійної творчості» (Г. Г. Волощенко); пробудженнѐ їхніх 
власних потреб, длѐ чого необхідний не стандартний, а особливий підхід, що 
передбачаю зацікавленнѐ духовно повноцінними формами проведеннѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

148 

культурного дозвіллѐ, підтримку особисто корисних ініціатив, допомогу в 
починаннѐх (О. О. Мелік-Пашаюв); наповненнѐ вільного часу учнів змістом, 
що особливо сприѐю формування в них духовності, національної свідомості, 
загальнолядських ѐкостей, творчих здібностей (Т. І. Черніговець). 

Готовність до організації культурно-дозвіллювої діѐльності учнів 
вважаюмо важливоя складовоя професійної компетентності майбутнього 
соціального педагога, що ю умовоя конкурентоздатності випускника закладу 
вищої освіти на ринку праці. Під професійноя компетентністя соціального 
педагога розуміюмо інтегральну характеристику спеціаліста, відмінними 
ознаками ѐкої ю готовність і здатність кваліфіковано організовувати виховний 
процес, зокрема використовувати педагогічні можливості ігрової діѐльності, 
що сприѐю особистісному зростання дитини (Бочеляк та Бочеляк, 2006, 
с. 135). Структура професійної компетентності соціального педагога 
складаютьсѐ з таких видів компетенцій: функціональної (загальнопрофесійні, 
професійні та спеціальні педагогічні знаннѐ й уміннѐ, способи діѐльності, що 
необхідні длѐ успішної реалізації виховних завдань у самостійній діѐльності, 
діагностики й проектуваннѐ виховного процесу), нормативно-правової 
(знаннѐ основних положень державних нормативно-правових актів, що 
регуляять функціонуваннѐ освітньої сфери в Україні, володіннѐ навичками 
самостійного опрацяваннѐ та усвідомленнѐ нових документів, ѐкі 
унормовуять виховний процес у закладах освіти), соціальної (соціальна 
відповідальність за результати своюї праці; уміннѐ навчати, розвивати й 
формувати, доводити, переконувати й аргументувати), комунікативної 
(уміннѐ встановлявати контакти, узгоджувати свої дії, обирати оптимальний 
стиль спілкуваннѐ в різних ситуаціѐх, підтримувати діалог, прогнозувати 
можливі напружені міжособистісні ситуації, не допускати конфліктних 
ситуацій, уміти вирішувати конфлікти). Зазначені вище компетенції маять 
формуватисѐ у студентів протѐгом усього навчаннѐ в виші, зокрема й під час 
вивченнѐ спеціальних дисциплін (Бібік, 2015, с. 48).  

Визначеннѐ педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до організації культурно-дозвілювої діѐльності потребую 
уточненнѐ понѐть «педагогічні умови» та «педагогічні умови підготовки». 
Модель соціально-педагогічної підготовки, що спрѐмована на передачу 
майбутньому соціальному педагогу необхідних знать, умінь, навичок, 
сформували такі провідні вчені в галузі дидактики, ѐк І. А. Зѐзян, І. Д. Бех 
на царині вихованнѐ. Саме вони перемістили акценти зі знань спеціаліста 
на його особистісні ѐкості, ѐкі одночасно ю і метоя, і засобом підготовки 
спеціаліста до майбутньої спеціальності. Виходѐчи з цих провідних ідей, а 
також із теоретичних розробок та практичних здобутків педагогів із 
досліджуваної проблеми, ми сформулявали педагогічні умови, що 
забезпечать ефективну підготовку майбутніх соціальних педагогів до 
організації культурно-дозвіллювої діѐльності учнів середньої школи.   
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Пошуки визначеннѐ понѐттѐ «педагогічні умови» показали, що ця 
категорія досліджували й обґрунтовували науковці К. Дубич, О. Гура, 
Н. Житнік, М. Звюрюва, Ю. Костяшко, О. Мещанінов, В. Стасяк та інші. Так, 
зокрема, умови, ѐк змістову характеристику компонентів педагогічної 
системи (зміст, методи, форми, засоби, особливості взаюмодії учасників 
педагогічного процесу тощо), розглѐдаю М. Звюрюва. Понѐттѐ «педагогічні 
умови» К. Дубич (2007) визначаю ѐк сукупність взаюмозалежних і взаюмообу-
мовлених заходів педагогічного процесу, ѐкі забезпечуять досѐгненнѐ 
конкретної мети (с. 157). Педагогічні умови професійної підготовки В. Стасяк 
визначаю ѐк обставини, від ѐких залежить та відбуваютьсѐ цілісний про-
дуктивний педагогічний процес підготовки фахівців, що опосередковуютьсѐ 
активністя особистості, групоя лядей. Науковець досліджував педагогічні 
умови навчаннѐ, професійний відбір, різнорівневе професійно-педагогічне 
навчаннѐ у закладі вищої освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, 
магістр), післѐдипломну освіту (самоосвіта, підвищеннѐ кваліфікації, 
оволодіннѐ спеціалізаціѐми). Вище наведені визначеннѐ даять можливість 
дійти узагальненого твердженнѐ, що «педагогічні умови» – це детермінанти, 
що забезпечуять процес формуваннѐ знань, умінь і навичок. Ми будемо 
ґрунтуватисѐ на підходах Ю. Костяшко (2005) та під педагогічними умовами 
підготовки розуміюмо сукупність обставин життюдіѐльності суб’юктів (педагог-
студент), ѐкі зумовляять розвиток особистості, сприѐять формування 
готовності до діѐльності в новій соціокультурній ситуації (с. 147).  

Водночас ми усвідомляюмо, що процес підготовки соціальних 
педагогів до організації культурно-дозвіллювої діѐльності маю своя специфіку. 
Набуттѐ студентами теоретичних знань, практичних умінь і навичок ю 
визначальним у процесі підготовки й формуванні готовності майбутніх 
соціальних педагогів до майбутньої професійної діѐльності, у тому числі й до 
організації культурно-дозвіллювої діѐльності. Узагальненнѐ теоретичних 
підходів до визначеннѐ та характеристики понѐть «педагогічні умови» та 
«педагогічні умови професійної підготовки» дозволило нами визначити й 
обґрунтувати зміст педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до організації культурно-дозвіллювої діѐльності. Першоя умовоя ю 
формуваннѐ мотивації майбутнього соціального педагога до набуттѐ 
теоретичних знань та вмінь із організації культурно-дозвіллювої діѐльності. 
Ми вважаюмо, що підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації 
культурно-дозвіллювої діѐльності буде значно ефективнішоя за умови 
організації системної, неперервної роботи з формуваннѐ мотивації. Мотив 
виступаю усвідомленим чинником, що визначаю спрѐмованість дій і вчинків 
лядини. У мотивах конкретизуятьсѐ потреби, ѐкі не тільки визначаять їх, а й 
самі зміняятьсѐ і збагачуятьсѐ внаслідок розширеннѐ кола об’юктів, ѐкі їх 
задовольнѐять. Розвиток у студентів спонукальних мотивів навчаннѐ 
залежить від певних умов, а саме: усвідомленнѐ безпосередніх і 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

150 

перспективних цілей навчаннѐ; розуміннѐ теоретичної і практичної 
значущості засвоюних знань; емоційність викладаннѐ і сприйманнѐ змісту 
наукової інформації; накопиченнѐ об’юму і новизна інформації; професійна 
спрѐмованість; підтримка зацікавленості, інтересу студентів у навчальній 
діѐльності; створеннѐ позитивного психологічного клімату в навчальній групі. 
Процес підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації культурно-
дозвіллювої діѐльності буде успішним за умови розвитку пізнавального 
інтересу, складовими ѐкого ю емоційні враженнѐ, ініціативи, інтелектуальні 
здобутки тощо. Сукупність таких утворень у процесі вивченнѐ фахових 
дисциплін підсиляватиме мотивація навчаннѐ. Усвідомленнѐ необхідності 
знань, умінь, формуваннѐ необхідних ѐкостей може сприѐти вміннѐм з 
успішної організації культурно-дозвіллювої діѐльності, а також розвиткові 
інтересу до змістовного її виконаннѐ. Розвиток інтересу до накопиченнѐ 
знань, умінь і навичок організації культурно-дозвіллювої діѐльності буде 
результативним за умови використаннѐ викладачами активних методів та 
форм навчаннѐ (дискусій, рольових ігор, тренінгів, практичних робіт); 
емоційності у викладі навчального матеріалу; створеннѐ сприѐтливого длѐ 
навчаннѐ емоційного клімату; організації продуктивної внутрішньогрупової 
навчальної діѐльності; здійсненнѐ зворотного зв’ѐзку з аудиторіюя; аналізу 
успiхiв і причин нeвдaч. Важливим у формуванні мотивації ю реалізаціѐ 
потреби в досѐгненні успіху, що сприѐю формування цілей i лежить в основі 
наполегливості у вирішенні професійних завдань. Зазначимо, що ѐкщо 
потреба в досѐгненні не реалізована, то велика ймовірність зниженнѐ 
успішності навчально-пізнавальної діѐльності. Тому важливо створявати 
необхідні чинники длѐ її реалізації. Одним із таких чинників ю активне 
залученнѐ студентів до процесу не лише отриманнѐ знань із теорії і технології 
організації культурно-дозвіллювої діѐльності, але й безпосереднього їх 
використаннѐ на практиці, адже досвід і знаннѐ, уміннѐ та навички, ѐкі 
накопичуять студенти, слугуять джepелoм їх професійнoго зрoстaннѐ. Отже, 
використаннѐ активних інноваційних форм і методів навчаннѐ, створеннѐ 
комфортної атмосфери комунікативної взаюмодії, об’юмність змісту і новизна 
навчального матеріалу, повага до особистості студента може сприѐти 
активному формування мотивації до оволодіннѐ знаннѐми, уміннѐми, 
навичками організації культурно-дозвіллювої діѐльності.  

Складність професійного навчаннѐ спеціаліста дозвіллювої сфери 
посиляютьсѐ відсутністя початкової ланки набуттѐ фаху, що становить 
переважно участь майбутнього абітуріюнта в лябительських об’юднаннѐх, 
гуртках, у підготовці та реалізації невеличких культурно-дозвіллювих заходів. 

Як зазначав Ян Амос Коменський, слушної організації вільного часу 
дітей може домогтисѐ лише той педагог, ѐкий власними діѐми, 
прикладами, імпровізаціѐми створить атмосферу длѐ виѐвленнѐ 
вихованцѐми активності і творчості. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

151 

Проблема творчості в педагогічній діѐльності ю одніюя з 
кардинальних проблем формуваннѐ сучасного педагога (А. Алексяк, 
П. Воловик, О. Пюхота, С. Сисоюва та інші). Особливого значеннѐ набуваю 
творчість у виховній роботі педагога, зокрема в організації культурно-
дозвіллювої діѐльності учнів середньої школи, оскільки цѐ сфера життѐ 
школи ю найбільш нерегламентованоя, непередбаченоя, 
несистематизованоя. Організовувати дозвіллѐ учнів на пізнавально-
розвивальному та емоційно одухотвореному рівні може лише креативний 
педагог, ѐкий здатен творчо вирішувати виховні задачі (Алексяк, 1998; 
Воловик та Воловик, 1998; Пехота, 1996; Сисоюва, 2006). 

Проѐв творчих можливостей студента при підготовці до організації 
культурно-дозвіллювої діѐльності в учнів визначаютьсѐ, за дослідженнѐми 
С. О. Сисоювої (2006), природженими задатками, особливостѐми нейрофізіо-
логічної сфери; індивідуальними особливостѐми психічних процесів; 
творчими вміннѐми, ѐкі пов’ѐзані з природженими задатками, набутим 
досвідом, організаціюя сенсорних і моторних полів мозку; спрѐмованістя на 
творчу діѐльність; характерологічними особливостѐми (с. 115), а також, на 
нашу думку, відповідно організованим навчальним процесом. 

Другоя педагогічноя умовоя підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до організації культурно-дозвіллювої діѐльності учнів ю озброюннѐ 
студентів відповідними психолого-педагогічними знаннѐми, уміннѐми та 
навичками. Вона передбачаю впровадженнѐ таких трьох блоків: 
інформаційно-дидактичний, методичний та блок практичної апробації. 
Вихідним положеннѐм длѐ обґрунтуваннѐ ціюї умови були твердженнѐ 
Л. С. Виготського, О. М. Леонтьюва, С. Л. Рубінштейна та інших учених про 
те, що знаннѐ породжуютьсѐ не безпосередніми зовнішніми впливами на 
того, хто навчаютьсѐ, а ю результатом діѐльності суб’юкта, ѐкий оволодіваю 
сутністя пізнавального об’юкта. Тобто сама пізнавальна діѐльність набуваю 
значеннѐ середовища, у ѐкому відношеннѐ суб’юкта й об’юкта пізнаннѐ 
отримую свій конкретний зміст (Кірсанов, 2006, с. 40). 

Предметом вивченнѐ в процесі підготовки соціальних педагогів до 
професійної діѐльності ю організаціѐ культурно-дозвіллювої діѐльності учнів 
середньої школи. У формуванні особистості школѐра культурно-дозвіллюва 
сфера займаю важливе місце, тому вона повинна бути правильно 
організована за допомогоя педагога. Метоя ціюї організації ю перенесеннѐ 
дозвіллѐ з нижчого рівнѐ на вищий, тобто на пізнавально-розвивальний. 

Педагог, з одного боку, ураховую потребу учнів у рекреації – 
відновленні фізичних та духовних сил, а з другого боку, не може не 
використовувати виховний потенціал вільного часу. Він повинен бути 
озброюний знаннѐми про основні функції дозвіллѐ: рекреаційну, 
пізнавально-розвивальну, емоційну та духовно розвивальну, функція 
самопізнаннѐ та самореалізації, функція формуваннѐ життювих 
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перспектив, функція соціалізації та психотерапевтичну функція, а також 
уміннѐми й навичками їх реалізовувати. Разом із тим він повинен 
ураховувати вікові особливості, потреби та інтереси учнів. 

Культурно-дозвіллюва діѐльність – це організована діѐльність, тобто 
час, сповнений тіюя активністя, ѐка обумовляютьсѐ метоя й базуютьсѐ на 
мотиві. Культурно-дозвіллюва діѐльність, ѐка організовуютьсѐ педагогом у 
школі, кардинально відрізнѐютьсѐ від домашнього, клубного, гостьового, 
дворового дозвіллѐ: педагог-професіонал зоріюнтований на збагаченнѐ 
духовного світу дітей, тому будь-ѐка форма дозвіллѐ, ѐку впроваджую такий 
педагог, завжди ю пізнавально-розвивальноя (Петрова, 2005, с. 180). 

Як пише Н. Є. Щуркова (2002), «не слід називати «позакласну роботу» 
педагога з дітьми «виховноя роботоя» педагога з дітьми: перше понѐттѐ 
більш вузьке, друге ж – дуже широке, ѐке вклячаю в свій зміст перше» (с. 73). 

Третьоя педагогічноя умовоя підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до організації культурно-дозвіллювої діѐльності учнів середньої 
школи було визначено оволодіннѐ майбутніми педагогами методами, 
способами й формами організації культурно-дозвіллювої діѐльності учнів. 
Майбутні педагоги повинні розуміти, що за межами уроку вирую життѐ, 
сповнене різнобарвних та привабливих длѐ учнів розваг, нових, невідомих 
відчуттів, спокус. І все це постаю перед нездатноя протистоѐти впливам, 
дитиноя у величезному, особливо в наш час, різноманітті, вимагаячи від неї 
ѐкогось рішеннѐ, вибору саме такого способу проведеннѐ вільного часу, ѐкий 
їй подобаютьсѐ, хоча не завжди цей вибір співпадаю з думкоя старшого 
поколіннѐ, не завжди він ю морально й соціально правильним. Тому перед 
молодим фахівцем, ѐкий приходить працявати до школи, стоїть важке 
завданнѐ – таким чином організовувати дозвіллѐ учнів, щоб максимально 
використовувати його длѐ вихованнѐ гідного громадѐнина. Длѐ досѐгненнѐ 
такої мети студенти в педагогічному закладі вищої освіти повинні оволодіти 
системоя спеціальних методів, способів і форм організації культурно-
дозвіллювої діѐльності, інтерактивних методик, ѐкі би відповідали сучасним 
запитам школѐрів (у форматі тренінгу). Організаціѐ позакласної діѐльності – 
це не продовженнѐ уроку, не його додаток і не модифікаціѐ уроку. Це 
специфічна, дуже копітка, тонка професійна діѐльність, ѐка потребую 
продуманої методики і гнучкої технології. Педагогіка дозвіллѐ – це суто 
прикладна педагогіка, тобто така, що маю вихід на реальне повсѐкденне 
життѐ й використовуютьсѐ на практиці вихованнѐ підростаячого поколіннѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Професійна підготовка студентів-майбутніх соціальних педагогів маю 
потенційні резерви длѐ більш результативного формуваннѐ їх готовності до 
організації культурно-дозвіллювої діѐльності учнів загальної середньої 
школи. Наукове дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів проблеми 
професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації 
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культурно-дозвіллювої діѐльності учнів загальної середньої школи. 
Подальшу її розробку доцільно здійснявати за такими перспективними 
напрѐмами: визначеннѐ змісту нормативного й варіативного циклів 
навчальних дисциплін соціальних педагогів у контексті їх підготовки до 
організації культурно-дозвіллювої діѐльності учнів загальної середньої 
школи; дослідженнѐ психолого-педагогічних засад підготовки майбутніх 
педагогів до організації культурно-дозвіллювої діѐльності учнів загальної 
середньої школи. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Алексяк, А. М. (1998). Педагогіка вищої освіти України: Історіѐ. Теоріѐ. К.: 
Либідь (Aleksiuk, A. M. (1998). Pedagogy of higher education in Ukraine. History and theory. 
Kyiv: Lybid). 

2. Бібік, Н. М. (2015). Переваги і ризики запровадженнѐ компетентнісного 
підходу в шкільній освіті. Український педагогічний журнал, 1, 47-58 (Bibik, N. M. (2015). 
The benefits and risks of introducing competence-based approach to schooling. Ukrainian 
Pedagogical Journal, 1, 47-58). 

3. Бойчев, І. І. (2004). Професійна підготовка майбутніх учителів до організації 
культурно-дозвіллювої діѐльності учнів в контексті проблем педагогіки вищої школи. 
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. 
К. Д. Ушинського, 12, 3-7 (Boichev, I. I. (2004). Professional training of future teachers for 
organization of cultural and leisure activities in the context of problems of higher education 
pedagogy. Scientific Bulletin of K. D. Ushynskyi South Ukrainian State Pedagogical University, 
12, 3-7). 

4. Бочеляк, В. Й., Бочеляк, В. В. (2006). Дозвіллюзнавство. К.: Центр навчальної 
літератури (Bocheliuk, V. Ya. & Bocheliuk, V. V. (2006). Leisure studies. Kyiv: Center for 
Educational Literature. 

5. Брилін, Б. А. (1996). Педагогічні проблеми організації вільного часу школѐрів. 
Педагогіка і психологіѐ, 4, 72-78 (Brylin, B. A. (1996). Pedagogical problems of organizing 
the free time of students. Pedagogy and Psychology, 4, 72-78). 

6. Воловик, А. Ф., Воловик, В. А. (1998). Педагогика досуга. Москва (Volovyk, A. F. 
& Volovik, V. A. (1998). Pedagogy of leisure. Moscow: Flinta). 

7. Дмищук, Г. Л., Мороз, І. І., Ситник, Г. І. (Ред.) (1995). Організаціѐ дозвіллѐ 
молодших школѐрів: На допомогу вчителів початкових класів. Рівне (Dmyshchuk, H. L., 
Moroz, I. I., & Sytnyk, H. I. (1995). Leisure activities for primary schoolchildren: a manual for 
primary school teachers. Rivne: Pedagogy). 

8. Дубич, К. В. (2007). Особистісно оріюнтоване вихованнѐ студентів в умовах 
соціокультурного середовища вищого навчального закладу (дис. … канд. пед. наук). 
Рівне (Dubych, K. V. (2007). Personality-oriented education of students in the sociocultural 
environment of a higher education institution. (PhD thesis). Rivne). 

9. Кірсанов, В. (2006). Шлѐхи вдосконаленнѐ підготовки фахівців длѐ сфери 
дозвіллѐ. Вища освіта України, 1, 37-42 (Kirsanov, V. (2006). How to improve training of 
leisure specialists. Higher Education of Ukraine, 1, 37-42).  

10. Корсун, І. В. (1996). Соціалізаціѐ старшокласників у сфері вільного часу. 
Луганськ (Korsun, I. V. (1996). Socialization of high school students in the field of leisure. 
Luhansk).  

11. Костяшко, Ю. О. (2005). Педагогічні умови підготовки майбутнього 
вчителѐ до міжособистісної взаюмодії в ситуації конфлікту (дис. канд. пед. наук). 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

154 

Житомир (Kostiushko, Yu. O. (2005). Pedagogical conditions of training future teachers for 
interpersonal interaction in a conflict situation. (PhD thesis). Zhytomyr). 

12. Культурно-дозвіллюва діѐльність у сучасному світі (2017). Київ: Видавництво 
Ліра-К (Cultural and leisure activities in the modern world (2017). Kyiv: Lira-K). 

13. Макаренко, А. С. (1958). Цель вопитаниѐ. М. (Makarenko, A. S. (1958). The 
goal of education. Moscow: Pedagogy.). 

14. Максимовська, М. О. (2010). Соціальне вихованнѐ засобами дозвіллѐ: 
проблеми та перспективи. Теоретико-методичні проблеми вихованнѐ дітей та 
учнівської молоді, Вип. 14, кн. ІІ, 170-178 (Maksymovska, M. O. (2010). Social education 
through leisure: issues and prospects. Theoretical and Methodical Problems of Children and 
Pupils’ Education, 14 (2), 170-178). 

15. Петрова, І. В. (2005). Дозвіллѐ в зарубіжних країнах. Київ: Кондор 
(Petrova, I. V. (2005). Leisure in foreign countries. Kyiv: Kondor).  

16. Пюхота, О. М. (1996). Професійна індивідуальність майбутнього вчителѐ. 
Педагогіка і психологіѐ, 4, 106-113 (Pekhota, O. M. (1996). Professional individuality of the 
future teacher. Pedagogy and Psychology, 4, 106-113). 

17. Пича, В. М., Бестужев-Лада, И. В., Димов, В. М., Орлов, Г. П., Коган, Л. Н., 
Надольный, И. Ф., Лисовский, В. Т. (1990). Культура досуга. К.: КГУ (Picha, V. M., 
Bestuzhev-Lada, I. V., Dimov, V. M., Orlov, H. P., Kogan, L. N., Nadolnyi, I. F., & Lisovskiy, V. T. 
(1990). The culture of leisure. Kyiv: KSU). 

18. Поліщук, В. А. (2006). Теоріѐ і методика професійної підготовки соціальних 
педагогів в умовах неперервної освіти (автореф. … докт. пед. наук). Тернопіль 
(Polishchuk, V. A. (2006). Theory and methodology of social educators’ professional training 
under the conditions of continuing education. (Doctoral thesis). Ternopil). 

19. Поплавський, М. М. (1996). Менеджер культури. К.: МП «Лесѐ» (Poplavskyi, 
M. M. (1996). Culture manager. Kyiv: Lesia). 

20. Сисоюва, С. О. (2006). Основи педагогічної творчості. К.: Міленіум (Sysoieva, 
S. O. (2006). Principles of pedagogical creativity. Kyiv: Millennium). 

21. Капськa, А. Й. (Ред.) (2012). Соціальна педагогіка: Типові програми 
соціально-педагогічних дисциплі. К.: НПУ імені М. П. Драгоманова (Kapska, A. Y. (Ed.). 
(2012). Social pedagogy: typical programmes of social and pedagogical subjects. Kyiv: M. P. 
Drahomanov National Pedagogical University). 

22. Шевченко, Н. А. (2005). Готовність до педагогічної діѐльності. У З. Н. Курлѐнд 
(Ред.), Педагогіка вищої школи, (сс. 224–230). К.: Знаннѐ (Shevchenko, N. A. (2005). 
Readiness for pedagogical activity. In Z. N. Kurliand (Ed.), Pedagogy of Higher Education (pp. 
224–230). Kyiv: Knowledge). 

23. Щуркова, Н. Е. (2002). Педагогическаѐ технологиѐ. М.: Педагогическое 
общество России (Shchurkova, N. E. (2002). Pedagogical technology. Moscow: Pedagogical 
Society of Russia). 

 

РЕЗЮМЕ 
Романюк Инна. Педагогически условиѐ подготовки будущих социальных 

педагогов к организации культурно-досуговой деѐтельности.  
В статье проведен анализ проблемы кадровой подготовки специалистов 

социально-педагогического профилѐ в контексте умений по организации культурно-
досуговой деѐтельности; раскрыта суть понѐтиѐ «педагогические условиѐ»; 
рассмотрены научные взглѐды исследователей касательно педагогических условий 
подготовки студентов социальных педагогов; обоснованы педагогические условиѐ 
формированиѐ профессиональных умений по организации содержательного досуга 
учеников в процессе профессиональной подготовки будущих социальных педагогов. 
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SUMMARY 

Romaniuk Inna. Pedagogical conditions for training future social educators to 
organize cultural and leisure activities.  

The article analyzes professional training of future social educators in the context of 
skills in organizing cultural and leisure activities, clarifies the concept of pedagogical 
conditions, specifies scientific views on pedagogical conditions for professional training of 
future social educators and justifies pedagogical conditions for developing skills in organizing 
cultural and leisure activities during professional training of future social educators. It is 
highlighted that integration of Ukraine into the European Higher Education Area and 
intention to adjust the country’s system of education to European ones require that the 
existing strategies and approaches to professional training of future social educators should 
be revised. This, in turn, theory, methodology and technologies of training social educators to 
organize cultural and leisure activities should be updated and, if necessary, developed. The 
aim of the article is to analyze pedagogical conditions for professional training of future 
social educators to organize cultural and leisure activities in general education institutions. It 
is found out that creation of effective pedagogical conditions for shaping professional 
competency in future social educators has become the subject of many studies. It is so 
because labour market requirements demand a radical restructuring of the education 
process. Therefore, it is important to organize such pedagogical conditions of the education 
process so that these components can interact and theoretical training can be effectively 
combined with practice. It is specified that professional training of future social educators 
accumulates potential reserves for more effective enhancement of their readiness to 
organize cultural and leisure activities in general education institutions. It is clarified that 
cultural and leisure activities can contribute to socialization and development of students and 
their creative skills if social educators have relevant professional competences. It is 
discovered that the complexity of social educators’ professional training is caused by 
insufficient specialist training, which mainly implies the participation of future specialists in 
different organizations, clubs, societies, as well as the organization and implementation of 
small cultural and leisure events. However, the current research does not disclose all aspects 
of professional training of future social educators to organize cultural and leisure activities in 
general education institutions. 

Key words: cultural and leisure activities, readiness to organize cultural and leisure 
activities, professional training of future social educators, pedagogical conditions for 
developing readiness. 
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КОГНІТИВНО-КОМПЕТЕНТНІСНИЙ КРИТЕРІЙ СФОРМОВАНОСТІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ АГЕНТІВ КОМЕРЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У статті розкрито зміст когнітивно-компетентнісного критерія 

сформованості професійної компетентності майбутніх агентів комерційної 
діѐльності. Визначено вимоги до формуваннѐ професійної компетентності 
майбутніх агентів комерційної діѐльності за когнітивно-компетентнісним 
критеріюм: знаннѐ основ ринкової економіки, організації комерційної роботи на 
підприюмствах, основ ринкового ціноутвореннѐ, маркетингу та менеджменту, 
основ прогресивної технології руху товару тощо. Доведено, що професійна 
компетентність вклячаю такі компетентності: спеціальна, навчально-пізнавальна, 
інформатична, технологічна, комунікативна, особистісна. Розкрито показники 
когнітивно-компетентнісного критерія. 

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, агенти 
комерційної діѐльності, критерій, когнітивно-компетентнісний критерій, 
сформованість професійної компетентності, показники когнітивно-
компетентнісного критерія. 

 
Постановка проблеми. Длѐ ефективного вирішеннѐ завдань, 

пов’ѐзаних із процесом формуваннѐ професійної компетентності майбутніх 
агентів комерційної діѐльності, важливоя ю діагностика рівнѐ 
сформованості ціюї компетентності, розглѐд сутнісних елементів 
зазначеного процесу. Як показала практика, це можливо при визначенні 
основних критеріїв та показників. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема визначеннѐ й розробки 
надійних «вимірників» результативності досліджуваного процесу в 
сучасній педагогіці ю одніюя з найскладніших і не вирішених проблем, 
ѐкоя займалисѐ науковці (І. Галущак, І. Горностаюва, С. Гренадерова, 
J. Delors, П. Лузан, В. Нагаюв, О. Овчарук, І. Подласий, Т. Хащенко та ін.). 
У ѐкості еталонних показників, з ѐкими порівняятьсѐ досѐгнуті результати, 
на думку І. Подласого, використовуятьсѐ критерії, що дозволѐять 
диференціявати досліджувані предмети, ѐвища за визначеними ознаками 
(Подласий, 2002, с. 32) або за допомогоя ѐкого виміряютьсѐ чи обираютьсѐ 
альтернатива. Виступаячи в ролі мірила, норми, критерій, ѐк указую 
С. Гренадерова, служить ідеальним зразком, виражаю вищий, 
найдосконаліший рівень досліджуваного ѐвища (Гренадерова, 2010, с. 42). 
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По відношення до критерія, у дослідженні Л. Дарбасової, показник 
виступаю ѐк оцінка його стану. За допомогоя показників спостерігаятьсѐ й 
піддаятьсѐ фіксації результати: педагогічної діѐльності (навчаннѐ, 
вихованнѐ, розвитку особистості або колективу); управлінської діѐльності 
(забезпеченнѐ процесів: становленнѐ, розвитку, функціонуваннѐ закладу 
освіти); забезпеченнѐ традиційного або інноваційного педагогічних 
процесів (Дарбасова, 2010, с. 77). 

Критерій ю по відношення до показника більш узагальненим. 
Критерій стабільніший, показник динамічніший. Проте і показник, і 
критерій виражаять закономірності виникненнѐ предмета і ѐвища, його 
будови, тому маять стійкість при багаторазовому виміряванні (Хащенко, 
2012, с. 129). 

Аналіз наукової літератури показав, що сьогодні в педагогічній науці 
існуять різні підходи до визначеннѐ критеріїв та показників сформованості у 
фахівців професійних ѐкостей та характеристик, в основу ѐких покладено 
мотиви, цінності, потреби, знаннѐ, уміннѐ, досвід, самооцінку, здатність до 
самоаналізу, самовизначеннѐ. Переважна більшість дослідників (Вітер, 2012; 
Гренадерова, 2010; Коростелін, 2015; Луговська, 2013; Правдяк, 2010; 
Харченко, 1998) виокремляять три основні критерії: мотиваційно-ціннісний 
(мотиваційно-особистісний (Паржницький, 2015), мотиваційно-вольовий 
(Отрощенко, 2010), ціннісно-смисловий (Гренадерова, 2010; Ягупов, 2013), 
ціннісно-оріюнтаційний (Максимова, 2015), мотиваційно-цільовий 
(Гаврутенко, 2017), мотиваційно-рефлексивний (Михасяк, 2016), потребово-
мотиваційний (Стаднійчук, 2017); когнітивний (когнітивно-змістовий 
(Паржницький, 2015), організаційно-пізнавальний (Гаврутенко, 2017), 
професійно-пізнавальний, когнітивно-гностичний (Стаднійчук, 2017), 
професійно-когнітивний (Михасяк, 2016), діѐльнісний (поведінковий (Зимнѐ, 
2004), операційно-діѐльнісний (Гаврутенко, 2017; Паржницький, 2015), 
функціонально-компетентнісний (Стаднійчук, 2017), діѐльнісно-практичний 
(Сучкіна, 2003), процесуально-діѐльнісний (Гаврутенко, 2017), діѐльнісно-
технологічний (Стаднійчук, 2017), операційно-технологічний (Селевко, 2006).  

Науковці в загальному до показників мотиваційно-ціннісного 
критерія відносѐть: мотиви, потреби, ціннісні оріюнтації, ідеали, 
пізнавальний інтерес до майбутньої професії, емоційну стійкість, 
професійні настанови, позитивне ставленнѐ до професії, ступінь 
сформованості професійної позиції, фахові інтереси, сформованість 
рефлексивної позиції, індивідуально-психологічні особливості, наѐвність 
потреби в розвитку своїх творчих сил, професійно важливі ѐкості; 
когнітивного: рівень сформованості фахових знань (гуманітарні, аграрні, 
економічні, екологічні, управлінські, технічні, нормативно-правові, 
науково-методичні, практичні, технологічні, що забезпечуять оріюнтуваннѐ 
й побудову планів, програм і способів самовдосконаленнѐ) та їх 
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системності, уміннѐ широко й різноманітно застосовувати теоретичні 
знаннѐ у своїй практичній діѐльності, проѐв креативності в професійній 
діѐльності, широкий спектр професійних інтересів, усвідомленнѐ почуттѐ 
особистої відповідальності за своя праця, уміннѐ оріюнтуватисѐ в 
інформаційному просторі; діѐльнісного: ступінь володіннѐ фаховими 
вміннѐми та навичками, наѐвність професійного мисленнѐ та здатність до 
самоосвіти, досвід, володіннѐ способами і прийомами, культуроя 
професійної діѐльності, прагненнѐ до активної творчої професійної 
діѐльності, здатність використовувати професійно важливі знаннѐ при 
розв’ѐзанні професійно-оріюнтовних завдань; оволодіннѐ методами, 
способами й досвідом самостійного розв’ѐзаннѐ професійних завдань. 

Мета статті ‒ розкрити зміст когнітивно-компетентнісного критерія 
сформованості професійної компетентності майбутніх агентів комерційної 
діѐльності. 

Методи дослідження ‒ теоретичні (аналіз філософської, економічної, 
педагогічної літератури та її узагальненнѐ). 

Виклад основного матеріалу. Розглѐдаячи структуру професійної 
компетентності майбутніх агентів комерційної діѐльності ѐк юдність 
розглѐнутих різних компонентів, можна оцінити її сформованість за такими 
критеріѐми: мотиваційно-ціннісним, когнітивно-компетентнісним, 
особистісно-діѐльнісним. 

У структурі професійної компетентності майбутніх агентів 
комерційної діѐльності виокремлено когнітивно-компетентнісний 
критерій, оскільки її розвиток у студентів здійсняютьсѐ через професійно 
спрѐмовану навчально-пізнавальну діѐльність, ѐка вклячаю в себе 
залученнѐ студентів до процесу самостійного пошуку й «відкриттѐ» нових 
знань; опануваннѐ нових способів діѐльності; через методи використаннѐ 
різноманітних форм роботи, зміст навчального матеріалу дисциплін 
(Головань, 2012, с. 142). 

Це критерій, у ѐкому переломляятьсѐ первинні значеннѐ 
компетентності ѐк «обізнаність», «знаннѐ, досвід» і ѐкий ю системоя 
набутих знань з урахуваннѐм їх глибини, обсѐгу, стиля мисленнѐ, норми 
етики, соціальних функцій фахівцѐ. 

Як вважаю С. Стебляк, цей критерій передбачаю свідоме одержаннѐ 
студентами економічних знань у професійній підготовці; інтерпретуваннѐ 
економічних знань в уміннѐ та навички; усвідомлене сприйнѐттѐ законів 
економічної діѐльності; здатність швидко приймати рішеннѐ та нести за 
них відповідальність; спроможність до постійного оновленнѐ економічних 
знань (Стебляк, 2017, с. 99). 

Застосуваннѐ знань може відбуватисѐ за зразками, у стандартній 
ситуації, у нових ситуаціѐх. Порѐд із названими параметрами 
розглѐдаятьсѐ також ѐкості знань. Л. Дарбасова виділѐю такі групи цих 
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ѐкостей: а) системність, систематичність, науковість, узагальненість, 
усвідомленість, згорнутість, фундаментальність; б) гнучкість, мобільність, 
оперативність; в) діювість, спрѐмованість на практичне використаннѐ; г) 
повнота, обсѐг, точність, міцність (Дарбасова, 2010, с. 50). 

Знаннѐ, набуті в галузі комерції і підприюмництва, ѐк правило, 
визначаять розвиток особистості, готової до безперервного оновленнѐ, 
розширеннѐ, удосконаленнѐ наѐвних знань і професійних ѐкостей, до 
оволодіннѐ системоя професійних цінностей, набуттѐ здібностей до 
рефлексії, толерантності мисленнѐ. Такий фахівець отримую можливість 
абсолятної реалізації свого особистісного ресурсу в системі неперервної 
професійної освіти. 

У структурі компетентності майбутнього фахівцѐ когнітивний 
компонент С. Вітер розглѐдаю ѐк знаннѐ професійної термінології, фактів, 
концепцій, принципів і теорій економіки; накопиченнѐ системних фахових 
знань та міжпредметних зв’ѐзків, що ю теоретичноя і методичноя основоя 
ефективної економічної діѐльності фахівцѐ (Вітер, 2012, с. 133). 

Так, сформованості економічних знань у процесі професійної 
підготовки студентів можна досѐгти, ѐкщо реалізуютьсѐ поюднаннѐ 
пізнавальних, теоретичних і практичних компонентів навчаннѐ. Пізнавальні 
компоненти створяять не тільки систему фінансових, технологічних, 
технічних, економічних і правових знань, а й визначаять внутрішня культуру 
молоді, формуять її готовність до свідомої гармонізації стосунків: лядина – 
суспільство – природа – економіка. А теоретичні та практичні компоненти 
навчаннѐ формуять світоглѐд і вміннѐ творчо мислити, створяять підґрунтѐ 
економічно доцільних і водночас соціально відповідальних рішень, 
дослідницьких навичок, практичних умінь (Гаврутенко, 2017, с. 16). 

Тобто знаннѐ в умовах економічної освіти ю одним із основних 
елементів процесу навчаннѐ, а їх засвоюннѐ передбачаю вивченнѐ основних 
понѐть, законів, теорій, методів, принципів про різні предмети та ѐвища, 
без ѐких неможливе розкриттѐ їх основ длѐ глибшого пізнаннѐ й 
ефективної реалізації професійної діѐльності майбутніх молодших 
спеціалістів економічного профіля (Гаврутенко, 2017, с. 15). 

Когнітивний критерій, ѐк вважаю М. Коростелін, передбачаю глибоке 
усвідомленнѐ майбутніми фахівцѐми сутності конфліктів та їх попередженнѐ, 
ѐке полѐгаю в завчасному розпізнанні, усуненні або ослабленні 
конфліктогенних факторів і обмежені таким шлѐхом можливості їх 
виникненнѐ або деструктивного розвитку в майбутньому; передумов 
попередженнѐ конфліктів; перешкод (психологічні, моральні і правові), що 
знижуять можливість попередженнѐ конфліктів, спрѐмуваннѐ їх розвитку в 
конструктивне русло; шлѐхів підтримки і зміцненнѐ співробітництва, відносин 
взаюмовиручки ѐк універсального способу запобіганнѐ конфліктів. Вони 
маять володіти основами управлінської діѐльності; знаннѐми соціально-
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психологічних методів, оріюнтованих на коригуваннѐ думок, почуттів і 
настроїв лядей (методи згоди, доброзичливості, збереженнѐ репутації 
партнера й поваги до його гідності, взаюмного доповненнѐ, недопущеннѐ 
дискримінації, психологічної підтримки); різновидами конфліктних 
особистостей; способами формуваннѐ в організації стійкого морально-
психологічного клімату, здатного надійно протистоѐти будь-ѐким негативним 
тенденціѐм; закріпленнѐ в зрілих колективах позитивних моделей 
поведінки (Коростелін, 2015, с. 78). 

Вимогами до формуваннѐ професійної компетентності майбутніх 
агентів комерційної діѐльності за когнітивно-компетентнісним критеріюм ю: 
знаннѐ основ ринкової економіки, організації комерційної роботи на 
підприюмствах, основ ринкового ціноутвореннѐ, маркетингу та 
менеджменту, основ прогресивної технології руху товару, організації 
товаропостачаннѐ й рекламної роботи, сучасних методів фінансово-
господарської діѐльності підприюмства, основ законодавства, іноземної 
мови ділового спілкуваннѐ, комп’ятерної обробки облікової документації, 
діловодство і машинопис. 

Компетентність студентів, на наш поглѐд, ю основним показником 
освітнього процесу, її досѐгненнѐ можна вважати педагогічноя метоя. Длѐ 
формуваннѐ професійної компетентності майбутніх агентів комерційної 
діѐльності характерними ю наѐвність різних видів професійної компетентності. 
Так, Н. Молоткова актуальними вважаю: політехнічну, організаційно-
економічну, інформаційно-комунікаційну (Молоткова, 2008, с. 335).  

На думку Е. Зеюр, основними компонентами компетентності фахівцѐ 
ю: спеціальна компетентність (підготовленість до самостійного виконаннѐ 
конкретно встановлених видів діѐльності, уміннѐ вирішувати типові 
вузькопрофесійні завданнѐ й оцінявати результати своюї праці, здатність 
самостійно здобувати нові знаннѐ та вміннѐ за фахом); соціальна (здатність 
до продуктивної групової діѐльності та співпраці з іншими працівниками, 
готовність до прийнѐттѐ відповідальності за результати своюї праці, 
володіннѐ прийомами професійного навчаннѐ); індивідуальна (готовність 
до постійного підвищеннѐ своюї кваліфікації і самореалізації в професійній 
праці, здатність до професійної рефлексії, подоланнѐ професійних криз і 
деформацій) (Зеюр, 2005). 

Клячовими професійними компетентностѐми майбутнього економіста 
Л. Максимова вважаю: особистісно-індивідуальну (професійно-спрѐмовані 
переконаннѐ, цінності, потреби, вольові риси особистості, мотиви 
професійної діѐльності, уміннѐ досѐгати поставленої мети при виконанні 
професійних завдань); предметно-практичну (система фундаментальних 
знань класичних наук, соціально-економічних законів та теорій, сутності, 
структури і тенденцій розвитку економічних систем; методів економічного 
аналізу господарських процесів на мікро- та макрорівнѐх, методів прийнѐттѐ 
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рішень тощо), інформатичну (ІКТ-компетентності) містить систему знань та 
вмінь, за допомогоя ѐких засобами інформаційно-комунікаційних технологій 
фахівець може самостійно здійснявати пошук, аналіз, відбір, обробку та 
передачу інформації длѐ особистих, професійних і навчальних цілей; 
управлінську (система знань основ теорії управліннѐ; розвиненість умінь 
плануваннѐ, формуваннѐ цілей та завдань діѐльності, організації діѐльності 
тощо), пізнавальну (система знань та вмінь пізнавальної діѐльності; 
розвиненість умінь цілепокладаннѐ, самостійної навчально-пізнавальної 
діѐльності, самооцінки), комунікативну (система знань та вмінь взаюмодії з 
оточуячими лядьми, розвиненість умінь професійного спілкуваннѐ та роботи 
в групі) (Максимова, 2015, с. 104). 

У зовнішньоекономічній діѐльності, за дослідженнѐм Н. Почерніної, 
ефективна робота економіста передбачаю наѐвність таких 
компетентностей, ѐк інформаційна, методологічна, функціональна, 
соціальна та особистісна. Формуваннѐ цих компетентностей маю 
забезпечуватисѐ в межах першого (бакалаврського) рівнѐ вищої освіти, а 
подальший їх розвиток та поглибленнѐ – в межах другого рівнѐ вищої 
освіти (магістратури). Результатом такої послідовності навчального процесу 
маю стати реалізаціѐ визначених цілей: навчитисѐ пізнавати, навчитисѐ 
робити, навчитисѐ жити разом і навчитисѐ жити (Почерніна, 2016, с. 241). 

О. Загіка визначаю професійну компетентність ѐк систему таких 
складників: концептуального (загальнокультурна, когнітивна, об’юктна 
складові – формуять загальний і професійний інтелект, систему теоретичних 
та практичних знань, забезпечую загальнонаукову, професійну та фахову 
підготовку, здатність окреслити об’юкт діѐльності, його специфіку, 
можливості, уміннѐ з ним працявати й використовувати у своїй 
життюдіѐльності); інструментального (інформаційна, операційно-
технологічна, контекстуальна складові – забезпечуять розуміннѐ контексту 
професійної діѐльності, здатність шукати й використовувати інформація, 
демонструвати володіннѐ методами, технологіѐми, способами 
перетвореннѐ); соціального (суб’юктна, особистісна, ціннісно-мотиваційна 
складові – забезпечуять усвідомленнѐ себе ѐк суб’юкта професійної 
діѐльності, діагностику власних можливостей, пізнаннѐ особистісних ѐкостей; 
визначаять уміннѐ спілкуваннѐ та комунікації, наѐвність соціально 
оріюнтованих позицій та установок, етичних норм, рис особистості; 
передбачаять ініціяваннѐ позитивної мотивації виѐву активності лядини, 
спонукальних сил її поведінки, цінностей, усвідомленнѐ цілей і завдань 
діѐльності длѐ оволодіннѐ ефективними способами її організації, створеннѐ 
системи мотивацій власного професійного розвитку та вдосконаленнѐ); 
інтеграційного (інтегративна, адаптивна, результативна складові – 
характеризуять здатність застосовувати теорія на практиці, інтеграція 
інтелектуальних, моральних, соціальних, естетичних аспектів знань та вмінь, 
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ѐкі необхідні длѐ здійсненнѐ діѐльності творчого рівнѐ, забезпечуять уміннѐ 
передбачити й підготуватисѐ до змін, важливих у рамках даної професії, виѐв 
індивідом рівнѐ оволодіннѐ компетенціѐми, що даю змогу свідомо оцінявати 
результати своюї діѐльності та рівень власного розвитку) (Загіка, 2015, с. 46). 

У професійній підготовці спеціалістів економічного профіля ю 
необхідність виділѐти насамперед корпоративну компетентність ѐк 
особливий вид компетентності, ѐкий передбачаю стійку здатність фахівцѐ 
виконувати передбачені кваліфікаційноя характеристикоя види 
діѐльності. Корпоративна компетентність вклячаю: глибоке розуміннѐ 
сутності виконаннѐ завдань і вирішеннѐ проблем; знаннѐ досвіду, 
накопиченого в кожній конкретній галузі економіки; активне оволодіннѐ 
найкращими досѐгненнѐми ціюї галузі; уміннѐ обрати засоби й способи дії, 
адекватні конкретним обставинам місцѐ та часу; почуттѐ відповідальності 
за досѐгнуті результати; здатність учитисѐ на помилках і вносити корективи 
в процес досѐгненнѐ цілей (Петренко, 2018). 

С. Бас вважаю, що майбутній економіст маю володіти математичноя 
компетентністя, що виѐвлѐютьсѐ в здатності та готовності розв’ѐзувати 
математичні задачі, свідомо та раціонально використовуячи математичний 
апарат та засоби ІКТ длѐ опануваннѐ загальноекономічними та фаховими 
дисциплінами (Бас, 2015, с. 39). Длѐ розв’ѐзаннѐ професійних задач 
економіст маю володіти математичними методами постановки та 
розв’ѐзаннѐ проблеми, аналізу варіантів розв’ѐзаннѐ та прогнозуваннѐ 
результатів упровадженнѐ прийнѐтих рішень (Бас, 2015, с. 29). 

Економічну компетентність виокремляять (Вітер, 2012; Іванова, 
2005; Лазарюв, 2014). Економічна компетентність студентів визначаютьсѐ 
авторами ѐк діѐльнісний процес оволодіннѐ економічними знаннѐми, що 
сприѐю розвиткові мисленнѐ, інтелекту. 

У загальній структурі професійної компетентності економічна 
компетентність виступаю фундаментальноя умовоя й результатом 
самоперетворявальної діѐльності, цілеспрѐмованої роботи над собоя, 
розвитку особистісних рис та професійних ѐкостей. Отже, економічну 
компетентність молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки С. Вітер 
розумію ѐк інтегровану професійноособистісну характеристику фахівцѐ, що 
визначаю володіннѐ необхідними компетентностѐми длѐ успішного 
здійсненнѐ економічної дѐльності або виконаннѐ професійних обов’ѐзків, 
передбачених длѐ первинних посад у галузі економіки на виробництві чи у 
сфері послуг відповідно до фахового спрѐмуваннѐ (Вітер, 2012, с. 132). 

Більшість фахівців (Іванова, 2005; Карпяк, 2010; Козловська, 2012; Зеюр, 
2005) до професійної компетентності вклячаять сукупність клячової, базової 
і спеціальної компетентностей. Клячова компетентність потрібна длѐ будь-
ѐкої професійної діѐльності і пов’ѐзана з успіхом особистості у 
швидкоплинному світі. Це – формуваннѐ в лядини здатності навчатисѐ, 
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зокрема навчатисѐ самостійно, забезпеченнѐ випускникам, майбутнім 
працівникам, більшої гнучкості у взаюмостосунках із роботодавцем, 
становленнѐ репрезентативності длѐ зростаннѐ успішності в конкурентному 
середовищі існуваннѐ. Базова компетентність відображаю специфіку певної 
професійної діѐльності (педагогічної, інженерної, медичної тощо). 
У професійній педагогічній діѐльності базовоя вважаютьсѐ компетентність, 
ѐка допомагаю вибудовувати професійну діѐльність у контексті вимог до 
системи освіти на певному етапі розвитку суспільства. Спеціальна 
компетентність відображаю специфіку конкретної предметної або 
надпредметної сфери професійної діѐльності. Спеціальну компетентність 
можна розглѐдати ѐк реалізація клячових і базових компетентностей у 
певній сфері професійної діѐльності (Карпяк, 2010, с. 175). 

Отже, професійна компетентність передбачаю декілька ліній аналізу: 
спеціальна, навчально-пізнавальна, інформатична, технологічна, 
комунікативна, особистісна компетентності, кожна з ѐких маю власний аспект 
розвитку. Спеціальна ‒ компетентність за спеціальністя в межах будь-ѐкої 
галузі, навчально-пізнавальна ‒ це сукупність умінь і навичок пізнавальної 
діѐльності, володіннѐ механізмами цілепокладаннѐ, плануваннѐ, аналізу, 
рефлексії, самооцінки успішності власної діѐльності, володіннѐ прийомами 
дій у нестандартних ситуаціѐх, евристичними методами вирішеннѐ проблем, 
володіннѐ вимірявальними навичками, використаннѐ статистичних та інших 
методів пізнаннѐ. Інформатична ‒ здатність за допомогоя інформаційних 
технологій самостійно шукати, аналізувати, відбирати, оброблѐти й 
передавати необхідну інформація. Технологічна ‒ сукупність політехнічних 
умінь з аналізу виробничої ситуації, плануваннѐ і раціональної організації 
технологічного процесу, експлуатації технічних засобів, комунікативна ‒ 
володіннѐ навичками взаюмодії з оточуячими лядьми, уміннѐ роботи в групі, 
знайомство з різними соціальними ролѐми; особистісна (здатність знаходити 
нестандартні рішеннѐ, гнучке теоретичне і практичне мисленнѐ, володіннѐ 
способами самореалізації та саморозвитку індивідуальності в межах 
професії, здатність до творчості).   

Показниками когнітивно-компетентнісного критерія обрано: 
різноманітні професійні знаннѐ (повнота, глибина, міцність, 
систематизованість); самостійне вирішеннѐ професійних завдань і творче 
використаннѐ досвіду інших; обізнаність про свої можливості у професійній 
і особистісній сферах, сформованість складників професійної 
компетентності (спеціальної, навчально-пізнавальної, інформатичної, 
технологічної, комунікативної, особистісної). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, на 
основі розглѐду структури професійної компетентності майбутніх агентів 
комерційної діѐльності ѐк юдності показників визначено критерії її 
сформованості, серед ѐких когнітивно-компетентнісний. Розкрито вимоги 
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до формуваннѐ професійної компетентності майбутніх агентів комерційної 
діѐльності за когнітивно-компетентнісним критеріюм: знаннѐ основ 
ринкової економіки, організації комерційної роботи на підприюмствах, 
основ ринкового ціноутвореннѐ, маркетингу та менеджменту, основ 
прогресивної технології руху товару, організації товаропостачаннѐ й 
рекламної роботи, сучасних методів фінансово-господарської діѐльності 
підприюмства, основ законодавства, іноземної мови ділового спілкуваннѐ, 
комп’ятерної обробки облікової документації, діловодство і машинопис. 

Доведено, що професійна компетентність передбачаю декілька ліній 
аналізу: спеціальна, навчально-пізнавальна, інформатична, технологічна, 
комунікативна, особистісна компетентності, кожна з ѐких маю власний 
аспект розвитку. Розкрито показники когнітивно-компетентнісного 
критерія, ѐкими обрано: різноманітні професійні знаннѐ (повнота, 
глибина, міцність, систематизованість); самостійне вирішеннѐ професійних 
завдань і творче використаннѐ досвіду інших; обізнаність про свої 
можливості у професійній і особистісній сферах, сформованість складників 
професійної компетентності (спеціальної, навчально-пізнавальної, 
інформатичної, технологічної, комунікативнї, особистісної). 

Перспективами подальших досліджень вважаюмо узгодженнѐ змісту 
мотиваційно-ціннісного, когнітивно-компетентнісного, особистісно-
діѐльнісного критеріїв професійної компетентності майбутніх агентів 
комерційної діѐльності та їх експериментальну перевірку. 
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РЕЗЮМЕ 
Саблук Ольга. Когнитивно-компетентностный критерий сформированности 

профессиональной компетентности будущих агентов коммерческой деѐтельности. 
В статье раскрыто содержание когнитивно-компетентностного критериѐ 

сформированности профессиональной компетентности будущих агентов 
коммерческой деѐтельности. Определены требованиѐ к формирования 
профессиональной компетентности будущих агентов коммерческой деѐтельности 
по когнитивно-компетентностному критерия: знание основ рыночной экономики, 
организации коммерческой работы на предприѐтиѐх, основ рыночного 
ценообразованиѐ, маркетинга и менеджмента, основ прогрессивной технологии 
товародвижениѐ и т.д. Доказано, что профессиональнаѐ компетентность 
вклячает следуящие компетентности: специальнуя, учебно-познавательнуя, 
информатическуя, технологическуя, коммуникативнуя, личностнуя. Раскрыты 
показатели когнитивно-компетентностного критериѐ. 

Ключевые слова: компетентность, профессиональнаѐ компетентность, 
агенты коммерческой деѐтельности, критерий, когнитивно-компетентностный 
критерий, сформированность профессиональной компетентности, показатели 
когнитивно-компетентностного критериѐ. 

 

SUMMARY 
Sabluk Olga. Cognitive-competence criterion of the formation of professional 

competence of future commercial activity agents. 
The content of the cognitive-competence criterion of the formation of professional 

competence of future commercial activity agents is disclosed in the article. It is established that 
today in pedagogical science there are different approaches to the definition of criteria and 
indicators of the formation of specialists’ professional qualities and characteristics based on 
motives, values, needs, knowledge, skills, experience, self-esteem, ability to self-examination, 
self-determination. 

The aim of the article is to reveal the content of the cognitive-competence criterion of the 
formation of the professional competence of future agents of commercial activity. Theoretical 
(analysis of philosophical, economic, pedagogical literature) methods of research were used. 

The structure of professional competence of future agents of commercial activity as a 
unity of such criteria as motivational-value, cognitive-competence, personality-activity is 
considered. 

Requirements for the formation of professional competence of future agents of 
commercial activity according to the cognitive-competence criterion are: knowledge of the 
basics of a market economy, organization of commercial work in enterprises, the basics of 
market pricing, marketing and management, the bases of advanced technology of 
movement of goods, organization of commodity supply and advertising work, modern 
methods of financial-business activity of the enterprise, the basis of legislation, foreign 
language business communication, computer processing of accounting documentation, case 
management and typewriting. It is proved that professional competence involves several 
lines of analysis: special, educational, cognitive, informatics, technological, communicative, 
personal competencies, each of which has its own aspect of development. 
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The indicators of the cognitive-competence criterion are revealed: various professional 
knowledge (completeness, depth, strength, systematization); independent solution of 
professional tasks and creative use of the experience of others; awareness of their capabilities in 
the professional and personal spheres, formation of components of professional competence 
(special, cognitive, informatics, technological, communicative, personal). 

Key words: competence, professional competence, agents of commercial activity, 
criterion, cognitive-competence criterion, formation of professional competence. 
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ПИСЕМНЕ НАУКОВЕ МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МАГІСТРАНТІВ-ФІЛОЛОГІВ: 
РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ 

ОКРЕМИХ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ) 
 

У статті аналізуютьсѐ рівень сформованості вмінь писемного наукового 
мовленнѐ іноземних студентів-випускників на матеріалі дипломної роботи. Аналізуячи 
дипломні роботи, автор виѐвив спрѐмованість тематики досліджень та типові 
недоліки у формуляваннѐх тем. У результаті порівнѐльного аналізу робіт українських 
та китайських студентів-філологів зробив опис структурних розбіжностей та 
невідповідностей компонентного складу окремих частин тексту дипломної роботи, що 
дало підставу говорити про невисокий рівень сформованості вмінь випускників 
створявати науковий текст. У статті запропоновано комплекс вправ длѐ формуваннѐ 
вмінь створявати текст такої структурної частини дипломної роботи, ѐк резяме. 

Ключові слова: кваліфікаційна робота випускника, структурний та 
компонентний склад тексту дипломної роботи, наукове мовленнѐ випускника-
іноземцѐ, тематика дипломних робіт, типові недоліки.  

 

Постановка проблеми. Кваліфікаціѐ майбутнього фахівцѐ визначаютьсѐ 
ступенем сформованості вмінь застосовувати отримані знаннѐ длѐ виконаннѐ 
наукових, технічних, економічних, соціальних та виробничих завдань, тобто у 
практичній діѐльності та у процесі наукового дослідженнѐ, а кваліфікаційна 
робота «ю перевіркоя підготовки фахівцѐ до самостійної діѐльності з 
обраного фаху, його здібностей самостійно аналізувати стан проблем у 
певній галузі науки, розроблѐти необхідні пропозиції» (Положеннѐ, 2017, с. 
4). Саме тому цілеспрѐмоване навчаннѐ наукового мовленнѐ іноземних 
студентів відбуваютьсѐ не лише у процесі засвоюннѐ основного курсу сучасної 
російської мови, а й стилістики, курсу наукової організації праці. Особливого 
значеннѐ в цьому контексті набуваю вивченнѐ наукового стиля у процесі 
підготовки до написаннѐ дипломної роботи.  

Аналіз актуальних досліджень. Слід зазначити, що у працѐх 
Р. С. Аликаюва, Е. А. Баженової, В. Н. Беньѐминової, М. Н. Кожиної, 
М. П. Котярової, Е. М. Крижановскої, О. Д. Мітрофанової та ін. закладено 
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теоретичні основи засвоюннѐ особливостей наукового стиля російської 
мови, у тому числі іноземцѐми, а в методиці викладаннѐ РКІ вже давно не ю 
новим аспект навчаннѐ писемного наукового мовленнѐ, що і знайшло 
відображеннѐ в підручниках та окремих статтѐх (А. О. Акішина, О. Е. Каган, 
Л. М. Кузнецова, А. А. Метс, Є. В. Мусницька, Т. Б. Одинцова, Е. І. Пасов, 
Є. Ю. Сосенко, О. М. Щукін та ін.).  

У науковому доробку, ѐкий співвідноситьсѐ з навчаннѐм російського 
писемного наукового мовленнѐ іноземних студентів висвітляютьсѐ й 
методика навчаннѐ окремих жанрів (Н. Г. Мотіна, В. П. Павлова), але серед 
них немаю жанру дипломної роботи. Знаннѐ студентом особливостей 
жанру дипломної роботи, його композиційної структури, компонентного 
складу тексту окремих відносно-самостійних частин, уміннѐ вводити в текст 
«невласну думку», відому інформація, уміннѐ давати оцінку, діалогізувати 
наукове мовленнѐ, авторизувати текст, безумовно, полегшить правильне 
оформленнѐ текстового варіанту дослідженнѐ.  

Метою статті ю опис рівнѐ сформованості вмінь створявати текст дип-
ломної роботи іноземними студентами-філологами й окресленнѐ можли-
востей навчаннѐ текстотвірних умінь (на матеріалі жанру дипломної роботи). 

У процесі роботи над статтея використовувались такі методи: метод 
теоретичного аналізу наукової літератури, пов’ѐзаної за тематикоя з 
нашим дослідженнѐм; констатувальний зріз, результати опису ѐкого 
засвідчили рівень сформованості писемного мовленнѐ студентів у цілому 
(матеріалом длѐ аналізу стали 134 дипломні роботи, виконані студентами 
спеціальності «російська мова та література» у КНР (Ланьчжоуський 
університет) та Україні (Сумський державний педагогічний університет 
імені А. С. Макаренка) за 2013–2017 навчальні роки). 

Виклад основного матеріалу. Метоя аналізу дипломних проектів було 
виѐвленнѐ рівнѐ сформованості вмінь наукового мовленнѐ, а саме – 
створеннѐ тексту дипломної роботи іноземними студентами спеціальності 
«російська мова та література». Длѐ досѐгненнѐ мети знадобилосѐ наступне: 

- виѐвити спрѐмованість тематики дипломних проектів, що 
розроблѐятьсѐ студентами спеціальності «російська мова та 
література» та встановити типові недоліки у формуляваннѐх тем;  

- визначити структурний і компонентний склад тексту дипломної 
роботи, склад елементів змісту в кожному компоненті; 

- установити типові недоліки у змісті компонентів тексту дипломної 
роботи та описати найбільш поширені помилки в мовленнювому 
оформленні. 

На підтвердженнѐ думки про те, що слід підсилити навчаннѐ 
написаннѐ дипломної роботи, наведемо дані, отримані в результаті 
дослідженнѐ рівнѐ сформованості вмінь створявати текст дипломної 
роботи іноземними студентами.  
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Длѐ того, щоб кваліфікаційна робота дійсно засвідчувала рівень 
сформованості професійної компетентності випускника, науковий керівник 
маю запропонувати студенту правильно сформульовану тему в межах 
спеціальності та наукових пошуків кафедри. Доводѐчи зазначену тезу, ми 
проаналізували формуляваннѐ тем за трьома критеріѐми: відповідність 
спеціальності, наѐвність заѐвленої проблеми у формуляванні та 
граматична правильність.  

Аналіз тематики дипломних робіт, виконаних у КНР, сприѐв 
виѐвлення їх змістової спрѐмованості, що ми і відтворили в таблиці 1.  

Таблицѐ 1 
Спрямованість змісту китайських дипломних робіт 

Спрямованість тематики Кількість робіт (у %) 

лінгвістична 6 (4,05 %) 

літературознавча 40 (30 %) 

экономіко-політична 40 (30 %) 

країнознавча / регіонознавча  24 (14,4 %) 

соціокультурна 12 (8,9 %) 

загальноосвітнѐ 6 (4,5 %) 

перевідна 6 (6,5 %) 

методична  2 (2,7 %) 

 
Така спрѐмованість тематики дипломних досліджень свідчить про 

перевагу економіко-політичної, країнознавчої та літературознавчої 
дослідницької роботи кафедри, незважаячи на те, що спеціальність – 
«російська мова і література». Непропорційність у тематиці досліджень 
(наприклад, лінгвістичних проектів – 6, методичних – 2, а економіко-
політичних та країнознавчих – по 40 проектів) поѐсняютьсѐ увагоя до 
виѐвленнѐ умов реалізації ініціативи Урѐду КНР «Один поѐс – один шлѐх»: 
філолог маю знати основи мовної ситуації в країнах, ѐкі беруть участь у 
реалізації зазначеної ініціативи, оріюнтуватись в економічній та правовій 
ситуації, бути обізнаним у напрѐмах економічного, культурного 
співробітництва та сприѐти своїм знаннѐм мови активізації співробітництва 
між країнами-контактерами.  

В Україні тематика дипломних робіт студентів визначаютьсѐ суто 
інтересами спеціальності, що й підтверджуютьсѐ в положенні про 
кваліфікаційну роботу: «Тематика кваліфікаційних робіт визначаютьсѐ 
випусковими кафедрами та відповідаю програмним результатам навчаннѐ, 
зафіксованим в освітній програмі відповідного рівнѐ вищої освіти та 
спеціальності» (Положеннѐ, 2017, с. 5). 

У Таблиці 2 ми відтворили змістову спрѐмованість українських 
дипломних проектів.  
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Таблицѐ 2  
Спрямованість змісту українських дипломних робіт 

Спрямованість тематики Кількість робіт (в %) 

лінгвистича 7 (28 %) 

літературознавча 16 (64 %) 

методична 2 (8 %) 

 
Як засвідчуять дані таблиці, спостерігаютьсѐ більш пропорційне 

співвідношеннѐ між лінгвістичноя та літературознавчоя тематикоя. 
Окрім відповідності спеціальності, формуляваннѐ теми маю містити в 

собі зазначеннѐ проблеми, що буде досліджуватись. Зазначити проблему 
можливо, ѐкщо у формуляванні наѐвні 2–3 понѐттѐ, що перетинаятьсѐ в 
одному вимірі. Наприклад: «Неологизмы в современных информационных 
технологіѐх» – понѐттѐ неологізми, інформаційні технології та сучасність 
відтворяять надзвичайно широку проблему: опис типів неологізмів, 
способів їх словотвореннѐ, функцій саме в зазначеному середовищі, 
класифікація та ін. Проблема може бути звужена (наприклад, «Типы 
неологизмов в ...», або «Функции неологизмов в ...»), але проблема 
залишаютьсѐ. Якщо у формуляванні теми не зазначена проблема, тобто не 
позначаютьсѐ нерозв’ѐзане завданнѐ, то тема не ю актуальноя, оскільки 
дослідник заздалегідь приречений на неможливість знаходженнѐ нової 
інформації. Наприклад, у формуляванні теми «Анализ образов романа 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин» проблема не викреслена: незрозуміло, з 
ѐкої позиції, задлѐ ѐкої мети, що саме в образах ю предметом дослідженнѐ і 
що ю невирішеним. 

Проблема витікаю з наѐвності протиріччѐ, що спостерігаютьсѐ. 
Протиріччѐ можна схематично висловити так: склались такі умови... і 
виникаю нагальна потреба у ..., але не існую (чого? – достатньо інформації 
длѐ її розв’ѐзаннѐ, не існую розробленої методики), тому слід дослідити... 
і вирішити проблему. Оскільки студент не маю достатнього наукового 
досвіду, щоб самостійно помітити протиріччѐ та визначити проблему, йому 
допомагаю в цьому досвідчений науковий керівник. Попри це, у ході 
аналізу було виѐвлено, що у формуляваннѐх тем дипломних робіт 
спостерігаятьсѐ окремі відхиленнѐ від зазначеної вимоги: відсутність 
проблеми, неточність її словесного оформленнѐ, лексико-граматичні 
помилки. Наведемо ще декілька прикладів формулявань, у ѐких відсутнѐ 
проблема: «Анализ российского фильма «Мы из будущего», «Анализ 
ѐзыковой ситуации в Кыргызстане». Якщо у формуляванні теми наѐвне 
слово аналіз, то воно називаю шлѐх вирішеннѐ питаннѐ, але не заѐвлѐю 
проблему. Проблема заѐвлена в такому формуляванні: «Языковаѐ 
ситуациѐ в Кыргызстане: историѐ и современность». У формуляванні теми 
«Проѐвление ѐзычничества и православиѐ в российских национальных 
традиционных праздниках» міститьсѐ проблема: понѐттѐ ѐзичництво, 
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православ’ѐ, російське національне традиційне свѐто відкриваять поле 
длѐ дослідженнѐ особливостей їх проѐву в російській культурі. Лінгвістична 
тема «Англицизмы в русском ѐзыке постсоветского периода» містить три 
понѐттѐ англіцизми, російська мова, пострадѐнський період, ѐкі 
відтворяять проблему запозичень з англійської мови в останній період. 

Формуляваннѐ тем дипломних робіт часто ю недостатньо чітким та 
однозначним. Причини цього різні: наѐвність у формуляванні 
багатозначного слова, неѐсність висловляваної думки, змішуваннѐ значень 
уживаних слів та ін.  

Проаналізуюмо декілька формулявань, що маять типові недоліки. 
Тема «Укрепление китайско-российской межкультурной коммуникации на 
примере русских и китайских тотемов» не виражаю закінченої думки і не ю 
правильноя за своюя сутністя. Якщо висловити думку, ѐку автор хотів 
вкласти у формуляваннѐ, то воно маю бути таким: «Китайско-российскаѐ 
межкультурнаѐ коммуникациѐ: сопоставительный анализ русских и 
китайских тотемов в аспекте взаимопознаниѐ культуры народов». Таке 
формуляваннѐ ю точним, більш узагальненим, відкриваю ширші 
можливості длѐ дослідженнѐ та отриманнѐ результатів.  

Як було зазначено вище, залученнѐ до формуляваннѐ слів аналіз, 
співставленнѐ, порівнѐннѐ, дослідженнѐ, узагальненнѐ ю неправильним, 
оскільки називаю методи або шлѐхи досѐгненнѐ мети. В аналізованих же 
дипломних проектах із 134 в 26 теми починаятьсѐ саме зі слова аналіз. 
Наприклад: «Анализ казахстанской модели экономического развитиѐ», 
«Анализ двойничества в произведениѐх Ф. М. Достоевского (на примере 
романа «Преступление и наказание»). Доцільно було би сформулявати в 
такий спосіб: «Модель экономического развитиѐ Казахстана на 
современном этапе»; «Двойничество в произведениѐх Ф. М. Достоевского 
как ... (результат мировосприѐтиѐ автора; как отражение психического 
состоѐниѐ личности в современном автору социуме)». 

Формуляваннѐ теми дипломної роботи не маю містити слів «К вопросу 
о...» «О развитиии…», «О различиѐх...», «Вопрос о...», тому що вони, по-
перше, звужуять поле дослідженнѐ, ѐке не обмежуютьсѐ одним питаннѐм; 
по-друге, знижуять значимість дослідженнѐ теми, налаштовуять не на 
глибоке, всебічне дослідженнѐ, а на доповненнѐ, додаваннѐ ѐкогось 
елементу знань до проблеми, що існую. Подібне формуляваннѐ ю доцільним 
у статтѐх, тезах, але не у великих за обсѐгом дослідженнѐх. На жаль, у 
14 роботах формуляваннѐ тем починаятьсѐ саме так, наприклад: «О 
развитии туристического сотрудничества между Китаем и Россией» 
(правильный вариант: «Развитие сотрудничества между Китаем и Россией в 
области туризма»; «К вопросу об английских заимствованиѐх в русском 
ѐзыке за последние 30 лет» (правильний варіант: «Англицизмы в русском 
ѐзыке постсоветского периода»); «О символике театральной теории 
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Мейерхольда и его театральных экспериментов» (правильний варіант: 
«Символика в театральной теории и экспериментах Мейерхольда»). 

Наступна група недоліків та помилок стосуютьсѐ мовленнювого 
вираженнѐ проблеми. До таких відносѐтьсѐ відсутність позначеннѐ авторства 
аналізованого твору (наприклад, «Анализ рассказа «Один день Ивана 
Денисовича»), уживаннѐ багатозначного слова, що веде до неоднозначного 
тлумаченнѐ проблеми, відсутності ѐсності (наприклад, «Корейскаѐ 
культурнаѐ адаптациѐ и наследованиѐ (виокремлено нами) в советское 
времѐ с точки зрениѐ литературоведениѐ»), граматичні помилки різних видів: 
уживаннѐ однини замість множини (наприклад, «Темы и художественнаѐ 
особенность лирики А. А. Фета»), порушеннѐ норм управліннѐ (наприклад, 
«Изменение оценки об Октѐбрьской револяции в послесоветский период»). 
Поширеними помилками, ѐк у формуляванні тем, так і в тексті роботи, ю 
лексичні та лексико-стилістичні: порушеннѐ норм сполучуваності (наприклад: 
«Текущее состоѐние основных отраслей российской легкой промышленности 
(2000 – 2013)» – текущими можуть бути інформаціѐ, справи, тобто те, що 
зміняютьсѐ, «тече», але не состоѐние, оскільки значеннѐ цього слова 
упереджую фіксований, статичний стан на даний момент. Краще сказати 
«Современное состоѐние...»).  

Спостерігаютьсѐ також термінологічна неточність, що виникаю внаслідок 
змішуваннѐ або підміни одного терміну іншим, близьким за сфероя 
вживаннѐ (наприклад: «Анализ абсурдного стилѐ в творчестве «Чемодан» С. 
Довлатова». Автор мав на увазі «...в творчестве С. Довлатова (на материале 
произведениѐ «Чемодан»)». Плеоназми, наприклад: «Анализ образов 
персонажей в «Евгении Онегине». Образ і персонаж у даному випадку 
взаюмозамінні, отже одне слово зайве. Окрім того, слід зазначити автора 
твору та уточнити формуляваннѐ (наприклад: «Система образов в романе 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин» как средство отражениѐ... (... мно-
гослойности русского общества начала ХІХ века; або ... противоречивости 
взглѐдов и убеждений)». Тобто слід зазначити проблему, звузивши коло 
образів, або визначивши, з ѐких позицій вони аналізуятьсѐ тощо.  

Окремі види граматико-стилістичних помилок теж наѐвні у 
формуляваннѐх тем, наприклад, уживаннѐ прийменника О замість ОБ, 
пропуск вказівного слова у складнопідрѐдному реченні, неповнота 
конструкції, що неприпустимо в писемному науковому мовленні («Анализ 
развитиѐ трансграничной электронной коммерции Китаѐ с Россией на 
фоне «Одного поѐса – одного пути». Окрім згадуваного слова аналіз, у 
назві наѐвний розмовний варіант на фоне «Одного поѐса – одного пути». 
У науковому стилі неприпустимо випущеннѐ іменника-назви (що таке 
«Один поѐс – один путь»?). Правильний варіант: «Развитие трансграничной 
электронной коммерции между Китаем и Россией на фоне 
правительственной инициативы «Один поѐс – один путь». 
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Структура дипломної роботи в Китаї та Україні. Відповідно до 
«Положеннѐ про кваліфікаційну роботу в Сумському державному 
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка» структуру дипломної 
роботи складаять такі частини: вступ, основна частина, що складаютьсѐ з  
2-х розділів у бакалаврській та 3-х розділів у магістерській роботах, висновків 
та списку використаних джерел, додатків (Положеннѐ, 2017, с. 13-15). 
У китайських дипломних роботах наѐвні суттюві відмінності у структурі. Робота 
в них складаютьсѐ з резяме, вступу, основної частини, ѐка містить три розділи 
ѐк длѐ бакалаврського, так і длѐ магістерського дослідженнѐ, подѐки та 
списку використаних джерел. Отже, маюмо підставу стверджувати, що 
дипломні роботи в Китаї структурно відрізнѐятьсѐ від українських. Їх 
відрізнѐять резяме ѐк перша преамбула до тексту та подѐка викладачам, ѐка 
не входить до тексту дипломної роботи в Україні.  

Проаналізуюмо послідовно всі структурні частини дипломної роботи, 
а оскільки першоя з них ю резяме, то і розпочнемо аналіз саме з нього. 
Визначимо рівень володіннѐ студентами вміннѐм створявати текст резяме 
за такими критеріѐми: а) відповідність жанру; б) відповідність елементів 
змісту; в) лаконізм ѐк мовленнюва ѐкість зазначеного жанру.  

Як відомо, резяме маю містити квінтесенція змісту, проблематики та 
результатів дослідженнѐ, оскільки у визначенні жанру зазначаютьсѐ: 
«РЕЗЮМЕ *мэ+, неизм.; ср. *франц. résumé+ Книжн. 1. Краткое 
заклячительное изложение сути сказанного, написанного или 
прочитанного. Р. доклада» (Кузнецов, 2000, с. 1114). У вимогах до жанру 
резяме статей чи інших жанрів, що подаятьсѐ до друку, зазначаятьсѐ 
обов’ѐзкові елементи змісту: ПІБ автора, назва роботи, короткий виклад 
проблем, ѐких торкаютьсѐ автор, та результати їх вирішеннѐ.  

Аналіз резяме в дипломних роботах показав, що ПІБ автора та назва 
роботи не позначаятьсѐ в жодній роботі; виѐвлено невідповідність 
елементів змісту жанру та відхиленнѐ від норм мовного оформленнѐ.  

Представимо в Таблиці 3 елементи змісту резяме, що зустрічаятьсѐ 
у студентських роботах.  

Таблица 3  
Зміст резюме в бакалаврських роботах китайських студентів 

Елементи змісту Кількість робіт 

Значимість теми дослідженнѐ на сучасному 
етапі життѐ країни (фонова ситуаціѐ) 

134 

Основний метод дослідженнѐ 6 

Практична значимість роботи 22 

Проблема та причини її виникненнѐ 10 

Роль дослідженнѐ в її вирішенні 6 

Стислий перелік зробленого в дослідженні 10 
 

Отримані показники засвідчуять, що обов’ѐзкові змістові елементи, 
такі ѐк: а) проблема та причини її виникненнѐ; б) роль дослідженнѐ в її 
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вирішенні; в) стислий перелік зробленого в дослідженні – наѐвні лише в 
10 – 6 – 10 роботах (відповідно), що засвідчую низький рівень 
сформованості уміннѐ добирати елементи змісту. Наведемо приклад 
резяме зі студентської дипломної роботи на тему «Анализ способов 
перевода диалектизмов в повести Мо Янѐ «Большаѐ грудь, широкий зад» 
(на основе переведенного на русский ѐзык текста)». Поданий нижче текст 
резяме за змістом наближаютьсѐ до вимог жанру (текст подаютьсѐ в 
невиправленому авторському варіанті): 

«С непрерывным ходом глобализации все более и более 
превосходные китайские литературные произведениѐ были переведены 
на разные ѐзыки и распространены по всему миру. Однако огромные 
культурные различиѐ между разными странами вызвали множество 
трудностей длѐ переводчиков. В произведениѐх Мо Янь часто используетсѐ 
большое количество диалектизмов уезда Гаоми провинции Шаньдун в 
Китае. В дипломной работе сравниваятсѐ и анализируятсѐ оригинал и 
переведенный на русский ѐзык текст авторитетным переводчиком 
И. А. Егоровым, классифицируятсѐ диалектизмы по частѐм речи. 
В переведенном тексте найдено всего 79 глаголов (исклячено 
повторение), 42 существительных, 13 прилагательных, 18 просторечий, 
обобщаятсѐ методы перевода, проѐвленные в переведенном тексте 
И. Егоровым диалектизмов разной части речи». 

Якщо не брати до уваги лексичні, синтаксичні та стилістичні недоліки, 
то можна сказати, що хід думки відповідаю вимогам жанру. 

Значно частіше зустрічаятьсѐ такі типи робіт, у ѐких резяме 
складаять два елементи змісту: а) опис сучасної соціальної ситуації (ѐк 
фонові знаннѐ) та мета дослідженнѐ. При цьому спостерігаютьсѐ 
непропорційність обсѐгу: опис ситуації складаю 4/5 обсѐгу резяме, а 
формуляваннѐ цілей 1/5 частину; б) опис фонової ситуації і проблема (без 
зазначеннѐ її розв’ѐзаннѐ в роботі); в) опис сучасного становища проблеми 
та об’юкт дослідженнѐ. 

Суттювим недоліком мовленнювого оформленнѐ змісту резяме ю 
відсутність стандартизованих фраз, що ю нормоя в зазначеному жанрі (в 
работе рассматриваятсѐ..., исследование посвѐщено разрешения 
проблемы..., в ходе исследованиѐ установлено..., получены такие 
результаты... та ін.) та наѐвність стилістично недоречних синтаксичних 
конструкцій, наприклад, ѐк у формуляванні мети: «Сейчас нам надо 
думать о следуящих вопросах: во-первых,...» (до того ж слід зауважити, 
що мета дослідженнѐ в резяме ѐк елемент змісту недоречний), або: 
«Итак, мастерство и творчество, художественнаѐ ценность целого 
фильма и основнаѐ идеѐ фильма – все стоит нам проанализировать». 

Таким чином, до найбільш актуальних помилок у тексті резяме 
можна віднести наступні: невідповідність елементів змісту жанру резяме; 
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відсутність стандартизованих мовних зворотів; наѐвність мовних елементів 
з недоцільноя стилістичноя забарвленістя. 

Межі та обсѐг статті не дозволѐять нам представити результати аналізу 
інших структурних частин дипломної роботи (вони стануть предметом 
наступної публікації), але надзвичайно важливим, від чого неможна 
відмовитись у даній статті, ю демонстраціѐ можливостей навчаннѐ вмінь 
текстотвореннѐ (на матеріалі створеннѐ тексту резяме), що ми і представимо 
нижче, зазначивши наступне: оскільки ведетьсѐ навчаннѐ російської мови, то 
створений комплекс вправ буде подано російськоя мовоя. 

Система упражнений длѐ формированиѐ умений создавать 
собственный текст в жанре резяме. 

1. Умение определѐть компонентный состав текста резяме. 
Задание 1. Прочитайте названиѐ компонентов текста, которые 

должны быть в жанре резяме: 
1. Зачин: автор и название работы. 
2. Основнаѐ часть: проблема(-ы) и что сделал автор, решаѐ эту 

проблему. 
3. Концовка: самый важный вывод, который соотноситсѐ с темой 

исследованиѐ. 
Задание 2. Проанализируйте резяме и докажите, что оно 

соответствует жанру. Отвечайте последовательно на вопросы: Кто автор и 
как называетсѐ работа? Какие проблемы анализирует автор и к каким 
результатам приходит? 

Задание 3. Найдите все компоненты резяме в данном тексте. 
Прочитайте фрагменты текста, в которых заѐвлѐетсѐ авторство текста. 
Выпишите их. 

Сяе Цзень. Русский ѐзык в Белоруссии: ситуациѐ и перспективы. В 
работе исследуетсѐ положение русского ѐзыка в Белоруссии в 
постсоветский период, с момента всенародного референдума 1995 года до 
настоѐщего времени. 

Дипломант, исследуѐ сферы использованиѐ русского ѐзыка в 
Белоруссии, приходит к заклячения о том, что русский ѐзык как второй 
государственный активно используетсѐ во всех сферах социальной и 
культурной деѐтельности граждан: в образовании, делопроизводстве, в 
культуре и в повседневном общении. 

Автор отмечает, что носителѐми русского ѐзыка ѐвлѐетсѐ в 
основном советское поколение лядей и молодежь, желаящаѐ получать 
образование на русском ѐзыке. Основываѐсь на анализе результатов 
переписи 2009 г , дипломант заклячает, что роль русского ѐзыка не 
снижаетсѐ: 72 % населениѐ основным ѐзыком общениѐ назвали русский.  

В исследовании представлѐятсѐ данные о кратковременной 
белорусизации 1991–1995 годов и о стабилизации ситуации двуѐзычиѐ с 
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выходом в свет Закона о ѐзыках в Белоруссии (1998 г.), очерчиваятсѐ 
перспективы русского ѐзыка в Белоруссии на основе отношениѐ к ѐзыку 
власти, белорусского народа и националистического движениѐ. Сделанные 
автором выводы говорѐт о том, что в ближайшее десѐтилетие серьезных 
изменений в статусном положении русского ѐзыка не произойдет.  

Задание 4. Запишите способы одновременного выражениѐ 
авторства, проблемы и результата ее исследованиѐ. Прочитайте, как 
выражено основное действие в каждом предложении. Благодарѐ какому 
ѐзыковому средству удаетсѐ передать добавочное действие к основному? 
Можно ли утверждать, что благодарѐ этому ѐзыковому средству речь 
становитсѐ более лаконичной? 

Дипломант, исследуѐ проблему (двуѐзычиѐ в современной 
Белоруссии), приходит к выводу (-ам) о том, что... 

Основываѐсь на анализе (чего?) ..., автор исследованиѐ заклячает:... 
Анализируѐ проблему... (ѐзыковой политики в Узбекистане), автор 

делает вывод:... 
Рассмотрев аспекты проблемы (взаимодействиѐ двух стран в области 

образованиѐ), исследователь резямирует:... 
2.Умение совершенствовать написанное резяме. 
Задание. Отредактируйте резяме. Переформулируйие основные 

положениѐ так, чтобы было понѐтно, что они вытекаят из исследованиѐ 
дипломанта. Используйте в резяме средства краткого выражениѐ 
проблемы и результатов, полученных автором.  

3.Умение создавать отдельные компоненты и целый текст 
резяме. 

Задание 1. Напишите зачин к данному резяме. 
Задание 2. Напишите резяме работы на основе данного содержаниѐ. 
Задание 3. Напишите резяме собственной бакалаврской работы. 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз 

студентських дипломних робіт (у статті представлений лише на матеріалі 
аналізу тематики досліджень, структурного складу та одніюї структурної 
частини – резяме) даю підставу зробити висновки про чинники, ѐкі усклад-
няять виконаннѐ дипломного проекту, про рівень сформованості певного 
комплексу вмінь та про можливості їх удосконаленнѐ у процесі навчаннѐ.  

До чинників, що ускладняять написаннѐ дипломної роботи, 
відноситьсѐ неправильне формуляваннѐ теми: а) відсутність проблеми у 
формуляванні; б) зазначеннѐ шлѐхів та методів замість проблеми; 
в) нечіткість формулявань (змішуваннѐ близьких за змістом понѐть або 
залученнѐ багатозначних термінів). 

Дипломні роботи українських та китайських студентів, ѐкі вивчаять 
російську мову ѐк іноземну, структурно відрізнѐятьсѐ такими частинами, 
ѐк резяме та подѐка. У резяме спостерігаятьсѐ значні відхиленнѐ від 
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вимог жанру (у доборі змістових елементів, у зазначенні авторства, 
проблем та результатів), що засвідчую низький рівень сформованості 
текстотвірних умінь: уміннѐ визначати компонентний склад тексту на 
основі даного, уміннѐ створявати окремі частини резяме, уміннѐ 
вдосконалявати (редагувати) чужий текст та створявати власний. 

Запропоновані у статті типи завдань допоможуть викладачеві 
ефективно формувати вміннѐ писемного наукового мовленнѐ на матеріалі 
резяме. Навчаннѐ на матеріалі інших важливих структурних частин 
дипломної роботи стане предметом наступних публікацій. 
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РЕЗЮМЕ 

Стативка Артем. Письменнаѐ научнаѐ речь иностранных магистрантов-
филологов: уровень сформированности и возможности обучениѐ (на материале 
отдельных структурных частей дипломной работы).  

В статье анализируетсѐ уровень сформированности умений научной речи 
иностранных студентов-выпускников на материале дипломной работы. Анализируѐ 
дипломные работы, автор выѐвил направленность тематики исследований и 
типичные недостатки в формулировках тем. В результате сравнительного 
анализа работ украинских и китайских студентов-филологов сделал описание 
расхождений в структуре и несоответствий по содержания компонентного 
состава отдельных структурных частей текста дипломной работы, что дает 
основание говорить о невысоком уровне сформированности умений создавать 
научный текст. В статье предлагаетсѐ комплекс упражнений длѐ формированиѐ 
умений создавать текст такой структурной части дипломной работы, как резяме.  

Ключевые слова: квалификационнаѐ работа выпускника, структурный и 
компонентный состав текста дипломной работы, научнаѐ речь выпускника-
иностранца, тематика дипломных работ, типичные недостатки. 

 
SUMMARY 

Stativka Artiom. Written scientific language of foreign graduates: the level of formation 
and learning opportunities (on the material of separate structural parts of the diploma paper). 

The article analyzes the level of formation of skills of scientific language of foreign 
graduates on the material of diploma paper. Having analyzed the topics of qualification 
works of foreign graduates-philologists according to three criteria – the correspondence of 
the specialty, the existence of the stated problem in the formulation of the topic and 
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grammatical correctness, – the author has revealed orientation of the subjects of research 
work of students (prevailing economic-political, sociolinguistic and literary subjects) and 
factors that interfere with efficiency research: incorrect statement of the topic (there is no 
problem in the statement, definition of the ways and methods of research instead of the 
problem, the use of ambiguous terms, etc.), the economic-political orientation of the topics of 
a significant part of works of graduates of the specialty “Russian language and literature”. 

The author has presented the results of a comparison of the structure of work, the 
components of the text of the separate structural parts of the diploma paper of Chinese and 
Ukrainian students of Russian language, and has described the differences: the structure of 
the diploma paper of Chinese students includes an abstract and gratitude to the teachers 
after the conclusions. Analyzing the components of the text of the structural units, the author 
has identified typical drawbacks (elements do not correspond to the content of the abstract 
(summary) genre, there is lack of standardized linguistic translations, there are linguistic 
elements with inappropriate stylistic coloring) and has proposed a system of forming the 
ability to create text of an abstract: has defined a set of skills that make up the basic (ability 
to determine the structure of the text based on this set; ability to create separate 
components of the text of an abstract; ability to improve the text, ability to create one’s own 
text in the abstract genre) and has developed a set of exercises, which include the following 
tasks: analyze which components are included in the text of an abstract; find the components 
defined in the text; prove the correspondence of the proposed text to the abstract genre; find 
in the text ways of linguistic expression of the issue of research, its results and authorship; 
edit the proposed abstract text; create an abstract, write an abstract to your diploma paper. 

A detailed analysis of the text of diploma papers by foreign students leads to the 
conclusion that there is a need to improve the teaching methods of scientific language. 

Key words: qualifying work of the graduate, structure and components of the diploma 
paper text, scientific language of a foreign graduate, topics of diploma papers, typical 
drawbacks. 
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У статті розглѐнуто історичні передумови впровадженнѐ компетентнісного 

підходу в освіту. Уточнено іюрархія основоположних понѐть «компетентнісний підхід», 
«компетенціѐ», «компетентність». Проаналізовано поглѐди провідних вітчизнѐних і 
зарубіжних дослідників на сутність компетентнісно-оріюнтованої освіти. 
Акцентуютьсѐ увага на базових положеннѐх компетентнісного підходу в освіті. 
Установлено етапи досѐгненнѐ ѐкісного результату освіти у вищій школі. 
Обґрунтовано освітні цілі, ѐкі досѐгаятьсѐ за умови впровадженнѐ компетентнісного 
підходу в підготовку майбутнього вчителѐ та визначено загальнодидактичні принципи 
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побудови змісту навчального процесу. Запропоновано перелік фахових 
компетентностей у підготовці майбутнього вчителѐ природничих дисциплін. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенціѐ, компетентність, вища 
освіта, фахова підготовка, учитель природничих дисциплін, освітній процес, заклад 
вищої освіти. 

 
Постановка проблеми. Забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, передусім, 

передбачаю впровадженнѐ компетентнісного підходу у фаховій підготовці. 
У національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 
наголошуютьсѐ, що освіта, у тому числі вища, повинна формуватисѐ 
відповідно до сучасних глобалізаційних процесів, забезпечуячи 
інтегруваннѐ вітчизнѐної системи освіти в ювропейський і світовий 
простори. Зазначені стратегічні напрѐми розвитку потребуять оновленнѐ 
нормативної бази та модернізації структури, змісту й організації освіти на 
засадах компетентнісного підходу, оскільки саме набуттѐ майбутнім 
спеціалістом низки необхідних компетентностей визначаю його готовність 
ѐк до професійної, так і суспільної діѐльності. 

У вітчизнѐному досвіді підготовки майбутнього фахівцѐ 
компетентісний підхід визначаю потребу оновленнѐ змісту вищої освіти, що 
передбачаю посиленнѐ кваліфікаційних вимог до випускника закладу вищої 
освіти. Фактично мова йде про необхідність переоріюнтації очікуваного 
кінцевого результату професійної підготовки з освітнього триплету 
«знаннѐ, уміннѐ, навички» на формуваннѐ базових або клячових та 
фахових компетентностей майбутнього спеціаліста. Таким чином, мета 
вищої освіти зводитьсѐ не лише до накопиченнѐ випускником певної суми 
знань та вмінь, а й досвіду їх застосуваннѐ в повсѐкденній і професійній 
діѐльності з позицій сформованих особистісних ѐкостей студента. Відтак, 
зміст освіти, ѐк зазначаять М. П. Горшеніна та М. Д. Харламова, 
переформатовуютьсѐ зі знаннювої концепції на концепція накопиченнѐ 
досвіду застосуваннѐ здобутих знань, умінь і навичок у різноманітних 
професійних і життювих ситуаціѐх (Горшеніна та Харламова, 2014, с. 132).  

Компетентісно-оріюнтований вектор освіти потребую 
концептуального та методологічного обґрунтуваннѐ відповідно до 
предметної області підготовки фахівцѐ, адже саме останнѐ маю 
конкретизувати той перелік необхідних клячових компетентностей, що 
відповідаять сфері професійної діѐльності.  

Аналіз актуальних досліджень. Загальні підходи в організації 
компетентнісно-оріюнтованої вітчизнѐної вищої освіти висвітлявалисѐ у 
працѐх Н. М. Бібік, Л. С. Ващенка, О. А. Дубасеняк О. І. Локшиної, 
Н. Г. Ничкало, О. В. Овчарук, Л. І. Паращенко, О. І. Пометун, О. Я. Савченко, 
О. В. Шестопаляка, В. В. Ягупова та ін. Однак на сьогодні немаю юдиної 
державної концепції впровадженнѐ компетентнісного підходу в підготовці 
майбутніх учителів, оскільки державний стандарт вищої освіти длѐ 
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спеціальності 014 «Середнѐ освіта» не затверджений і перебуваю в стадії 
розробленнѐ. Серед наукової спільноти немаю одностайності в розумінні 
сутності компетентнісного підходу, існуять також суперечності у 
трактуванні понѐть «компетентність», «компетенціѐ», потребую 
обґрунтуваннѐ перелік фахових компетентностей, ѐкими маю володіти 
майбутній педагог відповідно до своюї предметної спеціалізації.  

Мета статті: обґрунтувати теоретичні засади впровадженнѐ 
компетентнісного підходу у процес професійної підготовки вчителів 
природничих дисциплін.  

Методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез і зіставленнѐ різних 
наукових напрацявань щодо проблеми дослідженнѐ й понѐтійного 
апарату та їх подальше узагальненнѐ), емпіричні (педагогічне 
спостереженнѐ й моніторинг досвіду професійної підготовки майбутніх 
учителів природничих дисциплін у закладах вищої освіти). 

Виклад основного матеріалу. Упровадженнѐ компетентнісного підходу 
в освіту маю глибокі історичні передумови на фоні початку формуваннѐ 
постіндустріального суспільства, що супроводжувалосѐ наростаннѐм 
соціально-цивілізаційної кризи. Як зазначаю О. М. Новіков, постіндустріальне 
суспільство характеризуютьсѐ пришвидшеннѐм обміну інформаціюя та 
динаміки економічних, культурних, політичних ѐвищ. Відповідно, від будь-
ѐкого фахівцѐ вимагаютьсѐ вміннѐ швидко й самостійно приймати рішеннѐ, 
реалізовувати їх у практичній діѐльності і нести відповідальність за їх 
наслідки, що потребую навичок працявати в команді, комунікабельності, 
толерантності, самоорганізації (Новіков, 2008, с. 40). Отже, такі професійні 
характеристики вимагаять підвищеннѐ рівнѐ ѐкості освіти з відповідними 
кваліфікаційними вимогами до підготовки майбутнього спеціаліста, що 
передбачаю формуваннѐ низки клячових (загальних) та фахових 
(предметних) компетентностей ѐк показників результативності освіти.  

Базуячись на філософсько-педагогічній парадигмі Джона Дьяї, що 
пропагую пізнаннѐ не заради самих знань, а заради діѐльності та набуттѐ 
досвіду, уперше компетентнісний підхід набув поширеннѐ в США у 60–70-х 
роках минулого століттѐ, хоча й спочатку зазнав гострої критики. 
Прагматичні ідеї Дьяї, в основі ѐких лежить поюднаннѐ пізнаннѐ й 
діѐльності в пошуці можливого рішеннѐ тіюї чи іншої проблемної ситуації, 
надали поштовх длѐ розвитку компетенційно-оріюнтованої освіти 
(competence-based education – CBE). Уперше вона знайшла свою втіленнѐ в 
теорії та практиці вивченнѐ мов та формуваннѐ комунікативних 
компетенцій. У цей самий час створилисѐ передумови длѐ розмежуваннѐ 
понѐть «компетенціѐ» та «компетентність», ѐкі почали застосовуватисѐ і в 
радѐнській педагогіці. Однак і до сьогодні неоднозначноя ю думка 
науковців щодо первинності впровадженнѐ понѐть «компетентнісний 
підхід», «компетенціѐ», «компетентність» в освітня практику. 
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У 80–90-х роках минулого століттѐ у вітчизнѐній та світовій педагогіці 
почали з’ѐвлѐтисѐ дослідженнѐ, спрѐмовані на розробку методик 
формуваннѐ компетенцій ѐк професійних ѐкостей особистості, що і 
започаткувало становленнѐ компетентісного підходу в освіті. У працѐх 
О. М. Дахіна, Ж. Делора, І. О. Зимньої, Дж. Равена, Г. К. Селевко, 
В. Хутмахера, А. В. Хуторського та ін. компетентнісний підхід 
інтерпретуютьсѐ ѐк метод моделяваннѐ й відображеннѐ цілей і результатів 
освіти, що полѐгаять у розвитку готовності випускника до тіюї чи іншої 
діѐльності, тобто формуваннѐ системи його компетенцій. 

Так, Г. К. Селевко розглѐдаю компетентнісний підхід ѐк забезпеченнѐ 
сукупності умов длѐ розвитку компетенцій: «...означаю поступову 
переоріюнтація домінувальної освітньої парадигми з переважаячоя 
транслѐціюя знань, формуваннѐм навичок на створеннѐ умов длѐ оволодіннѐ 
комплексом компетенцій, ѐкі означаять потенціал, здатність випускника до 
виживаннѐ і стійкої життюдіѐльності в умовах сучасного багаточинникового 
соціально-політичного, ринково-економічного, інформаційно і комунікаційно 
насиченого простору» (Селевко, 2004, с. 138).  

І. О. Зимнѐ, у своя чергу, під компетентнісним підходом розумію 
спрѐмованість освітнього процесу на формуваннѐ та розвиток клячових і 
предметних компетентностей особистості, що спрѐмовані на формуваннѐ 
загальної компетентності лядини (Зимнѐ, 2003, с. 35).  

Таким чином, перед тим ѐк обґрунтовувати впровадженнѐ 
компетентнісного підходу в освітня систему, необхідно розібратисѐ в іюрархії 
основоположних понѐть такого підходу. Частина науковців ототожняять 
понѐттѐ «компетенціѐ» та «компетентність», проте більшість дотримуютьсѐ 
думки про необхідність розділеннѐ змісту їх смислового навантаженнѐ. 
З цього приводу дуже влучно висловивсѐ І. А. Зѐзян: «Компетентність 
суб’юктизуютьсѐ в компетенції» (Зѐзян, 2005, с. 11). Звідси робимо висновок, 
що компетенціѐ та компетентність ю взаюмообумовлявальними понѐттѐми, 
однак перше розглѐдаютьсѐ ѐк безособистісна характеристика, ѐка задаютьсѐ 
до певного кола предметів і процесів і ю необхідноя длѐ ѐкісної продуктивної 
діѐльності щодо них, а друге виступаю ѐк сукупність особистісних ѐкостей та 
здатностей, набутих у процесі здобуттѐ освіти й необхідних длѐ ефективного 
здійсненнѐ тіюї чи іншої діѐльності.  

У ракурсі вищої освіти компетенціѐ постаю ѐк наперед задана 
соціальна вимога чи норма до рівнѐ професійної підготовки, а 
компетентність відображаю ступінь оволодіннѐ майбутнім фахівцем 
заданоя компетенціюя, що забезпечуютьсѐ сформованими особистісними 
ѐкостѐми: ставленнѐми, цінностѐми й переконаннѐми. 

На наш поглѐд, ѐкісним результатом вищої освіти ю поетапний 
процес переходу здобувача освіти на послідовні ступені оволодіннѐ 
заданоя компетенціюя: 
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, де 

 грамотність у цьому контексті ми трактуюмо ѐк мінімальне 
засвоюннѐ початкових знань, умінь і навичок, необхідних длѐ здобуттѐ 
більш широкої освіти;  

 освіченість передбачаю набуттѐ здатності до творчого підходу, 
креативності в застосуванні знань, умінь і навичок, що засновуютьсѐ на 
особливостѐх ціннісно-емоційного ставленнѐ особистості до оточуячої 
дійсності; 

 компетентність відображаю рівень оволодіннѐ знаннѐми, уміннѐми 
й навичками у практичній діѐльності, що узагальняютьсѐ набуттѐм досвіду 
оптимального вирішеннѐ проблем прикладного характеру на основі 
власних моральних цінностей, прерогатив і переконань.  

Таким чином, процес формуваннѐ певної компетенції в майбутнього 
фахівцѐ проходить кілька стадій, найвищоя з ѐких ю компетентність. У 
випадку досѐгненнѐ найвищого рівнѐ, з певністя можемо стверджувати, що 
конкретна особистість ю компетентноя в певній сфері чи галузі діѐльності. 
Однак грамотність та освіченість особистості далеко не завжди засвідчую її 
компетентність, оскільки потребую підтвердженнѐ творчим підходом застосу-
ваннѐ здобутих знань і вмінь у професійній чи повсѐкденній діѐльності. 

На думку О.Є Лебедюва, «компетентнісний підхід – це сукупність 
загальних принципів визначеннѐ цілей освіти, відбору змісту освіти, 
організації освітнього процесу та оцінки освітніх результатів» (Лебедюв, 
2004, с. 3). Під освітніми результатами він розумію розвиток здатності учнів 
використовувати здобуті знаннѐ длѐ вирішеннѐ проблем різної складності. 
Упровадженнѐ компетентнісного підходу в теорія і практику загальної 
освіти, запропоновані О. Є Лебедювим, базуютьсѐ на положеннѐх, ѐкі 
закономірно можна простежити і в організації освіти у вищій школі: 

 мета освіти полѐгаю в розвиткові в учнів здатності самостійно 
вирішувати проблеми в різних сферах і видах діѐльності на основі 
використаннѐ соціального досвіду, елементом ѐкого ю і власний досвід учнів; 

 зміст освіти ѐвлѐю собоя дидактично адаптований соціальний 
досвід вирішеннѐ пізнавальних, світоглѐдних, моральних, політичних та 
інших проблем; 

 сенс організації освітнього процесу полѐгаю у створенні умов длѐ 
формуваннѐ в учнів досвіду самостійного рішеннѐ пізнавальних, 
комунікативних, організаційних, моральних та інших проблем; 

Освіченість Творчий 
піхід 

Грамотність Компетент 

ність 

Діѐльніс 

ний підхід 
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 оцінка освітніх результатів ґрунтуютьсѐ на аналізі рівнів освіченості, 
досѐгнутих учнѐми на певному етапі навчаннѐ (Лебедюв, 2004). 

Компетентнісний підхід у вищій педагогічній освіті, на думку авторів 
колективної монографії «Професійна педагогічна освіта: компетентнісний 
підхід» (Возняк та Дубасеняк, 2011), поюдную елементи професійної й 
загальної культури, досвід діѐльності та творчості, що у своїй сукупності 
характеризуять рівень інтеграції майбутнього фахівцѐ в середовище 
професійної діѐльності (Возняк та Дубасеняк, 2011, с. 11).  

Отже, компетентнісний підхід у модернізації вищої освіти маю 
забезпечити навчаннѐ і вихованнѐ студентів із діѐльнісної позиції, що 
сприѐтиме становлення досвіду цілісного системного баченнѐ їх 
майбутньої професійної педагогічної діѐльності, вибору оптимальних 
шлѐхів длѐ ефективного вирішеннѐ нових проблем і задач. 

Запровадженнѐ компетентнісного підходу у практику вищої 
педагогічної освіти даю змогу досѐгнути таких освітніх цілей:  

 структуруваннѐ системи знань з метоя не лише їх відтвореннѐ, але й 
застосуваннѐ, тобто переоріюнтаціѐ від декларативних знань на процедурні;  

 формуваннѐ низки загальних компетентностей, що значно 
розширяю можливості длѐ подальшого працевлаштуваннѐ випускника;  

 посиленнѐ міжпредметного змісту освіти, необхідної длѐ ефективної 
діѐльності в умовах інформаційно-постіндустріального суспільства;  

 вкляченнѐ в навчальний процес пошукової й проблемно-
дослідницької діѐльності з посиленнѐм його практичної спрѐмованості;  

 активізаціѐ самостійної роботи студентів, їх залученнѐ до 
громадської діѐльності з набуттѐм організаторського, управлінського та 
комунікативного досвіду. 

Методологіѐ реалізації зазначених освітніх цілей у навчально-
виховному процесі підготовки майбутнього учителѐ маю базуватисѐ на 
певних загальнодидактичних принципах побудови його змісту, з ѐких 
визначальними ю: принцип гуманізації та демократизації освітнього 
процесу; принцип неперервності професійної педагогічної освіти в 
сучасному соціокультурному просторі; принцип варіативності, ѐкий 
передбачаю створеннѐ умов длѐ індивідуально-оріюнтованого навчаннѐ; 
принцип міждисциплінарності, необхідний в умовах зростаячої суспільної 
потреби в освіті, ѐка виходить далеко за межі вузького професіоналізму 
длѐ забезпеченнѐ юднаннѐ природничо-наукового та соціогуманітарного 
знаннѐ; принцип опори на провідні досѐгненнѐ науки і техніки, інтеграції 
традиційних та інноваційних цінностей; принцип соціально-ціннісної 
спрѐмованості діѐльності вчителѐ, взаюмозв’ѐзку соціокультурних та 
освітніх цінностей, співвіднесеннѐ громадських і особистісних цінностей. 

Зміст освіти, принципи його побудови, ѐкі відповідаять цілѐм 
компетентнісної освіти, маять підкріпляватисѐ використаннѐм адекватних 
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педагогічних технологій, з ѐких особливо актуальними ю інтерактивні 
технології, технології проблемного навчаннѐ та проектні технології. Що 
стосуютьсѐ конкретизації змісту, форм, засобів та технологій навчально-
виховного процесу, то вони передусім визначаятьсѐ очікуваними кінцевими 
результатами освіти, тобто переліком компетентностей, ѐкими маю володіти 
майбутній фахівець відповідно до кваліфікаційних вимог його підготовки. 

Центральне місце в навчально-методичному забезпеченні 
підготовки фахівцѐ займаю освітньо-професійна програма, зміст ѐкої 
напрѐму реалізую очікувані результати навчаннѐ й формуваннѐ 
компетентностей. У вітчизнѐній науковій спільноті склалосѐ більш-менш 
одностайне баченнѐ переліку загальних компетентностей щодо 
професійної підготовки майбутнього педагога, розкрито їх ознаки. Однак 
дослідженнѐ механізмів накладаннѐ загальних компетентностей на рівень 
навчальних дисциплін відповідно до предметної спеціалізації майбутнього 
вчителѐ здійсняютьсѐ фрагментарно через відсутність уніфікованих 
підходів до формуваннѐ переліку фахових компетентностей. 

З оглѐду на узагальненнѐ наукових напрацявань з ціюї 
проблематики, ураховуячи досвід підготовки майбутніх учителів біології, 
географії, фізики й хімії в Рівненському державному гуманітарному 
університеті, пропонуюмо виділити чотири групи фахових компетентностей 
у підготовці майбутнього учителѐ природничих дисциплін:  

1. Предметні компетентності (здатність до практичного застосуваннѐ 
здобутих знань, умінь і навичок із циклу професійно-наукових дисциплін, з 
метоя усвідомленнѐ способів їхньої реалізації в конкретній освітній галузі). 
До переліку предметних компетентностей відносимо: 

 здатність на основі розуміннѐ законів, теорій, концепцій, принципів і 
методів поѐснявати природні ѐвища та процеси, приймати рішеннѐ з 
важливих проблем біології, фізики, хімії, географії і на межі предметних 
галузей; 

 здатність будувати відповідні моделі природних ѐвищ, 
досліджувати їх длѐ отриманнѐ нових висновків, поглибленнѐ розуміннѐ 
природи та вирішеннѐ наукових проблем, у тому числі з використаннѐм 
методів математичного та комп’ятерного моделяваннѐ; 

 здатність організовувати, планувати та реалізовувати 
експериментальні дослідженнѐ в галузі природничих наук і на межі 
предметних галузей, здійснявати їх інформаційне, методичне, матеріальне 
забезпеченнѐ, інтерпретувати дані, робити висновки та узагальненнѐ; 

 здатність до визначеннѐ та аналізу результатів взаюмодії живих 
організмів різних рівнів організації між собоя та з неживоя природоя, їхньої 
ролі в біосферних процесах та можливості використаннѐ в різних галузѐх 
промисловості й сільського господарства, біотехнологіѐх, медицині, охороні 
навколишнього середовища та збалансованого природокористуваннѐ. 
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2. Психолого-педагогічні компетентності. Педагогічна компетентність 
визначаютьсѐ здатностѐми до проектуваннѐ, організації, оціняваннѐ, 
рефлексії та коригуваннѐ навчально-виховного процесу розвитку учнів 
середньої школи ѐк суб’юктів освітнього процесу на основі знань та вмінь 
про їхні вікові, індивідуальні особливості та соціальні чинники розвитку. 
Складниками педагогічної компетентності ю:  

 дидактична – здатність учителѐ використовувати здобуті знаннѐ 
про теоретико-методологічне підґрунтѐ організації навчально-виховного 
процесу у професійній діѐльності, ѐкі ю обґрунтованими длѐ вирішеннѐ 
відповідних дидактичних ситуацій; 

 навчально-методична – здатність адекватно визначати та обирати 
методи засоби, технології та форми організації навчаннѐ відповідно до 
поставлених професійних завдань, спроможність проводити уроки з 
різними навчальними комплектами й визначати найефективніший, 
керуячись нормативними документами, та реалізовувати на практиці мету 
і завданнѐ навчаннѐ предмету; 

 виховна – здатність до плануваннѐ, проектуваннѐ й аналізу 
виховного процесу середньої школи ѐк цілісної педагогічної системи, ѐка 
вклячаю мету, завданнѐ, зміст, методи, прийоми, педагогічні засоби, 
форми організації, діѐльність вихователѐ й вихованців; спрѐмованість на 
досѐгненнѐ відповідних результатів; здатність ефективно використовувати 
виховний потенціал уроків і занѐть з учнѐми в позаурочний час і в 
позакласній роботі; 

 організаційна – здатність до організації навчально-виховного 
процесу в закладі загальної середньої освіти, прагненнѐ до систематичного 
підвищеннѐ педагогічної майстерності й професійної кваліфікації.  

Психологічна компетентність майбутнього вчителѐ природничих 
дисциплін визначаютьсѐ здатністя застосовувати знаннѐ про особливості 
засвоюннѐ навчального матеріалу учнѐми середньої школи згідно з їхніми 
індивідуально-психологічними та віковими властивостѐми; спроможність 
усвідомлявати та враховувати у професійній діѐльності особистісно-
професійні ѐкості, самопізнаннѐ, самооцінку й саморефлексія ѐк підґрунтѐ 
формуваннѐ критичного, гуманістично оріюнтованого мисленнѐ вчителѐ; 
володіннѐ психологічними методиками вивченнѐ індивідуальних 
особливостей перебігу пізнавальних процесів дітей та їх урахуваннѐ у 
проектуванні педагогічного процесу. Відтак складниками психологічної 
компетентності ю диференціально-психологічна, соціально-психологічна, 
аутопсихологічна. 

3. Професійно-комунікативна компетентність охопляю складники: 

 вербально-логічний – здатність застосовувати різні форми 
вербального професійного спілкуваннѐ ѐк у педагогічному, так і в учнівському 
колективі, сприймати, осмислявати й відтворявати зміст і основну думку 
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навчальної та професійної інформації, здійснявати її аналіз і синтез, 
адекватно оцінявати й за потреби коригувати власне і чуже мовленнѐ;  

 інтерактивний – здатність організовувати ефективну спільну 
навчально-виховну діѐльність і педагогічне спілкуваннѐ, взаюмодіячи та 
співпрацяячи з усіма суб’юктами освітнього процесу;  

 соціально-комунікативний, здатність приймати рішеннѐ й нести 
відповідальність за нього в будь-ѐкій професійній ситуації, ураховуячи 
прагненнѐ й соціальні особливості всіх учасників освітнього середовища; 

 технічно-змістовий – здатність застосовувати техніку педагогічного 
спілкуваннѐ з суб’юктами освітнього процесу, володіти змістовими аспектами 
комунікації й відповідноя термінологіюя, що даю змогу розв’ѐзувати 
професійні задачі у процесі педагогічної діѐльності в середній школі.  

Таким чином, професійно-комунікативна компетентність – це 
здатність до застосуваннѐ знань про особливості комунікативної діѐльності 
учнів класу, взаюмостосунки вчителѐ й учнів, закономірності педагогічного 
спілкуваннѐ, соціальної ситуації, ситуацій міжособистісної взаюмодії; 
уміннѐ прогнозувати, проектувати та коригувати педагогічну комунікація з 
іншими суб’юктами освітньо-виховного процесу на засадах етики 
професійного спілкуваннѐ. 

4. Екологічна компетентність – здатність застосовувати систему 
знань, умінь та досвід екологічної діѐльності у професійних і життювих 
ситуаціѐх, розуміти й поѐснявати стратегія сталого розвитку суспільства і 
природи; володіти практичним досвідом у спілкуванні з природоя, 
бажаннѐм брати особисту участь та виховувати в учнів прагненнѐ до її 
відновленнѐ та збереженнѐ; на основі пріоритетності екологічних 
цінностей і особистісних ѐкостей (екологічна свідомість та самосвідомість, 
екологічна відповідальність і активність), формувати екологічну культуру й 
світоглѐд школѐрів, виѐвлѐти готовність до природоохоронної та еколого-
натуралістичної роботи з дітьми. 

Слід зауважити, що екологічну компетентність, на наш поглѐд, варто 
розглѐдати на кількох рівнѐх: ѐк клячову життюву компетентність – 
передумову сталого розвитку природи і суспільства й формуваннѐ 
суспільної екологічної культури та свідомості екоцентричного типу; ѐк 
загальну освітня компетентність – здатність здійснявати екологічно-
доцільну діѐльність у професійних і життювих ситуаціѐх, керуячись 
сформованими екологічними цінностѐми й переконаннѐми ѐк складників 
особистої екологічної культури і свідомості; ѐк предметну компетентність, 
що формуютьсѐ в межах вивченнѐ навчальних курсів з екологічним змістом 
длѐ підготовки до професійної діѐльності в галузі екології та 
збалансованого природокористуваннѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У вітчизнѐній 
педагогіці здійснено вагомий внесок у розробку теоретико-методичних 
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підходів до організації компетентнісно-оріюнтованої освіти. Однак більшість 
досліджень стосуятьсѐ формуваннѐ клячових компетенцій у закладах 
загальної середньої освіти або ж маять загальнопедагогічну спрѐмованість. 
Тому впровадженнѐ компетентнісного підходу у процес фахової підготовки 
вчителѐ природничих дисциплін ю актуальноя проблемоя й потребую 
детального теоретико-методичного обґрунтуваннѐ. Успішне формуваннѐ 
визначеного вище переліку фахових компетентностей майбутнього вчителѐ 
передбачаю необхідність установленнѐ оптимальних педагогічних умов і 
відповідних технологій організації навчально-виховного процесу в закладі 
вищої педагогічної освіти, розробку відповідного оціночного інструментарія 
длѐ перевірки рівнѐ їх сформованості.  
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РЕЗЮМЕ 
Сяська Инна. К проблеме внедрениѐ компетентностного подхода в процесс 

профессиональной подготовки будущего учителѐ естественных дисциплин. 
В статье рассмотрены исторические предпосылки внедрениѐ 

компетентностного подхода в образовании. Уточнена иерархиѐ основных понѐтий 
«компетентный подход», «компетенциѐ», «компетентность». Проанализированы 
взглѐды ведущих отечественных и зарубежных исследователей на сущность 
компетентно-ориентированного образованиѐ. Акцентируетсѐ внимание на базовых 
положениѐх компетентностного подхода в образовании. Установлены этапы 
достижениѐ качественного результата образованиѐ в высшей школе. Обоснованы 
образовательные цели, которые достигаятсѐ при условии внедрениѐ 
компетентностного подхода в подготовке будущего учителѐ и определены 
общедидактические принципы построениѐ содержаниѐ учебного процесса. 
Предложен перечень профессиональных компетенций в подготовке будущего 
учителѐ естественных дисциплин. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенциѐ, 
компетентность, высшее образование, профессиональнаѐ подготовка, учитель 
естественных дисциплин, образовательный процесс, учреждение высшего 
образованиѐ. 

 
SUMMARY 

Siaska Inna. On the issue of introducing a competence approach in the process of 
professional training of the future teacher of natural sciences. 

In the article the historical preconditions of introduction of a competence approach in 
education are considered. The hierarchy of the basic concepts “competence approach”, 
“competence”, “competency” is clarified. It has been established that competence and 
competency are interdependent concepts. The first is considered as a non-personality 
characteristic, which is given to a certain range of subjects and processes and is necessary for 
qualitative productive activity towards them. The second – as a set of personal qualities and 
abilities acquired in the process of education and necessary for the effective implementation 
of a particular activity. The views of the leading domestic and foreign researchers on the 
essence of competence-oriented education are analyzed. The emphasis is made on the basic 
provisions of the competence approach in education. Stages of achievement of qualitative 
result of education in higher school are established: literacy, education, competency.  

The educational goals, which are achieved with introduction of a competence approach 
in the training of the future teacher, are substantiated, and general-didactic principles of 
constructing contents of the educational process are defined. Four groups of professional 
competences (subject, psychological-pedagogical, professional-communicative, ecological) are 
proposed in the preparation of the future teacher of natural sciences and their structure is 
substantiated. Subject competence is the ability to practice the application of the acquired 
knowledge and skills to understand the ways of their implementation in a particular educational 
field. Ecological competence is the ability to apply a system of knowledge, skills and experience of 
environmental activities in professional and life situations, understand and explain the strategy 
of sustainable development of society and nature; have a practical experience in communicating 
with nature, a desire to take personal involvement and bring up in students the desire to restore 
and preserve her. Formation of the above-mentioned professional competence of the future 
teacher needs to determine the optimal pedagogical conditions and technologies of organizing 
the educational process in the institution of higher pedagogical education, development of an 
appropriate evaluation toolkit to check the level of their formation. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ 
 

Статтѐ присвѐчена пошукам методологічних підходів і теоретичних основ 
формуваннѐ педагогічної майстерності майбутнього викладача вокалу. Висвітлено 
стан дослідженості проблеми педагогічної майстерності в розвідках українських 
науковців, схарактеризовано її ґенезу. Уточнено та конкретизовано сутнісний зміст 
педагогічної майстерності в контексті фахової підготовки студентів-вокалістів з 
урахуваннѐм культурно-історичного досвіду та перспективних напрѐмів розвитку 
теорії і практики вокальної підготовки. Обґрунтовано структуру означеного 
феномену, серед найважливіших компонентів ѐкої виокремлено педагогічну 
спрѐмованість, комплекс фахових умінь і навичок, вокальну і педагогічну техніку.  

Ключові слова: теоретико-методологічні основи, педагогічна майстерність, 
студенти-вокалісти, фахова підготовка, педагогічна техніка, майбутній викладач 
вокалу. 

 

Постановка проблеми. В умовах глобальних зрушень і техногенних 
загроз міжнародна культурно-освітнѐ спільнота усвідомляю необхідність 
перетворень суспільства на засадах демократичних та гуманістичних 
цінностей, спрѐмованих на зміцненнѐ віри в лядину та її можливості. В 
означеному контексті майстерність викладача мистецьких дисциплін стаю 
важливим чинником входженнѐ учнівської молоді в соціокультурну 
реальність дорослого світу, надаячи йому емоційно-чуттювого забарвленнѐ, 
актуалізуячи гуманістичні ідеї та цінності.  

Музичне мистецтво в означеному процесі завжди займало особливе 
місце зі своїми елітними академічними артефактами та демократичними 
зразками легких жанрів, серед ѐких вокальні твори вважаятьсѐ найбільш 
доступними завдѐки вербальній складовій. Саме вокальна музика стаю 
важливоя умовоя входженнѐ учнівської молоді в культурно-мистецький  
простір суспільства, пізнаннѐ світу добра і краси. Викладач вокалу 
покликаний передати учнѐм досвід художнього сприйманнѐ, естетичної 
оцінки, творчого осмисленнѐ й виконавської інтерпретації музичних творів. 
Успішна реалізаціѐ покликаннѐ стаю можливоя за наѐвності педагогічної 
майстерності, ѐка дозволѐю викладачу вокалу творчо реалізовувати свій 
фаховий потенціал. 
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Аналіз актуальних досліджень. Проблема педагогічної майстерності 
вчителів репрезентована в роботах А. Макаренка, І. Зѐзяна, С. Сисоювої, 
М. Солдатенка, Н. Тарасевич та інших. Окремі питаннѐ формуваннѐ 
майстерності вокалістів розглѐдались у роботах таких науковців та 
видатних виконавців, ѐк В. Антоняк, Б. Гмирѐ, Е. Економова, 
М. Литвиненко-Вольгемут, І. Паторжинський, О. Слюпцова, О. Стахевич. 
Триваю відродженнѐ перевірених історіюя ідей театральної педагогіки 
(Є. Вахтангов, О. Закушнѐк, М. Кнебель, К. Станіславський), ѐкі сьогодні 
розвиваять в Україні В. Абрамѐн, М. Барахтѐн, Є. Барбіна, О. Булатова, 
Г. Переухенко, С. Швидка та інші. Проте проблема формуваннѐ 
педагогічної майстерності студентів-вокалістів у процесі їхньої фахової 
підготовки практично не була дослідженоя. Прагненнѐ оптимально 
використовувати матеріальні, особистісні та соціальні резерви освітнього 
процесу вищої школи детерміную наукові пошуки щодо формуваннѐ 
педагогічної майстерності майбутніх викладачів вокалу.  

Тому мета нашої статті полѐгаю у висвітленні теоретико-методологічних 
основ формуваннѐ педагогічної майстерності студентів-вокалістів. 

Длѐ реалізації означеної мети було використано комплекс 
дослідницьких методів – загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальненнѐ, 
систематизаціѐ) та конкретнонаукових, у першу чергу, аналітичних 
(термінологічний, історико-генетичний, порівнѐльно-зіставний, 
герменевтичний та структурний аналіз), за допомогоя ѐких було 
узагальнено наукову думку стосовно феномену педагогічної майстерності, 
уточнено сутнісний зміст останньої та конкретизовано методологічні 
підходи до вирішеннѐ проблем її формуваннѐ у процесі фахової підготовки 
майбутніх викладачів вокалу.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз широкого кола джерел 
продемонстрував увагу вчених до проблеми педагогічної майстерності 
вчителѐ. Узагальнити наукові поглѐди на означений феномен дозволили 
праці, у ѐких досліджувалисѐ питаннѐ корелѐції успішної професійної 
діѐльності й майстерності педагога (Г. Коджаспирова, А. Козир, М. Лещенко, 
Н. Ничкало, С. Сисоюва); психологічних основ педагогічної майстерності 
(Ф. Гоноболін, М. Дѐченко, Л. Кандибович, Е. Помиткін, В. Семиченко); 
зв’ѐзку педагогічної майстерності з педагогічним мистецтвом і педагогічноя 
культуроя (В. Гриньова, Б. Ліхачов, Г. Падалка, О. Рудницька), педагогічним 
професіоналізмом (Н. Гузій, Л. Пуховська, Н. Яковець). Науковці 
переконливо довели, що вища школа покликана закладати міцні 
підвалини педагогічної майстерності майбутнього викладача, що даю 
значний соціокультурний ефект.  

Методологічні пошуки засвідчили, що в дослідженнѐх проблем 
формуваннѐ педагогічної майстерності використовуютьсѐ низка підходів, 
серед ѐких вирізнѐятьсѐ діѐльнісний, особистісний, компетентнісний, 
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комунікативний та культурологічний. Так, патріарх української педагогіки 
С. Гончаренко розглѐдаю педагогічну майстерність з позицій діѐльнісного 
підходу – ѐк характеристику високого рівнѐ педагогічної діѐльності. 
Науковець наголошую, що критеріѐми педагогічної майстерності викладача 
«виступаять такі ознаки його діѐльності: гуманність, науковість, педагогічна 
доцільність, оптимальний характер, результативність, демократичність, 
творчість (оригінальність). Педагогічна майстерність ґрунтуютьсѐ на 
високому фаховому рівні педагога, його загальній культурі та педагогічному 
досвіді. Необхідними умовами П. м. ю гуманістична позиціѐ педагога й 
професійно значимі особистісні риси і ѐкості» (Гончаренко, 1997, c. 251).  

На нашу думку, у дослідженні проблеми педагогічної майстерності в 
контексті вокально-виконавської підготовки майбутнього викладача 
діѐльнісний підхід слід доповнити комунікативним і діалогічним, оскільки 
длѐ мистецтвознавства і музичної педагогіки властиво розглѐдати 
художньо-виконавську діѐльність ѐк комунікація (Л. Мазель, 
В. Медушевський, Є. Назайкинський), а виконавську інтерпретація 
музичних творів і їх сприйманнѐ реципіюнтами – ѐк художню спілкуваннѐ з 
музичним мистецтвом (Г. Падалка, О. Рудницька, О. Олексяк).   

В останній чверті минулого століттѐ генеральний шлѐх дослідженнѐ 
феномену педагогічної майстерності з позицій особистісного підходу 
запропонували науковці Полтавського державного педагогічного інституту 
імені В. Г. Короленка, коли визначили її ѐк комплекс властивостей 
особистості, що забезпечую високий рівень самоорганізації професійної 
діѐльності на рефлексивній основі. Позиціѐ представників полтавської 
наукової школи під орудоя І. Зѐзяна та Н. Тарасевич полѐгала у визнанні 
юдності і взаюмодії структурних складових педагогічної майстерності – 
гуманістичної спрѐмованості особистості, професійної компетентності, 
педагогічних здібностей і педагогічної техніки. І. Зѐзян розглѐдаю 
педагогічну майстерність також із позицій педагогічної дії. Академік 
стверджую, що «педагогічна майстерність вчителѐ ю достатньо стійкоя 
системоя теоретично обґрунтованих і практично виправданих 
педагогічних дій і операцій, ѐкі забезпечуять високій рівень інформаційної 
взаюмодії між викладачем і його учнѐми» (Зѐзян, 2001, с. 368).  

У річищі компетентнісного підходу основоя педагогічної 
майстерності визначаютьсѐ професійна компетентність ѐк інтегральний, 
динамічний конгломерат ставлень, цінностей, розуміннѐ, здібностей, 
фахових знань, умінь і навичок. Найчастіше компетентність розглѐдаютьсѐ 
ѐк здатність застосовувати знаннѐ у практичній діѐльності, що базуютьсѐ на 
набутому в процесі навчаннѐ досвіді. Важливоя компетентністя вчителѐ 
стаю здатність навчатисѐ впродовж життѐ. На нашу думку, педагогічна 
компетентність сучасного вчителѐ маю складну структуру, до елементів ѐкої 
належить низка компетентностей, зокрема: компетентність у галузі теорії і 
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методики виховного процесу, компетентність у сфері вокального навчаннѐ, 
соціально-психологічна компетентність тощо. 

Важливим методологічним знарѐддѐм дослідженнѐ педагогічної 
майстерності може слугувати комунікативний підхід, оскільки одніюя з 
важливих професійних ѐкостей вчителѐ щодо організації освітньої 
діѐльності учнів вважаютьсѐ педагогічна комунікаціѐ. Комунікабельність 
вчителѐ маю ѐскраво виражену емоційну природу, основу ѐкої складаять 
комунікативні та альтруїстичні емоції (Кан-Калик, 1987, с. 49). Зауважимо, 
що в цьому сенсі потужне емоційне забарвленнѐ вокально-педагогічної 
діѐльності кореляютьсѐ з комунікативноя компетентністя викладача 
означеного профіля. 

Опрацяваннѐ науково-педагогічних джерел засвідчило наѐвність 
значної кількості досліджень, де вивчаятьсѐ окремі професійні ѐкості 
вчителѐ, ѐкі дозволѐять виконувати йому фахові завданнѐ на належному 
рівні. У той самий час інтегрована характеристика фахівцѐ може 
надаватисѐ за допомогоя категорій «професіоналізм», «компетентність», 
«готовність» тощо, серед ѐких «майстерність» найбільш точно відображаю 
високий рівень професійних досѐгнень фахівцѐ.  

У межах української науково-педагогічної традиції, закладеної 
І. Зѐзяном, педагогічна майстерність розглѐдаютьсѐ «ѐк виѐв найвищої та 
раціональної форми активності особистості в професійній діѐльності, 
активності, що ґрунтуютьсѐ на гуманізмі й розкриваютьсѐ в доцільному 
використанні методів і засобів педагогічної взаюмодії в кожній конкретній 
ситуації навчаннѐ й вихованнѐ; ѐк виѐв педагогом власного «Я» у професії; 
ѐк самореалізаціѐ особистості вчителѐ в педагогічній діѐльності, що 
забезпечую саморозвиток особистості учнѐ» (Папуча, 2010, с. 8). 
Конкретизаціюя цього положеннѐ може виступати дефініціѐ І. Мостової, де 
педагогічно-виконавську майстерність учителѐ музики визначено ѐк 
феномен виѐву свого «Я» в художньо-комунікативній педагогічній 
діѐльності через комплекс властивостей його особистості, ѐкі забезпечуять 
вільне володіннѐ музичним інструментом і собоя у процесі втіленнѐ 
художньої ідеї музичного твору задлѐ досѐгненнѐ взаюмодії із особистістя 
учнѐ (Мостова, 1998,  с. 12-13).  

Длѐ з’ѐсуваннѐ сутнісних характеристик педагогічної майстерності 
викладача вокалу доцільно продовжити порівнявати дефініції означеного 
феномену різними дослідниками. Так, О. Лавріненко, посилаячись на 
компетентнісний підхід і з урахуваннѐм концепції педагогічної дії І. Зѐзяна, 
визначаю педагогічну майстерність ѐк систему професійних компетентностей 
вчителѐ-вихователѐ і ѐк атрибутивну складову педагогічної дії (Лавріненко, 
2009a). В. Папуча розумію педагогічну майстерність ѐк «комплекс 
властивостей особистості, що забезпечую самоорганізація високого рівнѐ 
професійної діѐльності на рефлексивній основі й робить можливим за 
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мінімальних зусиль, у найкоротші терміни досѐгати запланованих високих 
результатів» (Папуча, 2010, с. 10). Педагогічну майстерність учителѐ 
художньої культури Л. Лимаренко визначаю «ѐк синтез педагогічної та 
образно-символічної системи знань і вмінь, ѐкі, взаюмодіячи з особистісними 
ѐкостѐми педагога, забезпечуять результативне і творче вирішеннѐ завдань 
освіти – вихованнѐ, навчаннѐ і розвитку учнів» (Лимаренко, 2004, с. 10). 
Урахуваннѐ означених особливостей дозволить нам більш повно 
охарактеризувати педагогічну майстерність викладача вокалу, підвалини ѐкої 
слід закладати у процесі фахової підготовки студентів-вокалістів. 

У своїх наукових розвідках щодо феномену педагогічної майстерності 
українські дослідники пошукуять оригінальних підходів. Так, слідом за 
І. Зѐзяном проблему формуваннѐ педагогічної майстерності засобами 
театральної педагогіки вирішуять В. Абрамѐн та Л. Лимаренко Особливо 
слід відзначити розвідки Л. Лимаренко, ѐка здійсняю спробу вирішити 
проблему формуваннѐ педагогічної майстерності майбутніх учителів 
художньої культури за допомогоя циклу театральних дисциплін, 
упроваджених в освітній процес вищої школи. Наукинѐ переконливо 
доводить, що завдѐки своїй поліфункціональній сутності театральне 
мистецтво, інтегруячись у педагогічну реальність, утворяю структуровану 
систему з множинністя елементів, ѐкі синтезуять окремі напрѐми фахової 
підготовки вчителѐ. Елементи театральної педагогіки забезпечуять 
проникненнѐ в різні галузі фахових знань і вмінь, що значно підвищую 
можливості традиційного підходу до формуваннѐ педагогічної 
майстерності учителів. Л. Лимаренко успішно впроваджую у процес 
підготовки майбутніх учителів художньої культури зміст, форми і методи 
театрального мистецтва, зокрема – методи акторської, режисерської та 
драматургічної дії, стимуляю опануваннѐ на практиці методикоя їх 
використаннѐ у фаховій діѐльності (Лимаренко, 2004).  

Певний інтерес длѐ нашого дослідженнѐ становлѐть розвідки 
І. Мостової щодо формуваннѐ педагогічно-виконавської майстерності 
майбутнього вчителѐ музики у процесі його інструментальної підготовки, 
особливо – запропоновані нея принципи, зокрема: 1) додержуваннѐ 
особистісно-діѐльнісного підходу в розробці змісту навчаннѐ ѐк юдності 
засвоюннѐ базових положень курсу «Основний музичний інструмент» з 
реалізаціюя завдань педагогічної художньо-комунікативної діѐльності 
майбутнього вчителѐ музики в навчальному процесі й у ході педагогічної 
практики через запровадженнѐ інтегративних моделей діѐльності; 
2) оріюнтації на творчу активність студентів, самоактуалізації їх у формуванні 
стрижневих елементів педагогічно-виконавської майстерності, що 
забезпечуютьсѐ формуваннѐм умінь і навичок самостійної роботи студентів 
над музичним текстом, застосуваннѐм методу ескізного засвоюннѐ 
фортепіанних творів, широким упровадженнѐм творчого музикуваннѐ; 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

195 

3) контекстності навчаннѐ ѐк досѐгненнѐ узгодженості змісту спеціальної 
фортепіанної підготовки в педагогічному виші та вимог шкільних програм 
через вивченнѐ кожного музичного зразка з урахуваннѐм психологічних 
особливостей і методів активізації сприйнѐттѐ школѐрами та віднаходженнѐ 
їх місцѐ в майбутній педагогічній діѐльності; 4) інтеграції наукових положень 
курсу «Основи педагогічної майстерності» з курсом «Основний музичний 
інструмент» (фортепіано), налагодженнѐ міжпредметних зв’ѐзків із циклом 
професійно оріюнтованих дисциплін та інші (Мостова, 1998, с. 14-15). 

Серед розвідок історико-генетичного характеру в першу чергу слід 
виокремити дослідженнѐ О. Лавріненка (Лавріненко, 2009b) та Л. Король 
(Король, 2007). У першому з них висвітлено тенденції розвитку ідей 
педагогічної майстерності вчителѐ, починаячи з середини ХVІ століттѐ і 
закінчуячи ХХ століттѐм. Автор систематизую ідеї та практичний досвід 
становленнѐ педагогічної майстерності в історичній ретроспективі, визначаю 
передумови, етапи, методологічні й теоретичні основи розвитку педагогічної 
майстерності в закладах вищої освіти. О. Лавріненко аналізую творчі пошуки 
провідних українських учених, поглѐди культурно-освітніх та громадсько-
політичних діѐчів, інноваційні знахідки педагогів-новаторів, наукові проекти 
професорсько-викладацьких колективів окремих педагогічних вишів щодо 
впровадженнѐ педагогічної майстерності у практику підготовки вчителѐ і на 
цій основі надаю рекомендації щодо використаннѐ історичного досвіду 
сучасноя вищоя школоя України (Лавріненко, 2009b). 

У своя чергу Л. Король конкретизую історичний процес розвитку 
педагогічної майстерності ѐк складової професійної підготовки 
майбутнього вчителѐ в Полтавському державному педагогічному інституті 
імені В. Г. Короленка в 1970–1990 рр. Дослідницѐ  обґрунтовую 
передумови, етапи й тенденції розвитку педагогічної майстерності в 
діѐльності означеного вишу і з’ѐсовую шлѐхи актуалізації історичного 
досвіду в сучасній практиці професійної підготовки майбутніх учителів. 
Авторка доходить висновку, що розвиток педагогічної майстерності в 
Полтавському державному педагогічному інституті був клячовим 
напрѐмом цільової комплексної програми «Вчитель (Школа – педагогічний 
виш – школа)» і став вагомим чинником інновацій у системі тогочасної 
педагогічної освіти. Полтавці акцентували увагу педагогічної спільноти 
усього Радѐнського Соязу на пріоритеті професійних властивостей 
особистості, втіливши оригінальний концептуальний підхід у курсі «Основи 
педагогічної майстерності» (Король, 2007).  

Теоретичні здобутки представників «Полтавської школи» 
(М. Гриньової, І. Зѐзяна, Н. Тарасевич та ін.) можуть служити дороговказом 
щодо визначеннѐ структури педагогічної майстерності викладача вокалу. 
Науковці вважаять, що в структурі педагогічної майстерності маять бути 
адекватно відображеними всі головні аспекти педагогічної діѐльності, ѐкі 
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потребуять наѐвності педагогічної спрѐмованості, фахових знань, умінь і 
навичок, здібності до педагогічної діѐльності і педагогічної техніки. На думку 
В. Папучи, крім означених компонентів, до складу педагогічної майстерності 
вчителѐ фізичного вихованнѐ слід вклячити кінестетичну культуру (Папуча, 
2010). На нашу думку, у структурі педагогічної майстерності важливого 
значеннѐ набуваю спрѐмованість на професія вчителѐ. Серед основних умов 
оволодіннѐ нея дослідники називаять глибоке усвідомленнѐ соціальної ролі 
педагогічної професії, розвинуте почуттѐ обов’ѐзку, емоційну чуйність, 
прагненнѐ до самоаналізу й самооціняваннѐ (Ликтей, 2018, с. 21).  

Іноді клячовим елементом педагогічної майстерності визначаять 
педагогічну техніку ѐк форму організації поведінки вчителѐ. Знаннѐ, 
спрѐмованість і здібності без психотехніки, без володіннѐ способами дій не 
можуть служити гарантіюя високих результатів. Саме тому так важлива 
педагогічна техніка, що вклячаю вміннѐ використовувати психофізичний 
апарат ѐк інструмент виховного впливу, а в цілому – містить прийоми 
володіннѐ собоя та прийоми впливу на інших.  

Екстраполѐція розглѐнутих теоретичних положень, що були 
сформульовані українськими дослідниками стосовно окремих 
спеціальностей, у сферу вокальної педагогіки слід здійснявати з опороя на 
відповідні розвідки. Привертаю увагу думка О. Оганезової-Григоренко щодо 
провідної ролі професійної майстерності й культури, зокрема вокальної 
інтерпретації та аналізу виконавської творчості, ѐкі ю важливоя складовоя 
професійної компетентності вокалістів, у підготовці фахівців відповідного 
профіля (Оганезова-Григоренко, 2009). На нашу думку, до структури 
педагогічної майстерності майбутнього викладача вокалу крім означеного, 
слід також вклячити виконавську культуру ѐк системоутворявальну 
властивість, що набуваютьсѐ студентом у процесі свідомого засвоюннѐ 
жанрово-стильових зразків і вокальної техніки. Уважаюмо, що саме у вико-
навській культурі ѐк складовій педагогічної майстерності викладача вокалу, 
сконцентровано головні особливості зовнішніх ознак проѐву останньої.  

Отже, до складу педагогічної майстерності майбутнього викладача 
вокалу повинні бути вклячені такі важливі характеристики, ѐк-от: 
адекватність професійного самоставленнѐ (сприйнѐттѐ себе ѐк 
професіонала) та ставленнѐ до учнів, психологічні й педагогічні знаннѐ, 
дидактичні вміннѐ та навички, знаннѐ з теорії і методики вокального 
навчаннѐ, розвинені музичні здібності, вокальна техніка, здатність до 
оптимістичного прогнозуваннѐ, комунікабельність, педагогічна техніка. 
Зокрема, мімічна та пантомімічна виразність, самоконтроль над рухами 
тіла, оперуваннѐ сигналами від аналізаторів, а також креативність і вольова 
саморегулѐціѐ. 
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Висновки. 1. Серед методологічних підходів до вивченнѐ проблеми 
формуваннѐ педагогічної майстерності студентів-вокалістів ми вирізнѐюмо 
діѐльнісний, особистісний, компетентнісний і комунікативний  

2. Універсальність категорії педагогічної майстерності вбачаюмо в 
притаманній їй властивості трансформуватись у залежності від контексту 
розглѐду ѐк: похідної професійного досвіду педагога; структурного 
компоненту педагогічної творчості; системи компетентностей; засобу 
професійного становленнѐ й самоактуалізації особистості педагога-
майстра; духовно-ціннісної та професійно-педагогічної спадщини 
наставника, ѐку наслідуять його учні. 

3. Структуру педагогічної майстерності майбутнього викладача 
вокалу слід обґрунтовувати з урахуваннѐм культурно-історичного досвіду 
та перспективних напрѐмів розвитку теорії і практики вокальної підготовки. 

4. До педагогічної майстерності студента-вокаліста слід вклячити 
його професійну спрѐмованість, вокальну і педагогічну техніку, комплекс 
фахових умінь і навичок, ѐкий зазвичай поюднуютьсѐ з досвідом 
театральної діѐльності, у цілому – його вокальну і педагогічну культуру.  

5. Участь студентів-вокалістів в аматорських і професійних концертах, 
театральних виставах і їх постановці можуть стати вагомим чинником 
становленнѐ їхньої педагогічної майстерності, дозволѐть майбутнім 
викладачам вокалу реалізовувати власний освітньо-виховний потенціал, 
виконувати просвітницьку та навчально-виховну функції. Така педагогічна 
майстерність стаю рушійноя силоя в системі культуротвореннѐ суспільства. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в розширенні 
переліку методологічних підходів (зокрема, аксіологічного, 
культурологічного і герменевтичного) до вирішеннѐ проблем формуваннѐ 
педагогічної майстерності студентів-вокалістів. Наукові положеннѐ теорії 
педагогічної майстерності потребуять конкретизації у сфері фахової 
підготовки майбутніх викладачів вокалу; на особливу увагу заслуговуять 
питаннѐ їхньої вокальної та педагогічної техніки.  
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РЕЗЮМЕ 

Тао Жуй. Теоретико-методологические основы формированиѐ педагогического 
мастерства студентов-вокалистов. 

Отражено состоѐние изученности проблемы педагогического мастерства в 
исследованиѐх украинских ученых, охарактеризован ее генезис. Уточнено и 
конкретизировано сущностное содержание педагогического мастерства в 
контексте профессиональной подготовки студентов-вокалистов с учетом 
культурно-исторического опыта и перспективных направлений развитиѐ теории и 
практики вокальной подготовки. Обоснована структура исследуемого феномена, 
среди важнейших компонентов которой выделены педагогическаѐ направленность, 
комплекс профессиональных умений и навыков, вокальнаѐ и педагогическаѐ техники. 

Ключевые слова: теоретико-методологические основы, педагогическое 
мастерство, студенты-вокалисты, профессиональнаѐ подготовка, педагогическаѐ 
техника, будущий преподаватель вокала. 
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SUMMARY 
Tao Rui. Theoretical and methodological foundations of the formation of pedagogical 

mastery of students-vocalists. 
The aim of the article is to highlight theoretical and methodological foundations of 

the formation of pedagogical mastery of students-vocalists. In the study the following 
research methods have been used – general scientific (analysis, synthesis, generalization, 
systematization) and specific scientific – first of all – analytical (terminological, historical-
genetic, comparative, hermeneutic and structural analysis). Such methodological approaches 
to studying the problem of forming pedagogical mastery of students-vocalists as activity, 
personal, competence and communicative have been distinguished. 

The versatility of the category of pedagogical mastery is seen in its inherent properties to 
be transformed depending on the context of consideration as: the original professional 
experience of the teacher; structural component of pedagogical creativity; system of 
competences; means of professional formation and self-actualization of the personality of the 
teacher-master; spiritual-value and professional-pedagogical heritage of the mentor, which his 
disciples emulate. The structure of the pedagogical mastery of the future teacher of vocals should 
be grounded in the light of cultural-historical experience and perspective directions of 
development of the theory and practice of vocal training. It is proved that pedagogical mastery of 
the student-vocalist should include his professional orientation, vocal and pedagogical 
techniques, a complex of professional skills, which is usually combined with the experience of 
theatrical activity, in general – his vocal and pedagogical culture. 

It is emphasized that participation of vocalists in amateur and professional concerts, 
theatrical performances and their production can become a significant factor in the 
formation of their pedagogical mastery, will allow future teachers of vocals to realize their 
own educational potential and carry out educational functions. Such pedagogical mastery 
becomes a driving force in the system of cultural development of society. 

Key words: theoretical and methodological foundations, pedagogical mastery, 
students-vocalists, professional training, pedagogical technique, future teacher of vocals. 
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SOCIAL PARTNERSHIP AS A NECESSARY CONDITION FOR INTERNAL 

EDUCATION QUALITY ASSURANCE IN THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
 
The aim of the study is to determine the essence of social partnership and to identify 

necessary components of the social partnership system regarding the possibility of internal 
quality assurance in the institution of higher education. In the course of the study the methods 
of theoretical analysis of scientific-methodological literature, methods of empirical research: 
observation, questioning, generalization and classification of the received data and modeling 
have been used. On the basis of the research results, the information- methodological provision 
for implementation of the model of construction of the social partnership of the HEI has been 
proposed. The main goal and simultaneously the advantage of building and developing social 
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partnership in the field of higher education is seen in the possibility of forming an integrated 
educational space, through the creation of an active system of social interaction. 

Key words: social partnership, partner relationships, interaction, higher education, 
quality of education, internal quality assurance of education, institution of higher education, 
principles of partnership. 

 
Introduction. In modern conditions of functioning and development of 

subjects of different levels of the economic system the transformation of the 
foundations and basic principles of interaction is acutely felt. At the same time, 
there is a problem of personnel support of Ukrainian economy taking into 
account real needs of the labor market and the requirements for the quality of 
intellectual and industrial potential. A special role in solving this strategic task is 
played by the system of higher education, which is directly connected with the 
economy of the country. Solving the problems of higher education is impossible 
without a comprehensive multivector social partnership, which, on the one 
hand, is aimed at improving the quality and development of education, and, on 
the other hand, it allows adapting participants of the partnerships to changing 
environment conditions with the possibility of obtaining additional benefits. 

Analysis of relevant research. The issue of formation of social dialogue, 
partnership relations and cooperation of the main actors of social partnership 
becomes more and more relevant in the works of domestic and foreign 
scientists, in particular M. Bahlai, A. Weber, L. Erhard, H. Zadorozhnyi, 
V. Kolosova, A. Kolosov, V. Mytrokhin, Yu. Popova, R. Rumpel, H. Semyhin, 
V. Smolovyk, A. Shcherbak, T. Shcherbata and others. 

However, despite the number of works devoted to the topic of social 
partnership, there is still no effective theoretical-informational provision and 
practical recommendations for building a social partnership with higher 
education institutions. 

The aim of the article is to identify the essence of social partnership and 
necessary components of the social partnership system regarding the possibility 
of internal quality assurance in the higher education institution. 

Research methods are theoretical analysis of scientific-methodological 
literature, methods of empirical research, in particular, observation, survey, 
generalization and classification of the obtained data, modeling. 

Research results. Partnership has become the object of research in 
recent decades, but existence of this phenomenon is known since the late XIX 
century. The terms “partnership”, “partner relations” are widely used in 
business, legal, political circles, mass media. In such a situation, the illusion of 
transparency in the content of the concept of “partnership” created conditions 
in which the attempts to give it a scientific definition are very rare and 
consequently there is lack of a unified interpretation of the essence of social 
partnership relations (Рыбина, 2003). 
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It is proposed to consider social partnership as a system of relations 
between different social actors, which is oriented towards achievement of 
public interests, while taking into account corporate and group interests 
(Колот, 2009, 26-28). 

The difficulty of interpretation of the partnership lies in the fact that in 
research and practice, it acts as a complex phenomenon – an integrated 
system. The following components of the social partnership system (SP) are 
proposed (Fig. 1). 

 
 

Fig. 1. Social partnership system 
 

Under the phenomenon of social partnership we mean the form of 
interaction of various subjects of society (state institutions, corporations, non-
profit organizations, social groups, etc.), which allows them to express freely 
their interests and find civilized ways to realize them. 

The system of social partnership arose as a natural reaction to the firm 
principles of the market economy in order to preserve social stability in society. 
At the same time, the system develops long enough under the influence of 
many factors, historical traditions, etc. Accordingly, the main difficulties in 
establishing social partnership are related to solving the problem of 
coordinating the interests of the subjects of interaction and various elements 
that form this system, including social and economic processes. 

Social partnership in the field of higher education is a partnership that is 
initiated by the education system as a special sphere of social life, which 
contributes to the formation of civil society (Щербата, 2016). Social 
partnership allows modifying, designing, testing and establishing new socially 
important functions of the higher education system.  

The main objective of the higher education institution, as a key 
participant of the process of education concerning organization of effective 
cooperation, is to ensure the openness of the institution for its socio-cultural 
environment (Янковська та Зінченко, 2015); to develop partner interaction 
with various social institutions in education, upbringing, research and 
innovative activity, student socialization, etc. 
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Collaboration may involve different levels of inclusion of parties, which in 
the future directly affects the forms of partnerships and their outcomes: 

 coherent inclusion that is based on a joint discussion of the initiative of 
one of the parties, followed by its development and possible correction; 

 initiated inclusion, which is characterized by high activity of one of the 
parties, and advisory and coordinating activities of the other party of the 
partnership; 

 independent two-sided incorporation, where the initiative of joint 
activity can be put forward by any party in the bilateral support of the idea, its 
development and implementation by joint efforts, as well as mutual 
responsibility for the success of the achievement (Набиулинна, 2003). 

The choice of the level of inclusion in the implementation of a joint 
activity (project, solution of a particular case) in the field of education is 
determined by the situation and the results sought by social partners. 

In 2018, the author conducted a survey by interviewing respondents 
(administrations of higher education institutions (HEI), teachers, 
representatives of employers, public organizations, state and local government 
bodies, students, parents and university entrants) as potential participants in 
social and professional partnerships with higher education institutions 
concerning the effectiveness of social and professional partnerships in 
education. The sample comprised 230 respondents, the data were summarized. 
It was revealed that respondents preferred the following among the main 
aspects that would determine effectiveness of partnerships with HEI: 

a) a public need to be included in implementation of the values of higher 
education (for example, improving the quality of education, concretization of 
competences, etc.) (68,2 %); 

b) readiness for such cooperation (81,9 %); 
c) HEI’s needs (39 %); 
d) HEI’s initiatives (46,2 %); 
e) initiative of the non-governmental sector (12,1 %); 
e) attracted resources of the parties (50,2 %); 
e) conditions of cooperation (36,7 %); 
g) level of participation (21,2 %) 
h) other aspects (17,3 %). 
In addition, the results of the study allowed to generalize the significance 

and benefits of social and professional partnerships for HEIs: 

 ensuring higher quality of higher education, increasing professional 
skills of teachers and mastering modern professional competences by students 
on the basis of practical experience and requirements of employers, which will 
ensure increase of competitiveness level; 

 formation of the person who is ready for adaptation in modern socio-
economic conditions, improvement of the quality of management culture and 
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interaction with society through the system of project activity, will have a 
positive impact on the development of the social partnership system as an 
integral part of the public administration of the education institution; 

 replenishment of methodological tools at the expense of: packages of 
normative and methodological materials on social partnership, packages of 
diagnostic tools, pedagogical developments, social projects of subjects of 
educational process, international programs and other products of innovative 
educational activity; 

 formation of preconditions of interaction as a means of development 
of a creative person; 

 organization of joint events, social, scientific and cultural projects will 
stimulate development of the education institutions, etc. 

Development of social partnership relations is one of the ways of internal 
quality assurance of HEIs. 

However, formation of relations of this type requires taking into account 
the world and national experience of creating social partnerships and their 
legal and regulatory support. 

One of the first steps in this direction in Ukraine was creation of the 
National Social Partnership Council under the President of Ukraine (1993), 
development of the Law of Ukraine “On Social Partnership” (2002) 
(Кудрѐченко, 2008). Effective approaches to improving training of skilled 
workers in accordance with the requirements of social partnership were 
outlined in the Concept of development of vocational (professional) education 
in Ukraine for 2005–2010, approved in 2004 at a joint meeting of the Collegia 
of the Ministry of Education and Science of Ukraine and Presidium of the 
Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (Щербак, 2008). However, without 
receiving the status of a legal act, this concept could not effectively influence 
modernization processes in the education system. 

Today, the possibility of social partnership is considered in the Laws of 
Ukraine “On Public-Private Partnership” (2010) (Закон України «Про державно-
приватне) партнерство», “On Higher Education” (new edition, 2017) (Закон 
України «Про вищу освіту»), in the “Concept of training specialists for the dual 
form of education in Ukraine” (2018) (Концепціѐ підготовки фахівців за 
дуальноя формоя здобуттѐ освіти в Україні), etc. 

As for the foreign experience and informational-methodological support of 
the social partnership in the field of education, the following should be noted. 

In 1992, the United Nations Conference on the Environment and 
Development (Rio Earth Summit) focused on the partnership between 
governments, the private sector and civil society in achieving sustainable global 
development. This approach was further developed at the next international 
meetings on issues of population, urban development, gender and social 
development, including the intergovernmental meeting in Johannesburg in 2002. 
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The partnership approach was based on the belief that only through meaningful 
and widespread inter-sectoral interaction, initiatives for sustainable development 
could be innovative and consistent. This, in turn, allows us to solve extremely 
complex tasks of economic and social development (Селіверстова, 2015). 
Methods of solving problems by one participant (state, industry, enterprise, 
education institution) had already been used and were not sufficiently effective. 
By working separately, each participant carries out a separate activity, often 
competes with other and/or duplicates actions, spending valuable resources. The 
disparate efforts lead to the development of the practice of “finding guilty” when 
problems are not solved, but translated into others. 

Under such conditions, a partnership approach creates new 
opportunities for social development through better understanding of the 
conditions of activity and opportunities of each individual partner, as well as 
finding new ways to apply them in order to achieve a common good. In 
addition to the general characteristics, each participant has its own sphere of 
competences, expectations and style of work. Thanks to a successful social 
partnership, the individual qualities and capabilities of each partner can be 
combined to achieve a common goal. 

In glossary Tuning Educational Structures in Europe, published in 2006, 
the term “social partnership” is interpreted as cooperation of all stakeholders 
(social partners) for realization of the aim of the Bologna process (Sharing 
Expertise in Training). The international social partners involved in the Bologna 
process are 46 states of Europe, as well as the European Commission, the 
Council of Europe, the European Center for Higher Education of UNESCO, the 
European University Association, the European Association of Institutions in 
Higher Education, the European Student Union, the European Association for 
Quality Assurance in Higher Education, International Education, the 
International Congress of Industrialists and Entrepreneurs and other influential 
organizations. 

Within the framework of the study, the main official documents of the 
Bologna reform are of particular importance: the Bergen, London, and Leuven 
Communiqué, as they define the strategic objectives of the social partnership. 
The Bergen Communiqué “The European Higher Education Area – Achieving 
the Goals” (UNESCO: I B E EDUCATION), adopted in 2005, states that the strategic 
objectives of the social partnership are: life-long education, ratification of 
personal and professional competence (development of the methodology of 
ratification of non-formal education, etc.); quality, indicators, efficiency of 
investments in education; cooperation aimed at competitiveness (training: in 
the workplace, in civil society, etc.). The London Communiqué “Towards the 
European Higher Education Area: Responding to challenges in a globalised 
world” (2007) was devoted to discussing the issues of recognition of 
professional qualifications and employment opportunities. It was noted that 
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governments and universities should develop partnerships with employers in 
the process of innovative changes to curricula that were based on learning 
outcomes and credits that promoted both qualifications and prior learning, 
including non-formal and informal learning (Шерепера та Смоквіна, 2013). 

In the preamble to the Leuven Communiqué “The European Higher 
Education Area in the new decade” (Belgium, 2009), it is stated that, by 2020, 
European higher education should make a decisive contribution to the 
implementation of the “Europe of knowledge”. This is only possible if the 
talents and abilities of all citizens are fully revealed and fully integrated into 
lifelong learning and wider participation of social partners in higher education 
(Tuning Educational Structures in Europe). 

A significant contribution to the study of the problem was made by the 
Sharing Expertise in Training. In 2006, it organized plenary meetings of the 
Consultative Forum on the topic “Experience for Progress: Learning with 
Partners”. The document adopted at the forum states that formation of the 
institution of social partnership in the European system of education is 
conditioned by the following factors: the need to eliminate contradictions 
between the labor market and the market of educational services; legislative 
consolidation of the autonomy of education institutions; diversification of funding 
sources; the desire to improve the quality of education; increase in human 
mobility; development of lifelong education (Sharing Expertise in Training). 

UNESCO is committed to developing and substantiating the partnership. 
An analysis of the encyclopaedic and reference literature of this organization 
shows that the concept of partnership is defined as provision for the beginning 
of interaction: association, alliance, union, relationship, cooperation. The term 
“Shared Services” is also referred to as the “Educational Interdependent 
Alliance” (UNESCO: I B E EDUCATION). At the same time, UNESCO interprets the 
concept of partnership in education as an interaction of educational 
associations for establishing cooperation at ministerial, regional, local and 
international levels: ministerial level – cooperation between ministries of 
education, labor and economics in the preparation and implementation of 
political programs, development of strategies for the labor market and 
employment; development and implementation of system reforms; regional 
level – establishment of a political network between regional branches of 
government, education institutions and business structures for the 
implementation of educational policy; local level – exchange of information and 
experience between start-ups and employers to provide a highly skilled level of 
knowledge; international level – joint work on the development and 
implementation of educational processes, management of courses, projects 
and programs (UNESCO: I B E EDUCATION). 

In the European educational thesaurus, the term “social partners” is part of 
the group of notions of section 11 – “Partners in Education” and is interpreted as 
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players in the field of education, i.e. students, teachers, advisers, government 
officials, business and family (Tuning Educational Structures in Europe). 

It emphasizes the need and supports the idea of developing a social 
partnership in the “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area (ESG) (Revision 2015)” (Стандарти і 
рекомендації щодо забезпеченнѐ ѐкості в Європейському просторі вищої 
освіти). 

Having analyzed foreign experience of building a social partnership in 
education (Кудрѐченко, 2008; Шерепера та Смоквіна, 2013; Tuning Educational 
Structures in Europe), it became possible to identify four main models that differ 
(centralized/decentralized) by the degree of state participation in education and 
training, as well as participation of social partners. 

1. Liberal model (UK). It is characterized by general tendencies of 
decentralization of public administration, in which the policy in the field of 
vocational training is carried out mainly by local authorities and enterprises 
conducting training. However, the state reserves the right to distribute financial 
resources aimed at providing education for priority areas of education. 

2. Model of state domination (France). It is characterized by state planning 
and management of vocational education and training. The state and relevant local 
authorities responsible for professional training exercise control over them. Social 
partners are involved in decision-making at the state level. At the inter-branch level, 
employer associations that provide special educational needs play an important 
role in vocational education. At this level, the activity of trade unions is high. 

3. Neo-cooperative model (Denmark, the Netherlands). It defines 
dividing the roles between the state, companies and trade unions. Associations 
of employers and trade unions most actively participate in the planning and 
management of vocational education, and the state legitimizes decisions taken 
on the basis of arrangements of social partners. 

4. Partnership model (Germany). It is defined as a mixed model, as the 
vocational education system operates within the framework of the neo-cooperative 
model, and financing of vocational education is carried out within the framework of 
a liberal model. In the field of education, the responsibilities of social partners are 
legally demarcated between the federal government and the lands. 

German partnership model formed the basis for the Concept of training 
specialists on the dual form of education in Ukraine, which takes into account 
the basic principles of social partnership and emphasizes its advantages 
(Стандарти і рекомендації щодо забезпеченнѐ ѐкості в Європейському 
просторі вищої освіти). 

Analysis of documents of international organizations, scientific works of 
domestic and foreign scholars on the development and formation of social 
partnership in the international dimension made it possible to draw the 
following conclusions: 
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 social partnership in education can be considered as a reliable and 
proven social mechanism contributing to the economic stability and development 
of a competitive, flexible and dynamic education system in every country; 

 social partnership is an important prerequisite for the formation of 
highly skilled labor forces in the conditions of rapid technological change; 

 democratization and decentralization of education management 
depends on national, social, political and economic conditions. 

The models of social partnership point out that every country seeks to 
maintain its own uniqueness and traditions in the field of professional higher 
education. 

Formation of relations of social partnership is connected with the 
following components of ensuring its existence: 

 definition of a set of social partnership relations and their classification 
according to interests, goals and objectives, legal and informational provision; 

 construction of a model of social partnership taking into account the 
revealed interaction subjects; 

 establishment of principles, conditions of social partnership, its 
temporary and substantive procedures, effectiveness of results and achieved 
agreements. 

The Laws of Ukraine “On Public Associations”, “On Higher Education”, 
“On Public-Private Partnership”, “The Concept of Training Specialists on the 
Dual Form of Education”, etc. provide the legislative basis for the development 
of a national model of social partnership in the field of education of different 
levels (Закон України  «Про вищу освіту»; Закон України «Про державно-
приватне партнерство»; Концепціѐ підготовки фахівців за дуальноя 
формоя здобуттѐ освіти в Україні). 

A model for building a social partnership in the higher education 
institution may include the following components presented in Figure 2. 

In the course of the analysis of literary sources (Безвух та Стопчак, 2015; 
Колот, 2009; Лисицѐ та Ус, 2016) the author highlighted the basic principles of 
building partnerships: voluntariness; equality; mutual benefit; transparency; 
activity and reality of the assumed obligations; systematic control and 
responsibility for the fulfillment of obligations; compliance with legislation, etc. 
These principles are at the same time the foundations and conditions for the 
formation of social partnership. 
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Fig. 2. Model of building of social partnership of HEI 
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determine their contribution to the partnership, which, in turn, will add to their 
result and effectiveness. Thus, in the opinion of the author, voluntariness 
determines the expediency – the possibility of building, and the final result of 
the relationship and is one of the basic principles of the formation of 
partnership relations of any direction. 

The principle of equality is intended to provide equal voting rights, the 
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with a large difference in resources, scales and impact. Equal rights imply 
absence of privileges and powers in any of the parties in the distribution of 
rights, obligations, benefits and expenses from the formation of social 
partnership. All partners contribute to joint activities, under such conditions, 
they get the right to share the benefits. Affiliate relationships are aimed at 
achieving specific benefits for each partner, apart from general benefits for 
everyone. Only in this way it is possible to ensure the long-term interest of the 
partner and the stability of cooperation. 

The principle of transparency includes honesty and openness in 
collaborative projects, which is necessary for the free access of all partners to 
information, resources used in partnership. Through transparency, there is an 
opportunity to report to all stakeholders in partnership and increase trust 
among their participants. 

The principle of activity and reality of implementation of accepted 
commitments implies direct involvement, support and coordination of actions 
within the framework of social partnership according to these commitments. 

Compliance with the principle of systematic control and responsibility for 
fulfilling obligations is necessary to monitor and evaluate the effectiveness of 
cooperation between partners. 

The principle of observance of the law implies functioning of social 
partnership within the legal framework of the respective countries to which the 
parties of the partnership belong. 

These principles are basic at the stage of forming relations with partners 
in the field of education, in the future they can be replaced by new, which are 
acceptable and agreed by parties, developed in the process of joint activity and 
negotiations. 

Any process or activity, including social partnership, should take the form. 
Different signs of formalization are principles and methods. The principle outlines 
the possibilities of social partnership, which forms and implements its relations, as 
well as the mechanism for implementing partnerships. The methods of social 
partnership detail partnership relations between different actors. They have some 
specifics. The methods can be direct and indirect; problem-oriented and 
situational; programmatic and system-wide; general and partial. 

Indirect methods of partnerships involve the diagnostics of social 
partners of the economic, social, socio-psychological environments, 
understanding of their place in a particular environment and interests of the 
subjects of partnership relations. The parity of relations of social partnership 
involves adjusting and self-regulation of their positions in relation to 
themselves, other subjects and society. 

Problem-centred methods of social partnership suggest knowledge of 
trends and patterns of development of partnership relations and development 
of various programs, plans, measures to address emerging issues. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

210 

Situational methods are conditioned by changes, as a rule, temporary, in 
the environment of economic and social reproduction of a person. They involve 
operational regulation of emerging contradictions. Situational understanding 
involves operational influence, regulation of the economic situation and 
solution of the issues before they transform into an unsolvable problem. 

Programmatic methods of social partnership cannot be applied in 
isolation from the issues of programmatic transformation of the economic, 
social and political system, that is, the program of social partnership on certain 
problems is part of the whole, part of the general programmatic 
transformations. This also applies to individual, private and system-wide 
methods of social partnership. 

System-wide methods are tools that provide multi-tool solving solutions 
through social partnership. They are different in nature, mechanisms of 
application, possible outcomes and evaluative indicators. Among them there 
are intellectual-scientific, organizational, managerial, informational-
communicative, vocational-oriented, economic, legal, social-psychological and 
other methods of regulation of interaction processes. 

Preferring one of the methods would be wrong. The above mentioned 
methods are universal and require additional development within each 
individual partnership with participation of HEI. 

Thus, a wide range of possible participants and forms of social 
partnership relations, which belong to different levels, are distinguished. 
Among the main groups of partners, the following are singled out (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. The main interrelations of the higher education institution in the 

context of directions and participants of social partnership relations 
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 conducting events of scientific-practical and theoretical orientation 
with employers and representatives of state authorities, public organizations, 
other education institutions (conferences, round tables, trainings, workshops, 
webinars, competitions, olympiads, challenges); 

 realization of joint programs in the field of youth policy (employment, 
social and legal protection, leisure); 

 implementation of international cooperation (volunteer programs, 
internships, training of students and professors); 

 carrying out measures of vocational orientation (open door days, 
mobile vocational guidance groups, summer and winter schools), etc. 

The partnership differs from separate isolated actions by the content 
itself, the priority of common interests and goals over the interests of the 
individual partner. That is why we consider it expedient for each partnership to 
develop long-term targeted programs (projects) that can be combined into a 
general program of social partnership of an education institution in the field of 
improving and developing the education system and ensuring its quality. 

When choosing social partners, the HEI should be oriented towards: 

 creating conditions for projects and social initiatives; 

 improving the skills of scientific-pedagogical workers; 

 material, financial, professional, legal, etc. support of the university. 
The partnership is carried out mainly on the basis of agreements on joint 

activities (memorandum, cooperation agreement, etc.). In order to use 
effectively the resources of the social partnership, a data bank should be 
created and potential partners of the HEI in society should be systematized, 
contract documents on cooperation with specific institutions should be 
developed, joint projects and programs should be implemented. 

Conclusions and prospects for further research. Today, the state standards 
of higher education require a new technology for organizing the educational 
process and competences that are formed during and as a result of learning. The 
achievement of the standards of a new generation is impossible without the 
institution of higher education of a new generation. HEI should provide conditions 
for the development and socialization of children and youth. Thus, on the basis of 
the results of the study, the information and methodological support for building 
the model of a social partnership of HEI was proposed, which involves: increasing 
the cognitive interest of high school and university students in learning; increasing 
the motivation of students to self-development, self-education, self-actualization, 
self-determination, self-realization; improving the quality of education; 
developming students’ personal qualities; formation of healthy lifestyle skills; self-
determination of HEI graduates; adaptation of HEI graduates to modern socio-
economic conditions, in particular the labor market; implementation of project 
and information technologies in educational and scientific processes; increasing 
motivation of students, teachers, parents, university entrants, graduates, 
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employers and other potential partners to interact; raising methodological and 
information culture of teachers; creating conditions for revealing students’ 
abilities and expanding opportunities; expanding social partnership; meeting the 
needs of the population in the new quality of educational services; strengthening 
meaningful interaction of schools, colleges, technical schools and HEIs; 
strengthening meaningful interaction of employers, graduates and HEIs. The 
proposed provision of the interaction of the HEIs within the framework of social 
partnership allows to enter the regime of state-public administration of the 
university, etc. 

The main goal and simultaneously the advantage of building and 
developing social partnership in the field of higher education is the possibility 
of forming an integrated educational space, through the creation of an active 
system of social interaction between government bodies, target groups of the 
public and social actors. Practical aspects of this process will be further 
considered by the author. 
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РЕЗЮМЕ 

Ус Марина. Социальное партнерство как необходимое условие внутреннего 
обеспечение качества образованиѐ в учреждении высшего образованиѐ. 

Целья исследованиѐ ѐвлѐетсѐ определение сущности социального партнерства 
и выѐвление необходимых составлѐящих системы социального партнерства 
относительно возможности внутреннего обеспечениѐ качества образованиѐ в 
учреждении высшего образованиѐ. В процессе исследованиѐ использованы методы 
теоретического анализа научно-методической литературы, методы эмпирического 
исследованиѐ: наблядение, опрос, обобщение и классификациѐ полученных данных и 
моделированиѐ. На основе результатов исследованиѐ было предложенного 
информационно-методического обеспечение реализации модели построениѐ 
социального партнерства вуза. Основной целья и одновременно преимуществом 
построениѐ и развитиѐ социального партнерства в сфере высшего образованиѐ 
видитсѐ возможность формированиѐ интегрированного образовательного 
пространства посредством созданиѐ действуящей системы социального 
взаимодействиѐ. 

Ключевые слова: социальное партнерство, партнерские отношениѐ, 
взаимодействие, высшее образование, качество образованиѐ, внутреннее 
обеспечение качества образованиѐ, учреждение высшего образованиѐ, принципы 
партнерства. 

 
АНОТАЦІЯ 

Ус Марина. Соціальне партнерство ѐк необхідна умова внутрішнього 
забезпеченнѐ ѐкості освіти  у закладі вищої освіти. 

Метоя дослідженнѐ ю визначеннѐ сутності соціального партнерства й 
виѐвленнѐ необхідних складових системи соціального партнерства щодо можливості 
внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості освіти в закладі вищої освіти. У процесі дослідженнѐ 
використано методи теоретичного аналізу науково-методичної літератури, методи 
емпіричного дослідженнѐ: спостереженнѐ, опитуваннѐ, узагальненнѐ і класифікаціѐ 
отриманих даних та моделяваннѐ. На основі результатів дослідженнѐ було 
запропонованого інформаційно-методичне забезпеченнѐ щодо реалізації моделі 
побудови соціального партнерства ЗВО, що передбачаю: зростаннѐ пізнавального 
інтересу студентів та школѐрів до навчаннѐ; підвищеннѐ мотивації студентів до 
саморозвитку, самовихованнѐ, самоактуалізації, самовизначеннѐ, самореалізації; 
зростаннѐ ѐкості освіти; розвиток особистісних ѐкостей студентів; сформованість  
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навичок здорового способу життѐ; само- та професійне визначеннѐ випускників ЗВО; 
адаптаціѐ випускника ЗВО до сучасних соціально-економічних умов, зокрема ринку праці; 
упровадженнѐ проектних та інформаційних технологій в освітній та науковий процеси; 
підвищеннѐ мотивації студентів, викладачів, батьків, абітуріюнтів, випускників, 
роботодавців та інших потенційних партнерів до взаюмодії; підвищеннѐ методичної, 
методологічної та інформаційної культури викладачів; наѐвність умов длѐ реалізації 
здібностей та можливостей студентів; розширеннѐ соціального партнерства; 
задоволеннѐ потреб населеннѐ в новій ѐкості освітніх послуг; зміцненнѐ змістовної 
взаюмодії шкіл, коледжей, технікумів та ЗВО; зміцненнѐ змістовної взаюмодії 
роботодавців, випускників та ЗВО. Запропоноване забезпеченнѐ взаюмодії ЗВО в межах 
соціального партнерства дозволѐю перейти в режим державно-громадського 
управліннѐ університетом тощо. 

Основноя метоя й одночасно перевагоя побудови та розвитку соціального 
партнерства в сфері вищої освіти вбачаютьсѐ можливість формуваннѐ 
інтегрованого освітнього простору за допомогоя створеннѐ діювої системи 
соціальної взаюмодії. 

Ключові слова: соціальне партнерство, партнерські відносини, взаюмодіѐ, вища 
освіта, ѐкість освіти, внутрішню забезпеченнѐ ѐкості освіти, заклад вищої освіти, 
принципи партнерства. 

 
УДК 371.13 

Ольга Фаст 
Східноювропейський національний 

 університет імені Лесі Українки 
ORCID ID 0000-0001-7216-0044 

DOI 10.24139/2312-5993/2018.10/215-226 
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
САМОЕФЕКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ 

ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ 
 
У статті здійснено оглѐд наукових напрацявань щодо проблеми педагогічної 

самоефективності на засадах міждисциплінарного підходу. За результатами аналізу 
довідникових та наукових джерел крізь призму гуманістичної парадигми окреслено 
сутність понѐттѐ «педагогічна самоефективність учителѐ початкової школи» ѐк 
системоутворявальну  особистісно-професійну характеристику, що виѐвлѐютьсѐ в 
готовності та здатності педагога мобілізувати сукупність особистісних ѐкостей, 
кваліфікаційних знань, умінь, компетентностей та методичної майстерності з 
метоя досѐгненнѐ оптимальних результатів у педагогічній  діѐльності. 

Акцентовано увагу на доцільності урахуваннѐ зарубіжного досвіду 
формуваннѐ педагогічної самоефективності майбутнього учителѐ початкової 
школи. Ідетьсѐ, зокрема, про психолого-педагогічну та соціальну спрѐмованість 
змісту професійної освіти; збільшеннѐ обсѐгу практичної підготовки у формі 
тренінгів, семінарів; стимуляваннѐ неформальної та інформальної освіти 
студентів, що забезпечуять особистісне зростаннѐ. 

Ключові слова: педагогічна самоефективність, професійна підготовка, 
гуманізаціѐ освітнього процесу, учитель початкової школи, особистісний розвиток. 
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Постановка проблеми. Сучасний етап розбудови незалежної 
української держави ознаменувавсѐ переосмисленнѐм проблем становленнѐ 
і розвитку системи педагогічної освіти. Професійна підготовка сучасного 
вчителѐ ѐк виразника тих суспільних потреб і замовлень, що ю на часі, перебу-
ваю в епіцентрі уваги державних діѐчів, наукової еліти та громадськості. 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
Концепції «Нова українська школа» (2016), Концепції розвитку педагогічної 
освіти (2018), пріоритетними завданнѐми закладів вищої педагогічної 
освіти ю підготовка фахівців, передусім початкової школи, здатних 
компетентно здійснявати професійну діѐльність на демократичних та 
гуманістичних засадах, ефективно реалізовувати творчо-особистісний 
потенціал у професійно-педагогічній сфері, бути «агентами змін» длѐ 
громадѐнського суспільства.  

Гуманістична зоріюнтованість освітнього простору вищої школи 
актуалізую процеси вдосконаленнѐ фахової підготовки майбутнього 
вчителѐ в поюднанні з його особистісним розвитком (Семеног, 2016). Нові 
оріюнтири в розвиткові професіоналізму фахівців освітньої галузі, перехід 
від енциклопедичної до компетентнісної парадигми освоюннѐ змісту 
педагогічної професії детермінуять вкляченнѐ в систему професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи такого новоутвореннѐ, ѐк 
педагогічна самоефективність, ѐка за сутністя виступаю освітньо-
професійним та особистісним індикатором визначеннѐ ступенѐ  готовності 
студента до професійної діѐльності (Фаст, 2012). В умовах сьогоденнѐ 
конкурентоздатність майбутніх педагогів залежить не тільки від ѐкості 
оволодіннѐ сучасними професійними знаннѐми, ступенѐ їх педагогічної та 
інформаційної культури, умінь мислити й діѐти в категоріальній системі 
педагогічної науки, а і значноя міроя від рівнѐ гармонійного розвитку 
особистісних характеристик – ініціативності, цілеспрѐмованості, 
самодостатності та  самоефективності. Однак, реалії освітньої практики, ѐк 
зазначаютьсѐ в Концепції розвитку педагогічної освіти (2018), свідчать про 
«дисбаланс між суспільним запитом на висококваліфікованих педагогічних 
працівників, перспективами розвитку суспільства, глобальними 
технологічними змінами та існуячоя системоя педагогічної освіти, а також 
рівнем готовності/спроможності сучасних педагогічних працівників до 
сприйнѐттѐ та реалізації освітніх реформ в Україні». Серед основних 
причин такого дисбалансу визнаютьсѐ те, що «траюкторії, моделі та 
методики (технології) професійного розвитку педагогічних працівників, ѐкі 
зоріюнтовані на формальне дотриманнѐ встановлених вимог, а не на 
особистісне та професійне зростаннѐ педагогічних працівників». 
Формуваннѐ педагогічної самоефективності майбутніх учителів початкової 
школи вбачаюмо невід’юмноя складовоя забезпеченнѐ збалансованості 
освітнього процесу в Новій українській школі. 
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Аналіз актуальних досліджень. Аналіз праць представників 
зарубіжної науково-педагогічної школи засвідчую, що феномен 
педагогічної самоефективності вчителѐ початкової школи ґрунтовно та 
різноаспектно досліджувавсѐ ѐк на теоретико-методологічному, так і 
прикладному рівнѐх. Зокрема, обґрунтовано педагогічну самоефективність 
ѐк системостворявальну складову професіоналізму вчителѐ початкової 
школи (H. Bembenutty, C. Gibbs, B. Zimmerman); визначено сутнісну та 
структурну характеристики педагогічної самоефективності на засадах 
компетентнісного підходу (R. Henson); проаналізовано чинники та 
механізми формуваннѐ педагогічної самоефективності майбутніх педагогів 
(G. Ghaith, L. Soodak, D. Podell); досліджено вплив педагогічної 
самоефективності вчителѐ на емоційне благополуччѐ учнів (Z. Eslami, 
A. Fatahi), їх пізнавальну мотивація (D. Shunk), академічну успішність 
(M. Tschannen-Moran); з’ѐсовано корелѐційні залежності між рівнем 
розвитку педагогічної самоефективності вчителѐ початкової школи та його 
професійноя мотиваціюя (M. Miller, M. Johnson, F. Pajares); педагогічноя 
майстерністя (A. Woolfolk Hoy, K. Multon, S. Brown, R. Lent). 

У контексті компетентнісного підходу до професійної освіти 
майбутніх педагогів та її особистісної зоріюнтованості розробка проблеми 
самоефективності вітчизнѐними науковцѐми лише розпочинаютьсѐ 
(І. Галецька, Л. Дибкова, Т. Кремешна, В. Лук’ѐненко, Т. Маланьина, 
В. Тимошенко та ін.).  

Однак, незважаячи на вагомість досліджуваних питань розвитку 
професіоналізму майбутніх педагогів у період реформуваннѐ системи 
освіти всіх рівнів, на запити практики, на наѐвність певних теоретико-
методологічних напрацявань, проблема формуваннѐ педагогічної 
самоефективності майбутніх учителів початкової школи у вітчизнѐній 
психолого-педагогічній науці ще недостатньо з’ѐсована. 

Мета статті – здійснити оглѐд зарубіжного та вітчизнѐного наукового 
дискурсу з проблеми формуваннѐ педагогічної самоефективності 
майбутніх учителів початкової школи. 

Методи дослідження: контент-аналіз, описовий, аналіз 
довідникових джерел, узагальненнѐ наукових джерел з проблем 
дослідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічна самоефективність учителѐ 
початкової школи – нове інтегроване понѐттѐ, що увиразняю поюднаннѐ 
професійної діѐльності з особистісним розвитком, духовністя та активноя 
гуманістичноя позиціюя. У понѐттѐх синтезуютьсѐ багато різнопланових та 
різнорівневих аспектів підготовки студента і його діѐльності ѐк 
майбутнього фахівцѐ. Ядром цих понѐть ю вольова настанова особистості 
на досѐгненнѐ високих результатів у професійній діѐльності. Із 
урахуваннѐм динамічних економіко-соціальних змін стаю зрозуміло, що 
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конкурентноздатність фахівцѐ, його професіоналізм виміряютьсѐ не стільки 
обсѐгом фахових знань та вмінь, але і сформованістя низки особистісних 
характеристик – ініціативності, гнучкості, мобільності, упевненості, 
самоповаги й самоефективності. 

На основі проведеного аналізу вітчизнѐного та зарубіжного наукового 
дискурсу з досліджуваної проблеми з’ѐсовано, що категоріѐ самоефектив-
ності ю одніюя з базових у філософській, психологічній та педагогічній 
літературі. Кожна наука конструяю це понѐттѐ відповідно до своїх завдань. 

У філософії самоефективність пов’ѐзуять із ідеѐми прагматизму, 
практичного професіоналізму, прагматистськоя максимоя (У. Джемс, 
Д. Дьяї, Ч. Пірс).  

Згідно з ідеѐми прагматичного освоюннѐ лядиноя дійсності, 
ефективність діѐльності залежить від досѐгненнѐ чи недосѐгненнѐ 
відповідного результату внаслідок практичних діѐнь. Пізнавальна ѐсність, 
на думку Ч. Пірса, досѐгаютьсѐ не через враженнѐ, не в думках, і навіть не в 
практичних діѐх, а лише в тому, у чому досѐгаятьсѐ певні цілі. Пізнаннѐ 
повинно бути не роздумами про основи буттѐ й пізнаннѐ, а загальним 
методом вирішеннѐ проблем, що постаять перед лядьми в різних 
життювих («проблемних») ситуаціѐх у процесі їх практичної діѐльності, ѐка 
відбуваютьсѐ в світі, що постійно зміняютьсѐ. Істинність перевірѐютьсѐ 
практичним професіоналізмом (Кремень та Ільїн, 2006, с. 242). 

Прагматистська максима (У. Джемс) абсолятую вспіх, перетворяячи 
його не тільки в юдиний критерій істинності ідей, але і в самий зміст 
понѐттѐ істини,  ѐка відкриваю смисл моральної добродіѐльності, а не 
повноту інформації про об’юкт пізнаннѐ (Кремень та Ільїн, 2006, с. 243). 
Таким чином зміняютьсѐ функціѐ пізнаннѐ і знаннѐ: будучи беззаперечно 
об’юктивними за своїм змістом, вони виступаять уже не першоосновоя 
світорозуміннѐ, а знарѐддѐми, інструментами досѐгненнѐ лядиноя своїх 
практичних цілей і завдань, що ю корисними, тобто ефективними. 

У психології концепціѐ самоефективності була розроблена А. 
Бандуроя в межах соціально-когнітивної теорії, згідно з ѐкоя існую 
безперервна взаюмодіѐ взаюмозалежних детермінант – поведінки, 
особистісних факторів і факторів навколишнього середовища. Центральна 
роль відводитьсѐ когнітивним та особистісним компонентам, ѐкі 
організовуять і регуляять діѐльність лядини (Bandura, 1977). 

Принциповим моментом концепції самоефективності ю ідеѐ про те, що 
віра у власні здібності впоратисѐ з певним видом діѐльності – необхідна 
мотиваційна умова. Привабливість результату і віра в позитивний результат 
(очікуваннѐ результату) недостатні длѐ активізації мотивації суб’юкта. 
Клячовоя детермінантоя лядської поведінки розглѐдаютьсѐ 
самоефективність, що трактуютьсѐ ѐк «судженнѐ лядей про своя здатність 
організувати й виконати послідовність дій, необхідних длѐ досѐгненнѐ 
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установлених раніше прообразів результатів діѐльності» (Bandura, 2001). 
Іншими словами, самоефективність полѐгаю в тому, наскільки компетентноя 
почуваю себе лядина, здійсняячи ту чи іншу діѐльність. 

У трактуванні Р. Шварцера, самоефективність розглѐдаютьсѐ ѐк 
прагненнѐ до реальної та незмінної особистої компетентності длѐ 
ефективного подоланнѐ мінливості й стресовості обставин, загальне 
переконаннѐ щодо власної спроможності відповідати будь-ѐким вимогам 
обставин чи подолати непередбачуваність нової ситуації (Шварцер, 1996). 

Оригінальністя підходів до вивченнѐ самоефективності 
характеризуятьсѐ роботи В. Ромека, виконані в галузі соціальної психології 
особистості (Ромек, 1997). У ѐкості соціально-психологічної характеристики 
він розкриваю сутність упевненості в собі через генералізовані стабільні 
позитивні оцінки лядиноя своїх навичок, умінь та здібностей у певних 
ситуаціѐх спілкуваннѐ. На основі теоретичного аналізу проблеми 
впевненості, емпіричних даних зарубіжних дослідників та своїх власних В. 
Ромек робить висновок про те, що самоефективність входить до структури 
упевненості в собі ѐк один із її аспектів. Хоча таке узагальненнѐ ю досить 
суперечливим.  

Згідно з теоріюя С. Пантилююва, самоефективність належить до ѐвища 
самоставленнѐ, зокрема його оціночного компоненту (крім цього 
виділѐять ще емоційно-ціннісний компонент самоставленнѐ). Формуваннѐ 
самоефективності, або «почуттѐ компетентності», на думку науковцѐ, 
відбуваютьсѐ на інтеросуб’юктивному рівні оцінки у виглѐді операцій 
соціального порівнѐннѐ або порівнѐннѐ з виробленими в суспільстві 
нормами та еталонами. Цѐ підсистема будуютьсѐ на оцінці власної 
ефективності в досѐгненні поставлених цілей, на порівнѐнні власних 
досѐгнень із соціальними стандартами, успіхами й оцінками інших лядей 
(Пантилеев, 1993).  

У педагогіці самоефективність ю новоя науковоя категоріюя і 
найчастіше витлумачуютьсѐ через співвідношеннѐ родових понѐть: 
ефективність – успішність – результативність. 

В Українському педагогічному словнику термін «ефективний» 
трактуютьсѐ ѐк такий, що призводить до потрібних результатів, наслідків, 
даю найбільший ефект. Абстрактним іменником до прикметника 
«ефективний» ю ефективність (Український педагогічний словник, 1997).  

Ефективність діѐльності (від лат. effectivus – діювий, той, що маю 
певний результат) – це відношеннѐ досѐгнутого за тим чи іншим критеріюм 
результату до максимально досѐгнутого чи раніше запланованого 
результату (Педагогічний словник, 2001). 

На основі аналізу педагогічного контексту понѐттѐ ефективності 
правомірно стверджувати, що ефективність навчального процесу складаютьсѐ 
з двох основних компонентів: ефективності навчальної діѐльності, пов’ѐзаної 
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з науковоя організаціюя навчальної роботи учнів (студентів), їх здібностѐми, 
вольовими ѐкостѐми та інтересом до навчаннѐ, з одного боку, і ефективністя 
педагогічної праці, також пов’ѐзаної з рівнем її наукової організації, з 
кваліфікаціюя, загальноя культуроя, сукупністя особистих ѐкостей 
педагогів – з іншого. Таким чином, педагогічна самоефективність учителѐ 
виступаю професійно значущоя особистісноя характеристикоя, що дозволѐю 
педагогу досѐгати високих результатів у професійній діѐльності. 

Аналіз зарубіжних наукових студій з проблеми професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи свідчить про 
беззаперечно важливу роль концепту самоефективності в побудові 
освітнього процесу за принципами відкритості, мобільності, неперервності.  

За останні десѐтиліттѐ теоріѐ особистісної зоріюнтованості професійної 
підготовки майбутніх педагогів набула широко впровадженнѐ в багатьох 
ювропейських країнах. Зокрема, у Чеській Республіці реформуваннѐ системи 
професійно-педагогічної освіти базуютьсѐ на розробці соціо-
конструктивістьської концепції, що розглѐдаю навчаннѐ ѐк процес відкриттѐ, 
конструяваннѐ та переконструяваннѐ навчальної інформації у процесі 
творчості та співтворчості з учителем та учнѐми. Зважаячи на це, велике 
значеннѐ відводитьсѐ побудові рефлексивної моделі професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи, клячовими складовими ѐкої ю 
педагогічна рефлексіѐ та самоефективність. Як стверджую чеська науковицѐ 
V. Spilková, суттювим показником готовності майбутніх учителів до 
професійної діѐльності ю сформованість їх педагогічної самоефективності, 
оскільки цей конструкт сприѐю усвідомлення педагогом цілей професійної 
діѐльності, рівнѐ власних можливостей та домагань, відповідальності за 
досѐгненнѐ бажаних результатів. Формування педагогічної самоефективності 
майбутніх учителів початкової школи сприѐю індивідуалізаціѐ та 
диференціаціѐ навчаннѐ, діалогізаціѐ освітнього простору (Spilková, 2001). 

Дослідницько-пошуковий підхід до формуваннѐ базових навчальних 
компетенцій молодших школѐрів ю характерним длѐ системи початкової 
освіти Румунії. Відповідно до цього реформуютьсѐ і процес професійної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів у Румунії, виѐвом ѐкого ю 
реалізаціѐ технологій саморегулѐтивного навчаннѐ студентів (self-regulated 
learning). Центральне місце в контексті зазначеного посідаю педагогічна 
самоефективність, ѐка, на думку румунських учених, забезпечую оволодіннѐ 
студентами навичками саморегулѐції в складних навчальних та професійних 
ситуаціѐх. Дослідженнѐ I. Marchis засвідчую, що педагогічно самоефективні 
майбутні вчителі більш усвідомлено та цілеспрѐмовано впроваджуять у 
практику початкової школи  проблемно-пошукові методи навчаннѐ, частіше 
займаять активну дослідницьку позиція щодо результатів професійно-
педагогічної діѐльності, на відміну від студентів, що накопичили сумніви у 
власній педагогічній ефективності (Marchis, 2001).  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

221 

Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутнього 
вчителѐ початкової школи ю характерним длѐ грецької системи освіти. 
Провідним принципом ефективності професійного навчаннѐ майбутніх 
педагогів ю гармонійне поюднаннѐ стратегій особистісного розвитку 
студента та формуваннѐ його професійної компетентності. Особливо 
акцентованих ознак набуваю педагогічна самоефективність (teaching self-
efficacy). Е. Mavrikaki, К. Athanasiou зазначаять, що розвиток 
самоефективності майбутнього вчителѐ початкової школи повинен 
гармонійно вплітатисѐ у процес професійного навчаннѐ студента (Mavrikaki 
& Athanasiou, 2011). Зазначимо, що длѐ системи початкової освіти Греції 
актуальним ю конструктивний підхід до навчаннѐ (constructive approach), 
головна ідеѐ ѐкого – учитель – фасилітатор (facilitator), учень – активний 
суб’юкт навчально-виховного процесу. Дослідниками з’ѐсовано, що в 
ситуації вибору стратегії організації начальної діѐльності учнів більш 
самоефективні студенти обираять роль порадника, наставника школѐрів, 
надаять дітѐм можливості проѐвити самостійність, тобто найбільшоя 
міроя відповідаять стиля спілкуваннѐ педагога-фасилітатора. Водночас 
майбутні вчителі початкової школи з низьким рівнем педагогічної 
самоефективності намагалисѐ приховати власну невпевненість за 
надмірноя вимогливістя до учнів, необґрунтованоя критичністя в оцінці 
їх досѐгнень, авторитарним стилем спілкуваннѐ.  

Методологічним стрижнем системи професійної підготовки майбутніх 
учителів початкових класів в Італії ю концепціѐ особистісно зоріюнтованого 
навчаннѐ (person-oriented learning) (Caprara et al., 2011). Дослідники 
відмічаять, що в центрі освітнього процесу університету – особистість 
студента ѐк рівноправного суб’юкта професіоналізації. У дослідженнѐх 
італійських учених педагогічна самоефективність трактуютьсѐ ѐк упевненість 
педагога у власній здатності досѐгати високих результатів у професійній 
діѐльності. Наголошуютьсѐ також, що зазначений конструкт ю особистісно-
професійним феноменом і слугую детермінантоя процесів цілепокладаннѐ та 
мотивації, виступаю рушіюм активності особистості студента. 

У дослідженні учених Гельсінського університету (Фінлѐндіѐ) K. Juuti, 
J. Lavonen., V. Kallunki, V. Meisalo виѐвлено позитивний вплив педагогічної 
самоефективності на результативність науково-дослідної роботи студентів. 
Зокрема, педагогічно самоефективні студенти характеризувалисѐ 
внутрішньоя мотиваціюя науково-дослідної роботи; ґрунтовними знаннѐми  
в галузі теорії та методики здійсненнѐ педагогічних досліджень; коректному 
оперуванні науковоя термінологіюя. Роль самоефективності в цьому аспекті 
очевидна: упевненість у спроможності ефективно діѐти, досліджувати, 
впроваджувати, проектувати тощо, – пише K. Juuti, – сприѐю 
цілеспрѐмованості, наполегливості студента у здійсненні педагогічного 
дослідженнѐ, стимуляю пошук індивідуального стиля професійної діѐльності, 
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вироблення власного «почерку» наукової творчості. Фінські дослідники 
констатуять, що перспективними засобами формуваннѐ педагогічної 
самоефективності майбутніх учителів початкових класів ю залученнѐ студентів 
до позааудиторної науково-пошукової роботи (Juuti et al., 2004). 

Норвезькими ученими (E. Skaalvik, S. Skaalvik) досліджено 
дидактичну систему використаннѐ тренінгових технологій формуваннѐ 
навичок емоційної саморегулѐції майбутніх педагогів, створеннѐ ситуацій 
професійної самоактуалізації. Відзначаютьсѐ, що сфера професійної 
діѐльності вчителѐ ю стресонасиченоя, що вимагаю від педагога навичок 
продуктивного стресокопінгу. Водночас, здатність до саморегулѐції у 
професійній сфері значноя міроя залежить від педагогічної 
самоефективності вчителѐ, ѐка  дозволѐю педагогу почуватисѐ впевнено в 
складних професійних ситуаціѐх, обирати оптимальні шлѐхи розв’ѐзаннѐ 
проблемних завдань (Skaalvik & Skaalvik, 2007).   

Дослідженнѐ нідерландських науковців (W. Evers, A. Brouwers, 
W. Tomic) розкриваю особливості впливу педагогічної самоефективності 
учителѐ на процес його професійного вигорѐннѐ. Серед критеріїв оцінки 
професійного вигорѐннѐ автори виділили: використаннѐ принципу 
диференціації в навчальному процесі; застосуваннѐ діѐльнісного підходу 
до навчаннѐ учнів; упровадженнѐ інноваційних технологій навчаннѐ. 
Установлено, що вчителі з високим рівнем самоефективності 
характеризувалисѐ більшоя готовністя до експериментальної роботи, 
відкритістя до педагогічних інновацій, що позитивно відображалосѐ на їх 
схильності до професійного вигорѐннѐ. Відповідно, високі показники 
професійного вигорѐннѐ були виѐвлені в менш професійно 
самоефективних педагогів (Evers et al., 2002).  

За результатами аналізу зарубіжних досліджень приходимо до 
висновку, що вчителі початкової школи зі стійкоя педагогічноя 
самоефективністя схильні бути більш задоволеними своюя професіюя; 
демонструвати більшу відповідальність; братисѐ за складні професійні 
завданнѐ; залишатисѐ наполегливими в несприѐтливих обставинах; 
створявати експериментальні навчальні програми; упроваджувати 
інноваційні підходи до навчаннѐ учнів. 

Аналіз напрацьованих підходів до визначеннѐ педагогічної 
самоефективності та конкретизації ознак цього понѐттѐ в зарубіжному і 
вітчизнѐному науковому дискурсі засвідчую, що в сучасній педагогічній 
науці цѐ проблема досі не отримала кінцевого розв’ѐзаннѐ. Розбіжність у 
підходах викликаю певні труднощі в науковому тлумаченні сутності 
педагогічної самоефективності вчителѐ початкової школи. Очевидноя стаю 
необхідність виокремленнѐ головних категорій та ознак понѐттѐ 
«педагогічна самоефективність» за допомогоя методу контент-аналізу. 
Зокрема, з’ѐсовано, що термін «педагогічна самоефективність» може мати 
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такі смислові аналоги: переконаність у професійній компетентності, 
здатність мобілізувати зусиллѐ та протистоѐти труднощам у професійній 
сфері, когнітивний механізм мотивуваннѐ й саморегулѐції педагогічної 
діѐльності, виѐв професійного оптимізму та емпатійності педагога, 
готовність до професійно асертивної поведінки. Виѐвлені значеннѐ не 
протиставлѐятьсѐ одне одному, оскільки віддзеркаляять багатозначність 
понѐттѐ, що розглѐдаютьсѐ (Фаст, 2012).  

На підставі узагальненнѐ основних наукових підходів зарубіжних та 
вітчизнѐних учених щодо розуміннѐ сутності феномену самоефективності 
педагогічну самоефективність учителѐ початкової школи тлумачимо ѐк 
системоутволявальну особистісно-професійну характеристику, що 
виѐвлѐютьсѐ в готовності та здатності педагога мобілізувати сукупність 
особистісних ѐкостей, кваліфікаційних знань, умінь, компетентностей та 
методичної майстерності з метоя досѐгненнѐ оптимальних результатів у 
педагогічній діѐльності. 

Висновки. Узагальненнѐ результатів аналізу науково-педагогічного 
дискурсу даю підстави констатувати, що само ефективність виступаю 
важливим особистісно-когнітивним конструктом, від ѐкого залежить 
реалізаціѐ здібностей лядини у процесі набуттѐ життювого досвіду. Завдѐки 
ситуаційній специфіці самоефективності особистість здатна не лише гнучко 
адаптуватисѐ до соціального оточеннѐ, але й вибудовувати своя «відповідь» 
ситуації, спрѐмовану, у тому числі, і на її перетвореннѐ відповідно до власних 
цілей, завдань і можливостей. У студентів, майбутніх учителів початкової 
школи, вона формуютьсѐ у процесі здійсненнѐ навчально-професійної 
діѐльності, проходженнѐ всіх етапів підготовки у виші, за умови поступового 
накопиченнѐ власного професійного досвіду. 

На основі таких методів, ѐк контент-аналіз, описовий, аналіз 
довідникових джерел, узагальненнѐ наукових джерел з проблем 
дослідженнѐ, у роботі здійсняюмо оглѐд довідникових та наукових 
напрацявань з проблеми педагогічної самоефективності, що уможливило 
тлумаченнѐ сутності досліджуваного понѐттѐ. 

Педагогічну самоефективність учителѐ початкової школи трактуюмо 
ѐк системоутволявальну особистісно-професійну характеристику, що 
виѐвлѐютьсѐ в готовності та здатності педагога мобілізувати сукупність 
особистісних ѐкостей, кваліфікаційних знань, умінь, компетентностей та 
методичної майстерності з метоя досѐгненнѐ оптимальних результатів у 
педагогічній діѐльності. 

Представлений аналіз системи професійної підготовки учителів у 
зарубіжних країнах даю підстави стверджувати, що особливий акцент у 
професійному навчанні майбутніх педагогів початкової школи робитьсѐ на 
формуванні в них морально-вольових ѐкостей педагогічної спрѐмованості, 
у тому числі самоефективності. Це реалізуютьсѐ завдѐки психолого-
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педагогічній та соціологічній спрѐмованості змісту професійного навчаннѐ; 
збільшення обсѐгу практичної підготовки у формі тренінгів, семінарів; 
стимулявання неформальної та інформальної освіти студентів, що 
забезпечуять особистісне зростаннѐ. 

Аналіз вітчизнѐної системи професійної підготовки учителів 
початкової ланки свідчить про недостатня увагу до формуваннѐ в них 
педагогічної самоефективності через відсутність спеціальних педагогічних 
заходів, спрѐмованих на усвідомленнѐ студентами сутності феномена 
педагогічної самоефективності, розвиток у них здатності творчо 
реалізовувати власний педагогічний потенціал на основі об’юктивної 
оцінки рівнѐ готовності до компетентного й результативного здійсненнѐ 
професійної діѐльності. Ціннісний вимір змін у цьому контексті закладено в 
Концепції «Нова українська школа» (2016), формула успіху ѐкої 
забезпечуютьсѐ юдністя клячових компонентів – умотивований і 
кваліфікований учитель, компетентнісний зміст освіти, наскрізний процес 
вихованнѐ, що базуютьсѐ на цінностѐх, педагогіка партнерства. 
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РЕЗЮМЕ 

Фаст Ольга. Методологические ориентиры формированиѐ педагогической 
самоеффективности будущих учителей в контексте вызовов образовательной реформы. 

В статье сделан обзор научных наработок по проблеме педагогической 
самоэффективности на основе междисциплинарного подхода. По результатам анализа 
справочных и научных источников сквозь призму гуманистической парадигмы очерчена 
сущность понѐтиѐ «педагогическаѐ самоэффективность учителѐ начальной школы» 
как личностно-профессиональной характеристики, проѐвлѐящейсѐ в готовности и 
способности педагога мобилизовать совокупность личностных качеств, 
квалификационных знаний, умений, компетенций и методического мастерства с целья 
достижениѐ оптимальных результатов в педагогической деѐтельности. 

Акцентировано внимание на целесообразности учета зарубежного опыта 
формированиѐ педагогической самоэффективности будущего учителѐ начальной 
школы. Речь идет, в частности, о психолого-педагогической и социальной 
направленности содержаниѐ профессионального образованиѐ; увеличении объема 
практической подготовки в форме тренингов, семинаров; стимулировании 
неформального и информального образованиѐ студентов, обеспечиваящих личностное 
развитие. 

Ключевые слова: педагогическаѐ самоэффективность, профессиональнаѐ 
подготовка, гуманизациѐ образовательного процесса, учитель начальной школы, 
личностное развитие. 

 

SUMMARY 
Fast Olha. Methodological guidelines of the future teachers’ pedagogical self-efficacy 

forming in the context of educational reforms challenges. 
The article reviews scientific developments concerning the problem of pedagogical 

self-efficacy on the basis of an interdisciplinary approach. According to the results of the 
analysis of reference and scientific sources through the prism of the humanistic paradigm, 
the essence of the concept “pedagogical self-efficacy of the elementary school teacher” is 
defined as the system-forming personality-professional characteristic, which manifests itself 
in the readiness and ability of the teacher to mobilize a set of personal qualities, qualification 
knowledge, skills, competencies and methodological skills aiming to achieve optimal results 
in pedagogical activity. 
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Self-efficacy theory grows out of A. Bandura’s original social learning theory that 
includes “self-efficacy” as a major construct and has some behavioral and mechanistic 
aspects in contrast to perspective on the individual represented in expectancy-value models 
and the research on self-perceptions of competence. According to A. Bandura, self-efficacy is 
defined as “people’s judgments of their capabilities to organize and execute courses of action 
required to attain designated types of performances”. 

Foreign discourses analysis reveals that self-efficacy is related to choice behavior in 
terms of task choice, but it also has been related to career choices. It has been shown that 
although there are structural and social influences on career choices, self-efficacy is an 
important mediator of these external influences and has a direct impact on career choice. 
Besides choice, self-efficacy has been related to the quantity of effort and the willingness to 
persist at tasks. Individuals with strong efficacy beliefs are more likely to exert effort in the 
face of difficulty and persist at a task when they have the requisite skills. Individuals who 
have weaker perceptions of efficacy are likely to be plagued by self-doubts and to give up 
easily when confronted with difficulties. However, there is some evidence that self-doubt 
(weak efficacy) may foster learning when students have not previously acquired the skills.  

The emphasis is placed on the expediency of taking into account the foreign 
experience of the future elementary school teacher’s pedagogical self-efficacy forming. This 
means, in particular, the psychological and social orientation of the vocational education 
content; increasing the volume of practical activities through the forms of trainings, 
seminars; stimulating non-formal and informal education activities of students that provide 
personal growth. 

Key words: pedagogical self-efficacy, professional training, humanization of 
educational process, elementary school teacher, personal development. 
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СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ІМІДЖУ 
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 
У статті охарактеризовано «професійно-педагогічний імідж викладача вищої 

школи» ѐк цілеспрѐмовано сформований цілісний, динамічний образ, що конструяютьсѐ 
викладачем та зумовлений відповідністя і взаюмопроникненнѐм його внутрішніх і 
зовнішніх особистісних ѐкостей, покликаний виѐвити емоційно-психологічну дія з 
метоя виробленнѐ певної думки, що забезпечую гармонійну взаюмодія з суб’юктами 
освітнього процесу. Розкрито функції та роль іміджу в професійній діѐльності викладача 
вищої школи. Обґрунтовано модель та педагогічні умови формуваннѐ професійно-
педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи на етапі навчаннѐ в 
магістратурі. 
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Ключові слова: імідж, професійно-педагогічний імідж, викладач вищої школи, 
заклад вищої освіти, магістратура. 

 
Постановка проблеми. Серед найважливіших напрѐмів модернізації 

національної системи вищої освіти, що відображено в Законах України «Про 
освіту» (2017) та «Про вищу освіту» (2014), ю інтеграціѐ в ювропейський 
освітній простір. Це, у своя чергу, актуалізую питаннѐ підготовки викладачів 
длѐ вищої школи з високим рівнем професіоналізму, від ѐких залежить 
розв’ѐзаннѐ сучасних освітніх завдань, реалізаціѐ розпочатих реформ вищої 
професійної освіти та формуваннѐ інтелектуального потенціалу суспільства. 
Вирішеннѐ означеної проблеми розпочинаютьсѐ ще на етапі навчаннѐ 
майбутніх викладачів у магістратурі. Серед важливих чинників, ѐкі 
забезпечать ѐкість підготовки майбутніх викладацьких кадрів, ю формуваннѐ в 
них професійно-педагогічного іміджу, що на етапі науково-педагогічної 
діѐльності впливатиме на ѐкість її здійсненнѐ. Відповідно, актуалізуютьсѐ 
проблема цілеспрѐмованої ефективної підготовки майбутніх викладачів до 
формуваннѐ професійно-педагогічного іміджу. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукових джерел дозволѐю 
стверджувати, що окремі аспекти проблеми формуваннѐ професійного 
іміджу досліджено вченими, ѐкі вивчали: психологія індивідуальності 
(В. Мерлін, С. Рубінштейн, А. Спіркін та ін.); особливості становленнѐ «Я-
концепції» (А. Маслоу, К. Роджерс та ін.); теоретичні, методологічні та 
практичні засади іміджелогії (П. Берн, М. Спіллейн, А. Панасяк, В. Шепель та 
ін.); особливості професійного іміджу та технології його ефективної 
презентації (М. Вудкок, Ф. Кузін, Н. Скрипаченко та ін.); формуваннѐ іміджу 
педагога (М. Апраксіна, Н. Гузій, А. Морозов, С. Панчук, Г. Сорокіна, 
О. Чебикін та ін.).  

Однак, вважаюмо, що сучасний етап розвитку вищої школи потребую 
теоретико-емпіричних досліджень щодо формуваннѐ іміджу саме 
майбутнього викладача вищої школи, вимоги до ѐкого змінилисѐ й 
випереджаять наѐвні традиційні моделі підготовки науково-педагогічних 
кадрів, що недостатньо спрѐмовані на формуваннѐ професійно-
педагогічного іміджу. 

Мета статті полѐгаю в характеристиці сутності понѐттѐ «професійно-
педагогічний імідж викладача вищої школи», розкритті його функцій та 
ролі в професійній діѐльності; обґрунтуванні моделі та педагогічних умов 
формуваннѐ професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої 
школи на етапі навчаннѐ в магістратурі. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети використовувавсѐ 
комплекс науково-педагогічних методів: вивченнѐ, систематизаціѐ й 
узагальненнѐ літератури длѐ вивченнѐ теорії і практики іміджології; 
структурно-змістовий аналіз длѐ розкриттѐ сутності наукового феномену 
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«професійно-педагогічний імідж викладача вищої школи»; метод 
моделяваннѐ з метоя опису системи формуваннѐ професійно-педагогічного 
іміджу майбутнього викладача вищої школи на етапі навчаннѐ у вищій школі. 

Виклад основного матеріалу. У зв’ѐзку з сучасними змінами в освітній 
політиці, ѐкі пов’ѐзані з бурхливим розвитком ринку освітніх послуг на 
міжнародному рівні загалом та в Україні, зокрема, реформуваннѐм системи 
вищої освіти, оновляятьсѐ критерії професіоналізму науково-педагогічних 
кадрів. Серед них вагоме місце займаять: інноваційність мисленнѐ; 
комунікативна компетентність; здатність творчо вирішувати професійні 
ситуації, формувати позитивно-емоційне враженнѐ про себе, ефективно 
впливати на освітній процес та його учасників; уміннѐ створявати навколо 
себе психологічний комфорт та викликати довіру. Відповідно, професійно-
педагогічний імідж викладача сьогодні стаю одним із ефективних ресурсів, що 
дозволѐю забезпечити ефективність функціонуваннѐ закладу освіти, його 
привабливість, ѐкість наданнѐ освітніх послуг. 

Формуваннѐ професійно-педагогічного іміджу наукових кадрів ю 
довготривалим процесом і може відбуватисѐ ѐк у процесі здобуттѐ 
студентами ступенѐ «магістр», «доктор філософії», так і на етапі професійного 
розвиту в умовах післѐдипломної освіти академічного персоналу. 

Важливим, на нашу думку, ю здійсненнѐ означеного процесу ще з 
магістратури длѐ забезпеченнѐ ефективності діѐльності викладача вже з 
перших років його професійної діѐльності в закладі вищої освіти 
(університеті, академії, інституті, коледжі) на первинних посадах. 

Звертаячись до понѐттѐ «професійно-педагогічний імідж 
викладача», вважаюмо за доцільне звернути увагу на тлумаченнѐ понѐттѐ 
«імідж». На основі аналізу літератури приходимо висновку, що понѐттѐ 
«імідж», значеннѐ ѐкого в нинішньому суспільстві зростаю, не ю відкриттѐм 
сучасності, оскільки його завжди розуміли ѐк сконструйовані образи та 
уѐвленнѐ, ѐкі закріпляятьсѐ у свідомості лядини. Однак, в умовах 
цивілізаційних змін, імідж набуваю значущості в різних сферах: соціально-
економічній, соціально-психологічній, соціокультурній тощо.  

У довідковій літературі «імідж» визначаютьсѐ ѐк «цілеспрѐмовано 
сформований образ (певної особи, ѐвища, предмета), ѐкий підкресляю 
ціннісні характеристики, покликаний здійснявати емоційно-психічний 
вплив з будь-ѐкого з метоя популѐризації, реклами тощо (Баш та Боброва, 
2000, с. 229). 

У міждисциплінарному контексті понѐттѐ «імідж» ю багатоаспектним 
ѐвищем. У соціології «іміджем» вчені позначаять наше уѐвленнѐ про ту чи 
іншу соціальну роль, ѐку ми виконуюмо в житті, стан та обставини долі на 
певний момент (Гофман, 2000, с. 11). Політологи вважаять, що «імідж» – це 
«цілеспрѐмовано сформований образ-уѐвленнѐ, ѐкий через асоціації наділѐю 
об’юкт (ѐвище, особистість, товар) додатковими цінностѐми (соціальними, 
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політичними, соціально-психологічними, естетичними тощо) і завдѐки цьому 
завжди сприѐю більш цілеспрѐмованому й емоційному його сприйнѐття» 
(Шемшученко та Бабкін, 1997, с. 76). У психології під «іміджем» розуміять 
«емоційно забарвлений образ кого-небудь, що склавсѐ в масовій свідомості 
й маю характер стереотипу» (Варій, 2007, с. 117). 

Американські іміджологи стверджуять, що імідж ю емоційно 
забарвленим образом чогось чи когось, ѐкий володію потужними 
регулѐторними властивостѐми, що може викликати відповідні враженнѐ і 
здійснявати вплив на внутрішній світ лядини (Sampson, 1994). 

На основі здійсненого аналізу поглѐдів учених, визначаюмо імідж ѐк 
цілеспрѐмовано сформований цілісний динамічний образ, зумовлений 
відповідністя та взаюмопроникненнѐм внутрішніх і зовнішніх особистісних 
та індивідуальних ѐкостей суб’юкта.  

Особистісний імідж може бути представлений низкоя видів. Так, 
залежно від факторів, ѐкі впливаять на створеннѐ образу, А. Панасяк поділѐю 
особистісний імідж на такі складові: «імідж середовища» – побудоване 
індивідом штучне середовище його існуваннѐ (житлове приміщеннѐ, 
автомобіль, кабінет тощо); «габітарний імідж» – ѐк зовнішній чинник (одѐг, 
макіѐж, зачіска);  «предметний імідж» – предмети й речі, ѐкими індивід 
володію, створив чи зробив їх; «вербальний імідж» – своюрідна вербальна 
продукціѐ індивіда, те, що він говорить, ѐк він це робить тощо; «кінетичний 
імідж» – жести й міміка, притаманні особистості (Панасяк, 2001, с. 93). 

Порѐд із особистісним, науковці виділѐять професійний імідж 
особистості, ѐкий ю важливоя складовоя іміджу, сутність ѐкого полѐгаю в 
тому, щоб уміти гармонізувати інтереси організації та співробітників, бути 
уважним до потреб і запитів оточуячих, залишатисѐ порѐдним, надійним, 
чесним, дисциплінованим тощо. На думку В. Шепелѐ, до найважливіших 
показників професійного іміджу належать: соціальні цінності, ѐкі 
підтримуятьсѐ організаціюя; наѐвність і рівень корпоративного стиля; 
задоволеність партнерів і споживачів взаюмодіюя з працівниками 
організації; задоволеність працівників власноя діѐльністя; задоволеність 
стосунками між співробітниками; низький рівень конфліктів та їх 
керованість; оптимальне поюднаннѐ формальної та неформальної структур 
організації тощо (Шепель, 2002, с. 389). 

Вважаюмо, що розмежуваннѐ особистісного та професійного іміджу ю 
недоцільним, однак, особистісні ѐкості, незважаячи на їх суб’юктивність, ю 
первинними порівнѐно з професійними. Отже, професійний імідж ю 
інтегрованим, багатоаспектним та цілісним образом суб’юкта діѐльності, що 
зумовлений внутрішніми, зовнішніми професійно-особистісними ѐкостѐми 
та спрѐмований на формуваннѐ сприѐтливого впливу на інших (оточеннѐ) у 
сфері його професійної діѐльності. 
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Розглѐдаячи професійний імідж представників публічних професій 
(актор, менеджер, учитель, лікар, викладач), можна виокремити багато 
спільних рис, ѐкі зумовлені тим, що це ляди професій, що належать до 
системи «лядина-лядина». Проблема формуваннѐ образу педагога 
пов’ѐзана з формуваннѐм іміджу не лише конкретної особистості, а й 
іміджу професіонала взагалі. Отже, професійний імідж – це вид групового 
іміджу, а груповий імідж – це суспільний образ, ѐкий створено на основі 
вражень про індивідуально-особистісні характеристики представників 
певної соціально-професійної групи. 

Означене викликаю необхідність оволодіннѐ кожним спеціалістом, 
свого власного позитивного особистісного, професійного й педагогічного 
іміджу, ѐкий щоразу, залежно від потрібної ситуації, покликаний 
створявати новий неповторний ефективний вплив на суб’юкт чи аудиторія 
в соціокультурних цілѐх. Відповідно, ѐкщо розглѐдати понѐттѐ «імідж 
педагога», то у вищій школі він починаю формуватисѐ під час навчаннѐ 
студентів у закладах вищої освіти, де закладаятьсѐ основи професійної 
діѐльності та образу майбутнього фахівцѐ.  

Вивченнѐ наукового феномену «професійний імідж викладача вищої 
школи» лише започатковуютьсѐ, оскільки розглѐдаютьсѐ лише в окремих 
публікаціѐх останніх років, виконаних Н. Гузій, А. Морозовим, Т. Федірчик, 
І. Чертиковоя та ін. (Гузій, 1997; Морозов, 2003; Федірчик, 2015; 
Чертикова, 2003). 

Суттювим, з нашої точки зору, ю те, що більшість сучасних дослідників 
проблеми професійно-педагогічного іміджу викладача вищої школи 
обираять базовим діѐльнісно-особистісний підхід, вважаячи процес 
професійного становленнѐ іміджу викладача довготривалим, 
багатоплановим і динамічним.  

Так, на думку Т. Кулакової, унікальність і незамінність викладача в 
освітньому процесі поѐсняютьсѐ наѐвністя позитивного іміджу, а 
ставленнѐ до навчаннѐ досить часто залежить від образу викладача й 
закладу вищої освіти, що залишаютьсѐ в студентів на все життѐ, впливаю на 
рівень навчаннѐ, наступний розвиток і становленнѐ особистості студента 
(Кулакова, 2010, с. 98). Вчена Н. Гузій пропоную розглѐдати понѐттѐ іміджу 
майбутнього викладача ѐк полісемантичну категорія, що характеризую 
стиль професійно-педагогічної діѐльності, манеру спілкуваннѐ, уміннѐ 
індивідуалізувати свій образ, надавати йому естетичної виразності (Гузій, 
1997, с. 29). Дослідники Г. Коджаспірова та А. Коджаспіров розкриваять 
імідж викладача ѐк емоційно забарвлений стереотип сприйнѐттѐ образу 
педагога у свідомості студентів, колег, соціального оточеннѐ, у масовій 
свідомості. На думку вчених, під час формуваннѐ іміджу викладача його 
реальні ѐкості тісно переплітаятьсѐ з тими, що приписуять йому оточуячі 
(Коджаспірова та Коджаспіров, 2000, с. 46).  
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Таким чином, професійно-педагогічний імідж викладача обов’ѐзково 
маю бути позитивним, оскільки готую підґрунтѐ длѐ ефективної сумісної 
діѐльності викладача й студента, длѐ їх співпраці та співтворчості. Саме 
особистісні взаюмовідносини викладача і студента поѐсняять особливу 
увагу до індивідуальності викладача, ѐкий ю носіюм привабливого длѐ 
студента гуманістичного потенціалу освітнього процесу.  

Здійснене вивченнѐ джерельної бази дозволѐю не тільки здійснити 
аналіз понѐть «імідж педагога», «імідж викладача», «індивідуальний імідж 
викладача», «професійний імідж викладача», а й дати цілісну 
характеристику понѐттѐ «професійно-педагогічний імідж майбутнього 
викладача» ѐк символічному образу викладача, що характеризую стиль 
професійно-педагогічної діѐльності в процесі взаюмодії педагога з 
учасниками освітнього процесу, що зумовлений внутрішнім «Я», манероя 
спілкуваннѐ, зовнішнім виглѐдом. 

Професійно-педагогічний імідж майбутнього викладача вищої школи 
розуміюмо ѐк цілеспрѐмовано сформований цілісний динамічний образ, ѐкий 
конструяютьсѐ самим викладачем та зумовлений відповідністя та 
взаюмопроникненнѐм його внутрішніх і зовнішніх особистісних та індиві-
дуальних ѐкостей, покликаний виѐвити емоційно-психологічну дія з метоя 
виробленнѐ певної думки, що забезпечую гармонійну взаюмодія суб’юкта зі 
студентами, колегами, адміністраціюя, суспільством і самим собоя. 

При обґрунтуванні структури професійно-педагогічного іміджу ми 
вважали за доцільне відобразити діѐльнісну та особистісну сторони 
майбутнього викладача вищої школи. Відповідно до структури, імідж 
майбутнього викладача вищої школи представлений інтегративними 
складовими, ѐкі відображаять: мотиваційний, когнітивно-праксеологічний 
та оцінявальний компоненти. 

Кожен із компонентів маю свій зміст: 
- мотиваційний - відображаю рівень вмотивованості викладача до 

здійсненнѐ викладацької діѐльності й охопляю спрѐмованість та ціннісні 
оріюнтації педагога; 

- когнітивно-праксеологічний - вклячаю систему професійних 
компетентностей та професійно-педагогічну майстерність викладача, ѐкі 
відображаять діѐльнісну складову іміджу; 

- творчо-особистісний - представлений професійно значущими 
ѐкостѐми викладача, професійноя креативністя і творчістя; 

- оцінявальний - відтворяю здатність до професійної рефлексії та 
професійного саморозвитку. 

Введені до структури професійно-педагогічного іміджу майбутніх 
викладачів компоненти взаюмообумовлені, тісно пов’ѐзані і становлѐть 
собоя інтегроване цілісне утвореннѐ. 
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Процес формуваннѐ професійно-педагогічного іміджу майбутніх 
викладачів вищої школи сприѐв необхідності використаннѐ методу 
моделяваннѐ, ѐкий останнім часом дуже широко використовуютьсѐ в 
педагогічних дослідженнѐх. 

При побудові моделі формуваннѐ професійно-педагогічного іміджу 
майбутніх викладачів вищої школи нами застосовувавсѐ системний підхід, 
що сприѐю розглѐду її ѐк цілісної системи взаюмопов’ѐзаних елементів, 
функціонуваннѐ ѐких відбуваютьсѐ згідно з визначеними принципами, 
обраних підходів та спрѐмоване на досѐгненнѐ поставлених цілей.  

Модель формуваннѐ професійно-педагогічного іміджу майбутніх 
викладачів вищої школи нами представлена трьома блоками: 
теоретичний, процесуальний та оцінно-рефлексивний блоки (рис. 1). 

Теоретичний блок визначаю мету, наукові підходи, принципи, 
функції та види формуваннѐ професійно-педагогічного іміджу майбутніх 
викладачів вищої школи. Метоя визначено процес формуваннѐ 
позитивного професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів, у 
процесі професійної підготовки при створенні та реалізації відповідних 
організаційно-педагогічних умов. Система формуваннѐ професійно-
педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи повинна 
реалізовуватисѐ з урахуваннѐм таких наукових підходів, ѐк діѐльнісний, 
особистісний та діѐльнісно-особистісний. 

Основними принципами формуваннѐ професійно-педагогічного 
іміджу майбутніх викладачів вищої школи нами визначені: 

- принцип особистісно-індивідуального підходу, що враховую 
запити, інтереси, а також індивідуальний рівень розвитку майбутнього 
викладача; 

- принцип оптимізації змісту, форм, методів у процесі формуваннѐ 
професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів; 

- принцип системності, що реалізуютьсѐ через взаюмозалежну 
сукупність оптимальних засобів та методів, ѐкі сприѐять ефективному 
формування професійно-педагогічного іміджу; 

- принцип цілеспрѐмованості, що здійсняютьсѐ через вмотивованість і 
наполегливість до професійної діѐльності та її продуктивного результату, ѐкий 
передбачаю високий рівень формуваннѐ професійно-педагогічного іміджу 
майбутнього викладача; 

- принцип відкритості та доступності передбачаю добровільність та 
свободу вибору освітньої траюкторії розвитку професійно-педагогічного іміджу 
викладача. 

У процесі дослідженнѐ виокремлено такі функції: ідентифікаціѐ, 
ідеалізаціѐ, автоматизаціѐ. Також розкрито сутність ціннісних та технологічних 
функцій іміджу. 
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Модель формування професійно-педагогічного іміджу майбутнього викладача вищої школи 

Компоненти та показники професійно-педагогічного іміджу викладача вищої школи Рівні 

 портретний; 

 професійний; 

 соціальний 

 імідж; 
 професійний імідж; 
 імідж педагога; 
 професійно-

педагогічний імідж 
 

Види іміджу 

Мета: формування позитивного професійно-педагогічного  іміджу майбутніх викладачів у процесі професійної підготовки  при 

створенні та реалізації відповідних організаційно-педагогічних умов 
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Рис. 1. Структурно-змістова модель формуваннѐ професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи 
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Процесуальний блок вклячаю: зміст, форми й методи, ѐкі 
реалізовуятьсѐ поетапно та розкриваятьсѐ нами в дослідженні. Модель 
вклячаю педагогічні умови та етапи формуваннѐ професійно-педагогічного 
іміджу майбутніх викладачів вищої школи. 

Зміст характеризуютьсѐ станом сформованості професійно-
педагогічного іміджу у майбутніх викладачів, що реалізуютьсѐ через такі 
методики: «Методика діагностики особистості на мотивація до успіху» 
(Т. Елерс); «Анкета «Вивченнѐ професійної майстерності викладача»; 
методика «Креативність, творчий потенціал викладача» (за Л. Хоружоя); 
методика «Діагностика рівнѐ сформованості педагогічної рефлексії» 
(за О. Калашниковоя).  

Процесуальний блок моделі відображаю форми, що можуть бути 
використані у процесі формуваннѐ професійно-педагогічного іміджу 
майбутнього викладача: лекції (проблемні лекції; лекції-візуалізації; 
бінарні лекції; лекції-дискусії; лекції із заздалегідь запланованими 
помилками; лекції-прес-конференції), семінари (розгорнута бесіда; 
доповідь; обговореннѐ рефератів і творчих робіт; коментоване читаннѐ; 
розв’ѐзуваннѐ задач; диспут; конференціѐ), практикуми, факультативи, 
спецкурси і спецсемінари; і методи – спостереженнѐ, анкетуваннѐ, 
опитуваннѐ та моніторинг. 

Формуваннѐ професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів 
вищої школи в моделі розглѐнуто через такі педагогічні умови: 

- діагностика рівнѐ сформованості професійно-педагогічного іміджу 
майбутнього викладача на різних етапах навчаннѐ (вхідний, поточний, 
вихідний моніторинг); 

- реалізаціѐ у процесі формуваннѐ професійно-педагогічного іміджу 
особистісно-оріюнтованого підходу; 

- оптимізаціѐ змісту, форм та методів професійної підготовки майбутніх 
викладачів з урахуваннѐм особливостей формуваннѐ професійно-
педагогічного іміджу викладача; 

- оріюнтаціѐ асистентської (науково-педагогічної) практики на модель 
професійної діѐльності викладача з позитивним іміджем. 

Оцінно-рефлексивний блок представленої моделі відображаю 
компоненти, показники та рівні (високий, середній і низький) 
сформованості професійно-педагогічного іміджу майбутнього викладача. 

Вважаюмо, що запропонована модель ѐвлѐю собоя цілісну систему, 
ѐка здатна забезпечити ефективне формуваннѐ професійно-педагогічного 
іміджу майбутнього викладача вищої школи у процесі навчаннѐ на другому 
(магістерському) рівні.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, на основі проведеного дослідженнѐ стверджуюмо, що професійно-
педагогічний імідж викладача, ѐкий ю емоційно забарвленим образом 
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«професійного Я», що проѐвлѐютьсѐ через систему ціннісних оріюнтацій, 
мотивація викладача, його професійно-значущі ѐкості, професійну 
компетентність та майстерність, ю одним із чинників забезпеченнѐ ѐкості 
освітніх послуг у системі вищої освіти. Система формуваннѐ професійно-
педагогічного іміджу майбутнього викладача, що здійсняютьсѐ на 
магістерському рівні, ю цілісноя інтегрованоя системоя, ѐка розроблена 
відповідно до особистісно-діѐльнісного підходу та вклячаю теоретичний, 
процесуальний та оцінно-рефлексивний блоки, що реалізуять при 
створенні відповідних педагогічних умов при дотриманні низки принципів 
(особистісно-індивідуального підходу; оптимізації змісту, форм і методів, 
системності, цілеспрѐмованості та свободи вибору освітньої траюкторії).  

Перспективами подальших досліджень означеної проблеми ю 
вивченнѐ педагогічних умов формуваннѐ іміджу майбутнього викладача у 
процесі асистентської практики та розвиток його на етапі науково-
педагогічної діѐльності в системі післѐдипломної освіти академічного 
персоналу закладів вищої освіти. 
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РЕЗЮМЕ 

Федирчик Татьяна, Никула Наталья. Система формированиѐ профессионально-
педагогического имиджа будущих преподавателей высшей школы. 

В статье охарактеризован «профессионально-педагогический имидж 
преподавателѐ высшей школы» как целенаправленно сформированный целостный, 
динамичный образ, который конструируетсѐ преподавателем и обусловлен 
соответствием и взаимопроникновением его внутренних и внешних личностных 
качеств, призванный выѐвить эмоционально-психологическое воздействие с целья 
выработки определенного мнениѐ, что обеспечивает гармоническое взаимодействие с 
субъектами образовательного процесса. Раскрыты функции и роль имиджа в 
профессиональной деѐтельности преподавателѐ высшей школы. Обоснована модель и 
педагогические условиѐ формированиѐ профессионально-педагогического имиджа 
будущих преподавателей высшей школы на этапе обучениѐ в магистратуре. 

Ключевые слова: имидж, профессионально-педагогический имидж, 
преподаватель высшей школы, учреждение высшего образованиѐ, магистратура. 

 
SUMMARY 

Fedirchyk Tetiana, Nikula Nataliia. The system of formation of professional-
pedagogical image of future teachers of higher school. 

The aim of the article is to characterize the essence of the concept of “professional 
and pedagogical image of a teacher of higher education”, the disclosure of his functions and 
role in professional activities; substantiation of the model and pedagogical conditions for the 
formation of professional-pedagogical image of future teachers of higher school at the stage 
of studying in the magistracy. 

In order to achieve the goal, a set of scientific-pedagogical research methods was used: 
study, systematization and generalization of literature for studying the theory and practice of 
science about image; structural-content analysis to reveal the essence of the scientific 
phenomenon “professional-pedagogical image of the teacher of higher education”; a method of 
modeling with the purpose of describing the system of formation of the professional-pedagogical 
image of the future teacher of higher education at the stage of studying at higher school. 
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As a result of research, the professional-pedagogical image of the future teacher of the 
higher school is revealed as a purposefully formed integral dynamic image, which is constructed 
by the teacher himself and is due to the correspondence and interpenetration of his internal and 
external personal and individual qualities, designed to reveal emotional and psychological action 
in order to the development of a certain thought, which ensures harmonious interaction of the 
subject with students, colleagues, administration, society and themselves. It is determined that it 
is manifested through the system of value orientations, the teacher’s motivation, his professional 
qualities, professional competence and skill, is one of the factors of ensuring the quality of 
educational services in the system of higher education. 

It is established that the system of formation of the professional-pedagogical image 
of the future teacher, carried out at the master’s level, is an integral system whose model is 
developed in accordance with the personality-activity approach and includes theoretical, 
procedural and evaluative-reflexive units that are implemented when creating appropriate 
pedagogical conditions when adhering to a number of principles (personality-individual 
approach; optimization of content, forms and methods, consistency, purposefulness and 
freedom to choose an educational trajectory). 

Prospects for further research of this problem are the study of pedagogical conditions 
for the formation of the image of the future teacher in the process of assistant practice and 
its development at the stage of scientific-pedagogical activity in the system of postgraduate 
education of academic staff of institutions of higher education. 

Key words: image, professional-pedagogical image, teacher of higher education, 
institution of higher education, magistracy. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ 
ПОЛІФОНІЧНО-ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ОСНОВІ СТИЛЬОВОГО ПІДХОДУ 

 
У статті представлено впровадженнѐ експериментальної методики 

формуваннѐ поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного 
мистецтва на основі стильового підходу. У результаті констатувального 
експерименту визначено й обґрунтовано критерії та показники сформованості 
поліфонічно-виконавських умінь, розроблено методи діагностики поліфонічно-
виконавських умінь, з’ѐсовано рівні сформованості поліфонічно-виконавських умінь. 
Формувальний експеримент перевірѐв ефективність поетапного запровадженнѐ 
методики формуваннѐ поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 
музичного мистецтва на основі стильового підходу. У результаті 
експериментальної перевірки ефективності методики формуваннѐ поліфонічно-
виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового 
підходу спостерігаласѐ позитивна динаміка показників діагностичних зрізів 
експериментальної групи на кінцевому етапі дослідженнѐ. 
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Ключові слова: поліфоніѐ, методика, поліфонічно-виконавські вміннѐ, 
майбутні вчителі музичного мистецтва, констатувальний експеримент, 
формувальний експеримент, методи, стильовий підхід. 

 
Постановка проблеми. Сучасні процеси глобалізації світової 

культури та інтеграції України до ювропейського освітнього простору 
підвищуять вимоги до рівнѐ підготовки фахівців, здатних розв’ѐзувати 
професійні завданнѐ. Найскладнішоя частиноя навчаннѐ майбутнього 
вчителѐ музичного мистецтва ю опануваннѐ поліфонічними творами в класі 
основного музичного інструменту та циклі історико-теоретичних 
дисциплін, оскільки воно вимагаю наѐвності такого специфічного типу 
музичної свідомості, ѐк поліфонічна. Вона розвиваютьсѐ впродовж 
тривалого набуттѐ досвіду сприйнѐттѐ й виконаннѐ поліфонічної музики, 
усвідомленнѐ її константних (жанр, форма, фактура) та змінних 
(історичний, індивідуальний стиль) особливостей. Засвоюннѐ поліфонії 
пов’ѐзане з формуваннѐм музичної компетентності – знаннѐми, уміннѐми 
та навичками, на основі ѐких майбутній учитель музичного мистецтва на 
інструменті відтворяю поліфонічну фактуру, втіляю виражений у звуках 
(мелодичних лініѐх, пластах) діалог (полілог) музичних думок, ідей; 
діалогічно (полілогічно) осмисляю образ і драматургія твору, музичний 
світ і культуру лядства взагалі. Апеляячи до поширеного наукового 
розуміннѐ виконавського мистецтва ѐк вторинної відносно самостійної 
художньої діѐльності з конкретизації продукту первинної творчості 
(Гуренко, 1985, с. 20), зрозуміло, що длѐ виконавського відтвореннѐ 
поліфонічного твору необхідні поліфонічно-виконавські вміннѐ, а також 
педагогічні умови та методика їх формуваннѐ. Вирізнѐячи актуальність 
стильового підходу длѐ усвідомленнѐ діалектики константного та змінного 
в історії поліфонії в навчальній діѐльності майбутніх учителів музичного 
мистецтва, наразі ю актуальним розглѐд експериментального 
впровадженнѐ методики формуваннѐ поліфонічно-виконавських умінь 
майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу. 

Аналіз актуальних досліджень. Зважаячи на складність навчального 
опануваннѐ поліфоніюя, у порівнѐнні з іншими історичними стилѐми та 
типами музичного мисленнѐ, можна відзначити відносно невеликий масив 
наукової літератури, дотичний до проблеми формуваннѐ поліфонічно-
виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва на основі 
стильового підходу. Класифікуюмо його за такими предметними галузѐми: 
педагогічні й музикознавчі досліди поліфонії; виконавські аспекти 
відтвореннѐ поліфонічної музики; поліфонійність творчих методів 
образотворців, письменників і поетів, кінематографістів і театральних 
драматургів; поліфонічна метафоричність  відображеннѐ світу у філософії та 
культурології. Длѐ нашої статті, зокрема, відзначимо розробки проблем: 
формуваннѐ досвіду сприйнѐттѐ поліфонії у студентів-музикантів 
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М. Сибірѐковоя-Хіхловськоя (Сибірѐкова-Хіхловська, 2007); теоретико-
виконавського аспекту інтерпретації музики бароко на баѐні С. Карасем 
(Карась, 2006), клавішно-струнних інструментах – Н. Кашкадамовоя 
(Кашкадамова, 2010), Н. Свириденко (Свириденко, 2017); поліфонії ѐк мови 
духовно-музичного мисленнѐ В. Файнером (Файнер, 2014), формуваннѐ 
музично-стильових уѐвлень майбутніх учителів музики у процесі 
інструментально-виконавської підготовки О. Щербініноя (Щербініна, 2005). 
Однак питаннѐ експериментального впровадженнѐ методики формуваннѐ 
поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва на 
основі стильового підходу дані науковці не досліджували. 

Мета статті – представити хід та результати експериментального 
впровадженнѐ методики формуваннѐ поліфонічно-виконавських умінь 
майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу. 

Методи дослідження – теоретичного моделяваннѐ длѐ обґрунтуваннѐ 
критеріїв та показників оціняваннѐ поліфонічно-виконавських умінь 
майбутніх учителів музичного мистецтва; констатувальний експеримент – длѐ 
виѐвленнѐ рівнѐ сформованості поліфонічно-виконавських умінь майбутніх 
учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу (методи педаго-
гічної діагностики – педагогічне спостереженнѐ, анкетуваннѐ, експертних 
оцінок, понѐтійний словник-таблицѐ, творчі та художньо-комунікативні 
завданнѐ); формувальний експеримент длѐ практичного втіленнѐ та 
перевірки ефективності запропонованої методики формуваннѐ поліфонічно-
виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва на основі 
стильового підходу (методи – пізнавально-пошуковий, наочно-текстоло-
гічний, аналітично-смисловий, порівнѐннѐ та зіставленнѐ образу й засобів 
відображеннѐ поліфонічної музики різних стилів; звукова анкета та її ство-
реннѐ, стильове порівнѐннѐ поліфонічних жанрів, виконавського усклад-
неннѐ, поліфонічної компенсаторики; створеннѐ поліфонічно-виконавських 
вправ за стильовоя належністя, діалогічні етяди, художньої додатковості в 
інтерпретації твору длѐ виконаннѐ, художньо-педагогічний полілог), методи 
математичної статистики длѐ опрацяваннѐ результатів педагогічного 
експерименту й підтвердженнѐ достовірності результатів дослідженнѐ.  

Виклад основного матеріалу. У нашому дослідженні формуваннѐ 
поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва 
на основі стильового підходу розглѐдаютьсѐ в контексті виконавського 
процесу гри на фортепіано. Як відомо, музичне виконавство ю юдиним 
засобом, що дозволѐю матеріалізувати музику в звукову реальність, 
виѐвитисѐ в усьому своюму видовому, стилістичному, жанровому розмаїтті; 
стати об’юктом сприйманнѐ й почуттюво-емоційного переживаннѐ, 
виконати важливі соціальні функції. Приймаячи за основу позиція, що 
музичне виконавство ю видом лядської діѐльності, художнім або 
художньо-творчим процесом, зумовленим стильовим, жанровими, 
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художньо-виражальними, формоутворявальними або техніко-
виконавськими (технологічними) чинниками різних видів і форм 
вокального, інструментального та вокально-інструментального 
виконавського мистецтва (Жайворонок, 2006, с. 3), наголосимо на 
визначальності цього процесу длѐ фахової підготовки майбутніх учителів. 
Відповідно, ѐкість інтерпретаційно-виконавського поліфонічного процесу 
на основі стильового підходу спираютьсѐ на сформованість поліфонічно-
виконавських умінь, що характеризуять рівень виконавської спроможності 
майбутніх учителів музичного мистецтва.   

Дослідно-експериментальна робота з формуваннѐ поліфонічно-
виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва відбуваласѐ у 
два етапи: констатувальний і формувальний. Констатувальний 
експеримент проводивсѐ з метоя визначеннѐ рівнѐ сформованості 
поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва на 
основі здійсненнѐ педагогічної діагностики й вирішував такі завданнѐ: 
визначити та обґрунтувати критерії і показники сформованості поліфонічно-
виконавських умінь; визначити та розробити методи діагностики 
поліфонічно-виконавських умінь; відповідно до визначених критеріїв і 
показників з’ѐсувати рівні сформованості поліфонічно-виконавських умінь.  

Когнітивно-мисленнювий критерій дозволив оцінити сформованість 
інтелектуального компоненту. За допомогоя означеного критерія 
визначавсѐ рівень інтелектуально-мисленнювої спроможності студентів до 
пізнаннѐ та осмисленнѐ поліфонії ѐк спеціального типу: музичного 
мисленнѐ, фактури, тексту, виконавського стиля, художнього методу – у їх 
концентрованому спрѐмуванні на процес формуваннѐ поліфонічно-
виконавських умінь на основі стильового підходу. Показниками критерія 
визначено: міру здатності до самостійного накопиченнѐ знань зі стильових 
особливостей поліфонії; ступінь проѐву стилевідповідної музично-
мисленнювої діювості поліфонічного тезаурусу. Зазначені показники 
оцінявали: уміннѐ опрацьовувати та застосовувати на практиці літературу з 
історії розвитку поліфонії, її видів, структурних елементів, різновиду 
фактури; уміннѐ використовувати знаннѐ у процесі вивченнѐ поліфонії.  

Длѐ отриманнѐ інформації щодо сформованості зазначених умінь 
були застосовані методи: анкетуваннѐ, фіксоване і нефіксоване педагогічне 
спостереженнѐ та опитуваннѐ, аналітичні завданнѐ, понѐтійний словник-
таблицѐ з поліфонії, авторський тест визначеннѐ рівнѐ поліфонічних знань 
студентів та результатів їх успішності з основного музичного інструменту. 

Музично-перцептивний критерій дозволив оцінити перцептивний 
компонент, а саме: накопиченнѐ музично-перцептивного досвіду студентів 
на основі поліфонічного слуху в його проѐві по відношення до стильових 
особливостей поліфонічної фактури. До його показників віднесено: ступінь 
проѐву розвиненості поліфонічно-стильового слуху, перцепції та 
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самоперцепції; міру виѐвленнѐ здатності до поліфонічно-стильової 
виконавської самокорекції. Зазначені показники оцінявали таку групу вмінь: 
диференційованого сприйнѐттѐ музичного звуку ѐк ізольованого, так і в певній 
звуко-інтонаційній системі; розуміннѐ інформаційної складової звукового 
потоку на основі сформованих стереотипів-кодів щодо музичної інтонації, 
ритмо-інтонації; цілісного образно-семантичного узагальненнѐ-оцінки 
музичного образу в контексті його поліфонічного поданнѐ в різних стилѐх 
(поліфоніѐ бароко, класицизму, романтичної та сучасної музики); керуваннѐ 
різними видами музичного слуху (мелодичний, гармонічний, тембральний, 
ритмічний) у сукупності з поліфонічним. 

Отже, длѐ виміряваннѐ рівнѐ зазначених умінь було застосовані 
методи: педагогічне спостереженнѐ, анкетуваннѐ, аудіотестуваннѐ з 
різностильових поліфонічних творів, презентаціѐ музичних творів, творчі 
завданнѐ, діагностика умінь поліфонічно-стильової виконавської 
самокорекції. 

Технічно-виконавський критерій дозволив оцінити праксеологічний 
компонент, зокрема, діалектику виконавського відтвореннѐ константності 
технологічно-аплікатурних алгоритмів поліфонічної фактури й динамічності 
художньо-образної площини у поліфонічних творах різних історичних, 
індивідуальних композиторських стилів. Показниками означеного 
критерія визначено: міру здатності майстерно оволодіти виконавськими 
засобами аутентичної інтерпретації барокової поліфонії (орнаментика, 
артикулѐціѐ, фразуваннѐ, темпоритм, динаміка гучності, педалізаціѐ); 
ступінь проѐву стилевідповідного профіля виконавської інтерпретації 
поліфонічної музики XVIII–ХХІ століть. Означені показники оцінявали 
вміннѐ: диференційованого напруженнѐ пальців, що виконуять різні за 
тембрами лінії; одночасного виконаннѐ різної артикулѐції в різних голосах; 
інтонаційної виразності кожного голосу в контексті з усвідомленнѐм стильової 
специфіки його смислового та драматургічного навантаженнѐ, стали: 
анкетуваннѐ, педагогічне спостереженнѐ в різних умовах, метод 
порівнѐннѐ самооцінки аутентичної інтерпретації барокової поліфонії й 
оцінки експертів, анкета самооціняваннѐ виконавської інтерпретації 
поліфонічної музики XVIII–ХХІ століть, творчі завданнѐ. 

Інтерпретаційно-комунікативний критерій дозволив оцінити діалогічний 
(полілогічний) компонент. За допомогоя означеного критерія визначавсѐ 
рівень спроможності студентів здійснявати художньо-комунікативний 
процес. До його показників віднесено: міру виѐвленнѐ осмисленості 
комунікативного потенціалу поліфонічної музики різних стилів та виразності її 
мови з позиції діалогу (полілогу); ступінь проѐву здатності до діалогової 
(полілогової) позиції у процесі створеннѐ виконавської інтерпретації 
поліфонічного твору в аспекті координат історії та соціології музики. Дані 
показники оцінявали вміннѐ: виразно проводити партії кожного голосу 
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подібно до вербального діалогу, виокремлявати головні «лінії» звукової 
маси; проводити «діалог» з композитором, слухачами, культурно-історичним 
стилем епохи. 

Длѐ отриманнѐ інформації стосовно сформованості зазначених умінь 
були застосовані методи: тест-анкета з осмисленнѐ поліфонічних творів 
різних стилів ѐк мистецтва діалогу, творчі завданнѐ, тест-судженнѐ щодо 
вмінь відображати діалогову (полілогову) світоглѐдну позиція у 
виконавській інтерпретації поліфонічних творів різних стилів, художньо-
комунікативні завданнѐ. 

До методичного забезпеченнѐ констатувального експерименту вхо-
дили: розроблена трибальна шкала оціняваннѐ, на основі ѐкої було вста-
новлено три рівні сформованості поліфонічно-виконавських умінь майбутніх 
учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу: низький – 
пасивний, середній – усвідомлений, високий – продуктивний рівень. 

Пасивний рівень (низький) характеризуютьсѐ нездатністя до 
самостійного накопиченнѐ знань зі стильових особливостей поліфонії; 
відсутністя стилевідповідної музично-мисленнювої діювості поліфонічного 
тезаурусу; нерозвиненістя поліфонічно-стильового слуху, перцепції та 
самоперцепції; нездатністя до поліфонічно-стильової виконавської 
самокорекції; відсутністя майстерного оволодіннѐ виконавськими 
засобами аутентичної інтерпретації барокової поліфонії (орнаментика, 
артикулѐціѐ, фразуваннѐ, темпоритм, динаміка гучності, педалізаціѐ); 
невираженістя стилевідповідного профіля виконавської інтерпретації 
поліфонічної музики XVIII–ХХІ століть; відсутністя осмисленості 
комунікативного потенціалу поліфонічної музики та виразності її мови з 
позиції діалогу (полілогу); ступінь проѐву здатності до діалогової (полілогової) 
позиції у процесі створеннѐ виконавської інтерпретації поліфонічного твору в 
аспекті координат історії та соціології музики. 

Усвідомлений рівень (середній) характеризуютьсѐ достатньоя міроя 
здатності до самостійного накопиченнѐ знань зі стильових особливостей 
поліфонії; незначним ступенем проѐву стилевідповідної музично-
мисленнювої діювості поліфонічного тезаурусу; частковоя розвиненістя 
поліфонічно-стильового слуху, перцепції та самоперцепції; незначноя міроя 
виѐвленнѐ здатності до поліфонічно-стильової виконавської самокорекції; 
незначноя міроя оволодіннѐ виконавськими засобами аутентичної 
інтерпретації барокової поліфонії (орнаментика, артикулѐціѐ, фразуваннѐ, 
темпоритм, динаміка гучності, педалізаціѐ); невисоким ступенем проѐву 
стилевідповідного профіля виконавської інтерпретації поліфонічної 
музики XVIII – ХХІ століть; незначноя міроя виѐвленнѐ осмисленості 
комунікативного потенціалу поліфонічної музики та виразності її мови з 
позиції діалогу (полілогу); частковоя здатністя до діалогової (полілогової) 
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позиції у процесі створеннѐ виконавської інтерпретації поліфонічного твору в 
аспекті координат історії та соціології музики. 

Продуктивний рівень (високий) характеризуютьсѐ ґрунтовноя 
теоретичноя підготовкоя зі стильових особливостей поліфонії; ѐскраво 
вираженоя стилевідповідноя музично-мисленнювоя діювістя 
поліфонічного тезаурусу; розвиненим поліфонічно-стильовим слухом, 
навичками перцепції та самоперцепції; здатністя до поліфонічно-стильової 
виконавської самокорекції; майстерним оволодіннѐм виконавськими 
засобами аутентичної інтерпретації барокової поліфонії (орнаментика, 
артикулѐціѐ, фразуваннѐ, темпоритм, динаміка гучності, педалізаціѐ); 
усвідомленим стилевідповідним профілем виконавської інтерпретації 
поліфонічної музики XVIII–ХХІ століть; осмисленістя комунікативного 
потенціалу поліфонічної музики та виразності її мови з позиції діалогу 
(полілогу); здатністя до діалогової (полілогової) позиції у процесі 
створеннѐ виконавської інтерпретації поліфонічного твору в аспекті 
координат історії та соціології музики. 

Констатувальний експеримент проводивсѐ в першому семестрі 2017–
2018 н.р. з контрольноя групоя студентів (КГ) з 1-го по 4-й курс навчаннѐ. 
Діагностика студентів експериментальної групи (ЕГ), що проводиласѐ в 
першому семестрі 2017–2018 н.р., також охопила студентів з 1-го по 4-й курс 
навчаннѐ. Кількість учасників констатувального експерименту в обох групах 
дорівнявала 76 студентам. У процесі перебігу констатувального 
експерименту було виѐвлено три рівні сформованості поліфонічно-
виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва з перевагоя 
середнього (37,2 %)  та низького (57,9 %). 

Аналіз отриманих результатів призвів до висновку про певну 
закономірність проѐву недостатньої сформованості поліфонічно-
виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва, 
продемонстрував доцільність використаннѐ обраних методів та спрѐмував 
до осмисленнѐ подальшої стратегії розробки методики. 

Формувальний експеримент перевірѐв ефективність поетапного 
запровадженнѐ методики формуваннѐ поліфонічно-виконавських умінь 
майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу. Длѐ 
цього було створено дві групи: експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ). 
Формувальна методика впроваджуваласѐ в першому семестрі 2018–2019 
н.р. в експериментальній групі (ЕГ) зі студентами 1–4 курсів навчаннѐ в 
кількості 38 осіб. Кількість студентів контрольної групи (КГ) охоплявала 38 
респондентів 1–4 курсів навчаннѐ.  

Студенти ЕГ опановували виконаннѐ поліфонії на дисципліні 
«Основний музичний інструмент» за розробленоя нами 
експериментальноя методикоя, ѐка спираласѐ на визначені наукові 
підходи, педагогічні умови, принципи й відповідні методи. Упровадженнѐ 
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здійснявалосѐ у три етапи: пізнавально-коригувальний, креативно-
продуктивний, партисипативно-контекстуальний. Послідовність цих етапів 
була встановлена відповідно до визначених структурних компонентів 
поліфонічно-виконавських умінь: інтелектуального, перцептивного, 
праксеологічного та діалогічного (полілогічного). 

Перший етап − пізнавально-коригувальний – мав на меті 
інтелектуально-мисленнюве та перцептивне засвоюннѐ поліфонії ѐк 
феномену різних історико-стильових епох. На другому етапі – креативно-
продуктивному – здійснявалосѐ виконавське опануваннѐ поліфонічної 
техніки різних історичних та індивідуальних композиторських стилів. На 
третьому етапі – партисипативно-контекстуальному формуваласѐ 
спроможність студентів здійснявати діалоговий (полілоговий) художньо-
комунікативний процес.  

На кожному етапі в навчальному процесі на занѐттѐх з основного 
музичного інструменту запроваджуваласѐ відповідна педагогічна умова.  

Так, на першому пізнавально-коригувальному етапі було 
запроваджено першу та другу педагогічні умови: стимуляваннѐ 
осмисленого ставленнѐ до поліфонії ѐк до художнього методу в стильовій 
проекції; активізаціѐ стильової диференціації під час сприйнѐттѐ та 
виконаннѐ поліфонії. Формуваннѐ поліфонічно-виконавських умінь 
майбутніх учителів музичного мистецтва в аспекті здатності до самостійного 
накопиченнѐ знань зі стильових особливостей поліфонії (перший показник 
когнітивно-мисленнювого критерія) було здійснено за допомогоя 
пізнавально-пошукового та наочно-текстологічного методів. Зокрема, 
студентами на основі опрацяваннѐ творів різних історичних епох та 
індивідуальних стилів відшукувавсѐ ланцяг навчальної інформації: стиль 
твору, наѐвність поліфонічного методу, обґрунтуваннѐ композиторської 
ідеї, доцільність застосуваннѐ поліфонічної фактури. Проводиласѐ робота з 
текстом, під час ѐкої встановлявалисѐ текстологічні зв’ѐзки поліфонічної 
фактури. Опрацьовувалисѐ твори: Д. Фрескобальді, Д. Букстехуде, 
Й. С. Баха, А. Кореллі, Ф. Куперена, С. Маттесона, Ф. Ліста, С. Франка, 
О. Дябяка, Ф. Шопена, П. Хіндеміта, Д. Шостаковича, А. Хачатурѐна, 
Р. Гліюра, М. Скорика. Здійснявалось опрацяваннѐ та усвідомленнѐ 
науково-навчальної літератури з поліфонії (Розеншильд, 1960; Скребков, 
1962; Скребкова-Филатова, 1985; Хернади, 1968).  

Ступінь проѐву стилевідповідної музично-мисленнювої діювості 
поліфонічного тезаурусу (другий показник когнітивно-мисленнювого 
критерія) формуваласѐ за допомогоя аналітично-смислового методу та 
спеціальних виконавських технік, ѐкі дозволили пришвидшити 
трансформація навичок використовувати знаннѐ у процесі вивченнѐ 
поліфонії у вміннѐ. На основі відібраного за ступенем ускладненнѐ 
музичного матеріалу здійснявалисѐ: пошук смислової ідеї та аналіз засобів 
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її виконавського втіленнѐ; наочне винайденнѐ в тексті поліфонічної 
фактури; зіставленнѐ поліфонічної фактури з контекстом драматургічного 
розгортаннѐ образу; побудова ланцягу поліхудожніх (кросмистецьких) 
поліфонічних аналогій. Окрім масиву поліфонічних творів та творів з 
поліфонічними фрагментами композиції (твори длѐ клавішно-струнних 
інструментів та органу, партесні концерти М. Дилецького, духовні 
концерти М. Веделѐ), використовувалисѐ живописні твори з діалогічним 
(поліфонічним) образним та композиційним навантаженнѐм («Таюмна 
вечерѐ» Л. да Вінчі, «Таюмна вечерѐ» Д. Гриландайо, «Гора», «Іва», «Фуга» 
М. Чярльоніса, «Трійцѐ» О. Рубльова; «Демон», «Пан», «Царівна-Лебідь», 
«Дівчинка на фоні перського килима»,  «Ворожка» М. Врубелѐ та ін.). 
Обговорявалисѐ аналогії контрапункту реального-нереального, асоціацій, 
масштабу, часових ситуацій, перспектив (Шубина, 2006). 

Формуваннѐ розвиненого поліфонічно-стильового слуху, перцепції та 
самоперцепції (перший показник музично-перцептивного критерія) 
здійснявалосѐ за допомогоя порівнѐннѐ й зіставленнѐ образу і засобів 
відображеннѐ поліфонічної музики різних стилів, звукової анкети та її 
створеннѐ. Досліджувалосѐ й усвідомлявалосѐ поданнѐ ліричних тем фуг у 
музиці бароко відповідно до стиля, а також ліричних тем у поліфонічних 
творах або фрагментів фактури інших стилів. Порівнявалисѐ теми 
Д. Фрескобальді, Д. Букстехуде, Й. С. Баха, Г. Ф. Генделѐ, Л. Клерамбо, 
А. Кореллі, Ф. Ліста, С. Франка, Ф. Шопена, М. Глінки, О. Римського-
Корсакова, Д. Шостаковича, М. Регера, Р. Гліюра, Л. Ревуцького, Р. Щедріна, 
Ю. Буцка, Л. Грабовського та ін. Длѐ проведеннѐ такої роботи теоретично 
опрацьовувавсѐ науковий матеріал зі стильової семантики тем фуг у 
дослідженні М. Скребкової-Філатової (Скребкова-Филатова, 1985). 
Створяячи звукову анкету на основі власного когнітивно-рецептивного 
досвіду, студенти самі добирали поліфонічні твори різних стилів та з 
різними видами поліфонічної фактури. 

Здатність до поліфонічно-стильової виконавської самокорекції (другий 
показник музично-перцептивного критерія) формуваласѐ із застосуваннѐм 
методів стильового порівнѐннѐ поліфонічних жанрів, спеціальних 
перцептивних технік (слуховий тренінг, тембральні етяди). 
Прослуховувалисѐ та виконувалисѐ з підкресленнѐм домінантних рис 
жанру імітаційні та неімітаційні твори різних композиторів: канон, хорал, 
канцона, токата, капричіо, прелядіѐ, інвенціѐ, фугета, фуга, аріѐ з 
варіаціѐми, пастораль, сарабанда, менует, сяїта. Під час перцептивного 
тренуваннѐ визначаласѐ кількість голосів у повній тиші, із заплященими 
очима – кількість нестандартних тембрів звукової маси. Тембральне 
тренуваннѐ мало на меті виконаннѐ музичного фрагменту за аналогіюя 
звучаннѐ різних інструментів, визначеннѐ імітаційного та неімітаційного  
поліфонічного письма візуально та основі аудіофрагментів. 
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Отже, на першому етапі формувального експерименту всі методи 
роботи були спрѐмовані на стимуляваннѐ осмисленого ставленнѐ 
майбутніх викладачів музичного мистецтва до поліфонії ѐк до художнього 
методу в стильовій проекції; активізація стильової диференціації під час 
сприйнѐттѐ та виконаннѐ поліфонії. 

На другому – рефлексійно-оцінявальному етапі – запроваджуваласѐ 
третѐ умова: поюднаннѐ музично-виконавських та художньо-стильових 
аспектів поліфонічної техніки в процесі навчаннѐ гри на фортепіано. 
Здатність майстерно оволодівати виконавськими засобами аутентичної 
інтерпретації барокової поліфонії (перший показник технічно-виконавського 
критерія) формуваласѐ на основі методів виконавського ускладненнѐ та 
поліфонічної компенсаторики. Глибинно засвояваласѐ техніка гри 
барокової поліфонії, виконавської специфіки її орнаментики, артикулѐції, 
фразуваннѐ, темпоритму, динаміки гучності, педалізації. Теоретичним 
підгрунтѐм длѐ відтвореннѐ барокової аутентизації звучаннѐ були досліди 
О. Алексююва (Алексеев, 1971), Н. Кашкадамової (Кашкадамова, 2010), 
Н. Свириденко (Свириденко, 2017), практичним – музика епохи бароко, 
зокрема, твори Й. С. Баха ѐк еталон поліфонічного світосприйманнѐ.  

Досвід відбиттѐ стилевідповідного профіля виконавської 
інтерпретації поліфонічної музики XVIII–ХХІ століть (другий показник 
технічно-виконавського критерія) набувавсѐ завдѐки залучення методу 
створеннѐ поліфонічно-виконавських вправ за стильовоя належністя та 
проведеннѐ спеціальних вправ-тренінгів. Зокрема, під час 
відпрацьовуваннѐ аплікатурно-тембральних вправ, проведеннѐ 
позастильового технічного тренінгу, художньо-стильового тренінгу увага 
акцентуваласѐ на відборі адекватних виконавських засобів длѐ 
відтвореннѐ стильової специфіки твору з одночасним збереженнѐм 
алгоритмів поліфонічного мисленнѐ. Зокрема, процес пошуку відповідної 
фортепіанної техніки супроводжував звукову матеріалізація відносин 
поліфонічної фактури й художньо-образного контексту твору. Нова 
образність поліфонічної музики другої половини ХІХ ст. – початку ХХІ ст. 
(С. Франк, М. Глінка, О. Римський-Корсаков, Д. Шостакович, Р. Щедрін та 
ін.) спонукаю виконавцѐ до відповідного відтвореннѐ стильової та, навіть, 
національної специфіки (Н. Нижанківський, Я. Степовий, М. Колесса, 
М. Скорик та ін.).   

Отже, на другому етапі формувального експерименту всі методи 
роботи були спрѐмовані на свідоме осѐгненнѐ виконавсько-піаністичних 
завдань шлѐхом формуваннѐ диференційованого поліфонічно-стильового 
мисленнѐ та технічного відтвореннѐ поліфонічної музики різних стилів та 
епох. Поліфонічно-виконавське опануваннѐ кожного нового стиля 
змінявало стереотипи стосовно виконаннѐ поліфонічних творів. 
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На третьому – творчо-коригувальному етапі – впроваджуваласѐ 
четверта умова: екстраполѐціѐ поліфонічно-виконавських конструктів у 
полікультурний та поліхудожній діалоговий контекст. Осмисленість 
комунікативного потенціалу поліфонічної музики різних стилів та виразності її 
мови з позиції діалогу/полілогу (перший показник інтерпретаційно-
комунікативного критерія) формуваласѐ на основі залученнѐ методів 
порівнѐнна та зіставленнѐ, діалогічних етядів,  переведеннѐ жанру та 
зміни засобів поліфонічної виразності. Зазначимо, що на 
експериментальних занѐттѐх з основного музичного інструменту 
порівнявалисѐ й зіставлѐлисѐ поліфонічні фактури українських та 
китайських композиторів Л. Ревуцького, А. Філіпенка, Т. Маюрського, 
Є. Юцевича, Ван Ліхана, Лятін Хе, Шонрон Лу, Іхао Квана. Набуваласѐ 
практика переведеннѐ музичного монотексту та виконаннѐ неполіфонічних 
творів у форматі інтонаційного діалогу, що сприѐло вироблення навичок 
діалогізації засобами фортепіанної фактури (твори Ф. Шопена, Р. Шумана, 
Ф. Ліста, Лонг Жу, Чень Ї). Виразно проводиласѐ партіѐ кожного голосу 
(подібно до вербального діалогу), виокремлявалисѐ головні «лінії» звукової 
маси. Такі діалогічні етяди доповнявалисѐ більш складними вправами на 
жанрову трансформація та зміну традиційних засобів поліфонічної до 
інших типів виразності.  

Здатність до діалогової (полілогової) позиції у процесі створеннѐ 
виконавської інтерпретації поліфонічного твору в аспекті координат історії та 
соціології музики (другий показник інтерпретаційно-комунікативного 
критерія) формуваласѐ на основі методу художньої додатковості в 
інтерпретації твору длѐ виконаннѐ і длѐ поѐсненнѐ школѐрам, а також 
художньо-педагогічного полілогу. Зокрема, метод художньої додатковості 
активую історико-стильовий контекст доби бароко навіть при опрацяванні 
сучасної музики: усвідомляятьсѐ стильові паралелі («згадки» про минуле) 
і через такі інтелектуальні процедури відтворяютьсѐ аура поліфонії. 
Набуттѐ досвіду художньо-педагогічного полілогу майбутніми вчителѐми 
музичного мистецтва (композитор, інтерпретатор, слухач, студент, учитель) 
ґрунтувалосѐ на усвідомленні поліфонії ѐк багаторівневого феномену: 
мови духовно-музичного мисленнѐ лядства, творчого методу різних видів 
мистецтв; духовного співзвуччѐ лядини і навколишнього світу, різних культур, 
традицій, світоглѐдних установок, уѐвлень про цінності буттѐ; діалогу 
семіосфери та аксіосфери тощо. У процесі піднѐттѐ студентів від 
виконавського опрацяваннѐ поліфонічних формул, розробки 
інтерпретаційного плану твору, його історико-стильового та виконавського 
аналізу до філософії музики відбуваласѐ актуалізаціѐ поліхудожніх 
асоціацій, полікультурних діалогів із композитором, епохоя, слухачем. 

У результаті експериментальної перевірки ефективності методики 
формуваннѐ поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 
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музичного мистецтва на основі стильового підходу можна спостерігати 
відмінність показників діагностичних зрізів експериментальних та 
контрольних груп на кінцевому етапі дослідженнѐ. Нами встановлено, що 
кількість досліджуваних високого (продуктивного) рівнѐ в ЕГ зросла з 4,1 % 
до 19,2 %, середнього (усвідомленого) рівнѐ − з 37,1 % до 73,9 %, натомість 
кількість досліджуваних низького (пасивного) рівнѐ впала з 58,8 % до 6,9 %. 
У КГ кількість досліджуваних високого (продуктивного) рівнѐ зросла з 4,9 % 
до 8,6 %, середнього (усвідомленого) рівнѐ − з 37,3 % до 51,4 %, низького 
(пасивного) рівнѐ − впала з 57,8 % до 40,0 %. Ефективність отриманих 
результатів перевірено за критеріюм Фішера.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Процес 
формуваннѐ поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 
музичного мистецтва на засадах стильового підходу потребував розробки 
спеціальної методики. Дослідно-експериментальна робота з формуваннѐ 
поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва 
відбуваласѐ в два етапи: констатувальний і формувальний. 
Констатувальний експеримент проводивсѐ з метоя визначеннѐ рівнѐ 
сформованості поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 
музичного мистецтва на основі здійсненнѐ педагогічної діагностики й 
вирішив такі завданнѐ: визначено та обґрунтовано критерії й показники 
сформованості поліфонічно-виконавських умінь; визначено і розроблено  
методи діагностики поліфонічно-виконавських умінь; відповідно до 
визначених критеріїв та показників з’ѐсовано рівні сформованості 
поліфонічно-виконавських умінь. 

Формувальний експеримент перевірѐв ефективність поетапного 
запровадженнѐ методики формуваннѐ поліфонічно-виконавських умінь 
майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу. 
Упровадженнѐ здійснявалосѐ в три етапи: пізнавально-коригувальний, 
креативно-продуктивний, партисипативно-контекстуальний.   

У результаті експериментальної перевірки ефективності методики 
формуваннѐ поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 
музичного мистецтва на основі стильового підходу спостерігаласѐ 
відмінність показників діагностичних зрізів експериментальних і 
контрольних груп на кінцевому етапі дослідженнѐ. 

У подальшому перспективними можуть бути дослідженнѐ 
аутентичності виконаннѐ майбутніми вчителѐми-музикантами барокової 
поліфонії, виконавської специфіки поліфонічної музики сучасних 
композиторів різних національних культур світу, порівнѐннѐ особливостей 
формуваннѐ поліфонічно-виконавських та гармонічно-виконавських умінь 
у майбутніх учителів музичного мистецтва, специфіки діалогічного 
мисленнѐ при втіленні творів вокально-хорового та оркестрового 
мистецтва. 
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of musical-stylistic ideas of future music teachers in the process of instrumental-performing 
training (PhD thesis abstract). Nizhyn). 

 

РЕЗЮМЕ 
Хань Ле. Экспериментальное внедрение методики формированиѐ 

полифонически-исполнительских умений будущих учителей музыкального искусства на 
основе стилевого подхода. 

В статье рассмотрено внедрение экспериментальной методики формированиѐ 
полифонически-исполнительских умений будущих учителей музыкального искусства на 
основе стилевого подхода. В результате констатируящего эксперимента определены 
и обоснованы критерии и показатели сформированности полифонически-
исполнительских умений, разработаны методы диагностики полифонически-
исполнительских умений, выѐснены уровни сформированности полифонически-
исполнительских умений. В формируящем эксперименте проверѐлась эффективность 
поэтапного внедрениѐ методики формированиѐ полифонически-исполнительских 
умений будущих учителей музыкального искусства на основе стилевого подхода. В 
результате экспериментальной проверки эффективности методики формированиѐ 
полифонически-исполнительских умений будущих учителей музыкального искусства на 
основе стилевого подхода наблядалась положительнаѐ динамика показателей 
диагностических срезов экспериментальной группы на конечном этапе исследованиѐ. 

Ключевые слова: полифониѐ, методика, полифонически-исполнительские 
умениѐ, будущие учителѐ музыкального искусства, констатируящий эксперимент, 
формируящий эксперимент, методы, стилевой подход. 

 
SUMMARY 

Han Le. Experimental implementation of the methodology for the formation of 
polyphonic-performing skills of musical art future teachers f based on stylistic approach. 

The article introduces an experimental methodology for the formation of polyphonic-
performing skills of future musical art teachers based on stylistic approach. As a result of the 
ascertaining experiment, the criteria and indicators of formation of polyphonic-performing 
skills are determined and grounded, the methods of diagnostics of polyphonic-performing 
skills are developed, the levels of formation of polyphonic-performing skills are determined. 
The criteria for the formation of polyphonic-performing skills are chosen: cognitive-thinking, 
musical-perceptual, technical-performing, interpretive-communicative. 

Methodological support of the ascertaining experiment included: a three-point scale 
of evaluation was developed, on the basis of which three levels of formation of polyphonic-
performing skills of future musical art teachers were established on the basis of a stylistic 
approach: low – passive, medium – conscious, high – productive. 

Molding experiment tested the effectiveness of the phased introduction of the 
methodology of formation of polyphonic-performing skills of future music teachers based on 
a stylistic approach. Implementation was carried out in the following three stages: cognitive-
corrective, creative-productive, participatory-contextual. The sequence of these stages was 
established in accordance with the identified structural components of polyphonic 
performances: intellectual, perceptual, praxeological and dialogical (polylogical). 

Methodological support for molding experiment included methods of cognitive-
search, visual-textual, analytical-semantic, and comparison of the image and means of 
displaying polyphonic music of various styles; sound profile and its creation, style comparison 
of polyphonic genres, performance complication, polyphonic compensator; creation of 
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polyphonic and performing exercises in style, dialogical sketches, artistic additionality in the 
interpretation of the work for performance, art and pedagogical polylogue. 

As a result of the experimental verification of the effectiveness of the methodology of 
forming polyphonic-performing skills of future musical art teachers on the basis of a stylistic 
approach, there was a positive dynamics of indicators of diagnostic sections of the 
experimental group at the final stage of the study. 

In the future, we consider research: of the authenticity of the performance of baroque 
polyphony, of the performance specificity of polyphonic music of contemporary composers of 
various national cultures of the world, comparison of peculiarities of the formation of 
polyphonic-performing skills and harmonious-performing skills of future musical art teachers, 
the specifics of dialogical thinking in the implementation of works of vocal-choral and 
orchestral art.  

Key words: polyphony, methodology, polyphonic-performing skills, future musical art 
teachers, ascertaining experiment, molding experiment, methods, stylistic approach. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОНАВСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 
У статті розглѐдаютьсѐ науково-методологічне забезпеченнѐ просвітницької 

підготовки майбутнього педагога-музиканта. Її концептуальний аспект 
ґрунтуютьсѐ на ідеѐх феноменологічного, синергетичного, аксіологічного і 
тезаурусного підходів, визначених принципах та педагогічних умовах, ѐкі 
представлѐять сукупну послідовність засобів художньо-естетичного впливу на 
студентів у процесі фахового навчаннѐ. Вони забезпечуять цілісний поглѐд на 
проблему підготовки майбутніх педагогів-музикантів до виконавсько-
просвітницької діѐльності й даять змогу розглѐдати її, по-перше, ѐк інваріантний 
етап фахового навчаннѐ студентів у вищих мистецько-педагогічних навчальних 
закладах, а по-друге, ѐк процес їх методичної освіченості.   

Ключові слова: мистецька освіта, педагог-музикант, просвітницька 
діѐльність, фахове навчаннѐ. 

 

Постановка проблеми. В умовах соціокультурної ситуації, ѐка 
склаласѐ в різних країнах світу, зокрема, в Україні та Китаї, назріла гостра 
необхідність оновленнѐ змістової сторони музично-педагогічної освіти. 
Особливої уваги заслуговуять питаннѐ щодо переосмисленнѐ суспільного 
призначеннѐ професії вчителѐ музики, оскільки саме він здатний творчо 
впроваджувати соціально-значущі новації й мобільно реагувати на 
культурні вимоги часу. При цьому неухильно зростаю роль особистісних 
професійно значущих ѐкостей і переконань майбутнього вчителѐ, ѐкі разом 
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із сукупними знаннѐми, уміннѐми й навичками уособляять гідного носіѐ 
музичної культури. Підготовка таких фахівців вимагаю ѐкісних змін в аспекті 
формуваннѐ установки на майбутня діѐльність, загостреннѐ її соціального 
аспекту, посиленнѐ просвітницького значеннѐ професії. У галузі мистецької 
освіти вона набуваю інноваційного характеру, адже високого рівнѐ 
навчаннѐ може досѐгти лише той педагог, ѐкий здатний до всебічного й 
об’юктивного осмисленнѐ музично-педагогічної дійсності, до її самостійної 
критичної оцінки і творчої реалізації власних ідей. Між тим, просвітницька 
спрѐмованість його фортепіанного навчаннѐ маю опосередкований 
характер і безпосередньо не вклячаятьсѐ до фахових умінь. 

На даному етапі дослідженнѐ вирішувалосѐ завданнѐ розробити 
методику виконавсько-просвітницької підготовки майбутніх учителів 
музичного мистецтва на засадах тезаурусного, аксіологічного, 
феноменологічного, системно-структурного підходів. 

Аналіз актуальних досліджень. З позицій нашого дослідженнѐ 
особливого значеннѐ набуваять праці теоретико-методологічного 
спрѐмуваннѐ (Н. Гуральник, А. Зайцевої, А. Козир, В. Лабунцѐ, 
Н. Мозгальової, Г. Падалки, О. Ребрової, О. Отич, О. Рудницької, 
В. Федоришина, О. Хижної. О. Щолокової, Д. Юника), у ѐких 
підкресляютьсѐ, що на сучасному етапі музично-педагогічної освіти та 
інструментально-виконавського навчаннѐ майбутніх учителів музики 
вагомого значеннѐ набуваю їх підготовка ѐк кваліфікованих спеціалістів, 
покликаних здійснявати музично-просвітницьку роботу, поширявати 
високохудожні зразки мистецтва, активно впливати на формуваннѐ 
музично-естетичного досвіду учнівської молоді.  

Протѐгом останніх десѐтиліть з’ѐвилисѐ наукові дослідженнѐ, у ѐких 
проблема музичного просвітництва висвітляваласѐ в таких аспектах: 
особливості просвітницької підготовки студентів до концертної діѐльності 
(Т. Жигінас, О. Кузнецова, Є. Куришев); формуваннѐ готовності майбутніх 
вчителів до просвітництва на уроках музики (І. Полѐкова, Л. Кожевнікова, 
О. Мельник, О. Халікова). У дослідженнѐх цих авторів музичне 
просвітництво представлено діѐльністя, ѐка сприѐю розвиткові музичних 
інтересів, потреб та смаків підростаячих поколінь і в цілому формую 
музичну культуру суспільства. Здатність до такого виду діѐльності 
передбачаю наѐвність комплексу психолого-педагогічних і спеціальних 
знань та вмінь, а також професійної готовності здійснявати її в мінливих 
умовах. Але необхідність виховувати саме музикоя, за допомогоя 
музичного мистецтва вимагаю пильної уваги до виконавсько-
просвітницької компетентності майбутнього вчителѐ музики, а тому 
передбачаю створеннѐ відповідних методологічних засад. Длѐ їх 
визначеннѐ ми досліджували праці видатних музикантів-педагогів, ѐкі 
висвітлявали різні аспекти музичного просвітництва, зокрема роботи 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

253 

Б. Асафьюва, І. Соллертинського, В. Васіної-Гроссман, Д. Кабалевського, 
Л. Мазелѐ, А. Соловцева, М. Ройтерштейна, В. Шацької, Б. Яворського, у 
ѐких розкриваятьсѐ особливості музичної мови, значеннѐ кожного її 
елементу длѐ вираженнѐ змісту в музиці. Своїми бесідами з різноя 
аудиторіюя ці  музикознавці й педагоги намагалисѐ пробудити фантазія 
слухачів, викликати в них різні асоціації. Стосовно методики формуваннѐ 
виконавсько-просвітницьких умінь майбутніх учителів музики в умовах 
фортепіанного навчаннѐ, то такі дослідженнѐ нам не зустрічалисѐ. 

Мета статті – представити теоретичні засади та методи виконавсько-
просвітницької підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на 
засадах тезаурусного, аксіологічного, феноменологічного, системно-
структурного підходів. 

Методи дослідження. У статті застосовуятьсѐ методи аналізу 
психолого-педагогічної, музикознавчої, фортепіанно-методичної літератури, а 
також узагальненнѐ педагогічного досвіду з проблем виконавсько-
просвітницької підготовки майбутніх учителів музики. Додатково 
застосовувалисѐ методи теоретичного моделяваннѐ, структурного й 
семантичного аналізу музичних творів, що дозволило обґрунтувати 
запропоновані педагогічні умови в музично-виконавській проекції.   

Виклад основного матеріалу. Розроблѐячи теоретичні засади  
виконавсько-просвітницької підготовки музиканта-педагога, ми 
враховували, що її ефективність буде визначатисѐ ѐк зовнішніми 
факторами – спрѐмованістя навчального процесу на відповідну діѐльність, 
різноманітністя просвітницьких завдань, створеннѐм сприѐтливої 
атмосфери педагогічного спілкуваннѐ на занѐттѐх з музичного інструменту 
тощо, так і внутрішніми, суто суб’юктивними факторами, ѐкі залежать від 
комунікативних ѐкостей студентів, їх фахового й життювого досвіду, 
творчого мисленнѐ. Разом із тим зазначимо, що просвітницька діѐльність 
учителѐ музики ю досить специфічноя за своїм змістом, формам та умовам 
її проведеннѐ. Тим не менше, їй властиві всі основні соціальні функції 
музичного мистецтва (аксіологічна, художньо-естетична, пізнавальна, 
гедоністична, комунікативна), реалізаціѐ ѐких забезпечую всебічний проѐв 
виховних можливостей учнівської молоді (Корихалова, 1981). Викладене 
даю підстави вважати виконавсько-просвітницьку діѐльність одніюя з 
головних складових професійного та духовного становленнѐ майбутнього 
вчителѐ і важливоя ланкоя навчального процесу вищої школи.  

Аналіз музикознавчої літератури з проблеми дослідженнѐ показав, 
що готовність майбутніх педагогів-музикантів до виконавсько-
просвітницької діѐльності можна визначити за такими позиціѐми: 

- наѐвність стійкого позитивного емоційно-ціннісного ставленнѐ до 
музично-просвітницької діѐльності; 
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- володіннѐ системоя спеціальних знань у галузі історії та теорії 
музики в контексті світового мистецтва, уміннѐ застосовувати ці знаннѐ в 
музично-просвітницькій діѐльності; 

- володіннѐ арсеналом професійних умінь, пов’ѐзаних із практичним 
здійсненнѐ виконавсько-просвітницької діѐльності (музично-виконавська 
майстерність, артистизм, образна та змістовна мова, комунікативні вміннѐ 
та навички, емоційна переконливість тощо); 

- сформованість і вільне володіннѐ системоя методичних умінь, 
необхідних длѐ плануваннѐ та організації виконавсько-просвітницької 
діѐльності, наѐвність організаційних здібностей (Кузнецова, 1994). 

Відповідно можна виділити низку професійних функцій, притаманних 
сучасному музиканту-просвітителя: творчо-відтворявальна, 
організаторська, комунікативна. Перша з них націлена на розвиток у нього 
творчого потенціалу, забезпеченого набутими фаховими знаннѐми; вона 
також формую переконаннѐ, ѐкими регуляютьсѐ соціальна позиціѐ 
педагога. Відтворявальний аспект ціюї функції сприѐю підвищення 
евристичного мисленнѐ, здатності швидко змінявати способи діѐльності в 
нових умовах. Організаторська функціѐ спрѐмовуютьсѐ на створеннѐ нових 
творчих проектів, уміннѐ передбачити їх результативність і в разі 
необхідності коригувати своя діѐльність. Комунікативна функціѐ сприѐю 
встановлення довірливого контакту з аудиторіюя, уміннѐ реагувати на 
різні непередбачені ситуації, створявати атмосферу зацікавленості 
(Бондаревська, 1995). 

Відповідно до цих позицій методологічноя основоя фахової 
підготовки музиканта-педагога до здійсненнѐ виконавсько-просвітницької 
діѐльності було обрано феноменологічний, синергетичний, аксіологічний і 
тезаурусний підходи, оскільки саме вони, з оглѐду на її специфіку, 
забезпечуять цілісний поглѐд на проблему і впливаять на динаміку змін у 
предметі нашого дослідженнѐ. 

Разом із тим, виконавсько-просвітницька діѐльність, ѐк і будь-ѐка 
інша, ґрунтуютьсѐ на певних принципах, ѐкі її унормовуять. Оскільки в 
нашому дослідженні вона розглѐдаютьсѐ в двох напрѐмах – виконавському 
і вербальному – їх методологічну основу склали такі принципи: максимуму 
мистецької інформації, комфортного художнього спілкуваннѐ й 
комунікативного розуміннѐ та поваги до авторської концепції. Розглѐнемо 
їх докладніше. 

Принцип максимуму мистецької інформації підкресляю необхідність 
постійно збільшувати кількість мов, ѐкими користуютьсѐ мистецтво. Чим 
більше в автора можливостей вибору їх взаюмних еквівалентних елементів 
або навіть типів художніх мов, тим більшої інформації набуваю створений 
композитором нотний текст. У своя чергу слухач, використовуячи 
художня інформація, також робить відбір її шифрувального коду. Отже, 
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чим така інформаціѐ ю складнішоя (зокрема емоційно), тим вона стаю 
більш інформативноя. Це зумовлено тим, що питаннѐ інтерпретації твору 
зв’ѐзані з обробкоя музикознавчої інформації, а також соціального 
контексту його створеннѐ (Радіонов, 1996).  

Вони несуть у собі музичні знаннѐ, роблѐть лядину більш освіченоя 
в музичному сенсі, підвищуять її музичну компетентність. Крім того, вони 
формуять музичні потреби, сприѐячи розвитку музичної культури 
особистості в цілому.  

Принцип комфортного художнього спілкуваннѐ й комунікативного 
розуміннѐ ґрунтуютьсѐ на засадах діалогу між суб’юктами музично-
педагогічного процесу (викладачами та студентами, а також суб’юктами і 
об’юктом даного процесу (мистецтвом). Комфортне спілкуваннѐ суб’юктів з 
мистецтвом зумовляю створеннѐ атмосфери творчості ѐк під час 
проведеннѐ лекційних, семінарських, так і індивідуальних занѐть 
(Кабалевський, 1981). Цей принцип реалізуютьсѐ через механізм 
«інтеріоризації» (Л. Виготський), тобто переведеннѐ мистецьких знань із 
загально комунікативної «зовнішньої» мистецької мови на внутрішня, 
особистісну мову. Реалізаціѐ суб’юктивного коду автора відбуваютьсѐ через 
«реалізація-знѐттѐ» об’юктивного коду слухача або виконавцѐ. Тут маю 
місце специфічне мистецьке навчаннѐ, особливістя ѐкого ю трансформаціѐ 
отриманих мистецтвознавчих знань у мистецько-педагогічні. 

Принцип поваги до авторської концепції передбачаю вивченнѐ, 
сприйманнѐ та виконаннѐ музичних творів із вдумливим урахуваннѐм 
авторського задуму. Адже авторський текст – це не тільки ноти, а й 
авторські ремарки визначеннѐ темпу, характеру звучаннѐ, динаміки, 
фразуваннѐ, педалізації, штрихів.  Проникненнѐ в ідея твору відбуваютьсѐ 
через авторський текст і тільки через нього (Корихалова, 1981).  

Разом із тим, музичне виконаннѐ – творчий процес відтвореннѐ 
музичного твору різними виконавськими засобами. Він ю складноя в 
психологічному відношенні діѐльністя, змістом ѐкої ю робота над музичним 
твором у цілому – від ознайомленнѐ й до виконаннѐ на концертній естраді, 
робота над технікоя длѐ знаходженнѐ й удосконаленнѐ доцільних ігрових 
рухів. На думку С. Шипа, складність відтвореннѐ музичного твору педагога-
музиканта ѐк виконавцѐ полѐгаю в багатоманітності задач, адже він маю 
розуміти, що музичний твір – це: 1) ідеальна звукова форма з притаманним їй 
узагальненим смислом, тобто форма-інваріант, що зберігаютьсѐ в колективній 
пам’ѐті (культурній традиції) і впливаю на індивідуальні уѐвленнѐ лядей; 
2) ідеальна звукова форма з притаманним їй особистісним смислом, ѐку 
зберігаю пам’ѐть індивіда; вона відповідаю інваріанту, що зберігаютьсѐ d 
колективній пам’ѐті, але не ю їй тотожноя; 3) ідеальна модель інтонаційних 
дій (певний план, інструкціѐ), створена композитором, аранжувальником, 
музикантом-виконавцем, що слугую основоя длѐ співу, гри на інструменті, 
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диригуванні; 4) фізична реальна звукова форма, ѐка створена, сприйнѐта q 
осмислена в контексті конкретних обставин міста, часу, соціуму, етносу, подій 
тощо (Шип, 2018).   

З цих позицій дуже важливими, на наш поглѐд, ю створеннѐ певних 
педагогічних умов. У нашому дослідженні такими педагогічними умовами 
виступаять: 1) мобілізаціѐ виконавського ресурсу на просвітницьку 
діѐльність; 2) спонуканнѐ до рефлексії просвітницької діѐльності з 
оріюнтаціюя на можливості творчого самовираженнѐ; 3) використаннѐ 
методу проектуваннѐ ѐк засобу творчого саморозвитку й самореалізації 
майбутніх учителів музики; 4) упровадженнѐ різноманітних форм музично-
просвітницької роботи.  

Стосовно першої педагогічної умови зазначимо, що формуваннѐ 
виконавських умінь і в цілому виконавсько-просвітницької культури 
студентів музично-педагогічних закладів ґрунтуютьсѐ на методичній системі 
індивідуалізованого навчаннѐ в умовах відповідного змістово-практичного 
середовища. Таке навчаннѐ спонукаю до самостійного осѐгненнѐ музичних 
творів та їх художнього пізнаннѐ в контексті професійної діѐльності.  

Однак, застосуваннѐ ціюї форми навчаннѐ не означаю, що вона 
автоматично насичуютьсѐ досвідом виконавства, адже проблема виконавства 
значноя міроя пов’ѐзана з подоланнѐм музикантом естрадного хвиляваннѐ. 
Унікальність публічного виступу полѐгаю в тому, що ніѐка попереднѐ, навіть 
скрупульозно продумана підготовка не надаю можливості реально відтворити 
конкретну концертну ситуація. Відтак, концертний виступ стаю непростим, а 
іноді – досить важким випробуваннѐм.  

Зазначимо, що сценічне хвиляваннѐ несе в собі ѐк негативний, так і 
позитивний зарѐд. В одних випадках воно заважаю виконавському 
процесу, а в інших, мобілізуячи психологічні процеси лядини, допомагаю 
досѐгти високих творчих результатів. Сценічне хвиляваннѐ буваю трьох 
видів: продуктивне хвиляваннѐ, ѐке загостряю інтуїція й викликаю 
душевне піднесеннѐ; хвиляваннѐ, що викликаю негативні фізіологічні 
реакції і потребую захисних сил організму; хвиляваннѐ-паніка, ѐка гальмую 
свідомість і зупинити її майже неможливо (Гуссерль, 2009).  

Тому підготувати студента до спілкуваннѐ з публікоя, навчити його 
долати негативні сторони публічного хвиляваннѐ й викликати позитивне 
емоційне ставленнѐ до естради, незалежно від ступенѐ його музичних 
здібностей і психологічних особливостей, стаю головним завданнѐм длѐ 
кожного педагога вищої школи. При цьому важливо виховувати у студента 
ставленнѐ до слухачів ѐк доброзичливих учасників виконавського процесу. 
Від діювості такого вихованнѐ буде залежати відчуттѐ у студента на естраді 
підтримки або  ворожнечі й, відповідно, ступінь хвиляваннѐ.   

Долати естрадне хвиляваннѐ допомагаю також певний слухацький 
досвід, можливість частіше знаходитисѐ серед публіки, «відчувати її 
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зсередини». Таке відчуттѐ слухача допомагаю виконавця грати «ѐк у себе 
вдома», розкривати всі свої внутрішні емоційні резерви. Прекрасним 
тренажем стресової стійкості студентів часті виступи на естраді. Длѐ 
постійного виконавського тренажу корисно проводити щомісѐчні 
різноманітні концерти, здійснявати режисуру успішного виступу студента, 
дотримуячись «стратегії успіху».  

Набуте студентом право на самостійність в осѐгненні музичного 
образу сприѐю поступовому проѐву власної інтерпретації у виконанні твору. 
Післѐ успішного виступу на концерті студент відчуваю себе переможцем, а 
віра у свої сили в нього закріпляютьсѐ. Від успішного вирішеннѐ ціюї 
проблеми значноя міроя залежить майбутнѐ виконавсько-просвітницька 
діѐльність студента.  

Застосуваннѐ другої педагогічної умови зумовляютьсѐ тим, що 
студенти вступаять у заклад вищої освіти з певним рівнем сформованості 
виконавського досвіду. Метоя їх навчаннѐ стаю досѐгненнѐ вершинного 
рівнѐ виконавської діѐльності на основі вдосконаленнѐ своїх виконавських 
умінь і активізації самостійної роботи. Відповідно у студентів з’ѐвлѐютьсѐ 
потреба в рефлексивному самопізнанні й самооцінці власного 
виконавського досвіду з метоя подальшого його збагаченнѐ длѐ 
просвітницької діѐльності.  

Разом із тим, студенти майже не маять досвіду просвітницької 
діѐльності, у них часто не вистачаю музичного тезаурусу і комунікативних 
умінь. За цих умов першочерговим завданнѐм педагога стаю спонуканнѐ 
студента до самопізнаннѐ власного фахового розвитку й самооцінки 
власних досѐгнень. У самостійному осѐгненні виконавського мистецтва і 
самопізнаннѐ музичних ѐвищ важливого значеннѐ набуваю адекватна 
самооцінка, ѐка дозволѐю студенту критично ставитисѐ до себе, 
співвідносити свої вміннѐ з фаховими вимогами, а також ставити перед 
собоя нові реальні цілі.  

Здійснивши детальний самоаналіз власного фахового розвитку, 
визначивши його негативні та позитивні сторони, студент маю можливість 
спрѐмувати свої зусиллѐ на подальшу стратегія навчаннѐ. Відтак, 
пріоритетними завданнѐми педагога стаю допомога студенту в уточненні та 
конкретизації власних уѐвлень щодо виконавсько-просвітницької діѐльності й 
наданнѐ педагогічної та психологічної підтримки в їх формуванні.  

Відповідно до третьої і четвертої педагогічних умов ми розглѐдаюмо 
можливість застосуваннѐ методу проектів ѐк цілісної конструкції інноваційної 
системи навчаннѐ, ѐка створяю умови длѐ творчого саморозвитку і 
самореалізації майбутніх учителів музики. За переконаннѐм сучасних учених 
(М. Лук’ѐнчиков, О. Кузнецова, О. Мельник, О. Щолокова), проективна 
діѐльність маю незвичайні властивості – змінність і здатність до постійних 
трансформацій. При цьому її педагогічна діѐ спрѐмовуютьсѐ не тільки на 
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активізація процесу навчаннѐ і збагаченнѐ його форм, а й на формуваннѐ 
певного типу мисленнѐ, удосконаленнѐ власної практичної діѐльності, що в 
результаті зміняю освітня парадигму в цілому, розширяю її від поѐви 
творчого задуму до реалізації готового продукту (Щолокова, 2015).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Процес 
музично-просвітницької підготовки майбутнього педагога-музиканта 
ґрунтуютьсѐ на феноменологічному, синергетичному, аксіологічному і 
тезаурусному підходах, а також на принципах максимуму мистецької інфор-
мації, комфортного художнього спілкуваннѐ й комунікативного розуміннѐ, 
поваги до авторської концепції. На їх основі визначаятьсѐ педагогічні умови і 
методи організації навчального процесу. У системі музично-педагогічної 
освіти ці теоретичні аспекти набуваять універсального характеру. Вони 
поюднуять інформаційну, освітня, дослідницьку і праксеологічну функції, ѐкі 
дозволѐять організувати фахове навчаннѐ майбутніх педагогів-музикантів 
таким чином, щоб пролонговане формуваннѐ їх мистецького досвіду ставало 
каталізатором ѐкості освіти в закладі вищої освіти.  

У подальших дослідженнѐх перевірѐласѐ ефективність 
запропонованих теоретичних засад в експериментальному режимі, 
результати цих досліджень будуть висвітлені в наступних публікаціѐх. 
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РЕЗЮМЕ 

Чень Кай. Теоретические аспекты исполнительско-просветительской подготовки 
будущих учителей музыкального искусства.  

В статье рассматриваетсѐ научно-методологическое обеспечение 
просветительской подготовки будущего педагога-музыканта. Ее концептуальный 
аспект основываетсѐ на идеѐх феноменологического, синергетического, 
аксиологического и тезаурусного подходов, обоснованных принципах и 
педагогических условиѐх, которые представлѐят интегрированнуя 
последовательность средств художественно-эстетического воздействиѐ. Они 
обеспечиваят целостный взглѐд на проблему подготовки будущих педагогов-
музыкантов к исполнительско-просветительской деѐтельности и позволѐят 
рассматривать ее, во-первых, как инвариантный этап профессионального обучениѐ 
студентов  в художественно-педагогических учебных заведениѐх, а во-вторых, как 
процесс их методической образованности.  

Ключевые слова: художественное образование, педагог-музыкант, 
просветительскаѐ  деѐтельность, профессиональное обучение. 

 
SUMMARY 

Chen Kai. Theoretical aspects of performing-educational training of future musical art 
teachers. 

The article deals with scientific and methodological support of the performing-
educational training of the future musical art teacher. Its conceptual aspect is based on the ideas 
of phenomenological, synergetic, axiological and thesaurus approaches, as well as the principles 
of maximum artistic information, comfortable artistic communication and respect for the 
author’s concept, which represent total succession of means of artistic and aesthetic impact; 
readiness of future teachers for performing-educational activities is determined by the following 
positions: positive emotional and value attitude to musical and educational activities; mastering 
of the system of special knowledge in the field of history and theory of music, the ability to apply 
this knowledge in musical and educational activities; possession of an arsenal of professional 
skills related to the practical implementation of performing and educational activities (musical 
performance skills, artistry, imaginative and informative speech, communication skills); molding 
and fluency in the system of methodological skills necessary for planning and organization of 
such activities. The author singles out professional functions performed by a modern musician-
educator – creative-processing, organizing and communicative. Accounting for these features 
allows organizing a full-fledged process of preparing the future teacher-musician. The 
pedagogical conditions of educational preparation of the future teacher-musician in the 
conditions of individual training are substantiated. They include: 1) mobilization of the 
performing resource for educational activities; 2) focus on reflection of educational activities with 
an emphasis  on the possibilities of creative expression; 3) use of the design method as a way of 
creative self-development and self-realization of future music teachers; 4) introduction of various 
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forms of musical education. The author considers external and internal factors that affect the 
educational activities of students. It is revealed that formation of the educational culture of 
students of musical and pedagogical education institutions is based on the methodologcal 
system of projected education. 

It is noted that in the system of musical-pedagogical education, these theoretical 
aspects become universal. They combine informational, educational, research, and 
praxeological functions, which allow organizing vocational training of future music teachers 
in such a way that the prolonged formation of their artistic experience becomes a catalyst for 
the quality of education in a higher education institution. 

Key words: artistic education, teacher-musician, performing-educational activity, 
professional training. 
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ЕТАПИ І ВПРАВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ ПИСЕМНОМУ 

СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Уточнено сутність і структуру англомовної лексичної компетентності в 

професійно оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних 
технологій. Обґрунтовано й визначено основні етапи формуваннѐ ціюї компетентності: 
рецептивний, рецептивно-репродуктивний та продуктивний. Представлено відповідну 
підсистему вправ, ѐку складаять три групи (на ознайомленнѐ з навчальним 
матеріалом; на реципіяваннѐ та репродукуваннѐ навчального матеріалу; на 
продукуваннѐ власних писемних продуктів) і шість підгруп вправ. Запропоновано 
алгоритм колективної підготовки власного писемного продукту із застосуваннѐм 
методів вирішеннѐ проблем та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Ключові слова: англомовна лексична компетентність, професійно 
оріюнтоване писемне спілкуваннѐ, майбутні фахівці з інформаційних технологій, 
етапи, підсистема вправ. 

 

Постановка проблеми. Одніюя з вимог ринку праці до фахівців з 
інформаційних технологій ю вільне володіннѐ англійськоя мовоя, зокрема – 
англійськоя мовоя професійного спрѐмуваннѐ. Професійні обов’ѐзки 
фахівців з інформаційних технологій вклячаять писемну переписку з 
замовниками, постачальниками, колегами та керівним персоналом. 
Специфіка роботи фахівців з інформаційних технологій передбачаю веденнѐ 
значної кількості такої переписки англійськоя мовоя. Таким чином, 
англомовному писемному спілкування відводитьсѐ особлива роль. У цьому 
контексті суттюво зростаять вимоги до іншомовної підготовки майбутніх 
фахівців з інформаційних технологій у закладах вищої освіти, зокрема на 
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перший план виходить сформованість у майбутніх фахівців з інформаційних 
технологій англомовної лексичної компетентності у професійно 
оріюнтованому писемному спілкуванні.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблему формуваннѐ іншомовної 
комунікативної компетентності досліджували О. Бігич, Н. Бориско, І. Зимнѐ, 
І. Задорожна, С. Ніколаюва, М. Свейн, Д. Хаймста ін. Аспекти формуваннѐ 
іншомовної лексичної компетентності стали предметом наукових розвідок 
таких дослідників, ѐк А. Котловський, Р. Мартинова, Р. Мільруд, 
С. Ніколаюва, О. Петращук, Г. Рогова, Ю. Семенчук, Н. Склѐренко, 
С. Смоліна, В. Терещук  та ін. Теоретико-методологічні основи навчаннѐ 
іноземних мов длѐ спеціальних цілей досліджували О. Биконѐ, Т. Дадлі-
Еванс, З. Корнюва, Н. Микитенко, М. Сейнт Джон, І. Семерѐк, 
О. Тарнапольський, А. Уотерс, Т. Хатчинсон та ін. Особливості спілкуваннѐ 
засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій вивчали 
М. Кастельс, Д. Моурсунд, В. Ромашенко, Ф. Смирнов та ін. 

Незважаячи на різноаспектність висвітленнѐ окресленої проблеми в 
наукових розвідках названих дослідників, нерозробленим залишаютьсѐ 
питаннѐ обґрунтуваннѐ етапів та розробленнѐ підсистеми вправ длѐ 
формуваннѐ англомовної лексичної компетентності у професійно 
оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних 
технологій. 

Мета статті – обґрунтувати етапи та розробити вправи длѐ 
формуваннѐ англомовної лексичної компетентності у професійно 
оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних 
технологій. 

Відповідно до мети визначено завдання:  
1) уточнити сутність і структуру англомовної лексичної 

компетентності у професійно оріюнтованому писемному спілкуванні 
майбутніх фахівців з інформаційних технологій; 

2) обґрунтувати етапи формуваннѐ англомовної лексичної 
компетентності у професійно оріюнтованому писемному спілкуванні 
майбутніх фахівців з інформаційних технологій; 

3) розробити підсистему вправ длѐ формуваннѐ англомовної 
лексичної компетентності у професійно оріюнтованому писемному 
спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій. 

Методи дослідження: аналіз, синтез і абстрагуваннѐ положень 
наукових розвідок з метоя визначеннѐ й обґрунтуваннѐ етапів формуваннѐ 
англомовної лексичної компетентності у професійно оріюнтованому 
писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій, 
систематизаціѐ і класифікаціѐ – з метоя розробленнѐ підсистеми вправ длѐ 
формуваннѐ англомовної лексичної компетентності у професійно 
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оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних 
технологій, узагальненнѐ – длѐ формуляваннѐ висновків. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність писемної професійно 
оріюнтованої комунікації майбутніх фахівців з інформаційних технологій (ІТ-
фахівців) безпосередньо залежить від рівнѐ сформованості в них 
англомовної лексичної компетентності (АЛК) у професійно оріюнтованому 
писемному спілкуванні, полѐгаю в релевантності лексичного оформленнѐ 
писемних текстів, обґрунтованого визначеннѐ етапів формуваннѐ АЛК у 
професійно оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців і 
коректного розробленнѐ вправ длѐ формуваннѐ АЛК у професійно 
оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців. 

З метоя обґрунтуваннѐ етапів формуваннѐ АЛК у професійно 
оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців доцільно 
проаналізувати сутність і структуру ціюї компетентності. 

На основі аналізу наукових розвідок Н. Жовтяк (Жовтяк, 2015), 
І. Задорожної (Задорожна, 2011, с. 258-272, 284-304), Н. Микитенко 
(Микитенко, 2011, с. 51); А. Посохової (Посохова, 2010), Ю. Семенчука 
(Семенчук, 2007); О. Тарнопольського (Тарнопольський, 2004); В. Терещук 
(Терещук, 2014), визначено сутність і структуру АЛК у професійно 
оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців. Так, 
англомовну лексичну компетентність у професійно оріюнтованому 
писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців трактуюмо ѐк інтегровану 
ѐкість цих фахівців, ѐка дозволѐю їм застосовувати комплекс знань, навичок 
та здатностей використовувати словниковий запас англійської мови в 
письмовій формі у процесі створеннѐ продуктів писемної діѐльності 
відповідно до комунікативного завданнѐ в ситуаціѐх професійно 
оріюнтованого писемного спілкуваннѐ у сфері інформаційних технологій.  

Структуру АЛК у професійно оріюнтованому писемному спілкуванні 
майбутніх ІТ-фахівців складаять: лексичні знаннѐ, лексичні навички 
(рецептивні та продуктивні), лексична усвідомленість, декларативні і 
процедурні знаннѐ письма, навички письма, уміннѐ в письмі, 
компенсаторні вміннѐ. 

У процесі обґрунтуваннѐ етапів формуваннѐ АЛК у професійно 
оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців необхідно 
брати до уваги й особливості англомовного професійно оріюнтованого 
писемного спілкуваннѐ ІТ-фахівців, ѐке реалізуютьсѐ у формі електронної 
переписки і в загальних рисах відображаю правила епістолѐрного жанру, 
тобто характеризуютьсѐ домінуваннѐм прагматичної установки – 
усвідомленим комунікативним наміром адресата здійснити відповідний 
вплив на адресанта (Бугайчук). До основних жанрів, що домінуять у 
професійно оріюнтованому писемному спілкуванні ІТ-фахівців, визначених 
на основі аналізу матеріалів переписки, наданих працівниками провідних 
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українських ІТ-компаній, довідково-інформаційних матеріалів сайтів 
провідних українських ІТ-компаній та мережі Інтернет, належать: приватні 
та ділові електронні листи, чати, форуми, дописи на електронних дошках 
оголошень, мемо, звіти. 

Етапи формуваннѐ АЛК у професійно оріюнтованому писемному 
спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців визначено на основі аналізу досліджень 
Н. Склѐренко (Склѐренко, 2012), О. Бігич, Н. Бориско, Г. Борецької (Ніколаюва 
та ін., с. 401). Так, Н. Склѐренко наголошую, що етапи формуваннѐ іншомовної 
компетентності в письмі безпосередньо пов’ѐзані із завданнѐми навчаннѐ 
письму. У своя чергу, завданнѐ формуваннѐ іншомовної компетентності в 
письмі відображаять необхідність поетапного формуваннѐ кожного 
компоненту структури ціюї компетентності (Склѐренко, с. 15-16). Отже, 
завданнѐми формуваннѐ АЛК у професійно оріюнтованому писемному 
спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців, що формуляятьсѐ з урахуваннѐм сутності, 
структури АЛК у професійно оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх 
ІТ-фахівців, а також особливостей професійно-оріюнтованого писемного 
спілкуваннѐ ІТ-фахівців, на основі ѐких визначатимемо основні етапи 
формуваннѐ АЛК у професійно оріюнтованому писемному спілкуванні 
майбутніх ІТ-фахівців, ю: 1) ознайомленнѐ студентів із писемноя формоя 
слова; семантикоя слів; особливостѐми вживаннѐ антонімів, синонімів, 
омонімів, паронімів, стилістичноя і соціокультурноя забарвленістя; 
синтаксичноя й лексичноя сполучуваністя; правилами словотвору; типами 
словників; структуроя слів, текстами-зразками різних жанрів професійно 
оріюнтованого писемного спілкуваннѐ майбутніх ІТ-фахівців; 2) формуваннѐ у 
студентів рецептивних та продуктивних лексичних навичок, створеннѐ 
студентами власної системи лексичних знань і усвідомленнѐ процесу 
формуваннѐ своюї лексичної компетентності; формуваннѐ навичок свідомого 
реюструваннѐ, розпізнаваннѐ і вживаннѐ лексичних одиниць, розуміннѐ 
особливостей їх функціонуваннѐ; аналіз лексичної сторони власного 
мовленнѐ, що виникаю на основі образно-чуттювого уѐвленнѐ про предмет, 
дія, стан, понѐттѐ, ситуація повсѐкденного чи професійно оріюнтованого 
спілкуваннѐ); формуваннѐ у студентів знань правил орфографії і синтаксису, 
граматичних структур, засобів мовленнювого зв’ѐзку, стилістичних 
особливостей текстів різних жанрів і типів, соціокультурних особливостей 
професійного спілкуваннѐ ІТ-фахівців, компенсаторних стратегій, знань 
стандартів написаннѐ текстів різних жанрів і типів, притаманних 
професійному дискурсу ІТ-фахівців, плануваннѐ, організації та написаннѐ 
власних висловлявань, використаннѐ компенсаторних стратегій, формуваннѐ 
графічних, орфографічних, граматичних навичок письма, навичок вживаннѐ 
засобів міжфразового зв’ѐзку; 3) формуваннѐ й розвиток умінь у письмі, 
зокрема вмінь формуляваннѐ й оформленнѐ власних висловлявань, 
забезпеченнѐ їх цілісності, зв’ѐзності, завершеності, адресованості і 
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відповідності характеристикам професійного дискурсу ІТ-фахівців; умінь 
забезпеченнѐ відповідності стиля і жанру; умінь забезпеченнѐ композиційної 
правильності структури тексту; розвиток компенсаторних умінь передаваннѐ 
інформації в умовах дефіциту мовних засобів із використаннѐм прийомів 
перефразуваннѐ, формуляваннѐ складних висловлявань за допомогоя 
простіших мовних засобів. 

Таким чином, процес формуваннѐ АЛК у професійно оріюнтованому 
писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців відбуваютьсѐ впродовж трьох 
основних етапів: 1) рецептивного, на ѐкому реалізуютьсѐ перше завданнѐ 
процесу формуваннѐ АЛК у професійно оріюнтованому писемному 
спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців; 2) рецептивно-репродуктивного, на ѐкому 
реалізуютьсѐ друге завданнѐ процесу формуваннѐ АЛК у професійно 
оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців; 3) продук-
тивного, на ѐкому реалізуютьсѐ третю завданнѐ процесу формуваннѐ АЛК у 
професійно оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців.  

Указані етапи характеризуятьсѐ тісним зв’ѐзком мовного 
(лексичного) та мовленнювого (писемного) аспектів АЛК у професійно 
оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців. 

Відповідно до визначених етапів, на основі досліджень О. Бігич, 
Н. Бориско, Г. Борецької (Ніколаюва та ін., с. 401-414) , О. Кіршової 
(Кіршова, 2014), І. Чорної (Чорна, 2017), розроблено підсистему вправ длѐ 
формуваннѐ АЛК у професійно оріюнтованому писемному спілкуванні 
майбутніх ІТ-фахівців. Згадану підсистему утворяять три групи та шість 
підгруп вправ (рис. 1). 

У всіх представлених групах преваляять вправи таких типів: рецептивні, 
репродуктивні умовно-комунікативні, продуктивні умовно-комунікативні, 
продуктивні комунікативні. Усі вправи розробленої підсистеми враховуять 
домінувальні комунікативні ситуації професійно оріюнтованого писемного 
спілкуваннѐ ІТ-фахівців (визначені на основі аналізу професійних 
обов’ѐзків, функцій і ролей цих фахівців), до ѐких належать: переписка з 
кліюнтами, переписка з постачальниками, переписка з колегами і 
переписка з керівниками, звітуваннѐ про проведену роботу. 
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Рис. 1. Підсистема вправ длѐ формуваннѐ АЛК у професійно 
оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців 

 

Наведемо приклади вправ длѐ формуваннѐ АЛК у професійно 
оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців. 

Прикладом першої групи вправ підгрупи на ознайомленнѐ з 
лексичним матеріалом може бути вправа 1.  

Вправа 1. Інструкція. Match the words in the left column with their 
definitions in the right column. 

automation networking or computing infrastructure 
with an access to data centers, information 
technology and software applications  

cloud A set period during which product 
development has to be completed and made 
ready for review 

sprint the use of instructions to create a 
repeated process in IT deployment   

backlog an ordered list of everything that is 
known to be needed in the IT product   
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Прикладом другої групи вправ підгрупи на формуваннѐ навичок 
професійно оріюнтованого писемного спілкуваннѐ у сфері ІТ може бути 
вправа на засвоюннѐ студентами лексичних одиниць, що широко 
застосовуятьсѐ у професійно оріюнтованому писемному спілкуванні ІТ-
фахівців. Студенти заповняять пропуски в основних компонентах 
композиційно-структурної організації текстів відповідними лексичними 
одиницѐми. Виконаннѐ такого виду вправ полегшую засвоюннѐ студентами 
композиційної побудови, структури тексту. 

Вправа 2. Інструкція. Insert the following words in the gaps in the 
informal e-mail presenting the professional problem situation. 

endpoints   core   commitments    
tool   functionality    dependency 
Hello Roger, 
I would like to discuss the delays/risk and agree on adjustments of (1) … 

to inform the management. Revive Matching debug app is the main task and 
(2)… for rest of tasks in this story. Eterman has managed to up the app but 
there are errors related to (3) … – fetch matches from avroDB/S3 and use PHP 
(4)…. Original estimation was 2d, but 3d is spent and I suppose that additional 
2-3 days will be required to pass that (5) … to QA. So we have delay/risk for 
that story.  

Наступний приклад вправи маю на меті засвоюннѐ студентами 
лексичних одиниць, що часто вживаятьсѐ в семі-формальному й 
формальному професійно оріюнтованому писемному спілкуванні ІТ-
фахівців. 

Вправа 3. Інструкція. Read the letter below and decide which answer 
A, B, C or D best fits each space.  

Hi everyone, 
In recent sprints, production duty invested a lot of effort on PRTG to 

adjust sensor’s (1) …., settings, thresholds and groups. 
Each band has a dedicate PRTG alerts slack room, the convention is 

alerts_<band name>. Every time a sensor is firing it will send a message to that 
slack room. 

You need to be on that slack room and quickly respond by following the 
below steps: 

1. check the issue 
2. fix the issue / (2) …. the threshold or acknowledge with a proper 

message to a limited time. 
3. update the status (what action was taken) in slack room. 
Don’t wait for someone else to ask you to check what’s going on, be 

proactive and provide maximum (3) …. There are many sensors which are 
continuously firing, needless to say – this is not the proper way to work with an 
alerting (4) … 
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Each band should work on its sensors and fix them, bring the system to a 
(5) … state so we can actually see when things go bad and respond fast. 

Doing so is critical as in our working (6) …. there are so many frequent 
changes to production, which are impossible to catch in (7) … without 
compromising velocity. 

Thanks  
1. A notifications B features  C signs D ends 

2. A repair  B adjust C tune D conform 

3. A agility B ability C visibility D tranquility 

4. A sprint B platform C field D system 

5. A working B going C moving D feeding 

6. A state B environment C venue D domain 

7. A ahead B abreast C advance D amid 

 
Прикладом третьої групи вправ підгрупи на розвиток умінь 

продукуваннѐ студентами власних текстів певного жанру професійно 
оріюнтованого писемного спілкуваннѐ ІТ-фахівців може бути вправа 4. 

Вправа 4. Інструкція. Your company is looking for IT company which 
conducts Devops performing tests. Your network infra is experiencing problems 
to connecting to DBs. Work in the group of three. Each of you should choose 
and write the draft of one of the paragraphs of the letter of enquiry to one of 
the leading US companies based in Ukraine. Working in the group of three, 
combine all paragraphs together, add opening and conclusion, then upload 
your cooperative piece of writing in the group chat for cross-check. 

Opening:  
Paragraph1: greeting; point out how you heard about the company. 
Main body 
Paragraph 2: give information about your company and state your 

current problem.  
Paragraph 3: ask about terms, commitments, deadline and methods of 

payments 
Conclusion         
Значну роль у забезпеченні ефективності формуваннѐ АЛК у професійно 

оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців відіграю 
алгоритм колективної підготовки писемного продукту із застосуваннѐм 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та методів вирішеннѐ 
проблем. 

В основі алгоритму колективної підготовки писемного продукту лежить 
практика колективного написаннѐ студентами чернеток та індивідуального 
написаннѐ фінальних варіантів власних текстів, зокрема послідовне 
відпрацяваннѐ студентами відповідних прийомів на всіх обґрунтованих 
вище етапах формуваннѐ АЛК у професійно оріюнтованому писемному 
спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців із використаннѐм методів вирішеннѐ 
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проблем під час роботи в аудиторії під керівництвом викладача, а також 
під час самостійної позааудиторної роботи. 

Так, на рецептивному етапі формуваннѐ АЛК у професійно 
оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців відбуваютьсѐ 
ознайомленнѐ студентів із текстами – еталонними зразками певного жанру 
професійно оріюнтованого англомовного писемного спілкуваннѐ ІТ-фахівців, а 
також відповідними лексичними, у т.ч. термінологічними одиницѐми. На 
рецептивно-репродуктивному етапі формуваннѐ АЛК у професійно 
оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців застосовуютьсѐ 
метод мозкового штурму та відпрацьовуютьсѐ колективна організаціѐ і 
структуруваннѐ власних висловлявань у малих групах (3–4 студентів).  

На продуктивному етапі формуваннѐ АЛК у професійно 
оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців відбуваютьсѐ 
створеннѐ студентами чорнового варіанту тексту в малій групі з 
використаннѐм прийому колективного письма, ѐкий передбачаю, що кожен 
студент, працяячи в мікрогрупі, відповідаю за написаннѐ певної частини 
тексту спільного письмового завданнѐ в межах комунікативних ситуацій 
професійно оріюнтованого писемного спілкуваннѐ ІТ-фахівців. Потім усі 
учасники групи беруть участь у колективному компонуванні  створеного 
тексту. З метоя економії аудиторного навчального часу, ѐкий ю надто 
обмеженим щодо вивченнѐ іноземної мови студентами нефілологічних 
спеціальностей, таке спільне завданнѐ виконуютьсѐ в межах самостійної 
роботи студентів у дистанційному режимі з використаннѐм комп’ятерних 
та Інтернет технологій (зокрема онлайн-чатів, блогів, форумів, соціальних 
мереж, соціальних освітніх платформ). 

Критичний аналіз чорнового варіанту писемного продукту студенти 
здійсняять спершу самостійно, у межах малої групи, послуговуячись 
списком запропонованих викладачем критеріїв оціняваннѐ. Згодом 
відбуваютьсѐ обмін і критичний аналіз чорнових варіантів писемних 
продуктів студентів між малими групами. У процесі колективної 
взаюмоперевірки студенти вичитуять, аналізуять та критикуять роботу 
студентів іншої групи, послуговуячись тим самим списком критеріїв, що в 
даному випадку слугуватиме списком критеріїв длѐ взаюмооціняваннѐ 
колективних писемних продуктів студентів.  

Далі на продуктивному етапі формуваннѐ АЛК у професійно 
оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців, післѐ 
попереднього самооціняваннѐ та взаюмооціняваннѐ колективних писемних 
продуктів, маю місце індивідуальне написаннѐ фінальних варіантів власного 
тексту, що відповідаю тому самому комунікативному завдання. 
З урахуваннѐм критичних зауважень, володіячи комплексом сформованих 
знань, умінь і навичок, студенти самостійно створяять фінальні варіанти 
власних писемних продуктів, остаточне оціняваннѐ ѐких здійсняю викладач. 
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Використаннѐ технічних засобів (комп’ятерів) та інформаційно-
комунікаційних технологій (онлайн-чатів, форумів, електронного 
листуваннѐ, сайтів, блогів, соціальних мереж) дозволѐю реалізувати в 
навчальному процесі принцип зануреннѐ в комунікативні ситуації 
професійно оріюнтованого писемного спілкуваннѐ.  

Окрім мозкового штурму, до методів вирішеннѐ проблем, ѐкі довели 
своя ефективність у процесі формуваннѐ АЛК у професійно оріюнтованому 
писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців, а також сприѐять занурення 
студентів у комунікативні ситуації професійно оріюнтованого писемного 
спілкуваннѐ, належать: аналогіѐ, «розподіл і перемога», тестуваннѐ гіпотез, 
аналіз засобів, доведеннѐ, аналіз причини проблеми, «спроба і невдача» 
(Sternberg).  

На основі здійсненого аналізу можемо зробити висновки. 
АЛК у професійно оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх 

ІТ-фахівців ю їх інтегрованоя ѐкістя, ѐка забезпечую застосуваннѐ 
комплексу знань, навичок та здатностей використовувати словниковий 
запас англійської мови в письмовій формі у процесі створеннѐ продуктів 
писемної діѐльності в комунікативних ситуаціѐх професійно оріюнтованого 
писемного спілкуваннѐ. Структуру АЛК у професійно оріюнтованому 
писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців формуять: лексичні знаннѐ, 
лексичні навички, лексична усвідомленість, знаннѐ письма, навички 
письма, вміннѐ в письмі, компенсаторні вміннѐ. 

Основними етапами формуваннѐ АЛК у професійно оріюнтованому 
писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців, визначеними на основі 
досліджень О. Бігич, Н. Бориско, Г. Борецької, Н. Склѐренко відповідно до 
завдань цього процесу, ю: рецептивний, рецептивно-репродуктивний та 
продуктивний. 

АЛК у професійно оріюнтованому писемному спілкуванні поетапно 
формуютьсѐ в майбутніх ІТ-фахівців у процесі виконаннѐ ними комплексів 
вправ із розробленої відповідної підсистеми вправ, ѐку складаять три групи 
(на ознайомленнѐ з начальним матеріалом; на реципіяваннѐ та 
репродукуваннѐ навчального матеріалу; на продукуваннѐ власних писемних 
продуктів) і шість підгруп вправ (на ознайомленнѐ з лексичним матеріалом; на 
ознайомленнѐ зі структуроя і стилістичними особливостѐми текстів основних 
жанрів професійно оріюнтованого писемного спілкуваннѐ ІТ-фахівців; на 
засвоюннѐ лексичного матеріалу й формуваннѐ лексичної усвідомленості; 
на формуваннѐ навичок професійно оріюнтованого писемного спілкуваннѐ 
у сфері ІТ; на розвиток лексичних навичок коректного вживаннѐ лексичних 
одиниць у текстах різних жанрів та розвиток лексичної усвідомленості; на 
розвиток умінь продукуваннѐ студентами власних текстів певного жанру 
професійно оріюнтованого писемного спілкуваннѐ ІТ-фахівців). Підвищити 
ефективність застосуваннѐ підсистеми вправ длѐ формуваннѐ АЛК у 
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професійно оріюнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців 
дозволѐю запропонований алгоритм колективної підготовки власного 
писемного продукту із застосуваннѐм методів вирішеннѐ проблем та сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Перспективи подальших наукових розвідок. Проведене 
дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів порушеної наукової проблеми. Зміст 
формуваннѐ АЛК у професійно оріюнтованому усному спілкуванні 
майбутніх ІТ-фахівців може бути предметом подальших наукових розвідок 
у цьому напрѐмі. 
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РЕЗЮМЕ 

Шандра Наталия. Этапы и упражнениѐ длѐ формированиѐ англоѐзычной 
лексической компетентности в профессионально ориентированном письменном 
общении будущих специалистов по информационным технологиѐм. 

Уточнена сущность и структура англоѐзычной лексической компетентности 
в профессионально ориентированном письменном общении будущих специалистов 
по информационным технологиѐм. Обоснованы и определены основные этапы 
формированиѐ этой компетентности: рецептивный, рецептивно репродуктивный 
и продуктивный. Представлена соответствуящаѐ подсистема упражнений, 
которуя составлѐят три группы (на ознакомление с учебным материалом, на 
реципиирование и репродуцирование учебного материала, на продуцирование 
собственных письменных продуктов) и шесть подгрупп упражнений. Предложен 
алгоритм коллективной подготовки собственного письменного продукта с 
применением методов решениѐ проблем и современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: англоѐзычнаѐ лексическаѐ компетентность, 
профессионально ориентированное письменное общение, будущие специалисты по 
информационным технологиѐм, этапы, подсистема упражнений. 

 
SUMMARY 

Shandra Nataliia. Stages and exercises for building Еnglish lexical competence in 
professionally oriented written communication of future specialists of informational 
technology. 

The stages and exercises for building English lexical competence in professionally 
oriented written communication of future IT specialists have been analyzed. The essence and 
structure of English lexical competence in professionally oriented written communication of 
future IT specialists have been specified. Following the researches of O. Bihych, N. Borysko, H. 
Boretska, N. Skliarenko within the objectives of building English lexical competence in 
professionally oriented written communication of future IT specialists the main stages of this 
process have been defined and substantiated: receptive, receptive-reproductive and 
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productive one. The subsystem of exercises for gradual building of English lexical competence 
in professionally oriented written communication of future IT specialists has been presented 
which comprises three groups (familiarization with learning material, reception and 
reproduction of learning material, production of own written products) and six subgroups of 
exercises (familiarization with lexical material; familiarization with structure and stylistic 
features of main genres of professionally oriented written communication of IT specialists, 
acquisition of lexical material and formation of lexical awareness; building of skills of 
professionally oriented written communication in the field of IT; development of lexical skills 
to use lexical units correctly in the texts of different genres and development of lexical 
awareness; development of skills to produce own texts of certain genre of professionally 
oriented written communication of IT specialists). The algorithm of cooperative preparation 
of own written products with application of problem solving and modern information and 
communication technologies that ensure higher effectiveness of the subsystem of exercises 
for building of English lexical competence in professionally oriented written communication 
of future IT specialists. 

Key words: English lexical competence, professionally oriented written 
communication, future IT specialists, stages, subsystem of exercises.  
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ANALYSIS OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE PRACTICES IN THE BEST 

UNIVERSITIES OF THE WORLD 
 
The article examines the experience of creating quality assurance systems in foreign 

universities. Using the method of content analysis, the functions and main aspects of the 
activities of quality management bodies, in particular Committees, Councils, special units for 
quality assurance, are outlined, and description of elements of quality assurance in foreign 
universities, presented on the sites, is given. The results of this study may be useful in 
analyzing the formation of a quality assurance system in Ukrainian universities. This practice 
will help modern Ukrainian universities create their own education quality assurance system. 

Key words: education quality assurance, internal quality assurance of higher 
education, quality management bodies, elements of the system of internal quality assurance. 

 
Introduction. Quality assurance and creation of a quality assurance system 

are one of the most important issues in the development of modern higher 
education, which is provided at the state level by the Law of Ukraine “On Higher 
Education” (2014), the Law of Ukraine “On Education” (2017). The Law of Ukraine 
“On Higher Education” defines the necessity of building quality assurance systems 
for higher education in Ukraine, guided by the Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG, 2015). 

Modern socio-economic changes, integration processes, rapid technological 
development, and the quality of working life cause dynamic changes in attitude of 
growing generation to education and labor, which requires changes in the 
education system and creation of internal systems for ensuring the quality of 
higher education in universities that are capable of responding to external 
changes and needs of society. Formation of internal quality assurance systems 
should ensure the interests of educators in high-quality education, and the labor 
market in high-level specialists, suitable for modern conditions and future. 

Formation of internal quality assurance system is a new for Ukrainian 
universities, so the experience of the best foreign universities, which have 
effective systems of internal quality assurance, will be very useful. 

Analysis of relevant research. Universities create their own system of 
quality assurance in higher education, taking into account the best 
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international experience, in accordance with current legislation of the country 
and national traditions. The issues of forming a system of quality assurance in 
education in Europe were considered by T. Dyman, S. Kalashnykova, O. Shyika; 
the experience of the USA in forming a system of education quality assurance 
and its coordination with employers’ unions – by D. Ilnytskyi, S. Tezikova, the 
issues of ensuring education quality at the state level – by V. Kremin, Yu. 
Raskevych, T. Finikov and others. But the issue of formation of a quality 
assurance system based on generalization of experience of leading universities 
from open sources and subsequent systematization and implementation at the 
university level hasn’t attracted attention of domestic scientists. 

The aim of the article is to study the internal systems of quality 
assurance on the materials of the official websites of the best universities of 
the world according to the QS rating. 

Research methods. In the study were used: the methods of grouping and 
classification of information, content analysis for studying systems of quality 
assurance on the materials of the official websites of the best universities of 
the world. 

Research results. The quality of education is characterized by a system of 
dynamic indicators of coherence of the educational process with objectives of 
employment and is provided by a number of procedures. Although these 
procedures are quite understandable, each university has its own peculiarities 
and their coherent integration creates a unique system of education quality 
assurance. If the university is successful, then the quality assurance system at 
this university is interesting for further investigation, so the very successful 
universities have acted as research objects. 

In order to study the quality assurance systems in foreign universities, 
the authors analyzed information that was provided on the official websites of 
the universities, which were included in the TOP 100 (2017), QS World 
University Rankings (2018) (QS World University Rankings, 2018). 

The leaders of QS rankings for many years have been UK and US higher 
schools. The TOP-100 also includes universities of Europe and Asia, South 
America, Australia, Canada, Russia. 

The study was conducted on the official websites of those universities 
that have the English version. In total 50 official sites of foreign universities 
were analyzed, their list is presented in references. We investigated the 
structure of sites, the bodies that are responsible for quality, the main aspects 
of quality assurance, and elements of quality assurance. 

Official sites of foreign universities are very rich in information and have 
a complex multi-level structure. The main pages, as a rule, consist of: 
information about the university; assistance to entrants; teaching/learning; 
research (innovations, inventions); university life; events; news; feedback. 
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There are several peculiarities of the official websites of foreign universities 
compared to the sites of Ukrainian universities. These sites provide a lot of visual 
information: photos, pictures, large headings of articles, different colors, fonts. All 
this gives the site a dynamic, helps to imagine real life of the university and can be 
attractive for entrants. Plenty of space is devoted to student life: campus life, 
student research, creativity, interviews with students, student essays on different 
topics – from learning, experiences to views on world events. 

A special place is given to study programs. They are described in detail 
for different levels, including short-term schools. They contain peculiarities of 
study for each level, entry rules and answers to questions. 

Considerable attention is paid to university research, research activity of 
teachers and students. The topic of research is almost central to information 
about the university and has an attractive visual appearance. 

The sites of technological universities contain data on connections with 
production. 

Most universities highlight “International University Relations”: number 
of foreign students, cooperation with other countries of the world, entry 
requirements for foreign students, mobility programs. 

Often there is a page “Business / for business / partnership”, which 
highlights the benefits of cooperation with the university for business and 
employers, information on graduates and sponsors. Sometimes, there is a 
separate page – “For university graduates”. 

Almost every university site has information on quality assurance. As a 
rule, it is not highlighted on the main page of the university website, but it is a 
separate subpage in which you can find collected information about the quality 
assurance at the university: standards, principles, directions, research and 
necessarily contacts for questions about quality assurance. 

Responsible for quality assurance in the investigated universities are: 
Committee/Council for ensuring/improving quality – a representative body; 
special units for quality assurance – departments. 

The distribution of representative bodies or special quality assurance 
units in the universities is approximately the same, in many universities there 
are both departments and representative bodies. 

The Committee/Council for ensuring/improving quality, as a rule, 
operates at different levels: levels of the university, departments, units, 
students, faculty through collegial bodies. 

Special units perform primarily administrative and organizational 
functions, support university policy development and quality assurance and 
improvement procedures, dialogue with authorities and decision makers, and 
responsible for quality issues, etc. More detailed information on the quality 
assurance provided by universities is found on the sites of European and Asian 
universities, less – on the sites of American universities. 
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As for Ukrainian universities, they also create their sites and fill their 
content with information. In general, these resources highlight main directions 
of work of the institutions, their structure and, crucially, directions of research 
of their departments or structural units. But often such information is obsolete 
and irrelevant. For scholars, these sites are not informative and do not always 
contain relevant information. The sites of many universities are updated only 
before the entrance campaign, and not all sections. 

Foreign universities systematically update sites, especially in terms of 
scientific content. Entire departments or teams work on this task to ensure 
maximum efficiency and relevance. 

The key aspects of ensuring education quality in the 
Committees/Councils at TOP foreign universities are presented in Table 1. 

Table 1 
Aspects of work of the Committees/Councils on education quality assurance 

№ Key aspects University 

1 2 3 

1 

Permanent supervision of the effectiveness of achieving 
educational goals, based on evidence and self-analysis. Study 
of changes in the environment of higher education, adjusting 
their future. These measures are the basis for institutional 
planning and systematic assessment of educational efficiency. 
The results of institutional research and data collection are 
used to prioritize, plan, and improve quality and efficiency 

Committee on Quality 
Assurance, Training and 
Improvement of 
Stanford University 
(USA) (Stanford 
University) 

2 

Quality assurance and improvement can be defined as 
activities and processes designed to measure and improve 
the quality and effectiveness of individual research. These 
measures must be consistent with organizational policies 
and procedures, as well as with all laws, regulations, rules 
and guidelines. Main directions of quality assurance are: 
scientific and research staff, personnel provision of teaching 
and resources, tracking and evaluation of services provided 

Subcommittee on 
Quality Improvement of 
Harvard University (USA) 
(Harvard University) 

3 

Strategic planning of teaching and learning; coordination of 
university and college education; review of learning, 
teaching and evaluation activities; training throughout life; 
providing information for students and executives 

General Council for 
Quality Assurance of the 
University of Cambridge 
(UK) (University of 
Cambridge) 

4 

Strategic supervision of all aspects of teaching and learning, 
responsibility for guaranteeing the quality of educational 
services of the University: development, implementation, 
evaluation and review of quality assurance mechanisms, 
quality control; improving the quality of teaching and 
learning; guaranteeing academic standards 

Educational committee 
of the 
University of Oxford (UK) 
(University of Oxford) 

5 

Development and report on policies and procedures related 
to quality assurance, improvement and quality internal 
audit. Development and report on actions that may be 
required to ensure compliance with national and 
international mechanisms and codes related to academic 

Committee on the 
Provision and 
Improvement of 
Educational Quality of 
Imperial College London 
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standards, provision and improvement of quality. 
Information about requirements and procedures, 
consultations of departments and faculties on issues related 
to the quality of educational services, including academic 
standards, preparation for quality assessment, program 
review, quality improvement 

(UK) 
(Imperial College 
London) 

6 

The quality of education focuses on the following aspects: 
program quality, teaching quality and monitoring result. 
The intention is to ensure the quality in all aspects of 
undergraduate and postgraduate programs in accordance 
with the required standards. At the undergraduate and 
magistracy level, there are committees and councils, which 
are set up to monitor this process. Teaching control is based 
on student feedback and review. The results are regularly 
monitored and evaluated using: employment surveys, 
feedback from employers, graduate interviews, etc. 

Committee on Quality of 
National University of 
Singapore (Singapore) 
(National University of 
Singapore) 

7 

The goal of the quality assurance and quality improvement 
is to provide a mechanism by which the university can 
determine whether the proposed research initiative meets 
the requirements 

Institutional Review 
Council of the 
University of 
Pennsylvania (USA) 
(University of 
Pennsylvania) 

8 

Improvement of the academic success of the bachelor’s and 
master’s degrees; emphasis on academic development; 
connection of teaching and research; ambitious academic 
culture; ensuring differentiation and specialization 
 

Quality Board of the 
University of Amsterdam 
(Netherlands) 
(University of 
Amsterdam) 

9 

Basic evaluation criteria: quality of research, relevance to 
society and viability. Important aspects to evaluate: 
programs and integrity of research. The assessment report 
is based on self-assessment of the research unit, followed 
by inspection by the review committee 
 

Executive Council of  
Delft University of 
Technology  
(Netherlands) (Delft 
University of 
Technology) 

10 

Responsibility for: hiring, selection and admission of graduate 
students; supervision of postgraduate students; initial review 
and subsequent success of graduate students; development, 
management and delivery of postgraduate studies and other 
training skills, funding for postgraduate research support; 
feedback from graduate students; assessment and expertise; 
resources for postgraduate programs 

Education Committee 
of 
Durham University (UK) 
(Durham University) 

11 

Regular monitoring of all guidelines and requirements of the 
Agency for higher education quality assurance, in particular on 
the review of higher education and the UK Higher Education 
Quality Code, initiation and coordination of action, as 
appropriate. Development and control of university systems, 
policies and guidance to ensure and improve the quality of 
education, student experience and academic standards. 
Development of  review processes for annual review of 
modules and programs for undergraduate and graduate 

Permanent Quality 
Assurance Group for 
Doctoral students  
of 
the University of 
Sheffield (UK) 
(The University of 
Sheffield) 
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students and management of the results of these processes. 
Tracking the results, the effectiveness of the external 
evaluation system/expertise of the taught programs 

12 

Support, subject to approval by the Senate, where 
applicable, of the university regulatory framework 
(including admission, hiring and propaganda rules) for all 
study programs and degrees of study, including all forms of 
joint provision in the UK and abroad, as well as regular 
review of the framework taking into account external 
benchmarks such as QAA and Quality Code. Development of 
policies and guidelines, subject to the approval of the 
Senate, where it can be applied, in the field of learning, 
teaching and assessment. Consideration  and, if necessary, 
approval, on behalf of the Senate, of any requests for 
exemption from the agreed rules submitted by the faculties 

Committee on Academic 
Quality and Standards 
of 
University of 
Southampton (UK) 
(University of 
Southampton) 

13 

Support to the achievement of university policy goals; support 
for administration and management; continuous assessment 
and improvement of operations, offering tools and indicating 
direction of development; provision of reliable monitoring and 
evaluation data for operations management, clarification and 
harmonization of procedures, as well as elimination of errors 
and shortcomings; distribution and establishment of best 
practices  

University Council 
of the 
University of Helsinki 
(Finland) 
(University of Helsinki) 

 

Of course, every university has special quality management tools, but 
common aspects can be highlighted. 

The activities of the Quality Assurance Committees/Councils are aimed at 
the efficiency of achieving the educational goals of universities, using different 
means of quantitative and qualitative measurement, studying environmental 
changes, appropriate correction of academic activities of universities, planning 
and prioritization. Quality committees/councils assume responsibility for 
guaranteeing the quality of the university educational services. 

On the one hand, the results of measurements should correspond to the 
policy of universities in the field of quality, on the other hand – respond to 
external changes and needs. 

Quality assurance is divided into internal and external. 
Domestic provision in universities focuses, as a rule, on the quality of 

programs, quality and strategy of teaching, quality and strategy of learning, 
quality assessment, and student satisfaction. The departments and chairs 
provide consultations on issues related to academic standards, preparation for 
quality assessment, review and improvement of programs, establishing 
connections between studies and research at bachelor’s and master’s levels. 

As proclaimed on the National University of Singapore website, “The 
intention is to ensure the quality in all aspects of undergraduate and 
postgraduate programs in accordance with the required standards” (National 
University of Singapore). 
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Teaching control can be based on feedback from the student and review. 
Learning outcomes – assessed through employment studies, feedback from 
employers, interviewing graduates. 

External quality assurance is cooperation with external quality assurance 
agencies, external review reports and processing of these results, regular 
monitoring of all guidelines and requirements of the external quality assurance 
agency. 

The main aspects of activities of the special units for quality assurance 
are generally similar to those of the Committees/Councils; sometimes 
departments can focus on some of the elements of quality: program quality, 
quality of teaching, quality of learning, monitoring of the implementation of 
comments and proposals for external evaluation. The key aspects of ensuring 
the quality of education of special departments for the quality of some 
universities are given in Table 2. 

Despite the fact that quality assurance necessarily includes internal and 
external support, which respectively have their mandatory elements, 
description of the quality assurance system and its elements in the studied 
universities is quite different. Universities can cover to a greater or lesser 
extent, those or other elements. 

Table 2 
Key aspects of ensuring education quality of special units 

№ Key aspects University 

1 2 3 

1.  
The role of quality assurance departments is to provide high 
standards and best practices in teaching, learning and 
evaluation for recognized undergraduate programs, as well as 
for the rapid detection and elimination of problems 
 

Quality assurance in 
separate 
departments of the 
University College 
London (UCL) (UK) 
(University College 
London) 

2.  
The Quality Assurance Department carries out regular quality 
monitoring to ensure that the quality of education and 
education level of the Bachelor of Medicine and the Bachelor of 
Surgery Program is in accordance with the requirements of the 
Nanyang Technological University, Imperial College London and 
relevant regulatory bodies such as the QAA in the UK and the 
Department of Quality Assurance in Higher Education of the 
Ministry of Education (ME) in Singapore. These quality reviews 
provide a framework in which the university can learn and 
enhance teaching activities to ensure that the goal of 
educational excellence is attained. Characteristics of programs 
and summary reports of external experts are considered as a 
benchmark for future students, current students, faculty and 
staff 

Department of 
Quality Assurance in 
Higher Education of 
the Department of 
Higher Education of 
the Ministry of 
Education, 
Nanyang 
Technological 
University, Singapore 
(Singapore) 
(Nanyang 
Technological 
University, 
Singapore) 
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3.  Tasks of the Department of Quality Assurance at the University: 
develop and direct the quality control function to assess 
compliance with laws, regulations, contractual requirements, 
institutional policies and procedures, as well as to monitor 
constantly the issues related to compliance with quality and 
track trends in its changes 

Audit and Quality 
Assurance 
Department 
of 
Yale University (USA) 
(Yale University) 

4.  
The Department of Quality and Academic Support on behalf of 
the College manages quality control issues both in college 
procedures and in collaboration with other organizations such 
as the HEFCE and the QAA. This includes external activities, such 
as QAA support, as well as internal activities such as program 
approval and review, as well as evaluation policies 

Department of 
Quality and 
Academic Support 
of King’s College 
London (UK) 
(King’s College 
London) 

5. The Teaching and Learning Support Department coordinates the 
development and management of the support, monitoring and 
review process of the programs being taught, including those 
offered jointly with other institutions. It works in close contact 
with the faculties to ensure that the unit provides academic 
standards and quality of student experience, quality processes are 
collegial and effective, not confrontational and bureaucratic. There 
is also a way to review the quality framework 

Department of 
Teaching and 
Learning Support 
of 
the University of 
Manchester (UK) 
(The University of 
Manchester) 

 
Department Mission: ensure that all stakeholders have 
complete confidence in the School’s academic standards and 
quality assurance mechanisms. Tasks: 1) management of quality 
assurance measures; 2) consideration of approaches to quality 
assurance in the light of the Agency for Quality Assurance in 
Higher Education and analysis of results; 3) professional 
assistance to the committees with which we cooperate and 
effectively promote general educational processes  
 

Department of 
Quality Assurance 
and Teaching 
Overview of 
London School of 
Economics and 
Political Science (UK) 
(London School of 
Economics and 
Political Science) 

5.  The University promotes a responsible research culture and 
recognizes the need to manage the risks arising from research 
involving people. Close collaboration with researchers, 
administrators, staff and regulatory bodies ensures standards 
that enhance the quality of research and public awareness 
 

Research Office 
of 
University of Bristol 
(UK) 
(University of Bristol) 

6.  
The curriculum and quality assurance department develops 
disciplines according to legal advice and provides support in all 
matters related to learning and teaching programs. The Quality 
Assurance team supports disciplines and faculties in a 
continuous process of development and quality assurance and 
coordinates and supports accreditation processes at the 
university 
 

Department of 
curriculum and 
quality assurance 
of Ruprecht-Karls-
Universitaet 
Heidelberg 
(Germany) 
(Ruprecht-Karls-
Universitaet 
Heidelberg) 
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7.  
Quality management is a valuable source of information for 
employees and students. It tries to put as precisely as possible 
the policy and procedure of the University relevant to teachers, 
management, undergraduate and graduate students (for study, 
for research) 
 

Department of 
Educational 
Improvement and 
Security 
of the University of 
Nottingham (UK) 
(The University of 
Nottingham) 

8.  
Strategy and management of continuing education define seven 
criteria for programs: relevance – partnership – 
interdisciplinarity – cooperation – pedagogical feasibility – 
examination – recognition – assessment. Flexible, innovative, 
continuing education programs tailored to the needs of 
professionals are carried out within the academic responsibility 
of faculty 

Center for 
Continuous and 
Distance Learning 
of 
University of Geneva 
(Switzerland) 
(University of 
Geneva) 

9.  Main areas of activity of the quality department: management, 
development and support of the quality review process; 
support of the Quality Committee, which is the Committee of 
the Council. Promotion of continuous improvement in college 
performance; support for the development of college policies 
and quality assurance and improvement procedures; promoting 
the College’s involvement in quality assurance 
 

Department of 
quality 
of 
College Dublin, The 
University of Dublin 
(Ireland) 
(College Dublin, The 
University of Dublin) 

 
In Table 3 the elements of quality assurance, which are are highlighted 

on the websites of foreign universities, are presented. 
Table 3 

Description of elements of quality assurance at foreign universities 
№ Description of elements of quality assurance University  

1.  

Internal quality assurance; external quality assurance; 
learning and teaching strategy; reviews of the General 
Council; annual quality updates, software characteristics 
 

University of Cambridge 
(UK) 
(University of 
Cambridge) 

2.  

Quality assurance; quality assurance management; quality 
assurance survey; procedures for annual monitoring of 
courses; external experts; departmental reviews; external 
quality assurance; common mechanisms; normative and 
regulatory bodies 

University of Oxford 
(UK) 
(University of Oxford) 

3.  

Quality management; student feedback; poll of graduates; 
student satisfaction surveys; departmental evaluation; 
assessment of teaching. 
Assessment of teaching includes four processes: semester 
student reviews; student assessment of teaching; 
postgraduate reviews and departmental evaluation. The 
University evaluates each department with an international 
expert group in a cycle of six or eight years. The purpose of 
this assessment is to position the departmental research 

ETH Zurich – Swiss 
Federal Institute of 
Technology 
(Switzerland) 
(Zurich – Swiss Federal 
Institute of Technology) 
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internationally and to assess the goals and implementation 
of programs and cooperation with industry and public 
administration 

4.  
Ensuring the quality of education; program quality; quality 
of teaching; the result of the monitoring 
 

National University of 
Singapore  (Singapore) 
(National University of 
Singapore) 

5.  
Characteristics of programs; summary of reports of external 
experts 
 

Nanyang Technological 
University, Singapore 
(Singapore) 
(Stanford University) 

6.  

External evaluation; monitoring and internal review; 
institutional review of improvements; themes of 
improvement; student participation; accreditation and 
cooperation 

The University of 
Edinburgh (UK) 
(The University of 
Edinburgh) 

7.  
External experts; examination and student surveys 
 

King’s College London 
(UK) 
(King’s College London) 

8.  

Quality framework; changing or removing programs; annual 
review of teaching and learning; internal provision of 
academic standards and quality; collaboration with the 
Quality Assurance Agency; student representation 

The University of 
Manchester (UK) 
(The University of 
Manchester) 

9.  

Courses and offers; changes in existing courses and 
programs; leadership and school principles; internal quality 
assurance; external quality assurance; program 
characteristics; educational research; the results of the 
National Student Survey and the University leadership 

London School of 
Economics and Political 
Science  (UK) 
(London School of 
Economics) 

 
Conclusions. The study, conducted on the basis of open information 

published on the official websites of foreign universities, which took the 
leading positions in the world educational rating QS, allowed to get acquainted 
with the formats for the creation of official sites of higher education 
institutions, their information filling, data highlighted; to find out how the 
quality assurance system is presented, who is responsible for ensuring and 
managing quality; what are the main goals, objectives, aspects and elements of 
quality assurance. 

All the investigated universities have quality management bodies – 
representative bodies or special units for quality assurance who are involved in: 
studying changes in the environment of higher education and adjusting the 
elements of the quality system to improve it, assessing systematically the 
educational efficiency of universities; strategic planning of teaching and 
learning, educational programs, review of learning, teaching and assessment; 
taking control of implementation of requirements of external quality assurance 
agencies; consulting departments and chairs on the issues of quality, relevance 
of studies for a society; communicating and providing information to interested 
parties on quality issues, etc. 
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They are responsible for guaranteeing the quality of educational services 
of the university: developing, implementing, evaluating and reviewing quality 
mechanisms, providing, controlling and improving the quality of teaching and 
learning, ensuring academic standards. 

They form a system of indicators and establish feedback with students, 
graduates and employers, and they are united by recognition of the importance 
of coverage of the system of ensuring the quality of education and its 
monitoring by educators. Some differences in approaches do not interfere with 
the synthesis of general principles for the formation of an effective system of 
quality assurance in education, consisting of openness, comprehensive public 
control, constant development and orientation to modern trends, needs of 
society and advanced scientific experience. 

The results of this study may be useful in analyzing formation of a quality 
assurance system in Ukrainian universities. This practice will help modern 
Ukrainian universities create their own education quality assurance system. 

Further directions of work are seen in the formation of a system of 
indicators for conducting a cluster analysis of the quality assurance systems of 
the universities. 
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РЕЗЮМЕ 

Ермоленко Алексей, Григорьева Юлия. Анализ практик внутреннего 
обеспечениѐ качества в лучших университетах мира. 

В статье рассмотрен опыт построениѐ систем обеспечениѐ качества 
образованиѐ в зарубежных университетах. Путем использованиѐ метода контент-
анализа выделены функции подразделений управлениѐ качеством, в частности 
Комитетов, Советов, специальных подразделений по обеспечения качества. 
Результаты этого исследованиѐ могут быть полезны при формировании системы 
обеспечениѐ качества в украинских университетах. Такаѐ практика поможет 
современным украинским университетам создать собственнуя систему обеспечениѐ 
качества образованиѐ и позволит посредством контролѐ соискателей обеспечить ее 
эффективность. 
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Ключевые слова: обеспечение качества образованиѐ, внутреннее обеспечение 
качества, функции органов управлениѐ качеством, элементы системы внутреннего 
обеспечениѐ качества. 

 
АНОТАЦІЯ 

Єрмоленко Олексій, Григорьєва Юлія. Аналіз практик внутрішнього 
забезпеченнѐ ѐкості у кращих університетах світу. 

У статті розглѐнуто досвід побудови систем забезпеченнѐ ѐкості освіти в 
зарубіжних університетах. Метоя статті ю дослідженнѐ позитивного досвіду 
функціонуваннѐ систем забезпеченнѐ ѐкості освіти на матеріалах сайтів кращих 
університетів світу за рейтингом QS. Якість освіти характеризуютьсѐ системоя 
динамічних показників узгодженості освітнього процесу з цілѐми працевлаштуваннѐ й 
забезпечуютьсѐ низкоя процедур, ѐкі в кожному університеті маять свої особливості і 
їх взаюмоузгоджена інтеграціѐ створяю унікальну систему забезпеченнѐ ѐкості освіти. 
За допомогоя методу контент-аналізу виокремлено функції органів управліннѐ ѐкістя, 
зокрема Комітетів, Рад, спеціальних підрозділів із забезпеченнѐ ѐкості, представлено 
опис елементів забезпеченнѐ ѐкості в зарубіжних університетах, висвітлених на 
сайтах. Проведене дослідженнѐ на основі відкритої інформації, оприлядненої на 
офіційних сайтах відомих зарубіжних університетів, що зайнѐли передові позиції в 
світовому освітньому рейтингу QS, дозволило ознайомитись із форматами створеннѐ 
офіційних сайтів закладів вищої освіти, наповненнѐм їх інформаціюя; виѐвити, ѐк 
представлена система забезпеченнѐ ѐкості, хто і ѐким чином несе відповідальність за 
забезпеченнѐ та управліннѐ ѐкістя; ѐкі основні цілі, завданнѐ, аспекти та елементи 
забезпеченнѐ ѐкості. Можна стверджувати, що всі досліджувані університети маять 
відповідні підрозділи із забезпеченнѐ ѐкості, що опікуятьсѐ даноя проблемоя, 
формуять систему показників і налагоджуять зворотній зв’ѐзок зі студентами, 
випускниками й роботодавцѐми. Також їх об’юдную визнаннѐ важливості висвітленнѐ 
системи забезпеченнѐ ѐкості освіти і контроль за цим з боку здобувачів освіти. Певна 
різницѐ в підходах не заважаю синтезувати загальні принципи формуваннѐ ефективної 
системи забезпеченнѐ ѐкості освіти, що полѐгаять у відкритості, всебічному 
громадському контролі, постійному розвиткові й оріюнтації на передовий науковий 
досвід. Результати цього дослідженнѐ можуть бути корисними при аналізі формуваннѐ 
системи забезпеченнѐ ѐкості в українських університетах. Така практика допоможе 
сучасним українським університетам створити власну систему забезпеченнѐ ѐкості 
освіти й дозволить через контроль здобувачами забезпечити її ефективність. 

Ключові слова: забезпеченнѐ ѐкості освіти, внутрішню забезпеченнѐ ѐкості, 
функції органів управліннѐ ѐкістя, елементи системи внутрішнього забезпеченнѐ 
ѐкості. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 
 
У статті розкриваятьсѐ теоретичні засади розвитку системи неперервної 

педагогічної освіти у Великій Британії. Визначено характерні ознаки розвиненої 
неперервної освіти ХХІ століттѐ. Окреслено структуру британської системи 
неперервної педагогічної освіти, що маю такі рівні: перший рівень вклячаю 
неуніверситетські і університетські програми педагогічної освіти; другий рівень 
вклячаю теоретичну та практичну підготовку стажиста в процесі «пробного 
року», період адаптації випускника університету або коледжу до умов школи; 
третій рівень вклячаю підвищеннѐ кваліфікації на короткострокових і 
довгострокових курсах з відривом і без відриву від роботи.  

Ключові слова: неперервна педагогічна освіта, Велика Британіѐ, учитель, 
університет. 

 
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток сучасного суспільства, 

науково-технічний прогрес викликаять необхідність постійного 
оновленнѐ знань педагогів. У світовій педагогіці з’ѐвивсѐ феномен 
неперервної освіти ѐк реакціѐ на потреби суспільства, що постійно 
розвиваютьсѐ, коли на перший план вийшли такі компетентності, ѐк 
прагненнѐ до саморозвитку і самореалізації у праці. Нині неперервна 
освіта забезпечую можливість поступального розвитку лядині (Сабирова, 
2008; Standards for the Award Qualified Teachers Status, 1998). 

Становленнѐ й розвиток неперервної педагогічної освіти у Великій 
Британії відбувалисѐ шлѐхом повільного еволяціонуваннѐ, поступової 
зміни змісту підготовки та перепідготовки вчителів. Необхідно відзначити, 
що спочатку у Великій Британії підходи до початкової професійної 
підготовки та підвищеннѐ кваліфікації вчителів розвивалисѐ окремо, 
поступово перетворяячись на систему неперервного навчаннѐ і 
професійної підготовки вчителів протѐгом всіюї їхньої кар’юри. 

Метоя неперервної освіти ю встановленнѐ зв’ѐзків між різними 
аспектами розвитку лядини: матеріальними, соціально-економічними, 
інтелектуальними, фізичними, духовними, пізнавальними тощо на 
окремих етапах її життѐ, праці та творчості; формуваннѐ здатності до 
засвоюннѐ та творчого сприйнѐттѐ нових досѐгнень науки; удосконаленнѐ 
вміннѐ вчитисѐ; стимуляваннѐ мотивації до навчаннѐ; створеннѐ 
відповідних умов і атмосфери, сприѐтливих длѐ навчаннѐ; реалізаціѐ 
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творчого та інноваційного підходів завдѐки системності використаннѐ всіх 
видів освіти та самоосвіти. 

Одніюя з основних цілей неперервної освіти ю розширеннѐ та 
диверсифікаціѐ освітніх послуг, ѐкі доповняять базову шкільну та вищу 
освіту. На думку деѐких дослідників, неперервна освіта прирівняютьсѐ до 
освіти дорослих, оскільки передусім ідетьсѐ про різні форми перепідготовки, 
підвищеннѐ кваліфікації та культурного рівнѐ лядей, звичайний вік базової 
освіти ѐких уже минув. Тому можна вважати, що основним напрѐмом 
становленнѐ системи неперервної освіти ю реалізаціѐ двох взаюмопов’ѐзаних 
тенденцій: проникненнѐ виробництва у сферу базової підготовки і, навпаки, – 
проникненнѐ навчаннѐ у виробничий процес. Відбуваютьсѐ стираннѐ 
кордонів між різними стадіѐми освітнього процесу, особливо між базовоя 
підготовкоя та підвищеннѐм кваліфікації (Міщенко, 2010). 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемоя розвитку системи 
неперервної педагогічної освіти у Великій Британії займаятьсѐ такі вчені: 
Т. Бінс, В. Гаргай, І. Задорожна, Ю. Кіщенко, Ю. Онищенко, М. Робертс, 
Б. Рубен, Д. Сабірова, К. Фішер та ін. 

Мета дослідження: схарактеризувати теоретичні засади розвитку 
системи неперервної педагогічної освіти у Великій Британії. 

Методи дослідження. У статті використано методи дослідженнѐ: 
теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, психологічної літератури) – 
длѐ обґрунтуваннѐ вихідних положень дослідженнѐ; інтерпретаційно-
аналітичний метод, на основі ѐкого вивчаятьсѐ українські й зарубіжні 
джерела з проблеми; метод порівнѐльно-історичного аналізу. 

Виклад основного матеріалу. На розвиток системи неперервної 
педагогічної освіти у Великій Британії вплинуло прийнѐттѐ у 1987 р. Урѐдового 
документу «Загальнонаціональний курикулум» з метоя здійсненнѐ 
централізації освіти. Введено в навчальний процес понѐттѐ «курикулум», ѐкий 
вимагаю розглѐду процесу навчаннѐ в юдності всіх компонентів: мети, змісту, 
методів і форм навчаннѐ, використаннѐ матеріально-технічної бази, що, на 
нашу думку, ю позитивним (Сабирова, 2008). 

Як зазначаять учені Т. Бінс (Т. Binns), К. Фішер (C. Fisher), Б. Рубен 
(B. Ruben), М. Робертс (M. Roberts), Д. Сабірова та ін. (Roberts, 2000; 
Quality in higher education, 1994), мета системи неперервної освіти 
реалізована її змістом. Кожна школа, керуячись змістом положеннѐ 
«загальнодержавного курикулума», інтерпретую його по-своюму, з 
урахуваннѐм умов регіону. Стратегічна мета неперервної системи 
професійно-педагогічної підготовки полѐгаю в досѐгненні високих 
кінцевих результатів ефективного навчаннѐ студентів, майбутніх 
педагогів, що ю процесом тривалим і відбуваютьсѐ по етапах шлѐхом 
поступової реалізації низки проміжних цілей, пов’ѐзаних зі змістом 
навчаннѐ на кожному етапі. Система проміжних цілей маю бути відносно 
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уніфікованоя длѐ всіх ступенів професійно-педагогічної підготовки і 
сформульованоя на юдиній методологічній основі (Сабирова, 2008).  

Як зазначаю Л. Акмаюв, на рубежі XX–XXI століть педагогічну освіту 
почали розглѐдати в усьому світі в контексті неперервної освіти ѐк важливий 
засіб модернізації школи, удосконаленнѐ навчально-виховного процесу. 
Спеціальне вивченнѐ основних тенденцій розвитку педагогічної освіти в світі 
дозволѐю стверджувати, що подібний підхід до організації педагогічної освіти, 
що вклячаю в себе загальнонаукову й загальнокультурну підготовку, 
удосконаленнѐ власне професійного рівнѐ кожного вчителѐ, а також і 
педагогічного колективу школи в цілому, перетворивсѐ в сучасних умовах на 
своюрідний соціальний і культурний феномен. Базовоя ланкоя в загальній 
системі неперервної освіти в світовий практиці вважаютьсѐ школа, оскільки 
саме тут оптимально враховуятьсѐ повсѐкденні інтереси і практичні потреби 
вчителів (Акмаев, 2003). 

Длѐ розвиненої неперервної освіти ХХІ століттѐ дослідницѐ 
Д. Сабірова визначила такі характерні ознаки: 

 охопленнѐ освітоя всього життѐ лядини; 

 інтеграціѐ вертикальної (спадкоюмність між окремими етапами, 
рівнѐми освіти) і горизонтальні (освітній вплив школи, сім’ї, 
неформального оточеннѐ, засобів масової інформації) освіти; 

 розвиток і вкляченнѐ в цілісну систему освіти неінституціональної й 
неформальної форм, у тому числі створеннѐ альтернативних форм освіти; 

 відкритість, гнучкість системи освіти, різноманітність змісту, 
засобів і методик, часу й місцѐ спілкуваннѐ; 

 оцінка і визнаннѐ освіти не за способами її отриманнѐ, а за 
фактичним результатом; 

 наѐвність механізмів мотивації особистості до навчаннѐ, ѐк через 
матеріальні умови життѐ суспільства, так і через вплив культури, 
домінувальних у суспільстві духовно-моральних цінностей (Сабирова, 2008). 

Ця думку підтримую К. Абазовік, ѐка обґрунтовую характеристику 
підготовки вчителів у Великій Британії ѐк цілісну, динамічну, гнучку 
систему неперервної педагогічної освіти. До того ж, К. Абазовік зазначаю, 
що зміст і організаціѐ британської системи підготовки вчителів 
оріюнтовані на формуваннѐ міцної бази знань і розуміннѐ специфіки 
професійної діѐльності вчителѐ; на розвиток умінь вирішувати професійні 
завданнѐ в теорії і на практиці ѐк самостійно, так і колегіально; а також на 
особистісний розвиток майбутніх учителів (Абазовик, 2010). 

Як показало дослідженнѐ С. Сабірової, структура британської 
системи неперервної педагогічної освіти маю три рівні. 

Перший рівень вклячаю неуніверситетські і університетські 
програми педагогічної освіти.  
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Другий рівень вклячаю теоретичну та практичну підготовку стажиста 
в процесі «пробного року», період адаптації випускника університету або 
коледжу до умов школи. 

Третій рівень вклячаю підвищеннѐ кваліфікації на короткострокових 
і довгострокових курсах з відривом і без відриву від роботи. 

Ще одна форма неперервної педагогічної освіти – підвищеннѐ 
кваліфікації в школі без відриву від роботи длѐ тих, хто здатний займатисѐ 
самоосвітоя. На сьогоднішній день цѐ форма представлѐю собоя 
нетрадиційну модель удосконаленнѐ педагогічної майстерності 
(Сабирова, 2008). 

Ми вважаюмо, що структура неперервної педагогічної освіти Великої 
Британії, представлена Х. Хаггером (H. Hagger), Д. Хопкінсом (D. Hopkins), 
Д. Стерном (D. Stern), Д. Сабіровоя, cвідчить, що професійний розвиток 
учителѐ початкової школи на третьому рівні неперервного навчаннѐ 
здійсняютьсѐ в межах післѐдипломної освіти, що передбачаю в себе 
проходженнѐ короткострокових і довгострокових курсів. Занѐттѐм в 
учительських центрах післѐдипломної освіті передуять: 

– період адаптації випускника університету чи коледжу до школи в 
процесі реалізації програми «пробний рік», коли здійсняютьсѐ теоретична і 
практична підготовка стажиста (другий рівень неперервної педагогічної 
освіти); 

– перший рівень неперервної педагогічної освіти, ѐкий вклячаю: 
початкову педагогічну підготовку та організація курсів початкової підготовки 
вчителів у школі (длѐ всіх типів шкіл); неуніверситетський сектор вищої освіти 
(коледжі в політехнічних інститутах, коледжі вищої освіти); університетський 
сектор (університети і прирівнѐні до них ЗВО), програми ѐких сприѐять 
отриманнѐ вищої педагогічної освіти; альтернативні освітні програми, що 
ведуть до отриманнѐ статусу кваліфікованого учителѐ; 

– перед першим рівнем неперервна освіта представлена 
педагогічноя профоріюнтаціюя й довузівськоя підготовкоя (Сабирова, 
2008; Mclntyre, 1994; Hopkins, 1996). 

Із зазначеного витікаю, що післѐдипломна освіта у Великій Британії 
представлена в структурі неперервної педагогічної освіти. 

Дані, наведені в дисертаційній роботі К. Абазовік «Підготовка вчителів 
у Великій Британії і Росії в умовах Болонського процесу» засвідчуять, що 
різноманітні програми неперервної освіти пропонуять різні можливості длѐ 
професійного розвитку вчителів. Зокрема, до курикулуму неперервної освіти 
Великої Британії на 2007–2013 рр. входѐть варіанти програм, що 
відображаять: проектне співробітництво, курси на всіх рівнѐх шкільної та 
подальшої освіти; підтримку мобільності студентів ЗВО і викладачів на 
території Європи ѐк з метоя навчаннѐ, так і роботи; стимуляять розвиток 
мобільності на рівні професійної освіти й підготовку кадрів; міжнародне 
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партнерство та можливості навчаннѐ длѐ організації, що займаятьсѐ освітоя 
дорослих, учителів; можливості длѐ британських фахівців обміняватисѐ 
знаннѐми та досвідом з їх ювропейськими колегами.  

У Великій Британії програма неперервної освіти вчителів 
здійсняютьсѐ Британськоя Радоя, Лігоя з обміну вчителѐми, 
Департаментом у справах дітей, школи і сім’ї. 

Слід зазначити, що ювропейські програми розвитку неперервної 
освіти розширяять можливості британських учителів. Зокрема, Велика 
Британіѐ бере участь у ювропейській програмі неперервної освіти 
(навчаннѐ протѐгом усього життѐ, Програма – ТОО), ѐка підтримую 
навчаннѐ та професійну підготовку в Європі, забезпечую фінансуваннѐ на 
всіх стадіѐх неперервної освіти: на рівні школи, коледжу, університету, на 
робочому місці (Абазовик, 2010). 

Як зазначаю К. Абазовік, останнім часом Агентством із підготовки та 
розвитку педагогічних кадрів длѐ шкіл (TDA) Великої Британії 
роздроблена структура «неперервного професійного розвитку», ѐка 
пропоную декілька рівнів: шкільний – стажуваннѐ в період входженнѐ в 
посаду вчителѐ (наставництво, співпрацѐ в плануванні педагогічної 
діѐльності, спостереженнѐ уроків); міжшкільний рівень – шкільні 
вчительські спілки, вчительське телебаченнѐ, інтернет-сайт длѐ вчителів 
(Teachernet); позашкільний рівень – курси подальшого навчаннѐ, 
університети, приватні заклади освіти та асоціації з предметних галузей із 
дослідницької діѐльності (Абазовик, 2010). 

Як наголошую О. Ситник, у документі «Вчителі і працівники сфери 
освіти» розглѐдаютьсѐ концепціѐ неперервної педагогічної освіти, ѐка маю 
такий виглѐд: 

1. Початкова фундаментальна педагогічна освіта забезпечуютьсѐ в 
стінах педагогічних коледжів, інститутів або університетів, причому на 
сьогоднішній день ѐскраво вираженоя ю тенденціѐ переходу на 
університетську педагогічну освіту. 

2. Період адаптації й становленнѐ професійної діѐльності молодого 
вчителѐ під керівництвом більш досвідчених учителів школи (пробний 
рік – тьяторство) триваю від одного до трьох років. 

3. Підвищеннѐ кваліфікації вчителів, ѐкі працяять (а також учителів, 
що перервали на час своя професійну діѐльність і знову приступили до 
роботи в школі), на довготривалих та короткотривалих курсах, ѐке 
здійсняютьсѐ у закладах вищої освіти, спеціальних установах підвищеннѐ 
(чи вдосконаленнѐ) кваліфікації, вчительських центрах та школах. 

4. Самоосвіта вчителів (робота в бібліотеках, консультації більш 
досвідчених учителів і провідних викладачів ЗВО, обмін думками на 
різноманітних учительських нарадах, семінарах, конференціѐх з обміну 
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досвідом і новітніми методиками й досѐгненнѐми в педагогічній 
науці) (Ситник, 2012). 

Висновки і перспективи подальших наукових розвідок. Отже, у 
Великий Британії в структурі неперервного професійного розвитку 
приділѐютьсѐ значна увага підвищення кваліфікації вчителів, створяятьсѐ 
умови длѐ їхнього професійного розвитку. Досвід Великої Британії 
демонструю широкі можливості вибору моделей удосконаленнѐ, 
зростаннѐ попиту на ѐкісну освіту, потреб до самовдосконаленнѐ.  

На основі аналізу наукових джерел узагальнено, виділено та 
розглѐнуто професійний розвиток учителѐ початкової школи у Великій 
Британії. Схарактеризовано інноваційні підходи до підвищеннѐ 
кваліфікації вчителів початкової школи в системі неперервної освіти та 
вплив самоосвіти вчителѐ початкової школи на забезпеченнѐ ѐкісного 
навчально-виховного процесу. 

Вирішальним значеннѐм неперервної системи професійно-
педагогічної підготовки ю досѐгненнѐ високих кінцевих результатів 
плідного навчаннѐ майбутніх учителів початкової школи, що ю 
довгостроковим процесом і відбуваютьсѐ шлѐхом послідовної реалізації 
низки проміжних цілей, пов’ѐзаних зі змістом навчаннѐ на кожному етапі.  

Наголошено на тому, що розвиток неперервної педагогічної освіти у 
Великій Британії повільно змінявавсѐ. Щодо розвитку системи неперервної 
педагогічної освіти у Великій Британії, то на ній позначилосѐ прийнѐттѐ у 
1987 р. Урѐдового документу «загальнонаціональний курикулум». 

Розкрито питомі ознаки розвитку неперервної освіти ХХІ століттѐ. 
Установлено рівні структури британської системи неперервної 
педагогічної освіти. Систему підвищеннѐ кваліфікації вчителів початкової 
школи в системі неперервної освіти у Великій Британії визначаю 
законодавча база країни. 

Важливоя ланкоя неперервної педагогічної освіти Великої Британії 
ю її післѐдипломний рівень. Курси підвищеннѐ кваліфікації вчителів 
проводѐтьсѐ в різних закладах і установах освіти: інститутах педагогіки 
закладів вищої освіти, незалежних консультативних групах, Департаменті 
освіти і науки, вчительських центрах, місцевих органах освіти, школах.  

За тривалістя курси ділѐтьсѐ на короткострокові та довгострокові. 
Констатуюмо, що під час проходженнѐ курсів підвищеннѐ кваліфікації 
вчителів вони займаятьсѐ науково-дослідноя діѐльністя під 
керівництвом тьяторів університету.  
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РЕЗЮМЕ 
Зорочкина Татьяна. Теоретические основы развитиѐ системы непрерывного 

педагогического образованиѐ в Великобритании. 
В статье раскрываятсѐ теоретические основы развитиѐ системы 

непрерывного педагогического образованиѐ в Великобритании. Определены 
характерные признаки непрерывного образованиѐ XXI века. Охарактеризована 
структура британской системы непрерывного педагогического образованиѐ, 
котораѐ имеет три уровнѐ: первый уровень вклячает неуниверситетские и 
университетские программы педагогического образованиѐ; второй уровень 
вклячает теоретическуя и практическуя подготовку стажера в процессе 
«пробного года», период адаптации выпускника университета или колледжа к 
условиѐм школы; третий уровень вклячает повышение квалификации на 
краткосрочных и долгосрочных курсах с отрывом и без отрыва от работы.  

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, Великобританиѐ, 
учитель, университет. 

 
SUMMARY 

Zorochkina Tetiana. Theoretical foundations of continuous pedagogical education 
development in Great Britain. 

The article reveals the theoretical foundations of development of the system of 
continuous pedagogical education in Great Britain. For the developed continuous education 
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of the XXI century, the researcher defined its characteristic features. As the study showed, 
the structure of the British system of continuous teacher education has three levels: the 
first level includes non-university and university programs of pedagogical education; the 
second level includes theoretical and practical training of the interns in the process of the 
“trial year”, the period of adaptation of a university graduate or college to school 
conditions; the third level includes continuing education at short-term and long-term 
courses with and without leave. 

In the United Kingdom, the Teacher’s Continuing Education Program is implemented 
by the British Council, the League for the Exchange of Teachers, the Department of 
Children, Schools and Families. It is noted that European programs for the development of 
continuing education are expanding the capabilities of British teachers. 

Levels of continuous professional development are determined. 
The basic element in the general system of continuous education in the world 

practice is considered a school, because here it is optimally taken into account the everyday 
interests and practical needs of teachers. 

It should be noted that European programs for the development of continuing 
education expands the capabilities of British teachers. In particular, the UK participates in 
the European Continuing Education Program, which supports education and training in 
Europe, provides funding for all stages of lifelong learning: at school, college, university, 
and in the workplace. 

In Great Britain, in the structure of continuous professional development, 
considerable attention is paid to improving the qualifications of teachers, creating 
conditions for their professional development. The experience of Great Britain 
demonstrates a wide range of choices for improvement models, increased demand for 
high-quality education, and the need for self-improvement. 

Key words: continuous pedagogical education, Great Britain, teacher, university. 
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INNOVATIVE CULTURE OF FUTURE EDUCATION INSTITUTION MANAGER IN 

THE FOREIGN SCIENTIFIC DISCOURSE 
 
The purpose of the article is to present the structure, factors, mechanisms, 

development models of the future education institution manager’s innovative culture and 
consider the psychological and pedagogical aspects of its development among future 
education institution managers.  

The personalization principles of innovative pedagogical activity are presented. The 
structure of professional future education institution manager’s innovative culture, which 
consists of person’s innovative receptivity, personal readiness for innovative pedagogical 
activity, innovative orientation is defined.  

Key words: future education institution manager’s innovative culture, personality-
professional approach, innovative susceptibility, personal readiness for innovative 
educational activities, innovative orientation, managerial competence.  
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Introduction. The ability of enterprises to innovate depends on various 
factors, including both technological and human resource management aspects 
of innovation. 

Globalisation has made a lot of higher education institutions reassess their 
educational contents and research activities in order to enhance future education 
institution manager’s innovative culture at higher education. Therefore, many 
universities now focus on research activities and research funding in raising their 
reputation and ranking which in turn will improve person’s intakes, external 
funding, and student marketability. This paper aims at developing a model of 
innovative culture which leads to desirable person’s innovative behaviour. 

Significant socioeconomic events taking place in the modern world 
require from the pedagogical workers the corresponding level of the individual 
psychological and pedagogical readiness to realize the ideas of the educational 
development on the innovative basis. In this context, the problem of 
development of future education institution manager’s professional innovative 
culture gets a special significance and relevance. 

It requires a professional manager with socially significant, professionally 
important managerial, leadership and personal qualities, with a developed 
mental, social and emotional intelligence in their organization and moral and 
value virtues. 

Consequently, there is a need for a comprehensive issue analysis of the 
future education institution manager’s innovative culture in foreign scientific 
discourse. 

Analysis of relevant research. C. Dombrowski, J. Kim, K. Desouza, 
A. Braganza, S. Papagari, P. Baloh, S. Jha and others substantiated legal bases of 
functioning and development of innovative processes in pedagogical systems, 
described content structure and results of innovative activities.  

There are a lot of studies representing different views of researchers on 
the structure of innovative pedagogical activity, but they do not solve the 
problem of the integral representation of the future education institution 
manager’s innovative culture in foreign scientific discourse. 

The factors for implementation of innovations in education and various 
aspects of the person’s innovative culture as a component of the general 
culture and its development conditions are grounded in the works of 
W. Gardner, C. Cogliser, K. Davis, M. Dickens and others.   

Laws and principles of innovative pedagogical processes are highlighted 
in the studies of P. K. Ahmed, A. Loh, M. Zairi and others. 

Current and aspiring principals, appropriate in-context preparation, 
effective professional development, authentic self-reflection and collegial 
interaction and support must be informed and supported by relevant research 
studies and their findings, as well as unique personal and contextual need 
(Gardner et al., 2011).  
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Subsequently, Eacott honed this interest in effective managers’ 
preparation and directed it specifically into researching the effectiveness of 
university-based leadership programs (Eacott, 2011; Eacott, 2013). 

Despite large number of studies on development of future education 
institution manager’s innovative culture, there are unresolved contradictions 
that determine the relevance of the issue of development of future education 
institution manager’s professional innovative culture. There are the 
contradictions between: the society need in qualified managers with a high 
level of innovative culture and, at the same time, undeveloped psychological-
pedagogical foundations of its development in future education institution 
manager; a significant increase of future education institution manager’s 
interest in innovative pedagogical technologies, the desire to use innovations in 
their professional activities and lack of professional innovative culture. 

The aim of the article is to highlight structure, psychological-pedagogical 
factors, mechanisms, legal bases of future education institution manager’s 
innovative culture and its development aspects in the foreign scientific discourse. 

Materials and methods of research. The methodology of research of 
psychological-pedagogical factors, mechanisms, patterns of development of 
person’s professional innovative culture is based on the pedagogical and 
psychological principles. 

Results and discussion. While many researchers have examined specific 
aspects of this model from a human resource management perspective, there 
has been no study which has attempted to bring the component parts together 
in an overall approach, in terms of building an innovative capacity with a 
strategic focus and designed to lead to innovative performance.  

In order to find out the state of development of the problem of future 
education institution manager’s professional innovative culture in modern 
psychological-pedagogical science and construct the whole view of it, the 
foreign theories analysis of personality development in the socio-cultural 
environment has been carried out. In the course of their analytical review and 
critical reflection, integrated conceptual provisions on the personality 
development as a carrier and culture creator, based on recognition of a 
person’s ability to adaptive self-change, while forcing to adapt to the culture, 
and its ability to create the culture itself, have been identified. 

On the basis of the analysis of culture as the person’s ability to organize and 
realize his own vital activity, which is conditioned as individual psychological 
peculiarity of cognition, structure, content, ways of activity, social and 
psychological experience, values are defined. Development of person’s culture is 
understood as the person’s process of progressive movement from the individual 
to the cultural life entity. The person’s affiliation to the particular speciality 
determines formation and development of the person’s professional culture.  
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Person’s professional culture is the qualified specialist’s ability to 
optimally realize professional goals, motives, knowledge, abilities, skills, active 
methods, professional qualities in the appropriate kind of work that provides 
the necessary performance level of professional functions and the possibility of 
its further self-improvement. 

Innovation is considered as introduction of something new, or changes of 
doing or seeing things (Rubio, 2012). This ‘something’ could be ideas, 
behaviour, knowledge, skills, products, services, processes, methods of 
production, or management systems. As technological innovations are more 
observable (such as new machines, equipment, and tools), a non-technological 
innovation is more abstract, less obvious, and slightly difficult to grasp. This 
type of innovation includes organisational innovation, management innovation, 
and marketing innovation.   

Studies of innovative culture are mostly found in the management field but 
not many in higher educational settings. The universal definition of innovative 
culture has not yet been established (Jucevicius, 2007), while the applicability of 
this concept in education is also under research. Innovative culture as a concept is 
no doubt a part of organisational culture and management concepts. There are 
three cultural aspects of these concepts: culture has many layers (values, norms, 
beliefs, and basic assumptions); these layers need to be shared among members 
of the institution (students, faculty members/academics, support staff, 
administrators, and board members); culture is socially influenced by 
environment and history that shaped the member behaviour. New ideas or 
innovations might challenge traditional or usual way of teaching and learning 
activities or application of theories in educational settings (Jucevicius, 2007).  

It is stressed that innovation can be defined as creative application of 
knowledge in order to increase the set of techniques and products commercially 
available in the economy; identifies such knowledge application as making 
“…necessary new investment in productive and transportation facilities etc.” 
(Fralinger, 2007) and, hence, stimulating economic activity. Harnessing this 
process for business enterprise and economic development requires as an 
appreciation of the factors that produce knowledge and creativity. However, 
innovation as a process is complex and poorly understood: it is deeply rooted in 
the uncertainty of the future world with its yet unknown products, processes, 
movements, organisations. All that is known, is that innovation brings change, and 
something ‘new’ emerges, which cannot be precisely modelled. A framework of 
analysis that guides the researcher through the complexity of innovation presents 
itself as the best approach (Hogan & Coote, 2014).   

Nowadays education institution deals with complex issues on a daily basis 
and economic realities while forcing the educational process to become more 
creative and innovative. Leadership is required at all levels of the education 
institution. Managers, administrators and teachers should exhibit leadership traits 
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with trustees, colleagues, deans, directors, parents, and students that give them 
confidence in their leadership abilities. Nowadays future education institution 
managers must demonstrate leadership to an incredibly large number of 
constituencies in the various departments and programs, including supervisors, 
fellow administrators and teachers, entry-level professional staff, and support 
staff, to ensure that the students’ needs are being adequately serviced. For entry-
level staff, there is a role-modeling type of leadership that is needed for most 
interactions that occur with students. Leadership with fellow entry-level staff, 
supervisors and senior management should be viewed as a growing and maturing 
work in progress. It is important that the leadership growth and maturation may 
be observable by various constituencies through daily interactions. 

Thus, future education institution manager’s innovative culture is the 
ability to organize and implement innovative activity. Future education 
institution manager’s innovative behaviour is likely to manifest itself in 
response to the environment in which the education institution cultivates an 
innovation-centered culture. Domain-relevant skills (expertise, technical skills, 
talent) are important for learning and improvement. Therefore, willingness to 
change and adopt new ways of doing things is requirement for innovativeness. 

Scientific literature review suggests that specific cultural dimensions that 
influence innovations and innovative behaviour may include differences in the 
applied terminology, levels of analyses, and operationalisation of 
variables (Sauermann, 2008). Through rigorous literature review (Siti Hajar Mohd 
Roffeei et al., 2018, p. 38), five components or dimensions that form the basis of 
the proposed theoretical model of future education institution manager’s 
innovative culture have been identified in this study. They are: 1) effective 
communications; 2) climate for innovation; 3) self-efficacy; 4) innovative culture; 
5) innovative behaviour. The conceptual model for the study is shown in Figure 1.  

 

 
 

Figure 1. The proposed research model of future education institution 
manager’s innovative culture  
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1. Effective communications. Accordingly, the education institution 
assumptions in the form of a corporate philosophy are communicated to its 
various stakeholders through internal communication. The fundamentals are 
often transmitted in mission statements (Dombrowski, 2007), setting challenging 
but reasonable goals, building its own concerns and pride, valuing success, and in 
striving for the highest standards of performance (Ahmed, 1999). A study on the 
impact of individual motivation on organisational innovation and performance has 
found out that motivation affected both individual effort and overall quality of the 
innovative endeavour (Sauermann, 2008). The findings have revealed that 
monetary rewards were not as important as certain aspects of motivation such as 
the desire to be changed intellectually in order to enhance innovation. Hence, by 
having effective communications, supportive innovative culture can be developed. 
Communication also helps in bringing out person’s positive innovative behaviour.  

2. Climate for innovation. The key to future education institution manager’s 
innovative culture is to institutionalise innovation and possess continuous desire 
to improve. Students new to the environment should be welcomed and 
supported but not to the point where they are unable to independently 
assimilate. Highly innovative education institution also promotes a sense of 
sharing and belonging. Good interpersonal relations support and encourage 
motivation, teamwork, and innovative behaviour. Therefore, adequate 
infrastructure, rewards and recognition, good work nature, high teamwork 
spirit (Dombrowski, 2007), availability of support from friends and lecturers, and 
warm interpersonal relations between members (Yahyagil, 2004), help in 
establishing a supportive innovative culture and behaviour in teams.  

3. Self-efficacy. Abilities to execute tasks successfully generate a sense of 
confidence. Pursuing an idea or a dream requires energy. The feeling of 
empowerment, self-confidence, and self-assurance, which is developed 
through social learning process, is called self-efficacy (Bandura, 1994), which 
relates to one’s ability to reach a goal (Zhang, 2017). In this research, self-
efficacy is defined as the future education institution manager’s perception of 
his/her ability to explore and envision development of ideas to solve problems, 
and to adopt and adapt suitable strategies when making decisions.   

In this research, five abilities characterise self-efficacy, namely curiosity, 
creativity, flexibility, autonomy, and pro-activeness. Self-efficacy is expectation 
that one can master a situation and produce positive outcome that will bring 
out positive performance. Such socio-cognitive skills are learnt through 
observation, imitation and experience which lead to mastery (Chell, 2009). 
Hence, expectations and aspirations affect self-confidence and self-efficacy, 
thus cultivate innovative thinking and behaviour.  

4. Innovative culture. Innovative culture supports creation of new ideas 
and their implementation. Values and beliefs are verbally and non-verbally 
communicated which shape the individual and organisational behaviour. In this 
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context, this behaviour is conveyed and transmitted through stories, rituals or 
institutional norms, and spoken language (Fralinger, 2007). Stories might 
include, for example, information about outstanding accomplishments of past 
alumni, charismatic chancellors and vice-chancellors, outstanding academic 
staff track records, and prolific research findings, innovations, and 
achievements. The education institution rituals including convocations, 
graduations, welcoming and initiating new students, and society activities 
recognise the importance of rewarding and acknowledging desired student 
behaviours. They are repetitive activities that reinforce the university values, 
emphasise the important goals, and people who were and are most important. 
Such rituals depend on a system of vocal signs or language, communicate 
important ideas and feelings, but also system for organising information and 
releasing thoughts and responses in other organisations. The use of 
appropriate language is often thought to be highly influential on the future 
education institution managers as they observe how others speak, write, and 
otherwise perform. This is especially true with respect to how they 
unconsciously learn by example (Fralinger, 2007).  

5. Innovative behaviour. An individual or personal attribute, innovative 
behaviour is defined as the behaviour that is likely to manifest itself in response 
to environments in which universities practise innovative-oriented culture 
(Scott, 1994). In the context of this study, it is a future education institution 
manager’s ability and willingness to be innovative. A person may have the 
capability to respond to change and new ideas; have tolerance for errors and 
different views; have freedom to experiment and take calculated risks; and be 
willing to adopt change and new ways of doing things.  

Therefore, the figure 1 shows the model for future education institution 
manager’s innovative culture and innovative behaviour. The implication of the 
study is that it has managed to diffuse two different areas (education and business 
organisational culture) to be tested on an actual population, in a local setting.  

Thus, the theoretical and methodological research foundations of the 
future education institution manager’s innovative culture became the basis for 
substantiation of the personality-professional approach, the structure 
definition of professional innovative culture and the notion of professional 
innovative culture. Future education institution manager’s professional 
innovative culture is the person’s ability to organize and implement innovative 
activities, consisting of the perceptive-cognitive, behavioral-activity and value-
semantic components and predetermines the person’s development as cultural 
entity of such activity (Verschuere, 2014). 

Personality-professional approach is the unity of personal, activity, 
cultural and professional components, in the structure of which the first 
component correlates with the future education institution manager’s 
recognition of innovation as the goal and subject of innovative processes in the 
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educational system (professionalization principles, personalization of 
development of innovative activities, axiology of development of future 
education institution manager’s professional innovative culture), the second is 
that innovative educational activities are the foundation remedy conditions 
and factors of future education institution manager’s innovative culture 
(principle of professional innovative culture self-activity).  

The third component is manifested in the objective connection of the 
innovative manager with professional innovative culture as values system 
developed by the innovative pedagogical community during socio-historical 
development.  

The fourth component reproduces interconnection of the person’s 
specialty and culture, as well as the specificity of the innovative culture among 
the pedagogical staff (the principle of cultural-genetic determination of the 
subjects of innovative pedagogical activity) (Chell, 2009). 

Accordingly, the most important features of future education institution 
manager’s innovative culture formation have been defined: vision of strategy 
and development; leadership/educational process monitoring; motivation and 
personnel management; development and finance management; internal and 
external communication. 

Thus, the strategy of future education institution manager’s professional 
innovative culture development is characterized be readiness for change and 
creative approach. Every person can independently determine the components 
for learning, development and self-realization. It can be: ambitions, creativity, self-
confidence, strategic vision, analyticity, reflection, responsibility, leadership, 
innovation, etc.  

However, management and educational process monitoring can be 
characterized by: readiness to make appropriate managerial decisions, to 
realize the responsibility for their implementation; to monitor the management 
quality and educational process quality in the education institution. The 
following components are needed for self-realization of managerial approach: 
readiness for change, school management as a system, ambition, optimism, 
persuasiveness, self-analysis, the ability to self-study and self-improvement. 

It is stressed that motivation and personnel management features mean: 
readiness to meet the requirements (criteria) of the current manager 
(tolerance, humanity, democracy, tact, willingness to justify the risk) and 
indicators such as readiness for change, enthusiasm, self-confidence, 
democracy, demanding, positive example, help, responsibility, tact, balance. 

It is defined the development and finance are extremely important for 
future education institution managers. A future education institution manager 
should be prepared for innovative introduction, effective management 
development. In other words, a person requires: readiness for change; variability 
(flexibility); calculation; responsibility; creativity; innovative, entrepreneurship. 
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Accordingly, the external and internal communication feature is the 
future education institution manager’s characteristic that indicates: readiness 
to manage on the principles of openness and tolerance. Consequently, it is 
sressed that the person is: ready for change; ambitious; diplomatic; enthusistic; 
dynamic; artistic; able to use international experience; shows adaptation, 
openness, tolerance, certainty, positive attitude to criticism. Managerial 
competence as the basis of future education institution manager’s innovative 
culture is determined by the ability to answer these questions by successful 
activity, combining in practice with professional values, abilities and functions.  

It is underlined, that the signs of future education institution manager’s 
innovative culture are: mobility, possession of diplomatic methods; 
preparedness for management activity, ability to moral and voluntary self-
regulation in the performance of his social role as a manager, possession of 
presentation techniques, systemic self-improvement, organizationally justified 
confidence and responsibility for the definition and successful management. 

Conclusions. This research has produced a framework for understanding 
innovative culture and added to the understanding of how such culture may be 
developed through a detailed literature review. Moreover, it has contributed to 
the understanding of innovative culture by proposing that the concept can be 
described in five dimensions: innovation readiness, creativity and learning, 
leadership and entrepreneurship, market orientation, and motivation and 
relations. On the one hand, innovative culture, in turn, is one of the most 
important conditions in which innovations are born; it is an expression of people, 
their values, beliefs and experience. On the other hand, innovative culture 
includes itself some special conditions and components for fostering innovations. 

Therefore, the model for future education institution manager’s 
innovative culture and innovative behaviour is presented. Development of the 
traits and skills presented in this research is highly recommended for all levels 
of future education institution manager’s innovative culture in the foreign 
scientific discourse.  

Prospects for further research. Further research can expand this study 
by including levels of formation of future education institution manager’s 
innovative culture. The model could also be improved by incorporating other 
relevant independent variables based on new researches from the educational 
and management resourses.  
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АНОТАЦІЯ 
Козлов Дмитро. Професійна інноваційна культура майбутнього менеджера 

освіти в зарубіжному науковому дискурсі. 
Істотні соціально-економічні ѐвища, що відбуваятьсѐ в сучасному світі, 

вимагаять від майбутнього менеджера освіти психолого-педагогічної готовності 
до реалізації ідей розвитку освіти на інноваційних засадах. Зміни, що провокуятьсѐ 
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інноваціѐми в системі суспільних зв’ѐзків і виробництві окремих структур 
суспільства вимагаять теоретичного осмисленнѐ і свідчать про відкритість 
інноваційної проблематики. У статті проводитьсѐ аналіз генези понѐттѐ інновації, 
простежуютьсѐ процес становленнѐ і розвитку інноваційної проблематики в 
зарубіжних дослідженнѐх з метоя виокремленнѐ ѐвища інновації. В означеному 
контексті висвітлено проблему розвитку професійної інноваційної культури 
майбутнього менеджера освіти. Виділено компоненти професійної інноваційної 
культури майбутнього менеджера освіти в зарубіжному науковому дискурсі. 

Ключові слова: професійна інноваційна культура майбутнього менеджера 
освіти; особистісно-професійний підхід; інноваційна сприйнѐтливість, готовність 
майбутнього менеджера освіти до інноваційної діѐльності, інноваційна 
спрѐмованість, управлінська компетентність. 

 

РЕЗЮМЕ 
Козлов Дмитрий. Профессиональнаѐ инновационнаѐ культура будущего 

менеджера образованиѐ в зарубежном научном дискурсе. 
Существенные социально-экономические ѐвлениѐ, происходѐщие в современном 

мире, требуят от будущего менеджера образованиѐ психолого-педагогической 
готовности к реализации идей развитиѐ образованиѐ на инновационных принципах. 
Указано, что провоцируемые инновациѐми изменениѐ в системе общественных свѐзей и 
производстве отдельных структур общества, а также вызываемый инновациѐми 
резонанс в культуре и образовании, требуят теоретического осмыслениѐ и 
свидетельствуят об открытости инновационной проблематики. В статье 
осуществлѐетсѐ анализ генезиса понѐтиѐ инновации, прослеживаетсѐ процесс 
становлениѐ и развитиѐ инновационной проблематики в зарубежных исследованиѐх с 
целья определениѐ ѐвлениѐ инновации. В этом контексте освещена проблема 
развитиѐ профессиональной инновационной культуры будущего менеджера 
образованиѐ. Выделены компоненты профессиональной инновационной культуры 
будущего менеджера образованиѐ в зарубежном научному дискурсе. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ инновационнаѐ культура будущего 
менеджера образованиѐ; личностно-профессиональный подход; инновационнаѐ 
восприимчивость, готовность будущего менеджера образованиѐ к инновационной 
деѐтельности, инновационнаѐ направленность, управленческаѐ компетентность. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ НА ОСНОВІ 
ЕМПІРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

 

У статті розглѐнуто моделі навчаннѐ, що застосовуятьсѐ в практиці 
додаткової освіти дорослих у Великій Британії – традиційно-дидактична модель 
навчаннѐ; проблемно-пошукова модель навчаннѐ; циклічна чотириступінчаста 
емпірична модель процесу навчаннѐ; модель рефлексивної думки й дії; андрагогічна 
модель навчального процесу англійського дослідника П. Джарвіса. Доведено, що в 
останні роки основну позиція в науковому обґрунтуванні додаткової освіти 
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дорослих займаять емпіричні теорії навчаннѐ, ѐкі центральним концептом своїх 
педагогічних систем вважаять досвід учнів. 

Ключові слова: організаціѐ навчаннѐ дорослих, Велика Британіѐ, емпіричні 
моделі, освіта дорослих, практика додаткової освіти дорослих. 

Постановка проблеми. Англійський учений П. Джарвіс (P. Jarvis) – 
провідний теоретик освіти дорослих, поділив чисельні теорії навчаннѐ на 
3 групи: біховіористські (behaviorist), когнітивні (cognitive) й емпіричні 
(experientialist). Останнѐ група об’юдную низку положень із гуманістичних та 
соціологічних теорій навчаннѐ, ѐкі виділѐятьсѐ й іншими авторами (Jarvis, 
1995, c. 59–60).  

Аналіз актуальних досліджень. Низка дослідників, визначаячи 
велике значеннѐ використаннѐ досвіду в навчанні дорослих, зазначаять 
його обумовленість соціокультурними та історичними факторами: Д. Боуд, 
Н. Міллер (Boud & Miller, 1996); П. Джарвіс (Jarvis, 1995); Р. Каффарелла 
(Caffarella, 2002) та ін. Як зазначаю А. Мітіна, у процесі розробки емпіричної 
теорії навчаннѐ дорослих деѐкі зарубіжні вчені надаять особливе значеннѐ 
концепту часу (Митина, 2005, c. 283). Зокрема, дослідники Д. Брадідж 
(D. Brundidge) і Д. Макеракер (D. Mackeracher) установили, що вік впливаю 
на навчаннѐ: діти й молоді дорослі (до 40 років) схильні вимірѐти час «від 
народженнѐ», а дорослі післѐ 40 років – вимірѐти час «до смерті», тобто 
час у свідомості більш дорослих учнів стаю коротшим, у зв’ѐзку з чим 
навчальні потреби фокусуятьсѐ гостріше на проблемах теперішнього 
періоду й досвід лядини в цьому відіграю все більш вагому роль (Brundage, 
MacKeracher, 1980, c. 35–36). Такої ж думки дотримуютьсѐ й М. Ноулз 
(Кnowles, 1996, c. 84). Що стосуютьсѐ когнітивних можливостей дорослого 
населеннѐ в процесі їх навчаннѐ, то західні зарубіжні вчені Г. Гарднер 
(Gardner, 2011), Р. Стернберг (Sternberg, 1994) та ін. зазначаять, що в 
більшості населеннѐ значного погіршеннѐ інтелектуальних здібностей не 
відбуваютьсѐ до 80–90-річного віку, лише деѐке зниженнѐ таких функцій 
відбуваютьсѐ у віці 60–70 р. До того ж, деѐкі вчені вказуять на позитивний 
уплив тривалої участі в освітніх програмах на здоров’ѐ дорослих, ѐкі 
навчаятьсѐ (Panayotoff, 1993, c. 9–20; Митина, 2005, c. 287). На основі 
проведених досліджень учені Р. Яцемірська та І. Бюленька дійшли 
висновку, що труднощі засвоюннѐ нового матеріалу в похилому віці 
значноя міроя компенсуятьсѐ здатністя асоціативного мисленнѐ й 
використаннѐ великого життювого досвіду. Дослідники наголошуять на 
тому, що здатність судженнѐ (одна з найбільш високих функцій інтелекту) – 
зберігаютьсѐ досить довго (Яцемирскаѐ, Беленькаѐ, 2003, c. 120).  

Мета статті: розглѐнути моделі навчаннѐ, що застосовуятьсѐ в 
практиці додаткової освіти дорослих у Великій Британії. 

Методи дослідження. У статті використано методи дослідженнѐ: 
теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, психологічної літератури) – 
длѐ обґрунтуваннѐ вихідних положень дослідженнѐ; інтерпретаційно-
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аналітичний метод, на основі ѐкого вивчаятьсѐ українські й зарубіжні 
джерела із застосуваннѐм синтезу, аналізу, систематизації та узагальненнѐ; 
метод порівнѐльно-історичного аналізу – длѐ виѐвленнѐ тенденцій 
розвитку освіти дорослих. 

Виклад основного матеріалу. Дані, одержані зарубіжними 
дослідниками, свідчать про можливість успішної організації навчального 
процесу з дорослим населеннѐм. 

Зарубіжні вчені-андрагоги запропонували педагогічні моделі 
навчаннѐ дорослих із використаннѐм практичного досвіду. 

Розглѐнемо моделі навчаннѐ, що застосовуятьсѐ в практиці 
додаткової освіти дорослих у Великій Британії. 

Традиційно-дидактична модель навчаннѐ заснована на 
стереотипному розумінні навчаннѐ, у процесі ѐкого учителем 
повідомлѐятьсѐ знаннѐ, вміннѐ й цінності дорослим учнѐм із наступноя 
оцінкоя їх засвоюннѐ (Rogers, 1998; Топоркова, 2007).  

У процесі проблемно-пошукової моделі навчаннѐ викладач-андрагог 
задаю дорослим учнѐм запитаннѐ і даю їм можливість експліцирувати, тобто 
усвідомлено сформулявати знаннѐ, ѐкі існуять у дорослих імпліцитно і вони 
можуть самі їх формулявати, використовуячи власний досвід, беручи 
активну участь у процесі навчаннѐ (Топоркова, 2007, c. 103–104).  

Головну позиція в науковому обґрунтуванні побудови навчальних 
курсів у системі додаткової освіти дорослих у Великій Британії займаять 
емпіричні теорії навчаннѐ (Митина, 2005, c. 344). Особливу роль відіграять 
моделі навчаннѐ, що відбиваять етапи засвоюннѐ досвіду дорослими 
учнѐми, ѐкі допомагаять оптимізувати управліннѐ освітньоя діѐльністя. 
Над розв’ѐзаннѐм ціюї проблеми працявали дослідники: Д. Колб і Р. Фрай 
(Kolb & Fry, 1975); П. Джарвіс (Jarvis, 1995); А. Роджерс (Rogers, 1998); 
Б. Барнетт (Barnett & Jacobson, 2010), Дж. Роджерс (Rogers, 2001); 
Р. Стернберг (Sternberg, 1994) та ін. 

Зокрема, вчені Д. Колб та Р. Фрай розробили модель навчаннѐ 
дорослих, ѐка відбиваю етапи засвоюннѐ конкретного досвіду (Kolb & Fry, 
1975, c. 33) – циклічна чотириступінчаста емпірична модель процесу 
навчаннѐ, запропонована Д. Колбом у 1984 році. 

Коротко схарактеризуюмо названий цикл навчаннѐ. Увесь процес 
емпіричного навчаннѐ представлено у виглѐді чотирьох етапів: 

- 1 етап: практичний, конкретний (особистий) досвід, у процесі 
з’ѐсуваннѐ ѐкого визначаютьсѐ мотиваціѐ та предмет навчаннѐ викладачем-
андрагогом. Андрагог надаю необхідну інформація (студенти самі 
збираять інформація, вивчаять першоджерела), допомогу щодо 
конструяваннѐ курсу, встановляю цілі навчаннѐ, визначаю види діѐльності: 
групове розв’ѐзаннѐ проблем, аналіз конкретних ситуацій; проведеннѐ 
практичного занѐттѐ, роботи в малих групах, рольові ігри. У результаті цей 
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етап длѐ наступного даю матеріал длѐ виѐвленнѐ сутності й узагальненнѐ 
набутого досвіду, що уточняютьсѐ в результаті відповідей дорослих, ѐкі 
навчаятьсѐ, на поставлені викладачем-андрагогом питаннѐ; 

- 2 етап: усвідомленнѐ досвіду, спостереженнѐ й роздуми. У процесі 
проведеннѐ цього етапу викладач-андрагог надаю допомогу в аналізі 
власного досвіду та тіюї інформації, ѐка була набута на першому етапі в 
результаті проведеннѐ таких видів діѐльності: загальна дискусіѐ, робота 
(обговореннѐ питань) в малих групах, звіт малих груп, обмін ідеѐми та 
досвідом. На цьому етапі узагальняютьсѐ матеріал, здобутий на першому 
етапі, вислуховуютьсѐ думка кожного, готуютьсѐ матеріал длѐ формуваннѐ 
на третьому етапі узагальнених уѐвлень щодо взаюмозумовленості 
деталей, відношень у діѐльності; 

- 3 етап: концептуальне осмисленнѐ усвідомленого досвіду 
(утвореннѐ абстрактних понѐть та узагальнень), теоретичні концепції. На 
цьому етапі викладач спонукаю дорослих учнів до навчаннѐ через пошуки 
відповідей на запитаннѐ, допомагаю їм зосередитисѐ на значенні їхнього 
практичного досвіду длѐ усвідомленнѐ результатів навчаннѐ. 
Впроваджуятьсѐ відповідні види діѐльності: проведеннѐ групових 
узагальняячих дискусій, постановка запитань дорослим слухачам, ѐкі в 
ході обговореннѐ роблѐть свої особисті висновки, або читаютьсѐ 
підсумкова лекціѐ – у результаті дорослим студентам надаютьсѐ допомога 
в їх засвоюнні й пізнанні матеріалу, у його розумінні. На цьому етапі 
готуютьсѐ матеріал длѐ формуваннѐ конкретної діѐльності з опороя на 
узагальнені понѐттѐ, теоретичні концепції;  

- 4 етап: практичне використаннѐ (застосуваннѐ теорії на практиці), 
перевірка змісту понѐть у нових ситуаціѐх. У процесі цього етапу 
встановляютьсѐ зв’ѐзок між вивченим матеріалом, набутими знаннѐми та 
реальними життювими ситуаціѐми дорослих, що навчаятьсѐ, тобто зв’ѐзки 
між навчальним матеріалом і реальним життѐм, із розробленнѐм програм 
подальшої освіти. Закріпленнѐ результатів ціюї роботи відбуваютьсѐ в процесі 
виконаннѐ відповідних вправ, написаннѐ дослідницьких робіт, проведеннѐ 
дискусій, розробленнѐ проектів, складаннѐ плану дій, з’ѐсуваннѐ 
використаннѐ здобутих знань на практиці в конкретній ситуації (Лук’ѐнова, 
2016, c. 229–232).  

Як зазначаю А. Мітіна, під час здійсненнѐ названих етапів циклічного 
процесу навчаннѐ дорослих «починаютьсѐ з конкретного досвіду, 
проходить через рефлексивне спостереженнѐ й абстрактну 
концептуалізація до активного експериментуваннѐ. Діѐльність, що 
відбуваютьсѐ на останній фазі, стаю конкретним досвідом нового 
навчального циклу» (Митина, 2005, c. 300). З метоя досѐгненнѐ кінцевої 
мети навчаннѐ необхідно пройти всі етапи циклу (Лук’ѐнова, 2016, c. 232).  
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Нам імпоную емпірична модель навчаннѐ дорослого населеннѐ 
Д. Колба, адже дорослі студенти в процесі навчаннѐ за такоя моделля 
оволодіваять різними формами й методами навчальної діѐльності: вивченнѐ 
першоджерел у процесі збору інформації, проведеннѐ практичного занѐттѐ, 
рольових ігор (у процесі проходженнѐ етапу конкретного досвіду); 
проведеннѐ дискусії, обмін досвідом, ідеѐми, робота в малих групах 
(у процесі проходженнѐ етапу усвідомленнѐ досвіду); проведеннѐ групових 
узагальнявальних дискусій, навчаннѐ рефлексії щодо оцінки досвіду під час 
роботи в малих групах тощо (у процесі організації роботи на етапі 
теоретичних концепцій); написаннѐ дослідницьких робіт; розробленнѐ 
проектів; використаннѐ здобутих знань на практиці тощо (при організації 
роботи в процесі проходженнѐ етапу застосуваннѐ теорії на практиці). І ще ми 
відмічаюмо ѐк позитивне те, що всі етапи взаюмозв’ѐзані і кожний з них готую 
певний зміст, ѐкий використовуютьсѐ на наступному етапі, що четвертий етап 
готую дорослих студентів до нового досвіду, до нового витка спіралі 
спіралевидного навчаннѐ, ѐкий відбуваютьсѐ на новому, більш високому рівні, 
що маю розвивальний характер.  

Вчений Б. Барнетт запропонував навчальний цикл «Модель 
рефлексивної думки й дії», додавши до чотирьох складових моделі Д. Колба – 
Емпіричного циклу навчаннѐ – п’ѐтий компонент – плануваннѐ длѐ 
застосуваннѐ (planing for implementation), ѐкий вставлѐютьсѐ в навчальний 
цикл між фазоя утвореннѐ абстрактних понѐть і узагальнень (теоретичні 
концепції) та фазоя застосуваннѐ теорії на практиці (перевірки змісту понѐть 
у нових ситуаціѐх). Б. Бернет так визначаю значущість його нововведеннѐ: 
вкляченнѐ фази плануваннѐ длѐ застосуваннѐ в навчальний цикл доцільне 
тому, що на введеному ним етапі відбуваютьсѐ підготовка дорослих учнів до 
завершальної фази – активного експериментуваннѐ, крім того, створяятьсѐ 
механізми длѐ подальших дій та подальшого навчаннѐ, що стаю новим 
конкретним досвідом дорослих і знову починаютьсѐ новий виток спіралі 
спіралевидного навчаннѐ (Barnett & Jacobson, 2010, c. 6; Лук’ѐнова, 2016, 
c. 232–233). Ми підтримуюмо думку А. Мітіної про те, що введеннѐ нового 
компоненту плануваннѐ длѐ застосуваннѐ (прийнѐттѐ рішень) між 
абстрактноя концептуалізаціюя та активним експериментуваннѐм ѐвлѐю 
собоя досить логічний процес у зв’ѐзку з тим, що дії завжди передую 
прийнѐттѐ рішень (Митина, 2005, c. 303).  

У Великій Британії в навчанні дорослих широко використовуютьсѐ 
андрагогічна модель навчального процесу англійського дослідника 
П. Джарвіса (Jarvis, 1995). Як зазначаю А. Мітіна, цѐ модель емпіричного 
навчаннѐ маю найбільше значеннѐ длѐ науки й практики, бо вона охопляю 
всі можливості набуттѐ лядиноя нового досвіду ѐк у навчальній, так і в 
соціальній ситуації; спрѐмовую дії педагога-андрагога на підвищеннѐ 
ефективності управліннѐ навчальним процесом (Митина, 2005, c. 348).  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

308 

Модель П. Джарвіса складаютьсѐ із трьох категорій:  
– перша категоріѐ – відсутність навчаннѐ (non-learning), ѐка вклячаю 

три види навчаннѐ ѐк реакції на досвід: презумпціѐ (presumption) – така 
форма реакції на досвід, ѐка ю основоя соціального життѐ, захищаю 
накопичений досвід і допомагаю лядині просуватисѐ по життя (Jarvis, 1995, 
c. 71); відстороненнѐ від розглѐданнѐ (non-consideration) – така форма 
реакції на досвід, коли в силу певних причин (зайнѐтість, страх тощо) 
лядина не використовую можливостей нового навчаячого досвіду; 
відмова – коли лядина відхилѐю можливість навчаннѐ, ѐке б могло стати 
початком нового досвіду (Jarvis, 1995, c. 72; Митина, 2005, c. 316);  

– друга категоріѐ – нерефлексивне навчаннѐ (non-reflective learning), 
длѐ ѐкої характерним ю відсутність роздумів. Цѐ категоріѐ вклячаю три види 
навчаннѐ: несвідоме навчаннѐ (pre-conscious learning), ѐке відбуваютьсѐ в 
лядини постійно в повсѐкденному житті у процесі набуваннѐ досвіду на 
межі свідомості непомітно длѐ лядини; оволодіннѐ вміннѐми (skills 
learning), коли лядина оволодіваю фізичноя працея, наприклад 
пов’ѐзаноя з виконаннѐм роботи за зразком на лінії робочого конвеюру 
або навчаннѐ водіння автомобілѐ; заучуваннѐ (memorization) – це 
вивченнѐ таблиці множеннѐ, англійської мови (заучуваннѐ нових 
іноземних слів) тощо (Jarvis, 1995, c. 73; Митина, 2005, c. 317–318); 

– третѐ категоріѐ – рефлексивне навчаннѐ (reflective learning), у ѐкій 
представлені види навчаннѐ: роздуми (contemplation) – це одержаннѐ нового 
знаннѐ і збагаченнѐ лядини на базі теоретичного аналізу досвіду; 
рефлексивне оволодіннѐ вміннѐми (reflrctive skills learning) – це усвідомлений 
підхід до викладаннѐ практичних дисциплін; експериментальне навчаннѐ 
(experimental learning) – вид навчаннѐ, коли теоріѐ перевірѐютьсѐ на практиці, 
у результаті чого лядина оволодіваю знаннѐми, ѐкі співвідноситьсѐ із 
соціальноя дійсністя (Jarvis, 1995, c. 73, 75; Митина, 2005, c. 319–320). 
П. Джарвіс пропоную ввести в кожний із трьох видів навчаннѐ третьої категорії 
додатково конформістську (comformist) та інноваційну (innovative) форми, що 
ведуть до репродуктивного й продуктивного рівнѐ засвоюннѐ матеріалу, що 
дозволѐю розмежувати проблемне, творче навчаннѐ від навчаннѐ за зразком. 
Згідно з даними П. Джарвіса, навчаячий потенціал нового досвіду 
проѐвлѐютьсѐ, коли виникаю неузгодженість (disjuncture) між біографіюя 
дорослого учнѐ (його попереднім досвідом) й новоя інформація, ѐку 
отримую той, хто навчаютьсѐ (Jarvis, 1995, c. 76; Митина, 2005, c. 320–321). 
І цей новий досвід завжди зв’ѐзаний із мистецтвом мовної комунікації, ціль 
ѐкої досѐгаютьсѐ при умові, коли всі три стадії чітко виконуютьсѐ (Митина, 
2005, c. 78). Таким чином, у навчальному процесі можуть виникати форми 
навчаннѐ ѐк рефлексивного, так і не рефлексивного характеру (Jarvis, 1995, 
c. 79; Митина, 2005, c. 324). Перевага під час навчаннѐ надаютьсѐ 
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рефлексивній практиці, що вимагаю створеннѐ особливої атмосфери, ѐка б 
стимулявала викладаннѐ різних точок зору. 

Автор емпіричного циклу навчаннѐ Д. Колб настоявав на тому, що 
кожний сектор запропонованої ним системи навчального циклу 
репрезентував певний когнітивний стиль навчаннѐ на певних стадіѐх 
навчального процесу (Kolb & Fry, 1975). 

Типологіѐ когнітивних стилів за моделля навчального циклу Д. Колба 
та Р. Фрайѐ одержала розвиток в роботі учених П. Хані й А. Мамфорд 
(P. Honey, A. Mumford): 

– активісти (activists), ѐкі віддаять перевагу короткостроковим 
цілѐм, поляблѐять швидку зміну діѐльності, швидко відповідаять на 
питаннѐ, довірѐять інформації, ѐку одержуять; 

– обмірковувателі (reffectors) – вимагаять час на обдумуваннѐ, 
зваженнѐ всіх обставин, на вислуховуваннѐ думок інших, визначеннѐ 
можливих наслідків їхніх дій; 

– теоретики (theorizers) – піддаячи сумніву теоретичні вихідні 
положеннѐ, обдумуять ретельну проблему, противники наѐвності багатьох 
точок зору; 

– прагматики (pragmatists) – перевірѐячі нові ідеї на практиці, 
намагаятьсѐ знайти більш короткі шлѐхи досѐгненнѐ результату, надаять 
перевагу реальним справам, упевнені в собі, намагаятьсѐ одержати 
всебічну картину певного ѐвища, діѐльності (Kolb & Fry, 1975; Honey & 
Mumford, 1992; Митина, 2005, c. 330–331]. 

У групах можуть навчатисѐ дорослі студенти різних когнітивних 
стилів. Як зазначаю Дж. Роджерс, андрагоги завжди маять пам’ѐтати про 
можливі когнітивні особливості дорослих учнів. Щоб допомогти 
андрагогам організувати навчальний процес, Дж. Роджерс розробила 
«Таблиця симпатії та антипатії різних дорослих учнів відповідно до 
4 основних когнітивних типів» (Rogers, 2001, c. 24–25), ѐка може допомогти 
здійснення індивідуального навчаннѐ. Цѐ таблицѐ представлена в праці 
А. Мітіної «Становленнѐ й розвиток додаткової освіти дорослих за 
кордоном» (Митина, 2005, c. 334–335). У цій самій роботі представлена й 
таблицѐ «Типологіѐ когнітивних стилей П. Джарвіса» (Jarvis, 1995, c. 136–
138), у ѐку вчений звів парні протилежності (наприклад, активний-
пасивний, конкретний-абстрактний, жорсткий-гнучкий тощо), ѐкі 
дозволѐять повніше представити можливу навчальну поведінку дорослих 
(Jarvis, 1995, c. 81). Таблицѐ корисна в практичній роботі з дорослими 
учнѐми длѐ здійсненнѐ поставлених цілей та задач. Типологія когнітивних 
стилей представив і вчений Р. Стернберг (Sternberg, 1994, c. 36–40). У його 
теорії дорослих учнів можна зрозуміти з точки зору функцій, форм, рівнів, 
підходів та схильностей до управліннѐ мисленнювоя діѐльністя (Митина, 
2005, c. 339–341).  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

310 

Ми погоджуюмосѐ з думкоя А. Мітіної про те, що в навчальній групі 
дорослих звичайно присутні представники різних когнітивних стилей. Тому 
завданнѐм андрагога ю створеннѐ навчального середовища з різними 
видами пізнавальної активності, що передбачаю різні шлѐхи пізнаннѐ і даю 
можливість усім дорослим учнѐм скористатисѐ перевагоя когнітивної 
стратегії (Митина, 2005, c. 342).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На основі 
зазначеного можна зробити висновок: в останні роки основну позиція в 
науковому обґрунтуванні додаткової освіти дорослих займаять емпіричні 
теорії навчаннѐ, ѐкі центральним концептом своїх педагогічних систем 
вважаять досвід учнів. У практиці додаткової освіти дорослих у Великій 
Британії застосовуять моделі: 

– традиційно-дидактичну, у процесі ѐкої вчитель-андрагог 
повідомлѐю знаннѐ, уміннѐ й цінності з оцінкоя їх засвоюннѐ; 

– проблемно-пошукову, у процесі використаннѐ ѐкої на основі 
постановки запитаннѐ андрагог даю можливість усвідомлено 
сформулявати (імпліцирувати) знаннѐ дорослим учнѐм, використовуячи 
власний досвід і беручи активну участь у процесі навчаннѐ; 

– емпіричний цикл навчаннѐ Д. Колба, ѐкий представлений чотирма 
етапами циклічного процесу навчаннѐ дорослих: від особистого 
практичного досвіду до етапу спостереженнѐ й роздумів, далі до 
утвореннѐ абстрактних понѐть узагальнень, до четвертого етапу 
(застосуваннѐ теорії на практиці), на ѐкому дорослі студенти готуятьсѐ до 
нового досвіду, до нового витка спіралі, на ѐкому особистий досвід 
набуваю більш високого рівнѐ, що маю розвивальний характер; 

– модель рефлексивної думки й дії Б. Барнетта. Автор моделі до 
емпіричного циклу навчаннѐ Д. Колба додав компонент прийнѐттѐ рішень, 
мотивуячи цей крок тим, що на введеному етапі дорослі студенти 
готуятьсѐ до завершальної фази – активного експериментуваннѐ – 
набуваннѐ нового конкретного досвіду, ѐка починаю новий виток 
спіралевидного навчаннѐ; 

– андрагогічна модель емпіричного навчаннѐ П. Джарвіса, ѐка маю 
найбільше значеннѐ длѐ науки та практики, бо вона ѐк у навчальній, так і 
соціальній ситуації дозволѐю дорослим учнѐм охопити всі можливі набуттѐ 
нового досвіду, сприѐю підвищення ефективного навчального процесу. 
Модель складаютьсѐ з трьох категорій, кожна з ѐких вклячаю три види 
навчаннѐ ѐк реакції на досвід. Автор моделі пропоную до третьої категорії 
(всіх трьох її видів навчаннѐ) вводити конформістську та інноваційну 
форми, що дозволѐю розмежувати творче навчаннѐ від навчаннѐ за 
зразком. За П. Джарвісом, потенціал нового досвіду проѐвлѐютьсѐ, коли 
виникаю неузгодженість між попереднім досвідом і новоя інформаціюя, 
ѐку отримую дорослий учень. 
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Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Слід 
зазначити, що в процесі використаннѐ відмічених моделей навчаннѐ 
дорослих у Великій Британії потрібно застосовувати активні форми й 
методи навчаннѐ дорослого населеннѐ на андрагогічних засадах, за 
допомогоя ѐких студенти зможуть аналізувати, обговорявати ці нові 
знаннѐ в контексті навчальної ситуації, на що буде спрѐмована робота в 
нашому подальшому дослідженні. 
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РЕЗЮМЕ 
Орос Ильдико. Организациѐ обучениѐ взрослых в Великобритании на основе 

эмпирических моделей. 
В статье рассмотрены модели обучениѐ, применѐемые в практике 

дополнительного образованиѐ взрослых в Великобритании – традиционно-
дидактическаѐ модель обучениѐ; проблемно-поисковаѐ модель обучениѐ; циклическаѐ 
четырехступенчатаѐ эмпирическаѐ модель процесса обучениѐ; модель рефлексивной 
мысли и действиѐ; андрагогическаѐ модель учебного процесса английского 
исследователѐ П. Джарвиса. Доказано, что в последние годы основнуя позиция в 
научном обосновании дополнительного образованиѐ взрослых занимаят 
эмпирические теории обучениѐ, центральным концептом своих педагогических 
систем считаят опыт учащихсѐ. 

Ключевые слова: организациѐ обучениѐ взрослых, Великобританиѐ, 
эмпирические модели, образование взрослых, практика дополнительного 
образованиѐ взрослых. 

 

SUMMARY 
Oros Ildiko. Organization of adult education in the Great Britain based on empirical 

models.  
Data obtained by foreign researchers indicate the possibility of successful 

organization of the educational process with adult population. Foreign andragogy scholars 
have suggested pedagogical models of adult learning using experience. The article examines 
teaching patterns used in the practice of adult education in the UK. 

The traditional didactic model of education is based on the stereotyped 
understanding of learning, in which the teacher communicates knowledge, skills and values 
to adult students with a subsequent assessment of their learning. 

In the process of problem-searching model of teaching, the Andragog teacher asks 
adults questions and gives them the opportunity to exploit, that is, consciously formulate the 
knowledge that exists in adults implicitly and they themselves formulate them, using their 
own experience, taking active part in the learning process. 

Scientists D. Colb and R. Fry have developed a model for adult learning, which reflects 
the stages of assimilating specific experiences – a cyclic four-step empirical model of the 
learning process. 

Scientist B. Barnett offered the training cycle “Model of Reflexive Thought and 
Action”, adding to four components of the model of D. Colb – Empirical cycle of training – the 
fifth component – planning for implementation. 

In the UK, adult English education is widely used by the English researcher P. Jarvis 
and the logical model of the educational process. This model of empirical learning is of 
greatest importance to science and practice, because it covers all possible human 
acquisitions of new experiences both in teaching and in a social situation; directs the actions 
of the andragogue to improve management of the learning process. 

Key words: organization of adult education, Great Britain, empirical models, adult 
education, practice of adult education. 
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ШКІЛЬНА БІОЛОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 
 

Проаналізовано освітні зміни в Україні впродовж 90-х років, детерміновані 
здобуттѐм державоя незалежності в 1991 році ѐк передумови розвитку шкільної 
біології початку ХХІ століттѐ. У зв’ѐзку з трансформаціюя стратегічних 
пріоритетів освіти кінцѐ ХХ – початку ХХІ століттѐ зі знань і умінь школѐра на його 
особистісні ѐкості та формуваннѐ компетентностей запропоновано модель 
шкільної біологічної освіти початку ХХІ століттѐ ѐк системного утвореннѐ в 
парадигмальному, структурному й функціональному аспектах. Розкрито структуру 
кожного з аспектів та його компонентів і складових. Охарактеризовано тенденції 
розвитку шкільної біологічної освіти початку ХХІ століттѐ в Україні ѐк системи.  

Ключові слова: державна незалежність, модель біологічної освіти, 
парадигмальний, структурний, функціональний аспекти. 

 

Постановка проблеми. Проголошеннѐ незалежності України в 1991 
році сприѐло демократичним перетвореннѐм у суспільстві, відродження 
духовності українського шкільництва, активізації пошуку оптимальних 
шлѐхів оновленнѐ змісту та методів навчально-виховного процесу з 
природничих дисциплін.  

Підвищення науково-теоретичного й методичного рівнів викладаннѐ 
матеріалу, ѐкості навчаннѐ та вихованнѐ, проведення педагогічних 
досліджень, посилення практичної спрѐмованості, формування 
політехнічних знань ѐк важливих завдань, що стоѐли перед біологічноя 
освітоя до 1996 р., сприѐло заснуваннѐ в 1995 році науково-методичного 
журналу «Біологіѐ і хіміѐ в школі», ѐкий висвітлявав науково-методичні 
матеріали вчених, методистів, учителів.  

Становленнѐ державності в Україні вплинуло на розвиток освіти, що 
характеризувавсѐ утвердженнѐм принципів демократизації та гуманізації, 
упровадженнѐм інноваційних технологій навчаннѐ, відродженнѐм 
педагогічної історіографії.  

90-і роки XX ст. ознаменовані пріоритетним розвитком таких 
напрѐмів системи шкільної біологічної освіти, ѐк посиленнѐ національної 
складової побудови змісту програм (історіѐ науки, культурні традиції, 
регіональний підхід); безперервність і різноманітність освіти, її 
гуманістична спрѐмованість у розв’ѐзанні локальних і глобальних еколого-
валеологічних проблем; удосконаленнѐ системи підвищеннѐ кваліфікації 
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педагогічних кадрів. Зусиллѐ педагогів, методистів, учених були спрѐмовані 
на укладаннѐ нових програм (правил техніки безпеки) длѐ загальноосвітніх 
шкіл та закладів позашкільної освіти, на розробку шкільних підручників і 
методичного забезпеченнѐ длѐ реалізації вдосконалених програм.  

Продовжувалисѐ дослідженнѐ з проблем підвищеннѐ ефективності 
навчаннѐ біології, зокрема, удосконаленнѐ структури та змісту шкільної 
біології, факультативних курсів, формуваннѐ біологічних понѐть, організації 
самостійної роботи учнів у процесі вивченнѐ біології, здійсненнѐ контроля 
ѐкості знань, урізноманітненнѐ форм позакласної діѐльності з метоя 
профоріюнтації та вихованнѐ учнів (трудового, патріотичного, екологічного, 
валеологічного).  

У Законі України «Про загальну середня освіту» (1999 р.) 
зазначалосѐ, що метоя шкільної освіти ю інтелектуальний, соціальний і 
фізичний розвиток особистості, а основоя реалізації цілей – 
багатокомпонентний зміст. 

Прийнѐттѐ Закону про загальну середня освіту вплинуло на 
подальший розвиток шкільної біологічної освіти, обумовлений переходом 
на 12-річне навчаннѐ. Починаячи з 1991 до 2000 років завершено етап 
трансформації нашого шкільництва з частини освітньої системи СРСР в 
освіту України; налагоджувавсѐ випуск підручників, навчально-методичної 
літератури, реалізовувалисѐ нові підходи до навчально-виховного процесу, 
розставлѐлись його пріоритети, нагромаджувавсѐ досвід в організації і 
проведенні масових освітѐнських заходів. Відродженнѐ і становленнѐ 
національної системи шкільної біологічної освіти відбувалось на основі 
вивченнѐ історико-культурної спадщини української нації в галузі 
шкільництва, усвідомленнѐ недоліків і досѐгнень радѐнської освіти.  

Дослідженнѐ біологічної освіти в самостійній Україні не даять повної 
відповіді щодо чинників періодизації системи біологічної освіти та факторів 
впливу на вдосконаленнѐ системи шкільної природничої освіти з 1991 
року, що обумовило необхідність у проведенні ретроспективного аналізу 
становленнѐ шкільної біологічної освіти в самостійній Україні впродовж 90-
х років ХХ та початку ХХІ століттѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. Упродовж останніх років 
історіографічні дослідженнѐ розвитку шкільної біологічної освіти в країні 
здійснявали: О. Мегем (становленнѐ та розвиток шкільної біологічної 
освіти в загальноосвітніх навчальних закладах України 1940–2000 років); 
О. Шиѐн (розвиток післѐдипломної освіти вчителів природничих предметів 
західного регіону України в 1944–1996 роках); В. Куйбіда (розвиток 
природознавства на теренах України в ХVІІ – на початку ХХІ століттѐ). 
Важливим аспектом шкільної біології ю реалізаціѐ її виховного потенціалу, 
тому длѐ нас актуальними стали дослідженнѐ Т. Тарасової щодо поюднаннѐ 
продуктивної праці учнів із навчаннѐм (Тарасова, 2010).  
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Вивчення окремих чинників періодизації шкільної природничої 
(біологічної) освіти присвѐтили наукові праці дослідники: І. Шоробура, 
А. Степаняк, Я. Бурлака та Ю. Руденко, Г. Калинова і А. Хрипкова, М. Скиба, 
І. Мороз, В. Федорова.  

На розвитку змісту природничої освіти у вітчизнѐній середній школі 
другої половини ХІХ – початку ХХ століттѐ зосередила увагу А. Мартін, а 
Л. Гуцал дослідила шкільну природничу освіту на Правобережній Україні у 
другій половині ХІХ – на початку ХХ століттѐ. М. Скиба схарактеризувала 
розвиток методики викладаннѐ біології в середній загальноосвітній школі 
України у 20–30-х роках ХХ століттѐ; І. Мороз та О. Мегем здійснили 
періодизація розвитку шкільної біологічної освіти в Україні впродовж 1937–
1964 років.  

Проведені дослідженнѐ лише фрагментарно висвітляять проблеми 
витоків, становленнѐ й розвитку шкільної біологічної освіти в України ѐк 
системи, оминаячи питаннѐ соціально-економічних і політико-правових 
чинників феномену, дослідженнѐ науково-методичного супроводу 
викладаннѐ біології, організаційних засад позакласної та позашкільної 
роботи з предмета впродовж ХХ – на початку ХХІ століттѐ. 

Метою статті ю окресленнѐ соціально-політичних і педагогічних 
чинників становленнѐ шкільної біологічної освіти в Україні до початку 
ХХІ століттѐ та основних тенденцій розвитку шкільної біологічної освіти в 
незалежній Україні початку ХХІ століттѐ длѐ здійсненнѐ її подальшої 
періодизації, що сприѐтиме виѐвлення впливу чинників розвитку і занепаду в 
теорії і практиці природознавчої освіти і шкільної біології зокрема та 
прогнозування шлѐхів реалізації Концепції «Нова українська школа». 

Методи дослідження: методи аналізу – історіографічний, 
порівнѐльний, ретроспективний, що даять можливість порівнѐти тенденції 
розвитку досліджуваного феномену в межах окреслених періодів та етапів; 
пошуково-бібліографічний – дав змогу виокремити й вивчити бібліотечні і 
бібліографічні виданнѐ; проаналізувати історико-педагогічну та науково-
методичну літературу, що висвітляю внесок дослідників історії педагогіки, 
науковців-природознавців, учених-методистів, педагогів у розвиток 
системи шкільної біологічної освіти в Україні. 

Виклад основного матеріалу. ХХІ століттѐ – це час переходу до високо-
технологічного інформаційного суспільства, у ѐкому ѐкість лядського потен-
ціалу, рівень освіченості й культури всього населеннѐ набуваять вирішаль-
ного значеннѐ длѐ економічного і соціального розвитку країни. Педагогічна 
громадськість обговорявала шлѐхи запровадженнѐ нового навчального 
плану 12-річної школи перехідного періоду, запропонованого Міністерством 
освіти і науки України длѐ реалізації в 2001/2002 навчальному році. 

Здатність сприймати зміни і творити їх характеризую спосіб життѐ 
лядини в ХХІ столітті, тому головним завданнѐм виступаю модернізаціѐ 
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освіти інноваційного характеру. Навчальний процес повинен виконувати 
дві функції: розвивати здатність учнѐ до самостійного засвоюннѐ знань та 
вміннѐ застосовувати здобуті знаннѐ в практичній діѐльності. Нове століттѐ 
відкриваю нові можливості длѐ пізнавальної діѐльності лядини з 
допомогоя інформаційних технологій. 

На початку ХХІ ст. вийшли історіографічні праці українських 
дослідників: В. Кременѐ та М. Ярмаченка (2001); Н. Гупана, 
О. Сухомлинської, О. Савченко (2002), Л. Березівської (2003).  

У зв’ѐзку з переміщеннѐм стратегічних пріоритетів освіти зі знань і 
вмінь школѐра на його особистісні ѐкості та формуваннѐ компетенностей, 
трансформація шкільної біологічної освіти ми розглѐдаюмо в 
парадигмальному, структурному й функціональному аспектах. На нашу 
думку, саме трьох-аспектна модель шкільної біологічної освіти початку ХХІ 
століттѐ (рис. 1) уможливить реалізація Концепції «Нова українська школа».  

Функціональний аспект шкільної біологічної освіти, на думку 
О. Плахотнік, містить: а) соціалізація – такий розвиток, навчаннѐ і 
вихованнѐ учнѐ, результатом ѐких буде підготовка до активного 
самостійного життѐ в суспільстві; б) гуманізація (лядинотворчість), що 
передбачаю збереженнѐ і відтвореннѐ тілесного та духовного здоров’ѐ 
лядини, сенсу життѐ, створеннѐ умов длѐ розвитку й самореалізації; в) 
культуротворчість – забезпеченнѐ збереженнѐ і передачі, відтвореннѐ і 
розвитку культури (О. Плахотнік, 1998).  

Суттювих змін зазнаю сама «інформаційно-знаннюва» парадигма освіти: 
основноя метоя засвоюннѐ змісту освіти визнаютьсѐ самостійне оволодіннѐ 
знаннѐми через опануваннѐ учнем прийомів, засобів їх здобуваннѐ; 
з’ѐвлѐютьсѐ новий тип соціокультурного успадкуваннѐ, основоя ѐкого ю 
оволодіннѐ метазнаннѐми (знаннѐ про знаннѐ) – методами наукового 
пізнаннѐ, мисленнѐ, діѐльності (аналіз, синтез, аналогіѐ тощо). 

У дослідженнѐх В. Ільченко і А. Степаняк зазначено, що біологіѐ ѐк 
світоглѐдна дисципліна повинна забезпечити формуваннѐ в учнів наукової 
картини живої природи (Ільченко, 1993; Степаняк, 1998). Зміна парадигми 
освіти зумовлена розробкоя нової наукової картини світу, що містить 
соціальну і природничо-наукову картини світу (ПНКС). На сучасному етапі 
розвитку природознавства ПНКС містить фізичну і біологічну картини світу, 
а хімічна виступаю ѐк частина фізичної. Формуваннѐ природничо-наукової 
картини світу в учнів передбачаю розуміннѐ часткових (локальних) картин 
світу, зокрема біологічної (Шкільна біологічна освіта, 2004).  
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Рис. 1. Модель шкільної біологічної освіти ѐк системи початку 
ХХІ століттѐ  
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використаннѐм різноманітних знаків, їх перекодуваннѐ, що пов’ѐзано з 
розвитком глобальних інформаційних систем, збільшеннѐм інформаційних 
потоків, різноманітністя засобів передачі інформації (Корсакова, 2002).  

Природничі науки виділѐять чотири головні наукові положеннѐ, що 
характеризуять сучасну наукову картину природи: 1) рух матерії в мікросвіті 
(хіміѐ, фізика); 2) рух матерії в макросвіті (астрономіѐ, географіѐ, фізика); 
3) життюдіѐльність матерії (біологіѐ); 4) мисленнѐ матерії (біологіѐ, 
психологіѐ).  

В основі вивченнѐ біології лежать фундаментальні закони й 
закономірності, положеннѐ, принципи, навколо ѐких відбуваютьсѐ 
генералізаціѐ і систематизаціѐ знань, тому одне з головних завдань методики 
сучасного природознавства полѐгаю в переосмисленні шкільних курсів 
природничих наук в аспекті його сучасного розуміннѐ (Концепціѐ, 1996, с. 6).  

Зміна стратегічних пріоритетів сучасної освіти, її цілей, функцій і 
принципів потребую оновленнѐ фундаментальної складової змісту освіти; 
посиленнѐ уваги до формуваннѐ компетенцій, що сприѐтиме 
функціональній грамотності учнѐ ѐк показнику його розвитку. У структурі 
змісту освіти важливим ю врахуваннѐ його трьох компонентів: 
інформаційно-діѐльнісного, комунікативного, рефлексивного. 
Комплексний інформаційно-діѐльнісний компонент містить такі складові: 
пізнавальну, ціннісну, технологічну і розвивальну. Пізнавальна забезпечую 
учня світоглѐдні знаннѐ про природу, лядину, суспільство, науку, культуру 
та виробництво, оріюнтуваннѐ в різноманітних інформаційних потоках.  

Ціннісна складова – це формуваннѐ національної самосвідомості, 
загальнолядських і національних цінностей ѐк основи особистісно-
значущої системи цінностей. Опануваннѐ репродуктивним і творчим 
видами діѐльності, виробленнѐ навичок роботи з інформаційними 
ресурсами, уміннѐ ставити цілі діѐльності і здобувати її результати 
забезпечую технологічна складова. Розвиток пізнавальної активності, 
творчості, самостійності учнѐ – завданнѐ розвивальної складової 
інформаційно-діѐльнісного компонента змісту освіти. 

Комунікативний компонент формую й розвиваю навички спілкуваннѐ на 
основі взаюмоповаги, взаюморозуміннѐ; спрѐмовую особистість на досѐгненнѐ 
соціальної злагоди, моральної юдності. Самопізнаннѐ, саморозвиток, 
здатність до рефлексії, самовдосконаленнѐ; здатність адаптуватисѐ до умов 
життѐ – це рефлексивний компонент (Корсакова, 2002). 

Прийнѐті в 2000 р. постанови «Про перехід загальноосвітніх 
навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін 
навчаннѐ», «Про затвердженнѐ 12-бальної шкали оціняваннѐ навчальних 
досѐгнень учнів у системі загальної середньої освіти» започаткували 
реформуваннѐ шкільної біологічної освіти (Концепціѐ, 2002). 
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Зміст тем нової редакції програми з біології 2001/2002 н. р. було 
приведено у відповідність до проекту Державного стандарту загальної 
середньої освіти, Концепції біологічної освіти у 12-річній школі з акцентом на 
самостійній пізнавальній діѐльності, систематизації й узагальненнѐ знань, 
творчій діѐльності, самоконтроля знань та вмінь учнів (Данилова, 2005). 
З метоя посиленнѐ практичної спрѐмованості навчально-виховного процесу 
у 2001 р. Міністерство освіти і науки України видало лист «Про порѐдок 
проведеннѐ навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загально-
освітніх навчальних закладів», у ѐкому передбачалосѐ проведеннѐ екскурсій 
з біології у 6–10 класах, фенологічних спостережень, складаннѐ гербарія. 

Розвитку шкільної біологічної освіти сприѐло затвердженнѐ концепції 
екологічної освіти в Україні (рішеннѐ Колегії МОН України № 13/6-19 від 
20.12.2001 «Про концепція екологічної освіти в Україні»), згідно з ѐкоя 
школа покликана виховувати екологічну культуру особистості (Пустовіт, 
2000); співробітниками лабораторії екологічного вихованнѐ Інституту 
проблем вихованнѐ АПН України розроблено критерії визначеннѐ рівнѐ 
навчальних досѐгнень учнів з екології (наукові, емоційно-ціннісні, 
нормативні, діѐльнісні) (Критерії, 2002).  

У подальших дослідженнѐх С. Шмалюй визначено стилі відношеннѐ 
до природи (конструктивний, творчий, деструктивний), а також 
розроблено методику оцінки екологічної компетентності учнів, виѐвлено 
критерії та рівні динаміки її формуваннѐ (Шмалюй, 2005). У 2011 році 
54 учасники 10–11 класів брали участь у проведеннѐ першої всеукраїнської 
екологічної олімпіади школѐрів України.  

У затвердженому Постановоя Кабінету Міністрів від 14.01.2004 року 
«Державному стандарті базової і повної середньої освіти» вказувалосѐ на 
реалізація освітньої галузі «Природознавство» окремими навчальними 
предметами та інтегрованими курсами. Зміст біологічної освіти зоріюнтовано, 
зокрема, на забезпеченнѐ засвоюннѐ учнѐми знань про закономірності 
функціонуваннѐ живих систем, їх розвиток і взаюмодія, взаюмозв’ѐзок із 
неживоя природоя, формуваннѐ уѐвлень про природничо-наукову картину 
живого світу, усвідомленнѐ біосферної етики, виробленнѐ навичок 
застосуваннѐ знань із біології в повсѐкденному житті (Державний стандарт, 
2004; Концепціѐ, 2005). Засвоюні учнѐми емпіричні методи пізнаннѐ 
(спостереженнѐ та експеримент) і теоретичні (гіпотези, ідеї, моделі) дали 
можливість формувати в учнів навчально-дослідницькі вміннѐ і виѐвлѐти їх 
готовність до самостійної пізнавальної діѐльності. Уперше в мережі Інтернет 
2001 року на базі Одеського ІППО проведено олімпіаду з біології із заочним і 
очним етапами, де взѐли участь 38 школѐрів. Біологічні олімпіади, їхній зміст 
та способи проведеннѐ значно вплинули на формуваннѐ змісту шкільної 
біологічної освіти, мотивація навчаннѐ й активізація позакласної та 
позашкільної роботи з учнѐми.  
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Cпівробітники Криворізького державного педагогічного університету 
розробили практикум длѐ учнів 10 класів СЗШ з курсу загальної біології, що 
пропонував длѐ виконаннѐ вісім лабораторних робіт (Недодатко, 2000). 
Проведений нами аналіз підручників, посібників, зошитів із загальної 
біології виѐвив у них матеріали валеологічного змісту. Значну увагу 
зосереджено на профілактиці ВІЛ/СНІД.  

Передумовами реалізації програми профільного навчаннѐ в старшій 
школі був пропедевтичний курс «Природознавство» з 5 класу і введені 
курси (факультативні і за вибором) (2004/2005 н. р.) (Шкільна біологічна 
освіта, 2004), а в червні 2005 р. проводиласѐ державна підсумкова 
атестаціѐ (ДПА) і в усній формі за білетами, і в письмовій – за завданнѐми 
посібника «Завданнѐ длѐ державної підсумкової атестації з біології за курс 
основної школи» (Матѐш та ін., 2002, 2004). 

Одним із чинників покращеннѐ ѐкості освіти стало зовнішню 
незалежне оціняваннѐ, нормативну базу ѐкого забезпечили: Указ 
Президента України від 4 липнѐ 2005 року № 1013 «Про невідкладні 
заходи щодо забезпеченнѐ функціонуваннѐ та розвитку освіти в Україні», 
постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпнѐ 2004 року № 1095 
«Деѐкі питаннѐ запровадженнѐ зовнішнього незалежного оціняваннѐ та 
моніторингу ѐкості освіти» та № 1321 від 31 груднѐ 2005 року «Про 
невідкладні заходи щодо запровадженнѐ зовнішнього незалежного 
оціняваннѐ та моніторингу ѐкості освіти» (Методичні рекомендації, 2007). 

Проводилисѐ масові учнівські інтелектуальні змаганнѐ (наказ МОН 
України «Про проведеннѐ Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів у 
2009/2010 навчальному році» від 07.07.2009 року № 639 та спільний наказ 
МОН України й АПН України «Про проведеннѐ IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових дисциплін та фінального етапу турнірів у 
2009/2010 навчальному році від 05.03.2010 року № 187/27).  

Згідно з наказом МОН України від 11.09.09 №854 «Про 
затвердженнѐ нової редакції Концепції профільного навчаннѐ у старшій 
школі» 2010/2011 н.р. здійснявавсѐ перехід на профільне навчаннѐ у 
старшій школі за напрѐмами: суспільно-гуманітарний, філологічний, 
художньо-естетичний, природничо-математичний, технологічний, спор-
тивний. Напрѐми диференціації конкретизувалисѐ в окремі профілі нав-
чаннѐ (хіміко-технологічний, біолого-хімічний, медичний, екологічний), 
кожен із ѐких передбачав вивченнѐ предметів на одному з трьох рівнів 
змісту освіти: стандарту, академічному, профільному (Фіцайло, 2010).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, на 
початку ХХІ ст. зміна стратегічних пріоритетів освіти, її цілей, функцій і 
принципів зумовили поступовий перехід на нову структуру, оновлений 
зміст загальної середньої освіти та формуваннѐ мережі різнопрофільних 
класів у старшій школі.  
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Розроблена Концепціѐ біологічної освіти у 12-річній школі окреслила 
переоріюнтація цілей на особистість школѐра, підготовку його до активної 
участі в житті суспільства, формуваннѐ життюво важливих компетентностей. 
Посилилась увага до формуваннѐ загальнокультурних, загальнонавчальних і 
спеціальних умінь; навчально-виховний процес переоріюнтовано на 
впровадженнѐ особистісно-оріюнтованих педагогічних технологій. Виховний 
та розвивальний потенціал біологічної освіти спрѐмовано на мотивація 
здорового способу життѐ, формуваннѐ екологічної культури (2000 р. 
розроблено критерії визначеннѐ рівнѐ навчальних досѐгнень учнів з екології). 

Післѐ затвердженнѐ Державного стандарту базової і повної середньої 
освіти (2004) у 2005/2006 н. р. розпочавсѐ перехід на нові зміст та структуру 
освіти основної школи: в 5 класі викладали природознавство, впроваджено 
зовнішню незалежне оціняваннѐ (2005 р.). Метоя шкільної біологічної освіти 
стало створеннѐ умов длѐ розвитку особистості з усвідомленнѐм власної 
відповідальності за збереженнѐ життѐ на Землі, длѐ формуваннѐ екологічної 
культури, духовного і фізичного здоров’ѐ кожної лядини. Розроблено 
критерії оціняваннѐ навчальних досѐгнень учнів (2008). Новий Державний 
стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.) сприѐв 
укладання різнорівневих навчальних програм, удосконалення підручників 
та інших навчально-методичних матеріалів; розвитку профільного навчаннѐ 
біологічного та екологічного спрѐмуваннѐ.  

Таким чином, проведене нами дослідженнѐ підтверджую посилену 
увагу до шкільної біології в незалежній Україні на початку ХХІ століттѐ 
впродовж четвертого періоду: розробку концептуальних засад розвитку 
шкільної біологічної освіти в незалежній Україні та педагогічних пошуків її 
реалізації. 

Перспективи досліджень убачаюмо в подальшому вивченні розвитку 
шкільної біологічної освіти ѐк системи з окресленнѐм її основних тенденцій 
від початку ХХІ століттѐ та можливістя запровадженнѐ цінних дидактичних 
знахідок минулого в розбудову природничої освіти в Україні з метоя 
реалізації концепції «Нова українська школа». 
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РЕЗЮМЕ 
Новикова Нина. Школьное биологическое образование в Украине в начале 

XXI века. 
Проанализированы образовательные изменениѐ в Украине на протѐжении 90-

х годов, детерминированные получением государством независимости в 1991 году 
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как предпосылки развитиѐ школьной биологии начала XXI века. В свѐзи с 
трансформацией стратегических приоритетов образованиѐ конца ХХ – начала XXI 
века со знаний и умений школьника на его личностные качества и формирование 
компетенций предложена модель школьного биологического образованиѐ начала XXI 
века как системного образованиѐ в парадигмальном, структурном и 
функциональном аспектах. Раскрыта структура каждого из аспектов, его 
компонентов и составлѐящих. Охарактеризованы тенденции развитиѐ школьного 
биологического образованиѐ начала XXI века в Украине как системы. 

Ключевые слова: государственнаѐ независимость, модель биологического 
образованиѐ, парадигмальный, структурный, функциональный аспекты. 

 

SUMMARY 
Novykova Nina. School biological education in Ukraine at the beginning of the 

XXI century. 
The educational changes in Ukraine during the 90s, determined by achievement of the 

state of independence in 1991 as the preconditions for development of school biological 
education at the beginning of the XXI century, were analyzed. In connection with transformation 
of the strategic priorities of education at the end of the XX – beginning of the XXI century from 
the student’s knowledge and skills on his personality and competence development, a model of 
school biological education at the beginning of the XXI century as a systemic unity in the 
paradigm, structural and functional aspects is proposed. The structure of each aspect and its 
components and components is revealed. The tendencies of development of school biological 
education at the beginning of the XXI century in Ukraine as a system are described. The influence 
of political, socio-economic and pedagogical factors on the development of school biological 
education in Ukraine up to the beginning of the XX century has been described in order to 
implement its periodization during the XX – the beginning of the XXI century. 

At the beginning of the XXI century the change in the strategic priorities of education, 
its goals, functions and principles was conditioned by the gradual transition to a new 
structure, the renewed content of general secondary education and formation of a network 
of diverse classes in the elementary school. 

The Concept of Biological Education in the 12-year-old school outlined reorientation of 
the goals for the student’s personality, his preparation for active participation in society, 
formation of vital competencies. Increased attention to the formation of general cultural, general 
educational and special skills; the educational process is reoriented to the introduction of 
personality-centered pedagogical technologies. The educational and developmental potential of 
biological education is aimed at motivating a healthy lifestyle, forming an ecological culture. 

The prospects of research are seen in the further study of development of school 
biological education as a system outlining its main trends from the beginning of the XXI century 
and the possibility of introducing valuable didactic findings of the past in development of natural 
education in Ukraine in order to implement the concept of “New Ukrainian School”. 

Key words: state independence, model of biological education, paradigmatic, 
structural, functional aspects.  

  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

324 

УДК 371 (09):78.635 
Іван Рябуха 

Херсонська державна морська академіѐ 
ORCID ID 0000-0002-6217-1177 

DOI 10.24139/2312-5993/2018.10/324-333 
 

РОЛЬ ВИПУСКНИКІВ КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ В РОЗВИТКУ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ 
В УКРАЇНІ (XVIII–XІX СТОЛІТТЯ) 

 

Киюво-Могилѐнська академіѐ завжди була місцем, де зростали інтелектуальні 
лідери свого часу. Її випускники мали величезний вплив на розвиток усіх секторів 
економіки та сфер діѐльності держави. У статті розглѐдаютьсѐ вплив видатних 
випускників Київської академії XVIII–XІX століттѐ на розвиток морської освіти в 
Україні. Всебічно висвітляютьсѐ внесок у розвиток морської теорії – створеннѐ 
підручників, атласів, навчальних програм; та морської практики – навчаннѐ 
викладачів морських закладів освіти, запровадженнѐ нових підходів у освітній процес.  

Ключові слова: Київська академіѐ, морська освіта, академіѐ, розвиток, 
морський кадетський корпус. 

 

Постанова проблеми. З оглѐду на процеси оновленнѐ суспільного 
життѐ, що відбуваятьсѐ в останні роки в Україні, актуальними ю питаннѐ 
встановленнѐ історичної правди щодо ролі окремих державних посадовців і 
громадських діѐчів у розвиткові національної освіти і науки, внеску окремих 
постатей у цей процес. Особливий інтерес викликаю діѐльність випускників 
першого українського закладу вищої освіти – Київської академії, усебічний 
аналіз їхньої спадщини.  

Загальновідомо, що Київська академіѐ за кількасот років своюї 
діѐльності підготувала велику кількість наукових і просвітницьких діѐчів, ѐкі 
зробили значний внесок у розвиток практично всіх сфер суспільного життѐ 
країни, своюя науковоя та практичноя діѐльністя сприѐли розвиткові освіти 
й культури в Україні. Проте роль окремих з них щодо розвитку морської 
справи на українських землѐх залишаютьсѐ й досі поза увагоя науковців.  

Аналіз актуальних досліджень. З вихованців Київської академії вийшло 
немало видатних наукових, культурних та політичних діѐчів. Найбільш 
відомими серед них ю майбутні гетьмани України та козацькі старшини, 
архімандрити, митрополити, юпископи, духовні письменники, композитори та 
козацькі літописці. Чимало біографічних нарисів та наукових розвідок 
присвѐчено постатѐм Івана Мазепи, Пилипа Орлика, Павла Полуботка, Івана 
Скоропадського та Івана Самойловича, Єпіфаніѐ Славинецького, Стефана 
Яворського, Симеона Полоцького, Дмитра Ростовського і навіть Олександра 
Безбородька – канцлера Російської імперії. Вивченнѐ їх ролі та ролі інших 
видатних історичних постатей в історії України періоду ХVІІІ–ХІХ ст. 
започатковано було ще В. Антоновичем, М. Аркасом, Д. Багаліюм, 
М. Грушевським, М. Костомаровим, І. Крип’ѐкевичем, О. Субтельним, і 
продовжено С. Бабишеним, О. Дзябоя, В. Нічик, Я. Стратіюм, П. Толочко. 
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Проте ані в минулому, ані сучасні науковці не досліджували внесок 
випускників Київської академії в розвиток морської освіти в Україні. 

Названі та інші дослідники відмічали, що більшість випускників 
Киюво-Могилѐнської академії сприѐли розвитку освіти в Московському 
царстві, оскільки найкращих за наказом царів забирали до столиці. Так, у 
С. Сірополка читаюмо: «киѐни заклали на Москві науку, повели літературу, 
утворили школу» (Сірополко, 2001, с. 108). 

Мета статті – висвітленнѐ внеску випускників Київської академії XVIII–
XІX століттѐ у становленнѐ і розвиток морської освіти в Україні. 

Методи дослідження. У роботі використовувались методи аналізу та 
узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Вивченнѐ архівних документів надало 
підстави длѐ висновку, що переважна більшість російського юпископату ХVІІІ–
ХІХ століть складаласѐ з випускників Киюво-Могилѐнської академії; 
випускники академії обіймали державні посади різного рангу (очільників 
міністерств, комітетів, комісій та установ); становили переважну більшість 
викладачів заснованих за наказами Петра І (і наступних монархів Російської 
імперії) закладів вищої і середньої освіти, морського профіля зокрема. Серед 
найбільш відомих із них можна назвати: Феофана Прокоповича (1681–1736) – 
одного з найближчих радників Петра І в перетворенні Московського царства 
на сучасну імперія ювропейського типу; Платона Гамалея (1766–1817) – 
капітана-командора, педагога і вченого; Івана Фальковського (1762–1823) – 
астронома і вченого-просвітника, Григоріѐ Полетику (1725–1784) – педагога, 
науковцѐ, громадського і державного діѐча. 

З архівних документів відомо, що Феофан Прокопович під час навчаннѐ 
в Киюво-Могилѐнському колегіумі (на той час заклад мав таку назву) був 
одним із найкращих учнів, добре опанував церковнослов’ѐнську, грецьку та 
латинську мови, твори ювропейських філософів, неодноразово перемагав у 
наукових диспутах. Післѐ закінченнѐ навчаннѐ він виїхав до Львова, учивсѐ у 
Кракові, а згодом – у римській колегії св. Афанасіѐ. Побувши недовгий час у 
Швейцарії та інших краѐх Західної Європи, у 1702 р. він повернувсѐ до 
України. З 1705 року викладаю риторику, піїтику та філософія в Киюво-
Могилѐнському колегіумі, пише трагікомедія «Володимир» і присвѐчую її 
гетьманові Івану Мазепі. Пише він і богословсько-філософські проповіді, 
завдѐки ѐким був помічений київським генерал-губернатором Д. Голіциним, 
та призначений у 1707 р. префектом Киюво-Могилѐнської академії. У 1711 р., 
за особистим наказом Петра І, Феофан Прокопович був призначений 
ректором і проректором Київської Академії (Чистович, 1868). 

Запрошений царем особисто в 1716 р. до Петербургу длѐ допомоги у 
здійсненні реформ, він допоміг підготувати Морський статут – важливий 
законодавчий документ, ѐкий було затверджено під назвоя «Устав 
морской о всём, что касаетсѐ к доброму управления в бытность флота на 
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море» (1720). Устав містив велику передмову, у ѐкій було описано історія 
російського флоту (до 1719 р.) та п’ѐть книг (томів), кожна з ѐких була 
присвѐчена певній тематиці. Тут були відображені й правила поведінки та 
взаюмовідносин між членами команди, установленнѐ порѐдку на кораблі, 
покараннѐ морѐків за проступки та ін.  

У ракурсі нашого дослідженнѐ ѐвлѐю інтерес доробок 
Ф. Прокоповича «Слово похвальное о флоте российском…» (1720), у ѐкому 
автор наголосив, що поморському «… государству нуждный и полезный 
есть морский флот», тому необхідно докладати зусиль «ко устроения 
флота и ко обучения морскаго плаваниѐ» (Прокопович, 1961). За такий 
внесок Ф. Прокоповича в розвиток морської справи Петро І подарував 
йому село і два судна: «одно поменьше весельное, другое побольше 
парусное, въ просторѣчіи зоветсѐ бойеръ, еще новое, нарочно по 
приказания его сдѣланное» длѐ Феофана, «какого еще не видано здѣсь 
между судами по величинѣ и удобству» (Рогович, 1979). 

Досить оригінальноя працея українського просвітника і державного 
діѐча, ѐку більшість науковців вважаять видатним ѐвищем історії 
педагогіки, ю «Первое учение отрокам» (1720). Тут підкреслено значеннѐ 
морального вихованнѐ: «каков отрок есть, таков и муж будет» і 
запропоновано своюрідний моральний кодекс освіченої лядини 
(Філософський енциклопедичний словник, 2002, с. 526).  

Фундаментальним доробком загальнопедагогічного змісту просвітника 
історики педагогіки вважаять «Духовний регламент» (1721), у ѐкому вперше 
документально у виглѐді 300 правил було сформульовано основи світського 
вихованнѐ й визначено зміст світської освіти, до ѐкого Ф. Прокопович 
запропонував вклячити: «1) грамматику купно с историея и географиея, 
2) арифметику и геометрия, 3) логику или диалектику, 4) риторику и/или 
стихосложение, 5) физику и метафизику, 6) политику, 7) богословие, 
8) иностранные ѐзыки». Більше того, на його думку, молодь мала «разуметь 
и о архитектуре, и о врачестве, и о политическом правительстве, и о всех 
прочих делах» (Прокопович Теофан, 2002, с. 233). У цій праці йшлосѐ про 
необхідність навчаннѐ не лише дворѐн і простого народу, а й військових та 
морѐків: «Известно есть всему миру, каковаѐ скудость и немощь была 
воинства российского, когда оное не имело правильного себе учениѐ, и как 
несравненно умножилась сила его, когда Петр Первый обучил оное 
изрѐдными регулами» (правила, закони) (Прокопович Теофан, 2002, с. 235).  

Тут можна знайти й перші методичні рекомендації, наприклад, 
використовувати наочність при вивченні географії – «показывать перстом на 
картах и глобусе», й корисні рекомендації щодо розташуваннѐ навчального 
закладу: «Место академии не в городе, но в стороне на веселом месте 
угодное, где несть народного шума, ниже частые оказии, которые обычно 
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мешаят учения, и находит на очи, что похищает мысли молодых человек и 
прилежать учением не попускает» (Прокопович Теофан, 2002, с. 238).  

Аналіз історичних документів цього періоду і праць істориків воюнно-
морського флоту свідчить, що рекомендації саме з цього доробку 
покладені в основу морального вихованнѐ гардемаринів Морської 
академії. У цьому документі було прописано загальні принципи організації 
виховного процесу: кадети мали бути слухнѐними, не галасувати під час 
занѐть, не сваритисѐ один з одним, ходити завжди охайними, брати 
приклад з офіцера-вихователѐ (Прокопович Ф., 1961, с. 468–469). Говорѐчи 
про особливе середовище вихованнѐ, Ф. Прокопович указував і на 
необхідність створеннѐ в закладі освіти бібліотеки: «без библиотеки как 
без души академиѐ» та проведеннѐ спеціальної перевірки учителів «на 
знание науки, умениѐ рассказывать и заинтересовывать детей» 
(Прокопович Теофан. Філософські праці. Вибране, 2012, с. 239).  

Відмітимо, що за ініціативи Ф. Прокоповича за указом Петра І при 
монастирі у 1719 р. була заснована типографіѐ, де й друкувалисѐ всі його 
праці, підручники та книги длѐ читаннѐ. Багато його листів та настанов, на 
ѐкі спиралисѐ не лише церковнослужителі, а й державні діѐчі та педагоги, 
вийшли тут друком вже післѐ його смерті (наприклад, «Слова и речи» у 
трьох частинах, 1765). 

Як бачимо, Ф. Прокопович був не просто видатним просвітником 
XVIII ст. і першим знаним українцем, ѐкий зробив вагомий вклад у 
розвиток освіти взагалі й морської зокрема; він був головоя так званої 
«Ученой дружины» Петра І, ѐка об’юднувала найосвіченіших лядей того 
часу з метоя модернізації Російській імперії в дусі освіченого 
абсолятизму. Він не лише обіймав вищі посади (наприклад, другого віце-
президента Свѐтого Синоду), а й брав участь у заснуванні наукових установ, 
Академії наук зокрема.  

Феофан Прокопович не лише залишив у спадок численні праці з фізики, 
філософії, математики, астрономії, логіки, наук про державу і право, а й 
досвід в організації навчаннѐ учнів – у 1721 р. він відкрив при своюму домі в 
Петербурзі школу, куди приймав сиріт і бідних дітей усѐкого стану (за 15 років 
існуваннѐ школи в ній навчалосѐ 160 хлопчиків). На думку сучасників, цѐ 
школа була найкращим закладом того часу і за своїм устроюм, і за ѐкістя тих 
знань, що надавала своїм вихованцѐм (Чистович, 1868). 

З біографічних видань відомо, що Платон Якович Гамаліѐ походить зі 
старовинного козацько-старшинського роду. Він навчавсѐ в Київській 
Академії, а у віці 13-ти років вступив до кронштадтського Морського корпусу 
(закінчив у 1784 р., отримавши чин мічмана). Упродовж 1782–84 рр. ходив у 
море у складі ескадри віце-адмірала П. Чичагова (майбутнього морського 
міністра), брав участь у Російсько-шведській війні (1788–1790), післѐ чого був 
переведений до Морського корпусу. З 1791 р. викладав гардемаринам 
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морську практику, еволяція і теорія морського мистецтва, з 1795 р. – 
виконував обов’ѐзки інспектора класів (Усенко, 2002, с. 47).  

Упродовж 1800–1807 рр. П. Гамалеѐ уклав, а типографіѐ корпусу 
надрукувала кілька підручників, серед ѐких: «Высшаѐ теориѐ морского 
искусства» у п’ѐти частинах, до складу ѐких увійшов курс алгебри із 
застосуваннѐм у геометрії та навігації, початкові відомості з механіки; 
«Теориѐ и практика кораблевождениѐ» з елементами теорії 
кораблебудуваннѐ (з 1200 примірників 100 длѐ подарунків було надруковано 
на так званій «александрійській» бумазі); «Опыт морской практики капитан-
командора Морского кадетского корпуса инспектора и Императорской 
Академии наук члена Платона Гамалеѐ» (Руднев, 2015). В останній з указаних 
праць читаюмо: «Теориѐ и практика должны быть неразлучны… Теориѐ 
должна быть основана не на произвольных положениѐх, но на 
многочисленных и с крайней точностья учиненных опытах…, формулы 
должны быть просты, удоно приложимы и наблядениѐми мореплавателей 
проверены» (Опыт морской практики, 1827, с. 125). 

У збірнику «Записки государственного адмиралтейского 
департамента» (завданнѐм ѐкого було «распространение морских наук и 
усовершенствование технической части морского искусства» (Записки, 
издаваемые Государственным Адмиралтейским департаментом, 
относѐщиесѐ к мореплавания, наукам и словесности, 2013)), ѐкий виходив 
у період 1807–1827 рр., він надрукував стаття «Рассуждение о ветрах и 
вкратце о других воздушных ѐвлениѐх», матеріал ѐкої базувавсѐ на 
власних дослідженнѐх. На сторінках цього виданнѐ можна було зустріти й 
астрономічні таблиці длѐ мореплаваннѐ та статті П. Гамалеї з основ теорії 
ахроматичних труб, історії оптики та інших питань. 

Аналізуячи діѐльність П. Гамалеї, можна констатувати, що він був не 
лише автором підручників з математики, механіки, фізики, навігації та 
судноводіннѐ, теорії кораблебудуваннѐ, історії флоту (з числа десѐтка 
навчальних книг, що друкувалисѐ типографіюя морського корпусу за 
десѐтиріччѐ, більше третини належали йому), а й державним діѐчем – 
членом Державного адміралтейства, науковцем – почесним членом 
Імператорської Академії наук, ѐкий зробив значний внесок у розвиток теорії 
та практики морської освіти. Як практик, він здійснив докорінне 
перетвореннѐ навчального процесу морського кадетського корпусу і вперше 
запровадив прототип курсів підвищеннѐ кваліфікації длѐ його викладачів 
(запрошував відомих фахівців і учених длѐ читаннѐ спеціального курсу лекцій 
з окремих розділів морської теорії та практики) (Зуев, 2005, с. 32). 

Заслуговую на увагу й постать іншого теоретика і практика Івана 
Якимовича Фальковського – історика, математика, географа, астронома та 
ректора Киюво-Могилѐнської академії (1803–1804). Він народивсѐ в селі 
Білоцерковка білѐ Киюва в родині свѐщенника. З 1772 р. до 1775 р. навчавсѐ в 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

329 

Киюво-Могилѐнській академії, післѐ чого виїхав з України. Упродовж 1777–
1781 рр. навчавсѐ у протестантській школі, піарській гімназії Пешта й 
Пресбурзькому ліцеї, університеті Буди, вивчав сучасні іноземні мови, 
історія, географія, експериментальну фізику та інші науки, особливо 
захоплявавсѐ математикоя й астрономіюя. У 1783 р. повернувсѐ до Киюва, 
привіз із собоя багато книг, частину ѐких передав до академічної бібліотеки 
Киюво-Могилѐнської академії, до ѐкої був прийнѐтий викладачем. Він 
передав академії й математичні інструменти, ѐкі придбав під час навчаннѐ в 
Угорщині. Упродовж наступних двох десѐтиріч він викладав тут алгебру, 
геометрія, астрономія, архітектуру, змішану математику, гідравліку, оптику, 
а також історія, географія, німецьку мову та філософія. 

Післѐ призначеннѐ у 1804 році ректором академії, відкрив фізико-
математичний кабінет, у ѐкому було зібрано земні й небесні глобуси, сфери 
Коперника, повітрѐний насос, електрична машина, телескоп, астролѐбіѐ, 
барометр та інше обладнаннѐ; при Михайлівському монастирі створив 
маленьку обсерваторія (першу на території України). Він організував виданнѐ 
«Київських місѐцесловів» – альманахів, ѐкі друкувалисѐ в типографії Киюво-
Печерської лаври й містили відомості про положеннѐ Місѐцѐ і Сонцѐ, такі 
необхідні длѐ мореплаваннѐ, а також статті на історичні теми. На сторінках 
цього виданнѐ він давав низку цінних порад, ѐк і з чого можна зробити 
телескоп, ѐк шліфувати скло длѐ нього; наводив схеми і кресленнѐ сонѐчних, 
місѐчних та зорѐних годинників; аналізував астрономічні календарі, що 
існували в різні епохи в різних народів. 

Іван Фальковський написав кілька, важливих длѐ підготовки морських 
спеціалістів, навчальних книг, серед ѐких: «Сферична астрономіѐ» та 
«Теоретична астрономіѐ», у ѐких детально описав рух Сонцѐ і залежні від 
цього ѐвища, а також рух Місѐцѐ; рукопис «Скороченнѐ змішаної математики, 
поділене на дві частини, з котрих перша вклячаю механіку, катоптрику, 
діоптрику і перспективу; а друга тригонометрія сферичну, початки астро-
номії, географія, хронологія, гномонику, пиротехнія, архитектуру цивільну й 
військову, – зібране з різних авторів на користь Київського академічного 
янацтва» (Київ, 1793), ѐкий вирізнѐвсѐ значноя кількістя задач і прикладів з 
найдосконалішими поѐсненнѐми, що супроводжували навчальний матеріал; 
у «Геометрії» він розглѐнув питаннѐ, що стосуятьсѐ фігури та розмірів Землі, 
зокрема знаходженнѐ довготи й широти різних місцевостей. У цьому 
підручнику читаюмо: «Фігура Землі майже подібна до фігури кулі», а Землѐ 
«під екватором вище, ніж під полясами» (Булашев, 1883). 

І. Я. Фальковський був високоосвіченоя лядиноя із різнобічними 
науково-практичними інтересами. Так, ще під час навчаннѐ в Офенському 
університеті в Угорщині (1780) він уклав «відповідно професорським 
поѐсненнѐм» «Правила цивільної архітектури», а наприкінці своюї діѐльності 
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написав «Короткий порадник про лікуваннѐ хвороб простими засобами» та 
«Записки о Кіево-Могилѐнской академіи» (Хижнѐк, 2013, с. 261). 

На жаль, значна частина 92-томної рукописної спадщини 
І. Я. Фальковського (наукові праці, нариси, проповіді – усього близько 1300 
доробок) до сьогодні зберігаятьсѐ в рукописах і чекаять на виданнѐ та 
детальне вивченнѐ, так само, ѐк і об’юктивна оцінка його особистого внеску 
в розвиток освіти України, морської і технічної зокрема. 

Наступним у списку видатних випускників Київської академії, ѐкі 
сприѐли розвиткові морської освіти в Україні, ю Полетика Григорій 
Андрійович. Післѐ закінченнѐ академії він склав іспити з латинської, 
грецької, німецької та російської мов у Петербурзі і в 1746 р. обійнѐв 
посаду перекладача при Академії наук; з 1748 р. до 1764 р. працявав 
перекладачем у Свѐщенному Синоді. 

З 1764 Г. Полетика працявав головним інспектором Морського 
шлѐхетного кадетського корпусу. Тут він розробив і представив програму 
реформуваннѐ навчаннѐ, ѐку в 1765 р. затвердив очільник закладу 
І. Голенищев-Кутузов. Цѐ «Програма», ѐк зазначав військово-морський 
історик Ф. Веселаго, хоча «впоследствии несколько изменѐлась сообразно 
большему или меньшему требования офицеров длѐ флота… в главных 
чертах оставалась та же самаѐ» (Веселаго, 1852, с. 158-160). Крім цього, він 
перекладав і видавав книжки з морської справи, сприѐв написання підруч-
ників викладачами корпусу, особисто уклав словник шістьма мовами, ѐкий 
мав «сприѐти молодим лядѐм Росії в навчанні тих мов, ѐкі ю найголовнішими 
у світі і найпотрібнішими науками вважаятьсѐ» (Лазаревскій, 1891). 

У 1767 р. Г. Полетика був обраний депутатом до «Комисии длѐ зготов-
лениѐ проекта Уложениѐ». Підготовлені ним документи надали підстави су-
часникам характеризувати його ѐк: «… съ одной стороны вообще защитни-
комъ автономности Малороссіи, а съ другой – ревнивымъ ходатаемъ объ ут-
вержденіи за «малороссійскимъ шлѐхетствомъ» тѣхъ «правъ и привилегій»», 
которыѐ де во «времѐ бытности Малыѐ Россіи подъ Польшея подтверждае-
мы были» (Модзалевский, 1914, с. 119). Отже, Г. Полетика «славивсѐ своея 
ученостья и патріотизмомъ къ края своему» (Горобець та ін., 2001). Більше 
того, під час роботи в комісії він уклав об’юмну збірку правових документів 
задлѐ обґрунтуваннѐ претензій Гетьманщини на автономне існуваннѐ. 

У 1773 р. він вийшов у відставку і виїхав до України. Писав статті длѐ 
публікації в «Ежемѣсѐчныхъ Сочиненіѐхъ», проте далеко не всі були 
надруковані, зокрема «О началѣ, возобновленіи и распространеніи ученіѐ 
и училищъ въ Россіи и о нынѣшнемъ оныхъ состоѐніи»; підготував до друку 
доробки: «Записка о начале Киевской Академии», «Сборник прав и 
привилегий малороссийского шлѐхетства» та ін. 

Переклади Г. Полетики з античної філософії (Арістотелѐ, Епіктета, Ксе-
нофонта) «належать до перших серйозних філософічних перекладів у ро-
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сійській мові. Цікава і сама цѐ мова – їй сучасники закидали українізми. Треба 
думати, що через українців-перекладачів в російську філософічну терміно-
логія увійшло чимало українських елементів» (Хижнѐк, 2003, с. 64-65). Його 
«Накази» депутатам в Катерининську комісія 1767–1774 рр., видані згодом 
«Киевской стариной», можна вважати прикладом веденнѐ державних справ, 
а численні матеріали його особистого архіву склали основу длѐ виданнѐ двох 
томів «Материалов длѐ отечественной истории» (1853–1855 рр.). 

За 25 років перебуваннѐ в Петербурзі він зібрав бібліотеку з кількох ти-
сѐч томів (серед ѐких була значна кількість рукописів і стародруків), ѐка була 
одніюя з найкращих у тодішній Росії. На жаль, вона майже всѐ загинула під 
час пожежі в морському корпусі в 1777 р. Інша бібліотека, зібрана ним і 
доповнена його дітьми, частково була розкрадена, частково – розпорошена 
по численних архівосховищах України та Росії, що значно ускладняю сьогодні 
створеннѐ цілісної картини щодо його внеску в розвиток освіти, морської 
зокрема. 

Висновки. Як відомо, за понад 200 років існуваннѐ Київської академії 
в ній навчалосѐ близько 25 тисѐч українців, ѐкі склали основну частину 
національної еліти, представники ѐкої впродовж ХVІІІ–ХІХ століть займали 
урѐдові посади, були відомими просвітницькими діѐчами, часто виступали 
в ролі меценатів. Окремі випускники академії стали провідниками 
українського впливу в Росії, ѐкий охопив майже всі аспекти культурно-
освітнього життѐ, зокрема в галузі технічно-морської освіти. З одного боку, 
діѐльність більшості з них була пов’ѐзана із суспільно-економічним 
розвитком Російської імперії, з іншого – України, землі ѐкої впродовж 
названих століть входили до її складу. 

На сьогодні, із відкриттѐм нових джерел та їх неупередженим прочи-
таннѐм, стаю зрозумілим, що внесок окремих постатей, випускників академії 
зокрема, у розвиток морської освіти України ю значним і вагомим, проте 
встановленнѐ їх ролі в цьому процесі залишаютьсѐ до кінцѐ не здійсненим.  
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РЕЗЮМЕ 
Рябуха Иван. Роль випускников Киевской академии в развитии морского 

образованиѐ в Украине (XVIII – XІX века). 
Киево-Могилѐнскаѐ академиѐ всегда была тем местом, где выростали 

интелектуальные лидеры своего времени. Ее выпускники имели огромнейшее 
влиѐние на развитие всех секторов экономики и сфер деѐтельности государства. В 
статье рассматриваетсѐ влиѐние деѐтельности выдаящихсѐ выпускников Киевской 
академии XVIII–XІX веков на развитие морского образованиѐ в Украине. Всесторонне 
освещаетсѐ вклад в развитие морской теории – создание учебников, атласов, 
учебных программ; и морской практики – подготовка преподавателей морских 
учебных заведений, внедрение новых подходов в образовательный процесс. 

Ключевые слова: Киевскаѐ академиѐ, морское образование, развитие, морской 
кадетский корпус. 

 

SUMMARY 
Ryabukha Ivan. Role of Kyiv Academy graduates in the development of maritime 

education in Ukraine (XVIII – XІX centuries). 
Taking into account processes of public life rennovation taking place in recent year in 

Ukraine, the issues connected with establishment of historical truth about the role of 
separate state public officials and servants in development of national education and science 
become actual, especially their contribution into this process. Comprehensive analysis of 
activity of graduates of the first Ukrainian higher educational establishment – Kyiv academy 
is of special interest in this regard. 

It is generally known, that Kyiv academy trained plenty of scientific and educational 
figures during several hundreds years of its activity; they made a considerable contribution 
into development of practically all spheres of public life of the country, assisted to 
development of education and culture in Ukraine by their scientific and practical activity. 
However, the role of some of them in relation to development of seamanship in Ukrainian 
lands remains out of sight of researchers. Many prominent scientists, cultural and political 
figures went out from the students of Kyiv academy. The study of their role and role of other 
prominent historical figures in history of Ukraine of period of the XVIII–XІX centuries was 
founded by V. Antonovнch, М. Arkas, D. Baрaliш and continued by S. Babyshнn, V. Nichyk 
and others. However, neither the past nor the modern researchers investigated the 
contribution of graduates of Kyiv academy to development of maritime education in Ukraine. 

The aim of the article is to reveal the contribution of Kyiv academy graduates of the 
XVIII–XІX centuries in formation and development of maritime education in Ukraine. 

As it has been found out, some graduates of Kyiv academy of the XVIII–XІX centuries 
became the foundation of the national elite: took major state positions, were famous 
educators, patrons of the arts etc. They implemented Ukrainian influence in the Russian 
Empire’s life, particularly in the area of technical and maritime education. The article deals 
with the influence the outstanding graduates’ activity had on development of maritime 
education in Ukraine. Their input into maritime theory – maritime textbooks, atlases, 
curricula creation; and maritime practice – maritime lecturers’ training, implementation of 
new methods into educational process – are given here. 

Key words: Kyiv academy, maritime education, development, Maritime Cadets Corps. 
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КОРЕКЦІЙНИЙ ВПЛИВ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 

ДОШКІЛЬНИКА ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ 
 

У статті висвітлено й обґрунтовано шлѐхи посиленнѐ корекційної 
ефективності музичної діѐльності на особистісний розвиток дошкільників зі 
зниженим зором. Методика дослідженнѐ вклячала п’ѐть напрѐмів вивченнѐ: 
потребово-мотиваційний, емоційно-ціннісний, когнітивний, психомоторний, 
креативний. Отримані результати констатувальної діагностики виѐвили значне 
відставаннѐ дітей зі зниженим зором від їхніх однолітків із нормальним зором. 
Посилення корекційної ефективності музичної діѐльності сприѐло впровадженнѐ 
спеціальних методів, прийомів і засобів особистісного розвитку, корекційно-
розвиткових занѐть під час чотирьох етапів корекційної роботи: пропедевтичного, 
підготовчого, колекційного, репрезентативного. Результати проведеного 
експерименту засвідчили поліпшеннѐ інтелектуального, емоційного, мовленнювого, 
рухового, музично-естетичного, у цілому – особистісного розвитку дошкільників зі 
зниженим зором експериментальної групи. 

Ключові слова: дошкільники зі зниженим зором, музична діѐльність, шлѐхи 
корекційного впливу, особистісний розвиток. 

 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку України 

характеризуютьсѐ інтеграціюя до ювропейського простору, що вимагаю 
реформуваннѐ освіти, зокрема її дошкільної ланки ѐк основи становленнѐ 
й розвитку особистості. Великими можливостѐми длѐ розвитку особистості 
володію музичне мистецтво, що прилучаю дитину до загальнолядських 
цінностей, сприѐю її духовному становлення. Вкляченнѐ дітей у музичну 
діѐльність відіграю незамінну роль в їхньому духовному, моральному, 
культурному та музично-естетичному розвиткові. 

З початку ХХ ст. й до теперішнього часу залишаютьсѐ актуальноя проб-
лема корекційного впливу музичного мистецтва на розвиток дітей з особ-
ливими освітніми потребами (Картава, 2016; Куненко, 2001; Квітка, 2012).  

Аналіз актуальних досліджень. Сучасне розуміннѐ корекційно-
розвивального впливу музичного мистецтва ґрунтуютьсѐ на 
фундаментальних дослідженнѐх проблеми корекційної спрѐмованості 
процесу навчаннѐ й вихованнѐ дітей з особливими освітніми потребами 
(Виготський, 1987; Синьов, 2006). У галузі дошкільної тифлопедагогіки 
вагомими в цьому напрѐмі виѐвилисѐ дослідженнѐ Є. Синьової, (Синьова, 
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2012), С. Федоренко (Федоренко, 2009), у ѐких підкреслено, що головний 
акцент у корекційно-педагогічній роботі з дітьми з порушеннѐми зору 
робитьсѐ на комплексному впливові на різні компоненти структури 
особистості. Утім, у дошкільній тифлопедагогіці проблема корекційного 
впливу музичної діѐльності на розвиток особистості дітей зі зниженим 
зором не підлѐгала цілісному вивчення.  

Мета статті – висвітленнѐ й обґрунтуваннѐ шлѐхів посиленнѐ 
корекційної ефективності музичної діѐльності на особистісний розвиток 
дошкільників зі зниженим зором.  

Длѐ розв’ѐзаннѐ завдань дослідженнѐ використано теоретичні 
методи: аналіз, синтез, узагальненнѐ літератури з метоя визначеннѐ 
змісту та здійсненнѐ компонентного структуруваннѐ корекційного 
спрѐмуваннѐ музичної діѐльності; емпіричні методи: констатувальний 
експеримент з виѐвленнѐ рівнів і особливостей особистісного розвитку 
дошкільників зі зниженим зором та формувальний експеримент длѐ 
перевірки ефективності корекційної роботи; статистичні: методи 
математичної статистики із застосуваннѐм t-критерія Стьядента та точного 
критерія Фішера з метоя оцінки динаміки особистісного розвитку дітей зі 
зниженим зором, достовірності отриманих даних в експериментальній і 
контрольних групах на формувальному етапі дослідженнѐ й ефективності 
проведеної експериментальної роботи. 

Виклад основного матеріалу. Зорові порушеннѐ й захворяваннѐ 
відображаятьсѐ на формуванні всіюї діѐльності лядини та її психічних 
функціѐх, провокуять виникненнѐ несприѐтливих умов розвитку, поѐву 
вторинних відхилень в особистості, що підкресляю важливість і необхідність 
організації корекційно спрѐмованого процесу музичної діѐльності 
дошкільників зі зниженим зором (Bondarenko, 2016; Куненко, 2001). При 
цьому в спеціальній психології стверджуютьсѐ, що корекційні зусиллѐ повинні 
спрѐмовуватисѐ на усуненнѐ недоліків і розвиток пізнавальної діѐльності, 
емоційно-вольової сфери, фізичних, моторно-рухових ѐкостей, мовленнѐ та, у 
цілому, особистості дитини з психофізичними порушеннѐми, зокрема з 
порушеннѐми зору (Синьова, 2012). Дошкільний вік ю сенситивним длѐ 
формуваннѐ вмінь і навичок музичної діѐльності та сприѐтливим длѐ корекції 
порушень психофізичного розвитку (Виготський, 1987; Синьов, 2006).  

Узагальняячи підходи міжгалузевої інтеграції наукових знань, музична 
діѐльність корекційного спрѐмуваннѐ трактуютьсѐ ѐк спосіб залученнѐ 
дитини зі зниженим зором у процес музичного вихованнѐ, тим самим 
здійсняячи не лише освітній, виховний і розвивальний впливи на її 
особистість, а й корекційний, стимуляячи виправленнѐ порушених 
компонентів особистісного розвитку та поліпшуячи останній. Як системну 
цілісність визначено структуру корекційного спрѐмуваннѐ музичної 
діѐльності, до складу ѐкої ввійшли чотири блоки: музичної спрѐмованості, 
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музично-когнітивний, музично-праксеологічний, музично-творчий із 
відповідними компонентами особистісного розвитку: потребово-
мотиваційний, емоційно-ціннісний, когнітивний, психомоторний та 
креативний. Цілеспрѐмований корекційний вплив на порушені компоненти 
маю покращити рівні особистісного розвитку дошкільників зі зниженим 
зором, що в подальшому сприѐтиме їх соціалізації.  

Дослідженнѐ рівнів і особливостей особистісного розвитку (ОР) 
відбувалосѐ за спеціально розробленоя діагностичноя методикоя, що 
містила п’ѐть компонентів ОР з відповідними показниками: І-й – потребово-
мотиваційний компонент (наѐвність інтересу до музичного мистецтва, 
бажаннѐ брати участь у різних видах музичної діѐльності); ІІ-й – емоційно-
ціннісний компонент (проѐв емоційної активності в реагуванні на музику, 
сформованість емоційного словника, розвиток музичних уподобань); ІІІ-й – 
когнітивний компонент (сприйманнѐ й розуміннѐ музики, адекватність і 
виразність мовленнѐ); ІV-й – психомоторний компонент (музично-рухова 
активність, просторова організаціѐ рухів, координаціѐ рухів; координаціѐ 
рухів загальної та дрібної моторики з мовленнѐм); V-й– креативний 
компонент (здатність до пісенної та музично-рухової творчості). 

У процесі вивченнѐ компонентів ОР було використано комплекс 
методик в авторській адаптації: методика вивченнѐ музичного розвитку 
дітей дошкільного віку з нормальним зором Л. Комісарової, І. Романяк, 
методика діагностики рівнів розвитку початкової музичної освіченості 
дітей із порушеннѐми зору Л. Куненко, методика визначеннѐ ознак експресії 
з опороя на зображеннѐ «Вербальна фіксаціѐ» А. Щетиніної, методика 
діагностики слуханнѐ (сприйманнѐ) музики Е. Костіної, методика дослідженнѐ 
виразності мовленнѐ О. Лазаренко, методика дослідженнѐ сформованості 
просторових характеристик рухів В. Кручиніна, діагностична методика 
«Вивченнѐ просторової організації рухів» Т. Тихоніної, методика виѐвленнѐ 
рівнів розвитку координації рухів Н. Сорокіної.  

У констатувальному експерименті брали участь 472 дошкільники зі 
зниженим зором та 470 дітей із нормальним зором. На формувальному 
етапі дослідженнѐ було охоплено в експериментальній та контрольній 
групах по 236 дітей із закладів дошкільної освіти м. Киюва, 
Дніпропетровської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Чернігівської 
областей. У І контрольну групу увійшли діти з нормальним зором (н/з), у ІІ 
контрольну та експериментальну групи – зі зниженим зором (зн/з). 

Порівнѐльний аналіз емпірично одержаних даних на 
констатувальному етапі дослідженнѐ дозволив виѐвити значне відставаннѐ 
дітей зі зниженим зором від їхніх однолітків із нормальним зором за всіма 
рівнѐми особистісного розвитку: високого на 13,3 %, достатнього на 18,6 %, 
середнього на 17,1 %, початкового на 14,8 % (рис. 1). 
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Виходѐчи з вище наведених даних, постаю проблема знаходженнѐ 
шлѐхів посиленнѐ корекційної ефективності музичної діѐльності дошкільників 
зі зниженим зором. Метоя реалізації корекційного спрѐмуваннѐ музичної 
діѐльності визначено покращеннѐ рівнів музично-особистісного розвитку 
дошкільників зі зниженим зором завдѐки вирішення групи корекційно-
розвивальних завдань, спрѐмованих на розвиток і корекція порушених його 
компонентів. До цих завдань віднесено:  

1. Потребово-мотиваційні: формуваннѐ інтересу до спілкуваннѐ з 
музичним мистецтвом, бажаннѐ участі в різних видах музичної діѐльності. 

2. Емоційно-аксіологічні: розвиток емоційної активності, музичних 
уподобань, активізаціѐ словника емоційної лексики. 

3. Когнітивно-гносеологічні: розвиток сприйманнѐ й розуміннѐ 
музичних творів, їх змісту та виразних засобів, подоланнѐ вербалізмів 
уѐвлень. Розвиток виразності мовленнѐ, активізаціѐ мовленнювої та 
комунікативної діѐльності. 

4. Діюво-практичні: розвиток музично-рухової активності, просторової 
організації рухів, координації рухів, узгодженнѐ їх із мовленнѐм. 
Подоланнѐ специфічних особливостей виконаннѐ рухів (невпевненості, 
неузгодженості, скутості, стереотипності, порушень ходи та ін.), а також 
недоліків просторового оріюнтуваннѐ (неправильної траюкторії руху, страх 
руху в просторі, зниженнѐ активності та ін.).  

5. Креативні: розвиток здатності до вигадуваннѐ (мелодії, рухового 
образу), виробленнѐ самостійності у творчому процесі, подоланнѐ 
негативних проѐвів (невиразності, схематичності та ін.) під час створеннѐ 
нових продуктів музичної діѐльності  

6. Компенсаторні: розвиток сенсорно-перцептивної сфери. 
Реалізаціѐ завдань здійсняваласѐ під час чотирьох етапів корекційної 

роботи. На першому – пропедевтичному етапі (період раннього 
дитинства) за допомогоя доступних видів, форм і засобів музичної 
діѐльності та за умов постійного нарощуваннѐ успіхів у різних її видах, 
закріпленнѐ досѐгнутих позитивних результатів, застосуваннѐ спеціальних 
корекційних прийомів і засобів стимуляваннѐ, активізації та 
опосередкованої допомоги дорослих у дітей розвивалосѐ слухове 
сприйманнѐ; формувалисѐ й розвивалисѐ музичні образи, розвивалосѐ 
мовленнѐ, мотиваціѐ спілкуваннѐ та музично-ритмічні рухи. У такий спосіб 
здійсняваласѐ підготовка дітей до сприйманнѐ музичної інформації на 
полімодальній основі, що забезпечувало еластичність вкляченнѐ 
сенсорних аналізаторів у компенсаторну роботу. Пропедевтичні занѐттѐ 
переважно проводились у родинному середовищі. 

На другому – підготовчому етапі – увага приділѐласѐ розвиткові 
інтересу дітей до музики й бажаннѐ спілкуватисѐ з нея, брати участь у різних 
видах музичної діѐльності, що забезпечувало формуваннѐ потребово-
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мотиваційного компоненту музично-особистісного розвитку дошкільників зі 
зниженим зором. Реалізаціѐ цього етапу відбувалась у режимі днѐ 
дошкільників – у процесі освітніх занѐть вихователів і спеціалістів закладу, 
самостійної дитѐчої діѐльності, а також в умовах родинного вихованнѐ.  

У межах предмету дослідженнѐ акцентовано увагу на реалізації 
третього – корекційного етапу експериментальної роботи. Він 
детермінований методами, прийомами й засобами управліннѐ особистісним 
розвитком і спеціальними формами організації музичної діѐльності. 

Четвертий – репрезентаційний етап спрѐмований на показ 
(демонстрація) дошкільниками зі зниженим зором їхніх музичних і 
музично-рухових здобутків у процесі музично-розважальних заходів, 
самостійної музичної діѐльності тощо. Даний етап ю свідченнѐм 
результативності проведеної корекційної роботи.  

У технологіѐх формувального експерименту застосовуваласѐ низка 
методів, прийомів і засобів особистісного розвитку, а саме: словесні 
(розповідь, бесіда, поѐсненнѐ, використаннѐ художнього слова); методи та 
прийоми цілеспрѐмованої допомоги педагога (інструкції, поради, словесна 
підтримка, підказка); метод ритмодекламації, прийом кольорового 
співвіднесеннѐ; наочні (показ, ілястраціѐ, демонстраціѐ) з використаннѐм 
музично-дидактичних, мультимедійних засобів унаочненнѐ педагогічного 
процесу; практичні (вправи, поетапне навчаннѐ, симультанні дії, 
імітуваннѐ, креативне відтвореннѐ, придумуваннѐ, проблемно-пошукові 
ситуації, створеннѐ ситуації успіху).  Особливого значеннѐ надавалосѐ 
використання методів і прийомів компенсаторного розвитку 
(полісенсорне сприйманнѐ музики, «тактильне» сприйманнѐ музики, 
мімічне відображеннѐ характеру музики). Длѐ посиленнѐ ефективності 
корекційного впливу на порушені компоненти особистісного розвитку 
впроваджено корекційно-розвивальні занѐттѐ: ритміка, музична 
логоритміка, горизонтальна ритмопластика, музикотерапіѐ, кожне з ѐких 
спрѐмоване на комплексну реалізація корекційно-розвивальних завдань з 
акцентованим впливом на окремі порушені компоненти особистісного 
розвитку завдѐки впровадження специфічних видів музичної діѐльності. 

Результати формувального етапу дослідженнѐ засвідчили 
ефективність і результативність організованої і проведеної корекційної 
роботи, завдѐки чому особистісний розвиток дітей експериментальної 
групи (зн/з) значно покращивсѐ за всіма показниками, порівнѐно з дітьми 
ціюї самої категорії з ІІ контрольної групи (зн/з) (із суттювоя різницея на 
початковому – 10,5 % та достатньому – 10,1 % рівнѐх і, менш суттювоя – на 
високому – 5,7 % і середньому – 5,3 % рівнѐх) і наблизивсѐ до рівнів 
особистісного розвитку дітей із нормальним зором із І контрольної групи, 
де найменшу різниця між ними становив початковий рівень – в 1,8 % (на 
констатувальному 14,8 %). Позитивні зрушеннѐ відбулись у досліджуваних 
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дітей із достатнім рівнем, де різницѐ між ними склала 5,5 % (на 
констатувальному – 18,6 %), високим – у 5,7 % (на констатувальному 
13,3 %) та середнім – у 13,0 % (на констатувальному – 17,1 %). 

Длѐ підтвердженнѐ результатів дослідженнѐ проведено математичну 
обробку й перевірку достовірності отриманих даних. За допомогоя t-
критерія Стьядента зафіксовано наближеннѐ рівнів особистісного 
розвитку в дітей з експериментальної групи до рівнів особистісного 
розвитку дітей із нормальним зором. За допомогоя точного критерія 
Фішера встановлено більшу коригуячу діювість корекційної роботи длѐ 
початкового рівнѐ особистісного розвитку. 

Дані діагностики в експериментальній групі продемонстрували 
позитивну динаміку в особистісному розвитку в усіх досліджуваних його 
компонентів і показників, зокрема зміни відбулись у потребово-
мотиваційному компоненті ОР: з’ѐвивсѐ інтерес до музичного мистецтва, 
бажаннѐ частіше слухати музичні твори в живому виконанні, аудіо-записи 
ѐк на музичних занѐттѐх, так і в режимі днѐ закладу, гратисѐ, малявати, 
ліпити під музику, активно вклячатись у різні види музичної діѐльності, 
виѐвлѐячи позитивні адекватні емоційні реакції. Позитивні зрушеннѐ 
відбулисѐ й у розвиткові емоційної активності дитини завдѐки корекції та 
розвитку навичок моновідтвореннѐ мімічних рухів, жестів, загальної 
пантоміміки й мовленнювих інтонацій, навчання співвідносити характер 
музики з емоційними станами лядини. Завдѐки проведеній корекційній 
роботі збільшивсѐ обсѐг емоційного словника дітей зі зниженим зором. 
Діти навчилисѐ розрізнѐти й називати емоція, що позначаю спокійний 
стан, а також стани «гніву», «суму», «страху», «здивуваннѐ», 
застосовували емоційну лексику в експресивному мовленні, під час опису 
музичного образу, власних почуттів, ѐкі викликала музика.  

Корекційна робота передбачала активізація прослуховуваннѐ 
музичних творів дітьми зі зниженим зором з метоя розвитку в них музичних 
уподобань, і зокрема, адекватно-оцінного ставленнѐ до музики. У цьому 
процесі в дітей значно розширилосѐ коло їхніх музичних уподобань, вони 
стали більш ініціативними у виборі музичних творів і пропонували 
різнобічний їх спектр длѐ прослуховуваннѐ, обґрунтовуячи свій вибір.  

Відбуласѐ позитивна динаміка й у розвитку сприйманнѐ та 
розуміннѐ музики, її змісту і виразних засобів. Характеризуячи ѐкісні зміни, 
можна відзначити, що діти почали уважніше слухати музику та, відповідно, 
сприймати й розуміти цілісний музичний образ, спроможні були 
відтворити його у виразних рухах, при цьому користувалисѐ набутим 
музичним досвідом. Висловляваннѐ дітей щодо змісту прослуханої музики 
стали більш емоційними й відрізнѐлисѐ цікавими думками, ѐскравими 
реальними образами, виражали власний досвід, емоції та почуттѐ. 
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Якісні зміни засвідчили покращеннѐ вмінь користуватисѐ засобами 
мовленнювої виразності: правильно регулявати темп мовленнѐ, переходити 
від помірного до повільного; ритмічно промовлѐти запропонований 
педагогом вербальний віршований і невіршований матеріал, чути власні 
помилки й ті, ѐкі роблѐть інші діти, намагаячись самостійно виправити їх; 
правильно регулявати динаміку свого звучаннѐ, відтворявати голосом звуки 
різної висоти, не змішуячи їх промовлѐннѐ в діадах «низький-середній», 
«середній-високий» звук, а також у процесі переходу від низького до 
середнього або від середнього до високого звучаннѐ; відтворявати задану 
інтонаційну модальність і емоційну насиченість мовленнѐ.  

Упровадженнѐ корекційної роботи сприѐло й позитивним змінам в 
розвитку психомоторного компоненту ОР у юдності всіх його 
досліджуваних показників. Характеризуячи ѐкісні зміни, можна 
стверджувати, що діти експериментальної групи під час організації рухів у 
просторі намагалисѐ зберігати траюкторія руху по умовній прѐмій лінії, 
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. 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 та лівоя руками.  

Значно підвищилисѐ рівні розвитку креативного компоненту ОР, 
діти почали із задоволеннѐм вигадувати прості мотиви мелодії, закінченнѐ 
музичних фраз у заданому настрої; проѐвлѐли елементи творчості в 
музично-руховій діѐльності, імпровізували й самостійно вигадували нові 
прості рухи, намагаячись виконати їх емоційно-виразно, відповідно до 
характеру мелодії, персонажів і сяжету дитѐчого музичного твору; у міміці 
з’ѐвились активні проѐви емоцій, ѐкі відповідали музичному образові.  

Важливим досѐгненнѐм у процесі впровадженнѐ чотирьох етапів 
колекційної роботи став компенсаторний розвиток дітей, що передбачав 
використаннѐ збережених аналізаторних систем у різних видах музичної 
діѐльності, ѐкі спрѐмовувалисѐ педагогом на розвиток слухового сприйманнѐ, 
тембрового, динамічного, ритмічного, мелодійного слуху, кінестетичного та 
рухово-кінестетичного аналізатора тощо. У цій роботі важливе значеннѐ 
надавалосѐ розвиткові залишкового зору, його окорухового механізму, 
простежуячих функцій, глибинного зору, формування навичок зорової 
оцінки відстані між об’юктами (окоміру), кольорового зору тощо.  

Висновки. Музичну діѐльність корекційного спрѐмуваннѐ 
визначаюмо ѐк спосіб залученнѐ дитини зі зниженим зором у процес 
музичного вихованнѐ, тим самим здійсняячи не лише освітній, виховний і 
розвивальний впливи на її особистість, а й корекційний, стимуляячи 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

341 

виправленнѐ порушених компонентів особистісного розвитку та 
поліпшуячи останній. У структурі корекційного спрѐмуваннѐ музичної 
діѐльності виокремлено чотири блоки: музичної спрѐмованості, музично-
когнітивний, музично-праксеологічний, музично-творчий із відповідними 
компонентами особистісного розвитку: потребово-мотиваційний, 
емоційно-ціннісний, когнітивний, психомоторний та креативний.   

Отримані результати констатувальної діагностики виѐвили значне 
відставаннѐ дітей зі зниженим зором від їхніх однолітків із нормальним 
зором. По завершенні формувального експерименту особистісний 
розвиток мав позитивну тенденція в експериментальній групі порівнѐно з 
контрольними групами. Шлѐхами посиленнѐ корекційної ефективності 
музичної діѐльності дошкільників зі зниженим зором визначено 
впровадженнѐ спеціальних методів, прийомів і засобів особистісного 
розвитку, корекційно-розвиткових занѐть, проведеннѐ корекційної роботи, 
що відбуваласѐ на чотирьох етапах: пропедевтичному, підготовчому, 
корекційному, репрезентативному.  

Отже, упровадженнѐ окреслених у роботі шлѐхів посиленнѐ 
корекційної ефективності музичної діѐльності дозволило суттюво 
покращити рівні особистісного розвитку дошкільників зі зниженим зором у 
юдності таких його компонентів: потребово-мотиваційного, емоційно-
ціннісного, когнітивного, психомоторного, креативного. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Выготский, Л. С. (1987). Психологиѐ искусства. Москва: Педагогика (Vygotskii, L. 
S. (1987). Psychology of art. Mosсow: Pedagogics). 

2. Картава, Ю. А. (2016). Роль музичного вихованнѐ в ранній соціалізації дітей з 
порушеннѐми зору. Педагогічні науки: теоріѐ, історіѐ, інноваційні технології, 4 (58), 
398-407 (Kartava, Yu. A. (2016). The role of music education in the early socialization of 
children with visual impairments. Pedagogical sciences: theory, history, innovative 
technologies, 4 (58), 398-407). 

3. Квітка, Н. О. (2012). Занѐттѐ з музикотерапії длѐ дітей дошкільного віку зі 
складними порушеннѐми психофізичного розвитку. Дефектологіѐ, 4, 11-15 (Kvitka, N. O. 
(2012). Classes in music therapy for preschool children with complicated disorders of 
psychophysical development. Defectology, 4, 11-15). 

4. Куненко, Л. О. (2001). Використаннѐ музики ѐк корекційно-компенсаторного і 
терапевтичного засобу у спеціальній школі. Медико-психологічні проблеми дефектології, 
97-103 (Kunenko, L. O. (2001). Using music as a compensatory remedial and therapeutic means 
in special school. Medical and psychological problems of defectology, 97-103). 

5. Синьов, В. М. (2006). Психологічні закономірності розвитку і соціалізації 
особистості ѐк теоретико-методологічне підґрунтѐ розробки виховних і корекційних 
концепцій. Актуальні проблеми яридичної психології, 15-19 (Syniov, V. M. (2006). 
Psychological regularities of development and socialization of personality as a theoretical 
and methodological basis for the development of educational and correctional concepts. 
Actual problems of legal psychology, 15-19).  
 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

342 

6. Синьова, Є. П. (2012). Особливості розвитку і вихованнѐ особистості при 
глибоких порушеннѐх зору. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова (Syniova, Ye. P. 
(2012). Features of development and education of the person with deep visual impairments. 
Kyiv: NPU named after M. P. Drahomanov). 

7. Федоренко, С. В. (2009). Тифлодидактика. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова. 
(Fedorenko, S. V. (2009). Tyflodydactics. Kyiv: NPU named after M. P. Drahomanov). 

8. Bondarenko, Y. A. (2016). Stages of scientific comprehension beginning and 
development of the versatile influential mechanisms of the music art to a human. European 
journal of Special Education Research, 1, 13-23. 

 
РЕЗЮМЕ 

Бондаренко Юлия. Коррекционное воздействие музыкальной деѐтельности на 
развитие личности дошкольника с пониженным зрением. 

В статье освещены и обоснованы пути усилениѐ коррекционной эффективности 
музыкальной деѐтельности на личностное развитие дошкольников с пониженным 
зрением. Методика исследованиѐ вклячала пѐть направлений изучениѐ: потребностно-
мотивационный, эмоционально-ценностный, когнитивный, психомоторный, 
креативный. Полученные результаты констатируящей диагностики показали 
значительное отставание детей с пониженным зрением от их сверстников с 
нормальным зрением. Усиления коррекционной эффективности музыкальной 
деѐтельности способствовало использование специальных методов, приемов и 
средств личностного развитиѐ, коррекционно-развиваящих занѐтий во времѐ четырех 
этапов коррекционной работы: пропедевтического, подготовительного, 
коррекционного, репрезентативного. Результаты проведенного эксперимента 
показали улучшение интеллектуального, эмоционального, речевого, двигательного, 
музыкально-эстетического, в целом – личностного развитиѐ дошкольников с 
пониженным зрением экспериментальной группы. 

Ключевые слова: дошкольники с пониженным зрением, музыкальнаѐ 
деѐтельность, пути коррекционного воздействиѐ, личностное развитие. 

 
SUMMARY  

Bondarenko Yuliia. Correctional impact of musical activity on the development of the 
personality of a preschooler with reduced vision. 

The author actualized the problem of correctional impact of musical activity on the 
development of the personality of pre-school children with reduced vision, the necessity to 
determine the content range and structuring of the correctional direction of musical activity. 
The comprehensive methodology of investigation of the levels and peculiarities of the 
personality development, which includes five components: needs-motivational, emotional-
value, cognitive, psychomotor, creative, has been developed. A comparative study of the 
levels and characteristics of the personality development of pre-school children with reduced 
vision with peers with normal vision has been carried out. 

The empirical material, acquired at the ascertaining stage of the study, indicated the 
urgent need to find effective ways of increasing the correctional efficiency of the musical activity 
of children with reduced vision in order to improve their personality development levels by solving 
a group of correctional-developmental tasks: needs-motivational, emotional-axiological, 
cognitive-epistemological, effective-practical, creative, compensatory. It is proved that the way of 
increasing correctional efficiency of musical activity of the studied category of children is 
introduction of special methods, techniques and means of personal development, correctional 
and developmental activities (rhythmics, musical logorhythmics, horizontal rhythm plastics, 
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musical therapy) during four stages of corrective work: propaedeutic, aimed at preparation of 
the child to musical perception; preparatory – for the development of interest in musical activity; 
corrective – for correction of the impaired components of personal development; 
representative – for demonstration of achievements in musical activity.  

Experimental verification of the carried out corrective work has shown the 
effectiveness and feasibility of its implementation with children with reduced vision. Upon 
completion of the molding experiment, personal development had a positive tendency to 
increase in the experimental group as compared with control groups, approaching the 
corresponding results of children with normal eyesight. In order to confirm the results of the 
study, the mathematical processing and validation of the results obtained with the help of 
the Student’s t-criterion and Fischer’s exact criterion have been carried out. The ways of 
enhancement of correctional efficiency of the musical activity are directed at improvement of 
intellectual, emotional, speech, motor, musical-aesthetic, in general – personal development 
of preschool children with reduced vision. 

Key words: preschool children with reduced vision, musical activity, ways of 
correctional influence, personal development. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДІЙ З М’ЯЧЕМ  

У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Основним напрѐмом даного дослідженнѐ ю виѐвленнѐ педагогічних умов, ѐкі 

забезпечуять ефективний вплив ігор та ігрових вправ з м’ѐчем на всебічний 
розвиток дітей молодшого шкільного віку, доведено позитивний вплив занѐть 
фізичними вправами на стан здоров’ѐ дітей молодшого шкільного віку та 
впровадженнѐ результатів в освітній процес початкових школѐрів України. 

Ключові слова: фізичне вихованнѐ, м’ѐч, рухові ѐкості, молодший шкільний вік 

 
Постановка проблеми. Поліпшеннѐ фізичного розвитку, зміцненнѐ 

здоров’ѐ та підвищеннѐ рухової активності дітей 6–9 років потребую 
подальшого вдосконаленнѐ системи фізичного вихованнѐ молодших 
школѐрів. 
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Багаточисельні публікації вітчизнѐних і зарубіжних дослідників свідчать 
про важливе значеннѐ рухової дії з м’ѐчем длѐ всебічного розвитку дитини. 
На думку багатьох авторів, рухові дії маять велике оздоровче (Закон України 
«Про дошкільну освіту»), виховне (Дитина: освітнѐ програма длѐ дітей від 
2 до 7 років) та освітню (Рибалко, 2016) значеннѐ, сприѐять гармонійному 
розвитку дитини. Ігри з м’ѐчем – це «своюрідна комплексна гімнастика» длѐ 
молодших школѐрів (Москаленко, 2007). 

Серед рухових дій, ѐкими дитина оволодіваю, починаячи з раннього 
шкільного віку, шлѐхом нагромадженнѐ індивідуального досвіду та під 
впливом цілеспрѐмованого педагогічного процесу, значне місце посідаять 
рухові дії з м’ѐчем (Вільчковський, 1998; Закон України «Про фізичну 
культуру і спорт»; Худолій, 2008). 

Оволодіннѐ найпростішоя технікоя цих рухів доцільно починати з 
дітьми старшого дошкільного віку та молодшими школѐрами. 

Цей віковий період розвитку дитини ю найбільш оптимальним 
(сенситивним) длѐ навчаннѐ нових, більш складних за координаціюя, рухів 
(Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про фізичну 
культуру і спорт») та длѐ збільшеннѐ фізіологічних навантажень під час 
виконаннѐ фізичних вправ (Куртова, 2008; Рибалко, 2011). 

Наукове обґрунтуваннѐ педагогічних умов навчаннѐ дітей 6–9 років 
ігор спортивного характеру та розробка на цій основі відповідних 
методичних рекомендацій дозволѐять ширше застосовувати елементи гри 
з м’ѐчем у системі фізичного вихованнѐ молодших школѐрів, підвищувати 
руховий режим за рахунок активізації дітей у самостійних формах ігрової 
діѐльності під час прогулѐнок. 

Аналіз актуальних досліджень. Дитина, що з’ѐвиласѐ на світ, ще не 
маю вмінь і навичок, необхідних длѐ участі в житті суспільства і творчості. 
«Лядина повинна вчитисѐ, щоб стати тим, ким вона повинна бути», – 
писав Я. А. Коменський. 

Взаюмозв’ѐзок психічного і моторного розвитку дітей молодшого 
шкільного віку розглѐдаютьсѐ в окремих працѐх Г. М. Косаткіної та 
Н. А. Боткіної. Вони акцентуять увагу на необхідності використаннѐ 
системи фізичних вправ та ігор різного спрѐмуваннѐ з метоя 
вдосконаленнѐ психічних процесів молодших школѐрів. 

Значний внесок у розкриттѐ фізіологічних механізмів рухової діѐльності 
лядини зробили М. Е. Введенський та А. А. Ухтомський. Теоріѐ парабіоза 
Введенського, універсальної реакції живої тканини на вплив ззовні, виѐвлѐю 
генетичну юдність процесів збудженнѐ і гальмуваннѐ, ѐкі визначаять 
функціональні відправленнѐ організму і, зокрема, акти рухової діѐльності. 

Длѐ розуміннѐ фізіологічних механізмів керуваннѐ рухами важливе 
значеннѐ маю вченнѐ А. А. Ухтомського про домінанту. Домінувальні рухові 
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центри в центральній нервовій системі відіграять координаційну роль у 
цілеспрѐмованій руховій діѐльності. 

Різні аспекти ставленнѐ дітей молодшого шкільного віку вивчали багато 
вчених із різних галузей педагогіки, психології та фізичного вихованнѐ. 

Методологічні основи фізичного вихованнѐ розглѐдаятьсѐ в роботах 
А. Дубогай (1989), Т. Круцевич (2003), О. Худоліѐ (2007), Б. Шиѐна (2002). 
Розвиткові фізичних та психологічних ѐкостей присвѐчені дослідженнѐ 
Е. Вільчковського (1998), Л. Ковальчук (2004), Н. Москаленко (2007), 
К. Огнистої (2003).  

Ученими Н. В. Москаленко, О. О. Власяк, І. В. Степановоя доведено 
позитивний вплив занѐть фізичними вправами на стан здоров’ѐ дітей 
різного шкільного віку.  

Фізичне вихованнѐ ѐк педагогічний процес, спрѐмований на 
збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ, формуваннѐ рухових умінь і навичок, ю 
цікавим длѐ більшості учнів перших класів. Урок фізичної культури 
подобаютьсѐ переважній більшості дітей (86,6 %). Наші результати 
підтверджуятьсѐ даними Н. Москаленко, Т. Олімпіювої. Згідно з їхніми 
даними, позитивно ставлѐтьсѐ до уроків фізичної культури 97,3 % і 93 % учнів. 

Все вище сказане дозволѐю зробити висновок про актуальність длѐ 
теорії та методики фізичного вихованнѐ дослідженнѐ питань оптимізації 
процесу формуваннѐ рухових дій із елементами футболу в дітей 
молодшого шкільного віку. 

Мета статті. полѐгаю у визначенні педагогічних умов, ѐкі сприѐять 
ефективному навчання дітей молодшого шкільного віку ігор та ігрових 
вправ з м’ѐчем. 

Завдання:  
- Виѐвити закономірності формуваннѐ мотивації до дій з м’ѐчем у 

дітей молодшого шкільного віку. 
- Визначити вплив вправ та ігор з м’ѐчем на стан здоров’ѐ, фізичний 

розвиток, працездатність та рухову підготовленість дітей 6–9 років. 
Виклад основного матеріалу. Процес формуваннѐ рухових умінь та 

навичок у дітей молодшого шкільного віку може ефективно здійсняватисѐ 
тільки на основі врахуваннѐ закономірностей розвитку їх рухової функції. 

Перше, чому починаю вчитисѐ дитина, ѐка вступаю в життѐ, – це рухові 
дії. Вона пізнаю нове про себе і про навколишню середовище, поширяю й 
удосконаляю свої знаннѐ, уміннѐ та навички, і ці пізнаннѐ здійсняятьсѐ 
через рухи, засобом рухів і в рухах (Козерук, 2014). 

Рух ю біологічноя потребоя лядини, він сприѐю нормальній 
життюдіѐльності організму, це дійовий засіб активної стимулѐції процесів 
росту й формуваннѐ всіх органів і систем. 

Рухові дії в фізичному вихованні ю основоя навчаннѐ, оскільки тут 
рухова діѐльність виступаю ѐк об’юкт, засіб і мета її подальшого 
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вдосконаленнѐ. Гносеологічним обґрунтуваннѐм теорії навчаннѐ рухових дій 
ю положеннѐ філософії, зокрема, концепціѐ активного перетвореннѐ світу, 
юдність об’юктивного й суб’юктивного в лядській діѐльності, соціальної 
обумовленості свідомості та діѐльності особистості (Куртова, 2008). 

Одним із основних завдань предмету фізична культура в початковій 
школі ю розширеннѐ ігрового досвіду, удосконаленнѐ навичок життюво 
необхідних рухових дій, використаннѐ їх у повсѐкденній та ігровій 
діѐльності. Як відомо, саме в дитѐчому віці формуятьсѐ основні рухові 
вміннѐ та навички. А результати їх формуваннѐ залишаятьсѐ в лядини на 
все життѐ. Вони визначаять її реакції на життюві ситуації, особливо в 
екстремальних умовах, де необхідні такі ѐкості, ѐк упевненість у своїх діѐх, 
координаціѐ, спритність, реакціѐ вибору та інші ѐкості. Це і розвиваю 
комплексна вправа, ѐкоя ю гра рухлива та спортивна. А гра, ѐк ми знаюмо, ю 
діюя з багатьма складовими, де кожен із її учасників повинен ураховувати 
багато чинників, учитисѐ приймати правильне рішеннѐ згідно з ситуаціюя, 
ѐка виникаю тепер і зараз. І робити висновки, ѐкщо діѐ призвела до 
небажаних наслідків. Але щоб подолати ця довгу дорогу в оволодінні 
цілісноя вправоя, з використаннѐм всього діапазону навичок та вмінь у 
майбутньому, треба, звичайно, почати з самого простого (Рибалко, 2011). 

Успішність в оволодінні ігровими діѐми з м’ѐчем залежить від 
координаційних можливостей учнів. Унікальність ситуації полѐгаю саме в 
тому, що одночасно з оволодіннѐм руховими діѐми з м’ѐчем 
удосконаляятьсѐ також координаційні можливості учнів. І молодший 
шкільний вік ю найбільше сприѐтливим періодом длѐ їх розвитку. 

Першим кроком до практичної діѐльності в цьому напрѐмі ю 
розділеннѐ учнів у класі на три умовні групи, залежно від можливостей 
учнів, а також з метоя кращого контроля за ходом оволодіннѐ вміннѐми 
та навичками. Длѐ цього вчитель проводить рухову гру: «М’ѐч сусіду» – 
передаваннѐ м’ѐча або декількох м’ѐчів у шерензі, у колоні, із рук у руки. 

Визначаю рівень спроможності володіннѐ руховими діѐми. З метоя 
попередженнѐ травматизму в початковій школі м’ѐчі повинні 
використовуватисѐ легкі, не тверді, навіть трохи здуті. Особливу увагу 
треба звернути на дітей, у ѐких ю порушеннѐ зору та дітей, у ѐких 
«розсіѐна» увага. 

Отже, їх необхідно розмістити в окрему групу. При вивченні вправ 
длѐ ціюї групи виділѐятьсѐ найбільш легкі м’ѐчі, самого ѐскравого кольору. 
Можна навіть використовувати великі дитѐчі гумові м’ѐчі. У другу групу 
визначаять здібних до ціюї вправи дітей. Длѐ ціюї групи виділѐютьсѐ більше 
м’ѐчів, ніж в інші групи, щоб забезпечити більш високий відсоток моторної 
щільності, з метоя відповідної дисципліни. І до третьої групи ми можемо 
віднести дітей, ѐкі відповідаять особливостѐм даного шкільного віку. 
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Другим кроком до практики засвоюннѐ практичних умінь та навичок 
буде усвідомленнѐ учнѐми алгоритму дій, самого механізму триманнѐ м’ѐча, 
ловіннѐ та передаваннѐ. Важливо звернути увагу на положеннѐ тіла при 
цьому, так звану стійку «гравцѐ». Ноги учнѐ розміщуятьсѐ на ширині плечей, 
трохи зігнуті в колінах, руки також зігнуті в ліктѐх, лікті спрѐмовані вниз. 
Пальці рук уѐвно тримаять великий м’ѐч і знаходѐтьсѐ на рівні грудей. Длѐ 
того, щоб цѐ стійка була невимушеноя і комфортноя, треба до неї звикнути. 

З ціюя метоя вчитель даю за декілька уроків до того, ѐк приступити до 
вивченнѐ вправ із м’ѐчем, пересуваннѐ приставними кроками в різних 
напрѐмках, стрибки та зупинку по сигналу в заданому положенні. Тільки післѐ 
того, ѐк учнѐм стаю комфортно в положенні стійки «гравцѐ», і вони безпо-
милково виконуять це завданнѐ, доцільно приступати до роботи з м’ѐчем. 

Наступним кроком ю триманнѐ м’ѐча та його ловіннѐ двома руками. 
Положеннѐ триманнѐ, а також наступного ловіннѐ ѐ оголошуя дітѐм ѐк 
«кошик» длѐ м’ѐча. Пальці рук знаходѐтьсѐ в положенні на півсфери, 
зустрічаячи м’ѐч, охопляять його збоку, а великі пальці закриваять його 
позаду. Таким чином він повністя «свій». Особливий момент ловіннѐ м’ѐча 
полѐгаю й у тому, що ми повинні його зустрічати, витѐгнувши руки з 
«кошиком» назустріч, подати тулуб уперед. 

І ѐк тільки м’ѐч торкаютьсѐ долоней, а пальці затискуять м’ѐч, руки 
повинні робити амортизаційний рух назад. Взагалі, все тіло в цьому бере 
участь. Передаваннѐ м’ѐча двома руками вперед «від грудей» проводитьсѐ 
у зворотному напрѐмку, тільки з кроком, або рухом уперед. 

Перед тим, ѐк приступити до виконаннѐ вправ, слід звернути увагу на 
такі застереженнѐ, що не можна, наприклад, дозволѐти виконувати 
веденнѐ м’ѐча двома руками, або кидати м’ѐч у будь-ѐку ціль двома 
руками із-за голови, тому що це призводить до негативного переносу 
навичок у майбутньому. Ще недоцільно проводити естафети з ведіннѐм 
м’ѐча на швидкість змагальним методом, оскільки в дітей, ѐкі навчаятьсѐ в 
початковій школі, недостатньо міцно сформовані рухові стереотипи, і під 
час змагальної діѐльності вони можуть руйнуватисѐ. 

Одніюя з форм фізичного вихованнѐ молодших школѐрів ю спортивні 
години, ѐкі проводѐтьсѐ згідно з інструкціюя Міністерства освіти України у 
групах подовженого днѐ. За правильної організації спортивна година в групі 
продовженого днѐ (далі ГПД) допомагаю вихованцѐм знѐти розумову напругу 
післѐ уроків, подолати втому, підвищити працездатність, рівень рухової 
активності, збагатитисѐ знаннѐм рухових ігор та естафет, набути вмінь 
організовано грати в колективі однолітків. 

Спортивна година в ГПД вклячаю такі види рухів: 

 ходьба звичайна з різними рухами рук, ніг, тулуба; повільна та 
швидка ходьба по периметру майданчика зі зміноя напрѐму руху; ходьба 
навшпиньки та на п’ѐтах; 
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 біг повільний і швидкий з виконаннѐм завдань за раптовими 
сигналами, біг у чергуванні з ходьбоя, біг з подоланнѐм нескладних 
перешкод (перестрибуваннѐ позначеної лініѐми канави, пробіганнѐ по 
колоді, перелізаннѐ через конструкція); 

 стрибки на одній та на обох ногах, на місці та з просуваннѐм уперед, 
через скакалку, обруч; 

 кидки і ловіннѐ м’ѐчів великих та малих, перекиданнѐ м’ѐчів у парах, 
метаннѐ на дальність, у різні цілі; 

 лазіннѐ, перелітаннѐ, прорізаннѐ через обручі, сходи та інші 
конструкції на спортивному майданчику; 

  виси, упори на дитѐчій перекладині й інших конструкціѐх; 

 вправи в рівновазі: ходьба по вузькій лінії, колоді, без та з предметами, 
з подоланнѐм перешкод (переступаннѐ м’ѐча, натѐгнутої мотузки); 

 вправи з предметами: м’ѐчами, обручами (катаннѐ обручів, стрибки 
через обручі, вертикальне катаннѐ обручів, обертаннѐ навколо тулуба), з 
кеглѐми, зі скакалками короткими і довгими (різноманітні стрибки на місці та 
в русі, поодинці, по два); 

 спортивні розваги з волейбольними, баскетбольними, футбольними 
м’ѐчами. 

Спортивна година, ѐк правило, проводитьсѐ у другій половині днѐ і 
маю на меті закріпленнѐ рухових умінь і навичок учнів, набутих під час 
інших занѐть з фізичного вихованнѐ. Зміст спортивної години визначаютьсѐ: 
педагогічними завданнѐми; віковими особливостѐми; станом здоров’ѐ і 
фізичної підготовки учнів; змістом програми з фізичної культури; умовами 
її проведеннѐ; бажаннѐм дітей. Спортивна година маю загальноприйнѐту 
трьохчасткову структуру, але, у відмінності від уроку фізичної культури, 
менш суворо регламентовану. При проведені спортивної години слід 
використовувати прийоми контроля й регуляваннѐ навантаженнѐ 
(Куртова, 2008; Рибалко, 2016). 

Такі фізичні занѐттѐ проводѐтьсѐ щоденно. На організаційну частину 
занѐть відводитьсѐ 20–45 хв. Час, ѐкий залишивсѐ, використовуять длѐ 
самостійного виконаннѐ фізичних вправ, спілкуваннѐ в процесі самостійної 
ігрової діѐльності, виконаннѐ домашніх завдань із фізичної культури. Окрім 
організації активного відпочинку, у процесі цих занѐть вирішуятьсѐ 
завданнѐ укріпленнѐ здоров’ѐ, покращеннѐ фізичного розвитку, 
удосконаленнѐ рухів та розвитку рухових ѐкостей (Закон України «Про 
дошкільну освіту»; Закон України «Про фізичну культуру і спорт»). 

Під час проведеннѐ цих занѐть необхідно передбачити відповідний 
одѐг. Особливість таких занѐть полѐгаю в тому, що вони проводѐтьсѐ у 
вільній обстановці й несуть ігровий і змагальний характер. Організація 
спортивної години треба розглѐдати в тісному зв’ѐзку з іншими формами 
занѐть. Їх розміщеннѐ в режимі шкільного днѐ повинно здійсняватисѐ з 
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урахуваннѐм часу проведеннѐ години здоров’ѐ, прогулѐнок, а також 
прийому їжі та відпочинку.  

Під час складаннѐ змісту занѐть учителі фізичної культури надаять 
методичну допомогу вихователѐм. Із практики роботи груп перших-четвертих 
класів відомо, що більшість вихователів – учителі початкових класів, ѐкі 
знаять зміст програми з фізичної культури, володіять основами методики 
занѐть фізичними вправами і за певної допомоги вчителѐ – фахівцѐ самі все 
проводѐть на задовільному рівні. Однак, при плануванні змісту даної форми 
фізкультурних занѐть потрібно керуватисѐ такими рекомендаціѐми: 

– більшість застосовуваних вправ повинні бути знайомі дітѐм 
(попередньо засвоюні на уроках фізичної культури), але в той час, щоб 
підвищить інтерес учнів, потрібно застосовувати і не відомі їм вправи (ігри); 

– доцільно вклячати в зміст вправи, ѐкі цікаві молодшим школѐрам; 
– вправи або ігри повинні бути різносторонні за руховим змістом; 
– вправи високої інтенсивності потрібно чергувати з вправами 

низької і середньої інтенсивності; 
– важливо забезпечити умови, ѐкі сприѐтимуть проѐву позитивних 

моральних ѐкостей у дітей, що надасть їм радість і відчуттѐ свободи і 
красоти власних рухів, викликатиме інтерес від участі в колективному 
виконанні фізичних вправ (Дитина: освітнѐ програма длѐ дітей від 2 до 7 
років; Москаленко, 2007). 

За оптимальної організації спортивної години її ефективність 
виѐвлѐютьсѐ на наступному суттювому підвищенні активності нервових і 
психічних процесів. Крім цього в учнів молодшого шкільного віку досѐгаютьсѐ 
високий рівень працездатності, ѐка зберігаютьсѐ і в наступні дні навчального 
тижнѐ. Але варто пам’ѐтати під час організації спортивної години, варто 
прагнути до урізноманітненнѐ змісту занѐть у різні дні тижневого циклу. Цѐ 
форма занѐть, з одного боку, сприѐю максимальному оздоровлення учнів, а 
з другого – приносить їм ѐкомога більше задоволеннѐ. 

Отже, система фізкультурно-оздоровчих заходів, ѐкі застосовуятьсѐ в 
режимі груп продовженого днѐ, повинна бути побудована  таким чином, 
щоб плануваннѐ фізичної підготовки школѐрів базувалосѐ не тільки на 
вікових, а й на індивідуальних особливостѐх розвитку. А також 
фізкультурно-оздоровчі заходи, ѐкі проводѐтьсѐ в режимі шкільного днѐ, 
сприѐять зміцнення здоров’ѐ учнів, розвитку їх фізичних здібностей. 
Порѐд з цим вони допомагаять відновлявати фізичну і розумову 
працездатність, ѐка знижуютьсѐ в процесі навчальної роботи.   

Висновки. 1. Теоретичний аналіз спеціальної науково-методичної 
літератури свідчить, що зміст та спрѐмованість фізичного вихованнѐ дітей 
молодшого шкільного віку на сучасному етапі не забезпечуять належного 
рівнѐ фізичної підготовленості й фізичного здоров’ѐ, традиційні засоби 
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фізкультурно-спортивної роботи з дитѐчим контингентом не відповідаять 
сучасним вимогам і потребуять зміни. 

Проведене дослідженнѐ підтвердило положеннѐ про те, що 
формуваннѐ у старших дошкільників рухових дій з м’ѐчем може бути 
здійснено при створенні відповідних педагогічних умов: застосуваннѐ 
системи вправ та ігор з м’ѐчем. 

2. Здатність молодших школѐрів оволодівати рухами тісно пов’ѐзана з 
їх віком. У дітей, при цілеспрѐмованому навчанні, можуть бути сформовані 
навички нескладних за технікоя виконаннѐ елементів гри з м’ѐчем: ударів, 
веденнѐ, зупинок, ловлі та вкиданнѐ м’ѐча, ѐкі виконуятьсѐ різними 
способами та з різних вихідних положень, що складаять основу ігор з м’ѐчем.  

3. Найефективніше формуваннѐ рухових дій з м’ѐчем відбуваютьсѐ 
при певному співвідношенні змісту та методів навчаннѐ в залежності від 
його етапів. Методика навчаннѐ дій з м’ѐчем дітей 6–9 років повинна 
спиратисѐ на використаннѐ переважно ігрових форм організації 
навчального процесу і на цілісні методи навчаннѐ. 
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РЕЗЮМЕ 

Власенко Ирина, Харченко Сергей, Красилов Андрей. Педагогические условиѐ 
формированиѐ действий с мѐчом у детей младшего школьного возраста. 

Основным направлением данного исследованиѐ ѐвлѐетсѐ выѐвление 
педагогических условий, обеспечиваящих эффективное воздействие игр и игровых 
упражнений с мѐчом на всестороннее развитие детей младшего школьного 
возраста, доказано положительное влиѐние занѐтий физическими упражнениѐми на 
состоѐние здоровьѐ детей младшего школьного возраста и внедрение результатов 
в образовательный процесс начальных школ Украины. 

Ключевые слова: физическое воспитание, мѐч, двигательные качества, 
младший школьный возраст 

 
SUMMARY 

Vlasenko Iryna, Kharchenko Serhii, Krasilov Andrii. Pedagogical conditions for the 
formation of actions with ball in children of primary school age. 

The main focus of this study is to identify pedagogical conditions that ensure effective 
impact of games and exercises with the ball on the comprehensive development of children 
of primary school age. In this study, the positive effect of physical activity on the state of 
health of children of primary school age and implementation of results in the educational 
process of Ukrainian schools has been proved. 

In scientific substantiation of the methodology of development of physical qualities 
attention is concentrated, mainly, on improvement of each motor function in particular, and 
not at the simultaneous development of their whole complex. The peculiarity of such classes 
is that they are held in a free environment and are gaming and competitive. Organization of 
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the sporting hours should be considered in close connection with other forms of training. 
Their placement in the school schedule should be done taking into account time spent on 
health hours, walks, as well as meals and rest.   

This direction of physical education contributes to the normal physical development of 
the body, inoculation and improvement of various motor skills in order to enhance health and 
forms such personality qualities as endurance, goal orientation, determination. Under the 
influence of physical exercises, functional and adaptive capabilities of the cardiovascular and 
respiratory systems, musculoskeletal system are expanded, the activity of enzymatic 
reactions increases, the intensity of redox processes in tissues increases, the organism’s 
resistance to the action of adverse environmental factors increases, and a favorable effect on 
functional state of the nervous and endocrine systems is made, memory improves, irritability 
decreases, sleep is normalized. 

The scientific substantiation of the pedagogical conditions of teaching children of 6–9 
years old sporting games and development on this basis of the relevant methodological 
recommendations allow more widely to apply elements of ball games in the system of 
physical education of junior schoolchildren, to increase the motor regime by activating 
children in independent forms of gaming activity during walks. 

Key words: physical education, ball, motor qualities, junior school age. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ  
УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ТАНЦЮ 

 
У статті висвітлено особливості викладаннѐ українського фольклорного танця. 

На основі використаннѐ історико-генетичного та ретроспективного аналізу було 
виѐвлено витоки й особливості становленнѐ та розвитку українського фольклорного 
танця. Застосуваннѐ теоретичних методів наукового дослідженнѐ дозволило 
схарактеризувати методику навчаннѐ українському фольклорному танця на кафедрах 
хореографії закладів вищої освіти. Установлено, що основним завданнѐм фахівців, ѐкі 
займаятьсѐ народноя хореографіюя, ю не тільки її популѐризаціѐ, а й найбільш повна і 
ретельна фіксаціѐ оригіналів, реконструкціѐ втрачених зразків, розробка та 
вдосконаленнѐ методик викладаннѐ, глибинне філософське осмисленнѐ ролі й сутності 
народного танця ѐк важливої невід’юмної частини української традиційної культури. 
Доведено, що вирішеннѐ цих завдань ю можливим за умови об’юднаннѐ зусиль усіх 
зацікавлених у фольклорній хореографії фахівців. 

Ключові слова: український народний танець, фольклорний танець, специфіка 
викладаннѐ танця, хореографіѐ. 

 
Постановка проблеми. Прагненнѐ сучасного суспільства до 

духовного відродженнѐ нерозривно пов’ѐзане зі зверненнѐм до культурної 
спадщини й усвідомленнѐ національних традицій українського народу. На 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

353 

початку ХХІ століттѐ вітчизнѐна танцявальна фольклорна традиціѐ виступаю 
головним об’юктом полеміки серед науковців. У процесі історичного 
розвитку український фольклорний танець зазнав значних змін. Він був 
відокремлений від життѐ сучасного суспільства. Якщо здавна український 
народний танець вважавсѐ головним чинником духовності, то нині 
танцявальне мистецтво нашої країни дедалі більше нехтую фольклорними 
традиціѐми, що призводить до втрати народної першооснови.  

Аналіз актуальних досліджень. Вагоме значеннѐ длѐ осмисленнѐ 
досліджуваного феномену маять праці вітчизнѐних дослідників, ѐкі 
окресляять теоретико-педагогічний, фольклорно-етнографічний напрѐми 
хореографічного мистецтва (С. Безклубенко, Г. Боримська, К. Василенко, 
А. Гуменяк, К. Гойзеловський, М. Загайкевич, Ю. Станішевський, 
В. Шкоріненко та ін.). Проблематику українського фольклорного танця 
висвітлено в роботах В. Авраменка, В. Верховинцѐ, П. Вірського, 
Х. Ніжинського, М. Соболѐ та ін., новаторські пошуки й відкриттѐ ѐких були 
спрѐмовані на виѐвленнѐ закономірностей лексики класичного й 
фольклорного танця.  

Дослідження історії розвитку фольклорного танця в Україні 
присвѐчено праці Г. Боримської, Д. Демків, Н. Дем’ѐнко, О. Жирова, 
І. Книш, Б. Кокуленка, Л. Косаковської, В. Купленника, С. Легкої, 
Н. Марусик, О. Мерлѐнової Р. Пилипчука та ін. Набуваять 
фундаментальності дослідженнѐ з питань українського фольклорного 
танця, що порушуятьсѐ в роботах К. Островської, І. Пісклової, 
А. Підлипської та ін. Водночас аналіз наукової думки даю підстави 
стверджувати, що особливості викладаннѐ українського фольклорного 
танця не були предметом цілісного дослідженнѐ.  

Мета статті – висвітлити особливості викладаннѐ українського 
фольклорного танця.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ та реалізації поставленої мети 
виокремлено комплекс методів: загальнонаукові – аналіз, синтез, узагалі-
неннѐ, систематизаціѐ, ѐкі застосовувалисѐ длѐ з’ѐсуваннѐ стану розробле-
ності проблеми й характеристики українського фольклорного танця; 
конкретно-наукові – історико-генетичний та ретроспективний аналіз, ѐкі доз-
волили виѐвити витоки й особливості становленнѐ та розвитку українського 
фольклорного танця; порівнѐльно-зіставний аналіз, що застосовувавсѐ з 
метоя окресленнѐ змістових аспектів досліджуваного феномену.  

Виклад основного матеріалу. В українській народній культурі 
століттѐми вибудовуваласѐ багатяща, надзвичайно різноманітна 
самобутнѐ хореографічна традиціѐ, що була тісно пов’ѐзана з вокальним та 
інструментальним виконавством. Вивчення й освоюння хореографічних 
фольклорних зразків приділѐлосѐ незаслужено мало уваги. Результатом 
цього стало використаннѐ танцявальних елементів ѐк ілястративних 
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«прикрас» і руйнуваннѐ цілісності при відтворенні фольклорних оригіналів 
хореографічними ансамблѐми, ансамблѐми пісні і танця. Так, саме в другій 
половині XX століттѐ у глѐдачів проѐвилисѐ певні стереотипи сприйнѐттѐ 
української пісенно-танцявальної творчості, що стало одніюя з причин 
кризи жанру народної хореографії. 

На основі аналізу та систематизації нами було з’ѐсовано, що 
фольклорний танець був невід’юмноя частиноя духовності лядини та 
супроводжував її протѐгом усього життѐ. Він відігравав своюрідну роль у 
житті суспільства та був елементом обрѐдової дії. Фольклорний танець 
українського народу мав сакральне значеннѐ, регуляячи стосунки в 
суспільстві та родині, він допомагав у соціальній адаптації молоді. Як 
дзеркало духовного світу, естетичних устремлінь українського ляду, 
фольклорний танець на кожному етапі розвитку суспільства акумуляю в 
собі й художні елементи, притаманні певній місцевості. Він зберігаю свої 
основні риси та по-новому розкриваю їх згідно з веліннѐм часу й розвитком 
хореографічного мистецтва в цілому (Каміна, 2008, с. 45-52). 

Нами було встановлено, що на сучасному етапі розвитку вітчизнѐного 
хореографічного мистецтва відбуваютьсѐ втрата зв’ѐзків із народними 
першоджерелами. Крім того, причиноя занепаду фольклорного танця 
України ю відсутність сталої системи запису танців і окремих рухів. Так, 
відбуваютьсѐ розбіжність між минулими українськими танцявальними 
надбаннѐми та сучасністя. Негативними умовами щодо досліджуваного 
феномену виступаять створені танцявальні шоу, репертуар ѐких передаю 
народну хореографія та майже не зберігаю танцявальний фольклор. Таким 
чином, щоб відновити рівновагу між концертним трактуваннѐм та 
фольклорними танцявальними традиціѐми слід звертатисѐ до більш ранніх 
зафіксованих зразків українського фольклорного танця, ѐкі переважно 
представлені календарно-обрѐдовими та родинними свѐтами. 

Узагальняячи теоретичні надбаннѐ корифеїв українського народного 
танця, можемо стверджувати, що головні віхи в історії розвитку 
фольклорного танця досліджували К. Василенко та П. Чубинський, ѐкі 
впритул наблизилисѐ до народної хореографії. Так, зокрема, П. Чубинський 
запропонував власний метод запису танця, що став основоя, з наступними 
відповідними уточненнѐми, сучасної описової системи. В. Шухевич у своїй 
праці «Гуцульщина» вперше подав характеристику хореографії гуцульських 
танців та манеру їхнього виконаннѐ. Записи хороводів були запропоновані 
В. Гнатяком, ѐкий у 1909 році видаю у Львові збірку «Гаївки». Красу 
українського фольклорного танця розкрив В. Верховинець, ѐкий записав 
низку рухів, розробив словесний спосіб запису та доповнив його музичним 
матеріалом і схемами (Василенко, 1997). 

Доцільно зазначити, що невтомними записувачами фольклорного 
танця були В. Авраменко, П. Вірський, Р. Герасимчук, А. Гуменяк. Проте, 
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можемо зробити висновок, що в творчості теоретиків народної хореографії 
проблеми викладаннѐ українського фольклорного танця мало висвітлені. 
Ґрунтовне дослідженнѐ означеного феномену ю справоя сучасних 
науковців, педагогів.  

На основі використаннѐ історико-генетичного та ретроспективного 
аналізу нами було встановлено, що в Україні близько 40 років тому 
практично одночасно відразу в декількох вишах і музичних училищах були 
організовані кафедри і відділеннѐ з підготовки керівників народно-хорових 
колективів та виконавців – вокалістів-народників. З’ѐвившись у період 
становленнѐ народно-хорового жанру і авторської народної пісні, кафедри 
та відділеннѐ спеціалізованих вищих і середніх музичних закладів освіти 
успішно виконували завданнѐ підготовки фахівців-практиків. За минулі 
роки новаторський напрѐм динамічно розвивавсѐ, постійно 
вдосконаляваласѐ методика викладаннѐ. Сильно змінявавсѐ за ці роки і 
основний «ландшафт» народнопісенного виконавства в країні.  

З виникненнѐм в Україні в 70-х роках XX століттѐ нового суспільно-
культурного ѐвища – молодіжного фольклорного руху в закладах освіти 
почалисѐ ѐкісні зміни, ѐкі активно триваять і сьогодні. Створявалисѐ, ѐк 
альтернатива вже існуячим ансамблѐм пісні і танця та народно-хоровим 
колективам, молодіжні фольклорні ансамблі, що завойовували значне 
місце в суспільно-культурному житті країни. Розгорнувшись,фольклорний 
рух впливав на ѐкість і зміст навчаннѐ майбутніх музикантів-народників. У 
більшості закладів освіти пильніше стали відноситисѐ до регіональної 
природи української пісенно-хореографічної культури. Манера виконаннѐ 
пісень і танців максимально наближалисѐ до автентичних оригіналів. 

На нашу думку, система навчаннѐ народному виконавському 
мистецтву хореографії маю виклячно прикладний характер. Багаторічний 
досвід викладаннѐ в дитѐчих, янацьких фольклорних колективах, закладах 
вищої і середньої освіти дозволѐю з упевненістя заѐвити, що вивченнѐ й 
освоюннѐ традиційної народної пластики впливаю на багатовимірне, 
глибинне розуміннѐ української народної традиційної культури, служить 
фізичному розвиткові і психологічному вивільнення, допомагаю здобувати 
природні хореографічні навички.  

Говорѐчи про теорія та методику викладаннѐ саме традиційної 
української автентичної хореографії, слід пам’ѐтати, що фольклорний 
танець українців пройшов тернистий шлѐх. Виступаячи важливим 
елементом, він утворивсѐ ще в проукраїнському ѐзичницькому 
середовищі. За свідченнѐми І. Пісклової, через фольклорний танець наші 
пращури прославлѐли богів, ототожнявали себе з навколишнім 
середовищем. Автор зазначаю, що танець передавав національні риси 
характеру українського народу, зокрема завзѐтість, волелябність та веселу 
вдачу (Пісклова, 2015, с. 160). 
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На нашу думку, процес освоюннѐ фольклорного танця маю 
базуватисѐ на досвіді і методичних прийомах, ѐкі спостерігаятьсѐ в самій 
традиційній культурі. Так, на всіх етапах навчаннѐ фольклорному танця 
надзвичайно корисним ю спілкуваннѐ з майстрами – народними 
виконавцѐми, а длѐ більш успішного розуміннѐ його стильових 
особливостей така практика просто необхідна. За відсутності можливості 
безпосередньої зустрічі з носіѐми традиції бажано використовувати 
відеоматеріали з фольклорного танця. Викладацька практика показую, що 
при всіх стараннѐх учнів і педагогів здебільшого не вдаютьсѐ досѐгти 
стилістичної достовірності танців. Таким чином, багаторічний досвід 
спостережень під час викладаннѐ українського народного танця дозволѐю 
визначити фольклорну виконавську традиція ѐк чітку систему 
психофізичної корекції, спрѐмовану на гармонійний розвиток особистості. 

Під час навчаннѐ народної хореографії, порѐд із необхідністя 
дотриманнѐ етапності, значну роль відіграю придбаннѐ навичок 
синкретичного виконаннѐ ѐк важливої особливості української народної 
традиційної культури. Багато відомих народних жанрів, зокрема хороводи, 
частівки, танцявальні пісні, кадрилі, ігри потребуять синтезу співу й танця. 
Оціняячи художня цінність виконаннѐ танцявального твору, ми повинні 
враховувати всі його складові, а саме: поетичний текст, музику, 
хореографія (Шариков, 2014, с. 112). 

Практичний досвід показую, що при постановці танцявально-
пісенного твору на початковому етапі потрібно розучувати окремо 
вокальну, а потім хореографічну партії. При цьому хормейстер повинен 
представлѐти, ѐк ці дві самостійні частини будуть з’юднуватисѐ в 
подальшому в юдине ціле. Післѐ надбаннѐ навичок музичного, виразного, 
технічного, імпровізаційного виконаннѐ танцявально-пісенного твору, 
увагу учнів потрібно зосередити на стиль виконаннѐ, на відповідність їх 
пластики особливостѐм тіюї чи іншої локальної хореографічної традиції. 

Крім поетапності навчаннѐ, викладач українського фольклорного 
танця повинен чітко уѐвлѐти його специфіку та головні риси, ѐкі 
відрізнѐять його від інших національних хореографічних традицій. У 
результаті тривалого вивченнѐ українського фольклорного танця нами 
було виділено п’ѐть основних виконавських особливостей, що 
зустрічаятьсѐ в усіх регіональних хореографічних традиціѐх України: 

1. Синтетичність музично-хореографічних текстів: виконаннѐ танців 
під пісні – хоровод тощо, пісень під танці – кадриль та ін. З домінуваннѐм 
одного зі складників. 

2. Кантилена ходу, ѐка досѐгаютьсѐ за рахунок «ресорності» під час 
виконаннѐ простих кроків у хороводі, різних танцявальних «проходок». 
При цьому коліна танцівників не випрѐмлѐятьсѐ до кінцѐ, а залишаятьсѐ 
трохи зігнутими. Одніюя з причин наѐвності кантилени руху в українській 
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хореографічній традиції ю необхідність зберігати стійке положеннѐ корпусу, 
оскільки при більш інтенсивному вертикальному русі буде утруднене 
диханнѐ, що заважаю співу. 

3. Поліцентрика – різні частини тіла працяять незалежно одна від 
одної, частіше з однаковоя швидкістя та амплітудоя; принципово різні за 
характером рухи рук і ніг. Особливо ѐскраво поліцентрика простежуютьсѐ в 
майстрів-танцівників, коли їх ноги виконуять жорстку, чітку партія, при 
цьому руки рухаятьсѐ вільно та плавно. Поюднаннѐ однохарактерних, 
синхронних і симетричних партій рук і ніг служать длѐ створеннѐ комічного 
ефекту в танці. 

4. Поліритміѐ – коли двою або більше танцівників одночасно 
виконуять рухи з різними ритмічними малянками, кожен із виконавців 
ритмічно імпровізую, ураховуячи ритм пісні, що звучить або 
інструментального супроводу. Відповідна імпровізаціѐ стаю основоя 
загальної ритмічної партитури. 

5. Імпровізаційність виконаннѐ. Усі перераховані вище компоненти 
народної хореографії дозволѐять виконавцѐм здійснявати принцип 
імпровізації, ѐкий з чисто технічного хореографічного прийому переходить 
в категорія естетично значиму. Як відомо, імпровізаційність характерна не 
тільки длѐ хореографічної, але і длѐ співочої культури українського народу і 
ю одніюя з важливих відмінних рис фольклорного виконавства (Островська, 
2011, с. 72). 

У зв’ѐзку з цим, нами було виділено головні завданнѐ, ѐкі постаять 
перед педагогом під час навчаннѐ українського фольклорного танця, 
зокрема:  

- прищепити лябов до танця ѐк органічної частини цілісної самобутньої 
народної культури;  

- сприѐти порозуміння природи народної хореографії, її творчо-
виконавських закономірностей і можливостей;  

- виробити у студентів навички виконаннѐ основних елементів 
українського танця й окремих хореографічних номерів;  

- розвинути здібності імпровізаційного та ансамблевого виконаннѐ; 
- вивчити характерні особливості танцявальної культури різних регіонів 

України на матеріалі кращих зразків хореографічного фольклору;  
- навчити записувати народні танці та досліджувати їх в умовах 

фольклорно-експедиційної практики;  
- вивчити методи і форми роботи над народним танцем у хорових та 

фольклорних дорослих і дитѐчих колективах;  
- навчити організації навчально-постановчої роботи і сформувати 

навички керівника-постановника народних танців. 
Слід зазначити, що засвоюннѐ українського фольклорного танця 

триваю протѐгом усього навчаннѐ. 
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На основі аналізу та систематизації системи викладаннѐ українського 
народного танця в методиці освоюннѐ даного предмету ми виділѐюмо дві 
головні тенденції. У першу чергу вони залежать від відмінностей у 
навчальних планах і в міждисциплінарних зв’ѐзках самих закладів освіти. 
Так, використовуячи порівнѐльно-зіставний аналіз, нами було узагальнено 
методику викладаннѐ українського народного танця на прикладі двох 
закладів освіти, зокрема Сумського вищого училища мистецтв і культури 
імені Д. С. Бортнѐнського та Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка.  

З’ѐсовано, що особливістя Сумського вищого училища мистецтв і 
культури імені Д. С. Бортнѐнського ю ансамбль – головна профіляяча 
дисципліна, ѐка обов’ѐзкова длѐ всіх курсів. Натомість, у педагогічному 
виші основним завданнѐм предмету «Теоріѐ і методика викладаннѐ 
українського танця» ю підготовка викладачів українського танця длѐ 
вищих і середніх професійних хореографічних закладів освіти, а також 
педагогів-репетиторів з українського народного танця. 

Зазначимо, що на занѐттѐх з українського народного танця студенти 
І курсу вивчаять термінологія, вчатьсѐ виконувати основні елементи 
української народної хореографії, побутових парних танців, танців різних 
регіонів України та козацьких танців. Студенти ІІ курсу беруть участь у 
ѐкості виконавців в постановці складних і комбінованих народних танців, 
здійсняваної студентами ІІІ курсу. На IV курсі, крім практичних, 
проводѐтьсѐ і теоретичні занѐттѐ, ѐкі входѐть до курсу навчальної 
дисципліни «Народознавство та хореографічний фольклор України».  

Важливим розділом даного курсу ю розробка студентами концепцій 
концертних програм. Основноя формоя роботи студентів IV курсу ю 
підготовка концертної програми, до ѐкої входѐть танцявальні сцени і 
окремі номери. Так, з метоя сценічного оформленнѐ, підготовка 
відповідної програми здійсняютьсѐ за допомогоя залученнѐ музично-
пісенних творів. Таким чином, відбуваютьсѐ принцип поетапності навчаннѐ 
з поступовим ускладненнѐм творчих завдань. 

У другому випадку головноя профіляячоя дисципліноя ю 
«Народознавство та хореографічний фольклор України», метоя ѐкої ю 
творчий показ концертної програми, підготовленої студентами тільки 
одного курсу. У своюму виступі вони демонструять навички виконаннѐ 
безумовно регіональної традиції або схожих, близьких традицій. Переваги 
даної системи навчаннѐ полѐгаять у можливості більш глибокого 
зануреннѐ в особливості конкретного регіону. 

Проте, у даній методиці, в порівнѐнні з вищевикладеноя, існую 
складність в еволяційному вивченні хореографічного матеріалу. Так, за 
короткий час студенти маять освоїти суму знань і практичних навичок 
щодо певних регіональних традицій. 
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Зазначимо, що в першому та другому варіанті методик викладаннѐ 
народної хореографії метоя навчаннѐ ю грамотний і переконливий показ 
тіюї чи іншої пісенно-хореографічної виконавської традиції. Незважаячи на 
брак часу в навчальних планах, передбаченого длѐ занѐть хореографіюя (2 
години на тиждень), навчаннѐ народному танця сприѐю, тим не менш, 
більш глибокому й багатоаспектному розуміння національної традиційної 
культури. Таким чином, саме за допомогоя спектру відповідних 
навчальних дисциплін у закладах освіти України буде перебувати всѐ 
різноманітність форм і прийомів викладаннѐ народної хореографії. 

Узагальняячи вищевикладене, ми систематизували не тільки 
методику викладаннѐ українського фольклорного танця на кафедрах 
хореографії, але й виѐвили його відмінність та самобутність. У сьогоднішній 
критичний етап свого існуваннѐ традиційна танцявальна культура України 
потребую не тільки  послідовників, а й лябителів. Одне з головних завдань 
ми вбачаюмо в достовірності інформації, повноті переданого досвіду, 
первозданній чистоті. 

Останніми роками головноя ознакоя став ѐкісно новий рівень 
навчаннѐ й освоюннѐ народного танця ѐк важливої складової частини 
традиційної культури. Наслідком підвищеного інтересу до народної 
хореографії стала низка публікацій, присвѐчених дослідженнѐм локальних 
хореографічних традицій. Так, одним із проѐвів підвищеного інтересу до 
фольклорного танця став процес теоретичного осмисленнѐ проблем 
традиційної хореографії, ѐкий стимулявав створеннѐ вітчизнѐної 
етнохореології – науки про народний танець. В українській народній 
хореографії давно назріла необхідність усебічного і глибокого науково-
теоретичного осмисленнѐ процесів. Однак, низка об’юктивних і суб’юктивних 
причин не дозволили такій науці сформуватисѐ (Повалій, 2015). 

Доцільно відзначити, що за останню десѐтиліттѐ інтерес до 
фольклорного танця помітно зріс. Більшість фольклорних колективів і 
народних хорів приділѐять хореографії особливу увагу, що відзначаютьсѐ 
на численних семінарах та фольклорних фестивалѐх, ѐкі проходѐть у різних 
регіонах України. У низці закладів освіти, на відділеннѐх народного співу, 
розроблені й успішно застосовуятьсѐ програми та методики викладаннѐ 
народного танця. 

На жаль, зі збільшеннѐм уваги до народної хореографії загострилась і 
проблема дефіциту фахівців-хореографів, ѐкі володіять методикоя 
викладаннѐ фольклорного танця та знаятьсѐ на регіональних 
особливостѐх його виконаннѐ. Така проблема може бути вирішена тільки 
завдѐки введення в навчальні плани закладів вищої освіти та училищ, у 
ѐких здійсняютьсѐ підготовка фахівців-хореографів, програм із 
фольклорного (етнічного) танця і методики його викладаннѐ, ѐкі в даний 
час ю рідкісним винѐтком. 
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Слід зазначити, що в середовищі професійних хореографів, ѐкі 
викладаять народний танець, зустрічаютьсѐ негативне ставленнѐ до 
фольклору, нерозуміннѐ його ролі. Крім того, негативне ставленнѐ до 
методики викладаннѐ фольклорного танця доводитьсѐ зустрічати в 
середовищі найбільш «завзѐтих» фольклористів. Вони стверджуять, що 
«фольклорним танцем повинні займатисѐ нормальні ляди, а не 
хореографи». Час показав помилковість і тіюї, й іншої точок зору. 

Характер змін народної культури в сільській місцевості і позитивна 
динаміка фольклорного руху дозволѐять визначити сучасний етап ѐк 
перехідний, за ѐкого традиційна культура знаходить новий 
функціональний простір. В Україні з’ѐвилисѐ перші клуби лябителів 
фольклорного танця, у ѐких може брати участь і долучитисѐ до народної 
танцявальної традиції не тільки обмежене коло членів того чи іншого 
колективу, але й будь-ѐкий бажаячий (Підлипська, 2011, с. 75).  

Таким чином, у перехідний період основним завданнѐм фахівців, ѐкі 
займаятьсѐ народноя хореографіюя, ю не тільки її популѐризаціѐ, а й 
найбільш повна і ретельна фіксаціѐ оригіналів, реконструкціѐ втрачених 
зразків, розробка та вдосконаленнѐ методик викладаннѐ, глибинне 
філософське осмисленнѐ сутності та значеннѐ народного танця ѐк 
важливої невід’юмної частини української традиційної культури. Успішне 
вирішеннѐ цих завдань можливе за умови об’юднаннѐ зусиль усіх 
зацікавлених фахівців у даній галузі. 

Отже, протѐгом останніх десѐтиліть глибоке вивченнѐ практики 
викладаннѐ народного танця в різних вишах України призводить до 
переконаннѐ, що зміст предмету та етапи його викладаннѐ можуть бути 
більш різноманітними, але в цілому маять перебувати в руслі двох 
основних напрѐмів, зокрема методик, ѐкі були викладені вище.  

Ґрунтовне дослідженнѐ даної проблеми стаю справоя майбутнього. 
Сьогодні зрозуміло, що лише наѐвність системних, комплексних наукових 
розвідок у царині історії і теорії народного танцявального мистецтва забезпе-
чить йому належне місце в загальній історії та теорії національної культури.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На основі 
аналізу та систематизації наукової літератури нами було висвітлено 
особливості викладаннѐ українського фольклорного танця. Доведено, що 
українська наука про народне танцявальне мистецтво відзначаютьсѐ певноя 
однобічністя, оскільки тривалий час була змушена обмежуватись, 
насамперед, розробкоя науково-методичних проблем сценічної хореографії, 
при цьому значно менше приділѐячи уваги напрѐмам побутового народного 
мистецтва. Як наслідок, у загальній історії та теорії національної культури 
відбуваютьсѐ недослідженість народної хореографії. Доведено, що 
розвиваячись за обставин тотальної фальсифікації загальної історії 
української культури, наука про народну хореографія була позбавлена 
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можливості створити повноцінну історія народного хореографічного 
мистецтва. Зазначена неповна структура теоретичної бази певноя міроя 
сьогодні гальмую розвиток народного танцявального мистецтва. 
Установлено, що танець ю видом народного мистецтва, ѐкий у пластиці 
лядського тіла утверджую вироблений народноя культуроя естетичний 
ідеал. Започаткований у давнину танцявальний рух безперервно триваю 
впродовж тисѐчоліть, і в цьому пластичному русі, ѐк глина на гончарному 
крузі, формуютьсѐ і шліфуютьсѐ духовна й фізична краса нації. 

Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів проблеми 
викладаннѐ українського фольклорного танця й засвідчую необхідність її 
подальшого розробленнѐ за такими перспективними напрѐмами, ѐк 
танцявальні фольклорні традиції різних регіонів України, а також діѐльність 
видатних етнохореографів та їх внесок у збереженнѐ української народної 
хореографії.  
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РЕЗЮМЕ 
Максименко Анатолий. Особенности преподаваниѐ украинского фольклорного 

танца.  
В статье отражены особенности преподаваниѐ украинского фольклорного 

танца. На основе использованиѐ историко-генетического и ретроспективного 
анализа были выѐвлены истоки и особенности становлениѐ и развитиѐ украинского 
фольклорного танца. Применение теоретических методов научного исследованиѐ 
позволило охарактеризовать методику обучениѐ украинскому фольклорному танцу 
на кафедрах хореографии высших учебных заведений. Установлено, что основным 
заданием специалистов, которые занимаятсѐ народной хореографией, ѐвлѐетсѐ не 
только ее популѐризациѐ, но и наиболее полнаѐ и тщательнаѐ фиксациѐ оригиналов, 
реконструкциѐ потерѐнных образцов, разработка и усовершенствование методик 
преподаваниѐ, глубинное философское осмысление роли и сути народного танца как 
важной неотъемлемой части украинской традиционной культуры. Доказано, что 
решение этих заданий возможно при условии объединениѐ и совместных усилий всех 
заинтересованных в фольклорной хореографии специалистов. 

Ключевые слова: украинский народный танец, фольклорный танец, специфика 
преподаваниѐ танца, хореографиѐ. 

 
SUMMARY 

Maksimenko Anatolii. Peculiarities of teaching Ukrainian folk dance. 
The article highlights the peculiarities of teaching Ukrainian folk dance. In order to 

achieve and realize the goal, a set of methods has been used: general scientific - analysis, 
synthesis, generalization, systematization) – in order to determine the state of development of 
the problem and characteristics of Ukrainian folk dance; specific scientific – historical-genetic and 
retrospective analysis, which allowed to reveal the origins and peculiarities of formation and 
development of Ukrainian folk dance; comparative analysis – to outline the content aspects of 
the phenomenon under study. Based on the use of historical-genetic and retrospective analysis, 
the origins and peculiarities of formation and development of Ukrainian folk dance were 
discovered. Application of theoretical methods of scientific research allowed to characterize the 
methodology of teaching Ukrainian folk dance at choreography departments of higher education 
institutions. It is proved that Ukrainian science of folk dance art is marked by a certain one-
sidedness, there is lack of studies on folk choreography in the general history and theory of 
national culture. Developing in conditions of total falsification of the general history of Ukrainian 
culture, the science of folk choreography was deprived of the opportunity to create a complete 
history of folk choreographic art. The mentioned incomplete structure of the theoretical basis to 
a certain extent today hinders development of folk dance art. It is established that the main task 
of specialists engaged in folk choreography is not only its popularization, but also the most 
complete and thorough fixation of originals, reconstruction of lost samples, development and 
improvement of teaching methods, deep philosophical comprehension of the role and essence of 
folk dance as an essential integral parts of Ukrainian traditional culture. It is proved that solution 
of these tasks is possible with joint efforts of all interested specialists in folklore choreography. 

The conducted research does not exhaust all aspects of the problem of teaching 
Ukrainian folk dance and testifies to the necessity of its further development in such 
promising directions as folk dance traditions of various regions of Ukraine, as well as the 
activities of outstanding ethno-choreographers and their contribution to preservation of 
Ukrainian folk dance choreography.  

Key words: Ukrainian folk dance, folklore dance, specificity of dance teaching, 
choreography. 
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ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ 

МУЗИЧНО-ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 
У статті висвітлено та узагальнено вікові особливості молодших школѐрів у 

контексті формуваннѐ музично-танцявальної діѐльності. На основі аналізу та 
систематизації джерелознавчої літератури було виокремлено вікові особливості 
молодшого шкільного віку. Узагальняячи наукову думку вітчизнѐних дослідників, 
нами було встановлено завданнѐ музично-танцявальної діѐльності дітей молодшого 
шкільного віку та з’ѐсовано особливості методики проведеннѐ хореографічних 
занѐть з молодшими школѐрами. Доведено значеннѐ музичного супроводу та 
охарактеризовано основний навчальний матеріал, що використовуютьсѐ в роботі з 
молодшими школѐрами в контексті формуваннѐ музично-танцявальної діѐльності. 

Ключові слова: молодші школѐрі, вік, вікові особливості, музична діѐльність, 
танцявальна діѐльність, формуваннѐ музично-танцявальної діѐльності. 

 
Постановка проблеми. Одніюя з центральних проблем сучасного 

суспільства ю потреба постійної творчості, доланнѐ стереотипів, виробленнѐ 
нестандартних, нових, часто несподіваних ідей, оригінальних та інноваційних 
підходів і шлѐхів їх втіленнѐ. При цьому головним педагогічним завданнѐм 
виступаю вихованнѐ лядини, здатної творчо переосмислявати набутий 
досвід, досѐгненнѐ лядства в науці, мистецтві, культурі тощо. Закон України 
«Про освіту» наголошую на тому, що метоя освітнього процесу ю всебічний 
розвиток лядини, її розумових і фізичних здібностей, талантів, духовних та 
естетичних ѐкостей. Таким чином, у процесі становленнѐ підростаячого 
поколіннѐ зростаю значеннѐ музичного й хореографічного мистецтва, що 
найбільш стимуляять до творчої діѐльності, зокрема музично-танцявальної, 
сприѐять розвиткові творчого мисленнѐ та здібностей, формування 
пізнавальних і емоційно-мотиваційних функцій, а також позитивних ѐкостей 
характеру молодшого школѐра. Важливість та значущість музично-
танцявальної діѐльності поѐсняютьсѐ тим, що музика і танець за своюя 
природоя ю синтетичним видом мистецтва, ѐкі поюднуять у собі тілесно-
культурний та духовно-культурний компоненти, гармоніѐ ѐких впливаю на 
різнобічний розвиток дітей. 

Аналіз актуальних досліджень. Позаѐк музично-танцявальна 
діѐльність ю творчим процесом. Так, значну кількість наукових праць 
вітчизнѐних і зарубіжних авторів (В. Андрююв, Т. Громов, В. Молѐко, 
В. Николко та ін.) було присвѐчено дослідження творчого процесу. 
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Водночас, В. Верховинець, Д. Лок, Лукіан, К. Орф, Р. Оуен, Платон, 
С. Русова наголошували на необхідності раннього залученнѐ дітей до 
музично-танцявальної діѐльності з метоя їх різнобічного розвитку.  

Натомість, формуваннѐ музичного сприйманнѐ, вікові особливості 
музичного сприйманнѐ молодших школѐрів, процес розвитку музичних 
здібностей та методи музично-виховної роботи ю предметом наукового 
пошуку сучасних науковців (О. Апраксіна, Ю. Аліюв, В. Бюлобородова, 
Н. Ветлугіна, H. Гродзенська, О. Єременко, Д. Кабалевський, О. Лобова, 
В. Остроменський, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, В. Шацька та ін.). 

Теоретики хореографічної педагогіки, зокрема Л. Богаткова, 
П. Коваль, Є. Конорова, Б. Мануйлов, А. Фомін, А. Шевчук та ін. вважаять, 
що прилученнѐ дитини до мистецтва танця важливе длѐ її духовного 
розвитку, формуваннѐ необхідних моральних ѐкостей, а також розкриттѐ 
творчого потенціалу. Е. Вільчковський, К. Глушак, О. Сайкіна, 
А. Тараканова, Ж. Фірілююва та ін. наголошуять, що танцявальна діѐльність 
сприѐю й покращення фізичного розвитку, зміцнення здоров’ѐ, 
формування інтересу до рухової та музичної діѐльності. Водночас аналіз 
наукової думки надаю підстави стверджувати, що вікові особливості 
молодших школѐрів у контексті формуваннѐ музично-танцявальної 
діѐльності не були предметом цілісного дослідженнѐ.  

Мета статті – висвітлити вікові особливості молодших школѐрів у 
контексті формуваннѐ музично-танцявальної діѐльності.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ та реалізації поставленої мети 
виокремлено комплекс методів, зокрема загальнонаукові (аналіз, синтез, 
узагальненнѐ, систематизаціѐ), ѐкі застосовувалисѐ длѐ з’ѐсуваннѐ стану 
розробленості проблеми та характеристики вікових особливостей молодших 
школѐрів у контексті формуваннѐ музично-танцявальної діѐльності.  

Виклад основного матеріалу. Прилученнѐ дитини до музично-
танцявальної діѐльності важливе длѐ її фізичного та духовного розвитку, 
формуваннѐ необхідних моральних ѐкостей та розкриттѐ творчих 
здібностей. Вікові особливості розвитку та формуваннѐ музично-
танцявальної діѐльності нерозривно пов’ѐзані з етапами загального 
становленнѐ особистості дитини.  

Вітчизнѐна дослідницѐ С. Шалапа зазначаю, що найважливішим 
фактором ефективності освітнього процесу ю досконале знаннѐ педагогом 
вікових особливостей дітей та вміннѐ використовувати дані знаннѐ длѐ 
оптимального вирішеннѐ конкретних завдань (Шалапа, 2015, с. 99). Прина-
гідно зазначимо, що керівникам і викладачам закладів музичної та хорео-
графічної освіти необхідно знати анатомо-фізіологічні та психологічні особ-
ливості дітей, а також уміти вирішувати типові психолого-педагогічні ситуації. 

На основі аналізу та систематизації наукової літератури нами було 
встановлено, що вікова періодизаціѐ ю умовним поділом цілісного життювого 
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циклу на вікові періоди, що виміряятьсѐ роками. Так, під віковим періодом 
ми розуміюмо відрізок життѐ індивіда, ѐкий досѐгаю певного ступенѐ розвитку 
та маю характерні, відносно стійкі ѐкісні особливості. 

На сучасному етапі існуять різні підходи до визначеннѐ вікової 
періодизації. Зокрема, за психолого-педагогічними критеріѐми, де 
першість займаю рівень розвитку, зміст і форма навчаннѐ й вихованнѐ, 
основна діѐльність, рівень свідомості та самосвідомості особистості. 
Основоя вікових особливостей розвитку ю анатомо-фізіологічне дозріваннѐ 
організму, його органів, центральної нервової системи тощо. 

Українські психологи та педагоги засвідчуять, що час життѐ дитини 
від шести до одинадцѐти років маю назву молодший шкільний вік – 
найбільш спокійний у розвитку дітей. При визначенні його меж 
враховуятьсѐ особливості фізичного та психічного розвитку дітей, беретьсѐ 
до уваги перехід від ігрової до навчальної діѐльності, останнѐ з ѐких стаю 
провідноя. Різкоя зміноя життѐ й діѐльності вважаютьсѐ вступ дитини до 
школи. Дитина йде до школи із психологічноя та фізичноя готовністя до 
ціюї зміни. У шкільному навчанні продовжуять розвиватисѐ розумові й 
фізичні здібності, формуятьсѐ психічні властивості молодших 
школѐрів (Коваль, 1998, с. 34).  

Таким чином, усвідомленнѐ моральних ѐвищ життѐ та узгодженнѐ 
поведінки характеризуятьсѐ емоційними узагальненнѐми, аналізом 
учинків та ситуацій, ѐкі відповідаять загальнолядським етичним 
цінностѐм. Найхарактернішоя властивістя дитини цього віку вважаютьсѐ 
розрив між знаннѐми моральних принципів і відповідноя поведінкоя. 

Зазначимо, що подальшого розвитку набуваять такі моральні 
почуттѐ, ѐк почуттѐ відповідальності, справедливості, обов’ѐзку, власної 
гідності, сумліннѐ. Основними потребами дітей молодшого шкільного віку 
ю необхідність у спілкуванні з лядьми, в емоційному контакті, оцінці своїх 
дій та вчинків, визнанні, виѐвленні власних позицій у ставленні до інших, 
світу, у товариськості та дружбі, повазі до особистості, самоповазі, набутті 
нових знань та вмінь длѐ пізнаннѐ довкіллѐ (Гродзенська, 2016). 

Молодші школѐрі вчатьсѐ будувати свої взаюмини з однолітками, 
входити в колектив. У них виникаю потреба у взаюмодопомозі. У дітей 
цього вікового етапу формуютьсѐ ѐдро особистості, зокрема цінності, 
переконаннѐ, моральні почуттѐ, відбуваютьсѐ набуттѐ досвіду моральної 
поведінки. Крім того, діти вчатьсѐ не тільки виконувати вимоги колективу, 
а й беруть активну участь у постановці вимог, виборі доручень, справ. У 
молодших школѐрів виникаять стійкі форми власної поведінки та 
діѐльності, ѐкі в майбутньому становитимуть основу формуваннѐ їх 
характеру та особистості в цілому.  

Діти, ѐкі починаять навчатисѐ в школі, з великим захопленнѐм та 
цікавістя вивчаять науки, а до занѐть музикоя та танцѐми потѐг росте з року 
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в рік. Тому педагогам-музикантам та хореографам важливо враховувати 
специфіку характеру психологічного та фізичного розвитку дітей цього віку. 
Зазначимо, що розвиток психіки дітей молодшого шкільного віку відбу-
ваютьсѐ на основі провідної діѐльності – учіннѐ. Длѐ молодших школѐрів учін-
нѐ виступаю ѐк важлива суспільно оцінявана діѐльність, ѐка завдѐки специ-
фіці й формам її організації носить колективний характер. Із формуваннѐм 
навчальної діѐльності, колективних взаюмин у молодших школѐрів поступово 
виникаять і розвиваятьсѐ суттюві позитивні ѐкості психіки.  

Узагальняячи наукові поглѐди П. Ковалѐ та П. Фріза, нами було 
з’ѐсовано, що шкільне учіннѐ ставить перед дитиноя нові, серйозні 
вимоги, виконаннѐ ѐких стосуятьсѐ не лише знань, умінь та навичок, а й 
рис її особистості. Початок молодшого шкільного віку (6 років) 
характеризуютьсѐ нестійкоя увагоя, слабко вираженоя здатністя довільно 
керувати власноя поведінкоя, недостатнім самоконтролем. Одніюя з 
істотних особливостей психічного розвитку молодших школѐрів ю 
формуваннѐ більш високого рівнѐ довільної поведінки, цілеспрѐмованості, 
удосконаленнѐ психічних процесів, зокрема сприйманнѐ, увага, пам’ѐть, 
мисленнѐ та ін. (Коваль, 1998; Фріз, 2007).  

Длѐ дітей молодшого шкільного віку притаманне вигадуваннѐ різних 
історій, казок. Діти початкових класів із задоволеннѐм займаятьсѐ 
музичноя та танцявальноя діѐльністя. Не менш важливим захопленнѐм ю 
маляваннѐ, де молодші школѐрі виражаять свою емоційне ставленнѐ до 
світу. Молодший шкільний вік надаю великі можливості длѐ формуваннѐ 
моральних ѐкостей і позитивних рис особистості.  

Так, саме основи моральної поведінки закладаятьсѐ в початковій 
школі, ѐка маю вклячати своїх вихованців у посильну длѐ них виробничу 
праця. Робота, ѐку виконуять діти, маю характер самообслуговуваннѐ, 
допомоги старшим та дорослим. Неабиѐкі результати приносить поюднаннѐ 
праці з гроя, де проѐвлѐютьсѐ самодіѐльність, ініціативність та творчість.  

Вважаюмо за доцільне підкреслити, що молодші школѐрі охоче 
опановуять нові знаннѐ, уміннѐ та навички. Вони прагнуть читати, красиво 
і правильно писати та рахувати. Проте, їх захопляю сам процес навчаннѐ, і 
молодші школѐрі виѐвлѐять у цьому відношенні більшу активність і 
старанність. Доведено, що молодші школѐрі продовжуять приділѐти 
значну увагу активній ігровій діѐльності. Діти готові годинами гратисѐ в 
рухові ігри, поляблѐять побігати на перерві.  

Так, аналіз та систематизаціѐ джерелознавчої літератури надаю 
можливість виокремити вікові особливості молодшого шкільного віку, а саме: 

- підвищену емоційність;  
- незначний соціальний та моральний досвід; 
- вразливість і водночас пластичність до морально-етичних впливів; 
- бажаннѐ постійно розширявати коло спілкуваннѐ; 
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- імпульсивність та безпосередність поведінки дитини; 
- темп росту дітей помірний, поступова зміна структур і функцій 

організму; 
- досѐгаять значного рівнѐ статеві зміни рухових функцій, тому ю всі 

умови длѐ навчаннѐ танцявальним рухам і розвитку фізичних ѐкостей 
та музичних здібностей; 

- значного розвитку досѐгаю кора головного мозку, її сигнальна система, 
слова набуваять усе більшого значеннѐ та важливості; 

- статичні вправи викликаять швидку втому, таким чином краще 
відтворяятьсѐ короткочасні швидкі та силові вправи (Шалапа, 2015). 

За свідченнѐми Д. Колногузенка, діти молодшого шкільного віку 
характеризуятьсѐ винѐтковоя пластичністя. Їхнѐ жвавість та безпосередність 
ю значноя допомогоя в музично-танцявальній діѐльності. Длѐ молодших 
школѐрів притаманна рухливість, надзвичайність, днѐ них вкрай виснажливе 
довготривале зберіганнѐ статичного положеннѐ та тривалого перебуваннѐ в 
одній позі. Разом із тим, рухи дітей молодшого шкільного віку ще не 
організовані, мало скоординовані (Колногузенко, 2005, с. 16). 

На основі аналізу та систематизації наукової літератури нами було 
встановлено, що руховий апарат молодших школѐрів ще недостатньо 
міцний. Перевантаженнѐ м’ѐзів та надмірна гнучкість кісток може 
призвести до утвореннѐ неправильної постави й викривленнѐ хребта. 
Зазначимо, що діти цього віку характеризуятьсѐ нестійкоя увагоя. Їм 
важко зосереджуватисѐ на одному і тому самому завданні. Так, 
природноя діѐльністя дітей молодшого шкільного віку 
ю гра (Ветлугіна, 2015; Рагозіна, 1999).  

Доведено, що найбільш відповідним змістом занѐть длѐ молодших 
школѐрів ю вивченнѐ легких народних і масових танців, занѐттѐ ритмічними 
вправами та іграми. Найчастіше використовуять маршову музику, проте це 
не обов’ѐзково. Загалом, діти молодшого шкільного віку віддаять перевагу 
веселій, моторній музиці. Більш того, особливо реагуять на масивність і 
динаміку звучаннѐ, темброву палітру музики, темп і регістр, 
стверджувальний, запитальний і розповідний характер музичного 
висловляваннѐ, м’ѐкість і жорсткість, ніжність і різкість, дзвінкість і ліричну 
наповненість звучаннѐ. Таким чином, часто підбираять чітку українську 
народну танцявальну музику.  

Музично-танцявальна діѐльність молодших школѐрів тісно пов’ѐзана 
з руховими переживаннѐми, зокрема ритмічні рухи, спів. Тому їм ближча 
мальовнича та ритмізована музика, ѐка відповідаю їхньому характеру, 
досвіду й потребі в активних виѐвах. Длѐ дітей молодшого шкільного віку 
властивий інтерес до почуттюво забарвлених музично-слухових вражень. 
Зазначимо, що молодші школѐрі здатні визначати не лише загальний 
характер музики та її настрій, а й схоплявати характерні ознаки певного 
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жанру, зокрема, колискової пісні, маршу, танця, передавати їх у пластиці 
своїх рухів, жестах, міміці (Єременко, 2004, с. 31). 

Діти молодшого шкільного віку відзначаятьсѐ певним досвідом 
спілкуваннѐ з музикоя. Виконаннѐ пісень і танців, утіленнѐ музично-
ігрових образів у русі набуваю неабиѐкої виразності, що свідчить про змогу 
учнів передавати свою ставленнѐ до музики. Так, у дітей з’ѐвлѐятьсѐ 
уляблені ігри, пісні, танці. Помітними стаять музичні здібності, особливо в 
царині мелодійного слуху. Молодші школѐрі здатні впізнавати знайому 
пісня, визначати не тільки характер музики, але й її настрій. У них 
поступово налагоджуютьсѐ не тільки рухова, а й вокально-слухова 
координаціѐ, диференціяятьсѐ слухові відчуттѐ.  

Вітчизнѐна дослідницѐ хореографічного мистецтва та методики 
роботи з хореографічним колективом С. Шалапа наголошую, що музичні 
ігри маять зберігати основний принцип хореографії: всі рухи повинні бути 
органічно пов’ѐзані з музикоя, тобто відповідати її характеру та засобам 
музичної виразності (Шалапа, 2015, с. 62).  

Нами було встановлено, що музичні ігри та ритмічні занѐттѐ із сяжетно-
образноя драматургіюя на уроках з хореографії в дітей молодшого шкільного 
віку займаять першочергове значеннѐ. Саме ігри ѐкнайкраще впливаять на 
розвиток художніх та творчих здібностей. Так, молодші школѐрі, на відміну 
від дітей старшого дошкільного віку, можуть самостійно придумувати ігри та 
сяжети. Творчий потенціал відповідного вікового періоду настільки 
необмежений та великий, що педагогу варто лише направлѐти їхня фантазія 
та створявати сприѐтливу атмосферу на занѐттѐх.  

Доведено, що самостійна музично-танцявальна діѐльність 
молодших школѐрів допомагаю їм швидше увійти у світ музики та танця, 
створяю всебічний гармонійний розвиток особистості.  

Відомо, що длѐ молодших школѐрів характерне перевтіленнѐ в 
казкових, мультѐшних персонажів, використовуячи різноманітну міміку, 
жести, дії. Саме таке перевтіленнѐ відбуваютьсѐ під час музичних та 
ритмічних ігор, ѐкі викликаять веселий та бадьорий настрій у дітлахів. Так, 
діти вживаятьсѐ в різноманітні образи, проѐвлѐять артистизм, 
зображуять звички вигаданих героїв тощо (Лобова, 2016).  

Отже, поюднаннѐ ритмічних вправ, музичних ігор, слуханнѐ та аналіз 
музичного супроводу поюдную ритміка, ѐка ю необхідноя складовоя 
музично-танцявальної діѐльності дітей молодшого шкільного віку. 
Зауважимо, що під ритмікоя ми розуміюмо музично-рухове вихованнѐ, ѐке 
базуютьсѐ на законах музичного ритму. Музично-ритмічні рухи ю 
надзвичайно важливими у виробленні в дитини рухових навичок та сприѐю 
розвиткові творчих здібностей молодших школѐрів. 
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Узагальняячи наукові пошуки українських науковців, нами було 
виокремлено основні завданнѐ музично-танцявальної діѐльності дітей 
молодшого шкільного віку, ѐкі полѐгаять у тому, щоб:  

- навчити дітей сприймати розвиток музичних образів і погоджувати 
їх із особистими рухами за характером; 

- виразно та ритмічно рухатисѐ, грати в музичні ігри, водити 
хороводи, виконувати танці на занѐттѐх; 

- розвивати почуттѐ ритму, навчити відчувати в музиці ритмічну 
виразність, передаячи її в рухах; 

- розвивати художньо-творчі здібності, що в дітей молодшого 
шкільного віку виѐвлѐятьсѐ у своюрідному індивідуальному вираженні 
ігрового образу; 

- комбінувати, створявати танцявальні рухи, водити хороводи; 
- використовувати набуті вміннѐ та навички у творчій діѐльності.  
Відзначимо, що підбір музичного матеріалу длѐ занѐть маять велике 

значеннѐ, тому що музика ю одним із найсильніших засобів виразності. 
Більш того, музичний супровід ю надзвичайно важливим у розучуванні 
ритмічних вправ, ѐкі будуятьсѐ на природних рухах і дозволѐять 
відпрацьовувати загальні рухові навички, а саме: біг, стрибки, хода тощо. 
Музичні твори, завдѐки наѐвності в них ритму, організовуять та 
дисциплінуять молодших школѐрів. Зазначимо, що ритм регуляю рухи. 
Так, розпливчасті та в’ѐлі рухи дітей стаять більш доцільнішими та 
чіткішими, усуваютьсѐ їх хаотичність та метушливість.  

Доведено, що при сильному збудженні молодші школѐрі особливо 
схильні до музично-танцявальної діѐльності. Так, із метоя знѐттѐ 
надмірного збудженнѐ варто використовувати спокійну, ліричну музику, 
мелодійні образи. І навпаки, щоб активізувати учнів до музично-
танцявальної діѐльності, доречно застосовувати веселу музику, ѐка 
зарѐджаю дітей настроюм, стимуляю їхня активність. Музика допомагаю 
формувати координація, поставу, знімаю втому. Зазначимо, що з перших 
занѐть танцѐми викладач маю ретельно добирати музичний матеріал ѐк 
длѐ етядів, ігор та танців, так і найпростіших вправ (Шалапа, 2015). 

Післѐ закінченнѐ ритмічних занѐть діти переходѐть до підготовчих 
танцявальних вправ, першість серед ѐких займаю система класичного 
танця. Зауважимо, що класичний танець ю системоя виразних засобів 
хореографічного мистецтва, що базуютьсѐ на ретельній розробці різних 
груп рухів та позицій рук, ніг, корпусу й голови. Система класичного танця 
з’ѐвиласѐ в XVII столітті, де рухи прагнуть до геометричної ѐсності, чому 
сприѐю принцип виворотності.  

Вправи системи класичного танця необхідні длѐ правильної 
постановки ніг, рук, корпусу. Переважно, такі вправи (їх називаять 
підготовчими танцявальним вправами) виконуятьсѐ на середині зали без 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 10 (84) 

370 

станка, не більше 10 хвилин. Зазначимо, що тривалість хореографічного 
занѐттѐ длѐ дітей молодшого шкільного віку становить від 45 до 60 хвилин 
(Колногузенко, 2004).  

Підготовчі танцявальні вправи длѐ молодших школѐрів ю вкрай 
необхідними. Адже вони надаять дитині відповідні знаннѐ, зокрема: з 
ѐкого вихідного положеннѐ слід починати танець, ѐк правильно 
розпочинати рух ногоя під час виконаннѐ танцявальних рухів, ѐк слід 
тримати спину, руки тощо. Саме підготовчі вправи знайомлѐть молодших 
школѐрів із основними позиціѐми ніг, із позиціѐми та положеннѐми рук, 
вчатьсѐ виконувати стрибки, зберігати правильну поставу.  

Наголосимо, що підготовчі вправи демонструятьсѐ керівником, ѐкий 
неодноразово нагадую на необхідності правильного й точного дотриманнѐ 
танцявальних елементів, етядів, комбінацій. 

Зазначимо, що під час музично-танцявальної діѐльності з 
молодшими школѐрами варто слідкувати за тим, щоб образи в танцѐх чи 
сяжетах були близькими і зрозумілими. Так, основним репертуаром 
молодших школѐрів ю ігрові та масові народні танці, ѐкі варто виконувати 
на різноманітні свѐта. Крім того, з цікавістя діти ставлѐтьсѐ до народних 
казок. Доведено. що крім народних танців, музики та хореографічних 
сценок, пов’ѐзаних із народними звичаѐми та традиціѐми, природоя та 
тваринним світом, молодші школѐрі із задоволеннѐм виконуять танці, 
поставлені на сяжети зі шкільного чи побутового життѐ.  

Виклад основного матеріалу зумовив визначити основні функції 
музично-танцявальної діѐльності, що забезпечуять розвиток творчої 
активності молодших школѐрів та формуять їх індивідуальний стиль, 
зокрема: 

- самореалізаціѐ, самоствердженнѐ, самовираженнѐ особистості в 
процесі музично-танцявальної діѐльності – прагненнѐ до визначеннѐ свого 
«ѐ» іншими лядьми та суспільством, створеннѐ власного творчого та 
інтелектуального потенціалу; 

- самоперетвореннѐ та самовдосконаленнѐ творчої особистості – 
процес змін у просторі й часі, що відображаятьсѐ в кількісних, ѐкісних і 
структурних творчих перетвореннѐх особистості ѐк цілісної системи під 
впливом систематичної музично-танцявальної діѐльності; 

- адаптаціѐ особистості – формуваннѐ стійкої системи цінностей, що ю 
внутрішніми регулѐторами творчої поведінки, оволодіннѐ теоретичними 
знаннѐми та практичними вміннѐми, що важливі в житті, здатністя до 
самоорганізації тощо; 

- рефлексіѐ – осмисленнѐ здобутих знань, їх глибоке усвідомленнѐ та 
практичне використаннѐ ѐк методів подальшого саморозвитку творчої 
особистості.  
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Нами було встановлено, що музично-танцявальна діѐльність 
молодших школѐрів буде успішноя за умови врахуваннѐ суперечностей 
між особистістя дитини з властивими їй музичними та хореографічними 
нахилами та участя в колективній музично-танцявальній діѐльності. 
Розв’ѐзаннѐ проблеми розвитку музичних та танцявальних здібностей 
молодших школѐрів, ѐкі маять різні задатки й різну підготовку, в умовах 
колективних занѐть ю одним із основних завдань учителѐ. 

Так, на основі аналізу джерелознавчої літератури вважаюмо за 
доцільне звернути увагу на особливості методики проведеннѐ 
хореографічних занѐть з молодшими школѐрами, а саме: 

- збільшеннѐ кількості вправ на координація рухів; 
- навчаннѐ новим, інноваційним хореографічним рухам; 
- приділеннѐ уваги загальному фізичному розвиткові, особливо 

спритності, швидкості, гнучкості, витривалості; 
- обмеженнѐ статичних навантажень. 

Необхідно зазначити, що діти молодшого шкільного віку маять 
брати участь у концертній діѐльності, тривалість виступів ѐких не повинна 
бути обмеженоя. Підготовка до виступів, загальна дисциплінованість, 
організованість, костями маять бути на тому самому рівні, що й у 
школѐрів іншого віку.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На основі 
аналізу та систематизації наукової літератури нами було висвітлено вікові 
особливості молодших школѐрів у контексті формуваннѐ музично-
танцявальної діѐльності. Доведено, що молодший шкільний вік – це період 
життѐ дитини від 6–7 до 11 років. Вершиноя цього вікового періоду ю 
навчальна зрілість ѐк готовність до навчаннѐ в основній школі. Установлено, 
що віковими особливостѐми молодших школѐрів ю підвищена емоційність, 
прагненнѐ до спілкуваннѐ, нестійкість поведінки, помірний темп росту, 
розвиток кори головного мозку тощо.  

З’ѐсовано, що музично-танцявальна діѐльність молодших школѐрів 
характеризуютьсѐ музичними іграми, занѐттѐми з ритміки та вивченнѐм 
легких народних масових танців. Введеннѐ підготовчих танцявальних вправ 
позитивно впливаю на подальше вивченнѐ танцявальних етядів та 
хореографічних номерів.  

Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів проблеми вікових 
особливостей молодших школѐрів у контексті формуваннѐ музично-
танцявальної діѐльності й засвідчую необхідність її подальшого 
розробленнѐ за такими перспективними напрѐмами, ѐк анатомо-
фізіологічні та психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, а 
також основні методи роботи з молодшими школѐрами.  
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РЕЗЮМЕ 

Омельяненко Захар. Возрастные особенности младших школьников в контексте 
формированиѐ музыкально-танцевальной деѐтельности.  

В статье отражены и обобщены вековые особенности младших школьников в 
контексте формированиѐ музыкально-танцевальной деѐтельности. На основе 
анализа и систематизации научной литературы были выделены вековые 
особенности младшего школьного возраста. Обобщаѐ научное мнение 
отечественных исследователей, нами было установлено задание музыкально-
танцевальной деѐтельности детей младшего школьного возраста и выѐснены 
особенности методики проведениѐ хореографических занѐтий с младшими 
школьниками. Доказано значение музыкального сопровождениѐ и охарактеризован 
основной учебный материал, который используетсѐ в работе с младшими 
школьниками в контексте формированиѐ музыкально-танцевальной деѐтельности. 
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SUMMARY  

Omelianenko Zakhar. Age peculiarities of younger schoolchildren in the context of 
musical-dance activity formation. 

The article highlights and generalizes age peculiarities of junior pupils in the context of 
formation of musical-dance activity. In order to achieve and realize the goal, a set of methods 
was used, in particular general scientific (analysis, synthesis, generalization, systematization) – 
to determine the state of development of the problem and age peculiarities of junior pupils in 
the context of the formation of musical-dance activity. 

On the basis of analysis and systematization of source study literature, peculiarities of 
junior school age have been distinguished. Summarizing the scientific thought of domestic 
researchers, we have revealed the task of musical-dance activity of children of junior school 
age and found out the features of the methodology of conducting choreographic lessons with 
younger schoolchildren. The value of musical accompaniment is proved and the main 
educational material used in work with junior pupils in the context of formation of musical-
dance activity is described. 

On the basis of analysis and systematization of scientific literature, we have highlighted 
age peculiarities of junior pupils in the context of formation of musical-dance activity. It is proved 
that junior school age is a period of life of a child from 6–7 to 11 years old. The peak of this age is 
education maturity as readiness to study at the primary school. It has been established that age 
peculiarities of junior pupils are increased emotionality, desire for communication, instability of 
behavior, moderate growth rate, development of cerebral cortex, etc. 

It is found out that musical-dance activity of junior schoolchildren is characterized by 
music games, rhythmic studies and the study of light folk dances. Introduction of preparatory 
dance exercises positively influences further study of dance studios and choreographic 
performances. 

The study does not exhaust all aspects of the problem and indicates the necessity of its 
further development in such perspective directions as anatomical-physiological and 
psychological features of children of elementary school age, as well as basic methods of 
working with junior pupils. 

Key words: younger schoolchildren, age, age peculiarities, musical activity, dance 
activity, formation of musical-dance activity. 
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